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Doi bãrbaþi, unul în vârstã de 62 de ani, artist la Teatrul
Naþional de Operã ºi altul de 34 de ani, medic chirurg,
ambii din Bucureºti, au pus pe jar autoritãþile din Prahova.
Cei doi au dispãrut, lãsând în urmã mesaje de adio, ceea
ce i-a determinat pe apropiaþi, dar ºi pe poliþiºti sã se ducã
cu gândul la ceea ce este mai rãu.

Octavian Ceachir, medicul de 34 de ani, este cãutat
în zona Valea Doftanei, dupã ce autoturismul acestuia a

Dispariþii misterioase în Prahova
UUUUUn medic ºi un arn medic ºi un arn medic ºi un arn medic ºi un arn medic ºi un artististististist de la Operã,t de la Operã,t de la Operã,t de la Operã,t de la Operã,

cãutaþi cu scafandrii ºi câinii de urmãcãutaþi cu scafandrii ºi câinii de urmãcãutaþi cu scafandrii ºi câinii de urmãcãutaþi cu scafandrii ºi câinii de urmãcãutaþi cu scafandrii ºi câinii de urmã

fost gãsit abandonat într-o pãdure de lângã lacul de
acumulare Paltinu, iar Cristinel Coman, artistul de 62 de
ani, este cãutat în zona salinei Slãnic, acolo unde a fost
vãzut ultima datã. Deºi cei doi nu se cunoºteau ºi fãceau
parte din generaþii diferite, au totuºi un element comun:
amândoi sunt divorþaþi, iar gestul lor extrem este, cel mai
probabil, legat de o poveste de dragoste neîmpãrtãºitã.

(continuare în pagina 2)

Un caz de corupþie, deferit justi-
þiei de procurorii DNA din Ploieºti în
anul 2007, a fost finalizat de jude-
cãtorii ploieºteni abia dupã nouã ani,
timp suficient pentru ca unele dintre
faptele penale de care era acuzat
un ºef din Direcþia Agricolã Prahova,
dar ºi un medic veterinar, sã se pres-
crie. Prejudiciul în aceastã cauzã a
fost evaluat de procurori la suma de
140.000 de euro. Doar o parte din-
tre cei nouã inculpaþi ºi-au primit pe-
depsele, ºi anume închisoare cu sus-
pendare ºi plata în solidar a preju-
diciului.

Cine este directorul
care a scãpat de

rãspunderea penalã

Tãtaru Marcel, fost director exe-
cutiv adjunct în cadrul D.A.D.R. Pra-
hova, a scãpat de rãspunderea pe-
nalã în dosarul în care a fost trimis
în judecatã de DNA Ploieºti pentru
infracþiunea de neglijenþã în serviciu.
Aºa cum se precizeazã pe portalul
instanþelor de judecatã, Curtea de
Apel Ploieºti a decis ca Tãtaru sã
scape de peneapsã pe motiv cã fapta

petnru care a fost deferit justiþiei în
anul 2007 s-a prescris: “(…)înceteazã
procesul penal faþã de inculpatul
Tãtaru Marcel, cu privire la infracþiu-
nea de neglijenþã în serviciu prevãzu-
tã de art.298 Cod penal cu aplicarea
art.35 Cod penal, faptã din perioada
2004-2005, persoanã vãtãmatã fiind
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã Bucureºti, ca urmare a pres-
cripþiei rãspunderii penale,” conform
portalului instanþelor de judecatã.

Culmea este cã la fel s-a întâm-
plat ºi cu un alt inculpat din aceeaºi
cauzã, un medic veterinar din Teleor-
man. Este vorba despre Anghel Ma-
rinicã, faþã de care magistraþii Curþii
de Apel Ploieºti au decis sã înceteze
procesul penal pentru infracþiunea
de fals intelectual: “…înceteazã pro-
cesul penal faþã de inculpatul Marini-
cã Anghel, cu privire la infracþiunea
de fals intelectual prevãzutã de
art.289 alin.1 Cod penal anterior cu
aplicarea art.17 lit.c din Legea nr.78/
2000 ºi art.41-42 Cod penal ante-
rior, faptã din perioada 2004-2005,
ca urmare a prescripþiei rãspunderii
penale”, conform portalului instan-
þelor de judecatã.

(continuare în pagina 3)

Pentru cã procesul penal a durat prea mult,

Un fost ºef de la  Direcþia Agricolã
Prahova scapã de închisoare

Sãrãcia, afecþiunile psihice ºi indolenþa autoritãþilor sunt cele trei cauze
care au stat la baza unei drame ce are în prim plan o fetiþã de doar ºase
ani ºi deopotrivã o tânãrã de 23, mama copilei. Povestea Mariei N., fetiþa de
doar ºase ani care a ajuns acum în grija statului, a cutremurat întreaga
comunitate din Breaza, ºi ea oarecum complice la felul în care a fost
batjocorit acest copil. Maria a fost violatã în repetate rânduri ºi supusã la
perversiuni sexuale de faþã cu mama ei ºi cu acordul acesteia.

(continuare în pagina 3)

Pentru etapa a doua de admitere
în învãþãmântul profesional, care este
în plinã desfãºurare în aceste zile, existã
numeroase locuri disponibile în unitãþile
de învãþãmânt prahovene, atât la stat,
cât ºi la particular, aºa cã elevii care nu
s-au încadrat pânã acum în anumite
structuri de învãþãmânt au aceastã po-
sibilitate, sã urmeze cursurile învãþã-

mântului profesional cu durata de 3 ani.
Observãm cã cele mai multe locuri

neocupate sunt la Liceul Tehnologic
„Anghel Saligny” Ploieºti, 56 de locuri,
atâtea câte erau ºi înainte de desfãºu-
rarea primei etape de admitere, la in-
dustrie textilã ºi pielãrie. Locuri neocu-
pate dupã prima etapã întâlnim ºi la:
Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieºti, 14 la

strungãrie; la Liceul Tehnologic „Ludo-
vick Mrazeck” Ploieºti, 28 de locuri, cali-
tatea profesionalã – mecanic echi-
pamente pentru foraj extracþie; la Liceul
Tehnic „Lazãr Edeleanu” Ploieºti, 28 de
locuri la chimie industrialã; la Liceul
Tehnologic Mecanic din Câmpina, 14
locuri la mecanicã-sudor;

(continuare în pagina 3)

Dramã la Breaza

O fetiþã de doar ºase ani a fost
violatã de concubinul mamei

În atenþia abolvenþilor de clasa a VIII-a: Numeroase locuri
sunt, încã, libere în învãþãmântul profesional prahovean

„Serviciile” au rãmas
cu cele mai multe locuri
neocupate dupã douã
etape de repartizãri
computerizate
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Dupã cele douã etape de repar-
tizãri computerizate pentru absolvenþii
de clasa a VIII-a, în judeþul Prahova
au mai rãmas vacante 381 de locuri
în învãþãmântul liceal de zi. Cele mai
multe se întâlnesc la Colegiul Tehnic
„Gheorghe Lazãr” Plopeni, la specia-
lizare mecanicã, 41 de locuri, la Liceul
Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil,
la specializare comerþ, tot 41 de locuri,
la Colegiul Agricol „Gheorghe Iones-
cu-Siseºti” din Valea Cãlugãreascã, la
resurse naturale ºi protecþia mediului
(agriculturã), 35 de locuri.

Pe profil, cele mai multe locuri
disponibile sunt la servicii (103 locuri),
la tehnic (80 locuri), la resurse natu-
rale ºi protecþia mediului (66 locuri),
la real (44 locuri).

În data de 2 septembrie se
organizeazã, la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, ºedinþã publicã de
repartizãri pentru absolvenþii clasei a

„Serviciile” au rãmas cu cele
mai multe locuri neocupate dupã douã

etape de repartizãri computerizate

VIII-a care nu au participat la nicio re-
partizare sau nu au fost repartizaþi în
etapele anterioare, care nu s-au îns-
cris în perioada prevãzutã de metodo-
logie sau care ºi-au încheiat situaþia

Au fost afiºate rezultatele finale
ale examenului organizat pentru
obþinerea definitivãrii în învãþãmântul
preuniversitar. Ast-
fel, în judeþul Pra-
hova, s-a înregis-
trat un procent de
promovabilitate de
73,97%, dupã re-
zolvarea contes-
taþiilor. Înainte de
contestaþii, procen-
tul respectiv era de
71,62%, cu locul 7
pe þarã. Au fost de-
puse 45 de con-
testaþii, 5 dintre
lucrãri primind note mai mari de 8,
notã care asigurã definitivarea. La
examenul din acest an au fost
prezenþi 219 candidaþi, iar note egale
sau mai mari de 8 au primit 162 de
cadre didactice.

La nivel naþional, în urma reeva-
luãrii lucrãrilor contestate (1.397), 175
de candidaþi au primit note peste 8,

astfel cã numãrul total al candidaþilor
din aceastã categorie a crescut la
4.280 (de la 4.105, iniþial), iar pro-
centul de promovabilitate este de
69,08%.

Mihail Marinescu

Gata ºi cu „definitivatul”:
Procent de promovabilitate

de 73,97% în Prahova

(urmare din pagina 1)

Prima dispariþie

Alerta în Prahova a fost datã iniþial la Valea Doftanei, acolo unde, în data
de 16 august, a fost gãsit autoturismul lui Octavian Ceachir, tânãrul medic
chirurg din Bucureºti. Îngrijorarea familiei a fost maximã pentru cã, înainte de
aceastã descoperire, fratele dispãrutului a gãsit în apartamentul lui Octavian o
scrisoare de adio. Un bilet cu un mesaj similar a fost descoperit ºi în autoturismul
abandonat pe marginea lacului de acumulare Paltinu. Aºa cum susþin rudele
medicului, acesta a fost vãzut ultima data în data de 14 august, dispariþia lui
fiind semnalatã la Secþia 3 Poliþie Bucureºti în data de 15 august. A doua zi au
ºi demarat cãutãrile la Valea Doftanei, dar, pânã la publicarea acestui articol,
Octavian nu fusese descoperit. Zile la rând, la lacul de acumulare Paltinu au
fost aduse echipaje de la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Prahova
care au cercetat suprafaþa lacului atât cu bãrcile cu motor, dar ºi cu un sonar.
Fãrã niciun rezultat. Au fost aduºi scafandrii ºi câini de urmã, mai mulþi voluntari
din Valea Doftanei au scotocit pãdurile din zonã, fãrã sã gãseascã vreun
indiciu.

Medic eminent, ºcolit în SUA

Octavian Ceachir a fost vãzut ultima datã la Valea Doftanei, acolo unde
bunica sa are o casã. Se ºtie despre el cã trecea printr-o perioadã mai dificilã
din punct de vedere emoþional. Divorþase recent ºi se pare cã încã nu depãºise
acest moment complicat. Mama bãrbatului a lãsat sã se înþeleagã cã fiul ei
„era ºicanat la spital”, dar femeia nu a dat detalii despre acest aspect. ªtim
doar cã este un specialist în tratamentul medical ºi chirurgical al afecþiunilor
O.R.L, a fost ºcolit în SUA, iar în prezent profesa la o clinicã din Bucureºti ºi la
Spitalul Judeþean din Giurgiu. În biletul de adio descoperit de autoritãþi în
maºina abandonatã, Octavian scria scurt: “Sper ca acum sã-mi gãsesc liniºtea!”,
ceea ce este o dovadã în plus a zbuciumului prin care trecea tânãrul medic.

A doua dispariþie

La cinci zile de la prima alertã, autoritãþile din Prahova sunt solicitate din
nou pentru a da de urma unei persoane dispãrute. De data aceasta dispariþia
a fost semnalatã în zona localitãþii Slãnic, iar cel pe care trebuie sã-l gãseascã
autoritãþile este un bãrbat în vârstã de 62 de ani, artist la Opera Românã din
Bucureºti. Cristinel Coman venise la Slãnic singur, se cazase la o pensiune în
data de 17 august pentru ca douã zile mai târziu, proprietara vilei sã gãseascã
în camera unde dormea artistul un bilet de adio. Mesajul: “Nu mai suport.
Este ultimul act!” a îngrijorat-o pe proprietara pensiunii care a alertat imediat
autoritãþile. Biletul de adio este adresat unei anumite Vio, dar nimeni nu a
putut preciza la data dispariþiei cine este aceastã persoanã misterioasã. Nu se
poate bãnui decât cã ar fi o femeie cu care Cristinel Coman ar avea o relaþie.
În weekend, autoritãþile au dat alerta în tot Slãnicul. Artistul de la operã a fost
cãutat de 40 de persoane, poliþiºti locali, poliþiºti din Ploieºti, pompieri, jandarmi
ºi localnici. A fost adus chiar ºi un câine de urmã, dar tot fãrã rezultat. Cãutãrile
au fost fãcute atât la suprafaþã, în zona împãduritã din Slãnic, dar ºi în mina
de sare ºi în crevasele din zona Baia Verde. Surse apropiate anchetatorilor
spun cã artistul nu ar fi la prima tentativã de acest gen, astfel cã cei care îl
cunosc spercã cã nici de data aceasta nu ºi-a dus gândul pânã la capãt ºi cã,
la un moment dat, va apãrea singur acasã. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Dispariþii misterioase în Prahova

Chiar de Sfânta Maria - cea mai importantã ºi cunos-
cutã sãrbãtoare religioasã a verii - comuna Brazi a îmbrãcat
straie festive, cum deja a intrat în tradiþie de câþiva ani,
fiind celebratã Ziua acestei aºezãri prahovene de top, poate
chiar cea mai cunoscutã din judeþ dintre localitãþile rurale.

Astfel, manifestãrile incluse în calendarul sãrbãtoririi
evenimentului au atras la baza sportivã din Brazii de Jos
aproape 2500 de persoane, care au avut parte de o paletã
largã de momente culturale, sportive, de divertisment ºi
antren specifice.

Primii care au urcat pe scenã de spectacol au fost cei
din grupele de copii localnici care activeazã în diverse
cercuri sau formaþii tematice ale Cãminului Cultural (di-
rector: Dana Mihai), evoluþiile aristice ºi sportive fiind prim-
ite cu aplauze de asistenþã.

A urmat premierea celor 20 de cupluri care anul
acesta împlinesc o jumãtate de secol de convieþuire prin
cãsãtorie în familie, apoi veterana localitãþii care a împlinit
100 de ani ºi, binenteles, n-a fost uitaþi nici cei mai buni
absolvenþi ai ºcolilor gimnaziale din comunã care au intrat
la licee ploieºtene de elitã (Ion Andrei Daniel – Bãteºti,
Panait Lavinia Tabita - Brazii de Jos ºi Simion Adrian Nicolae
- Popeºti).

Apoi a venit rândul artiºtilor sã întreþinã atmosfera de
bunã dispoziþie, susþinând recitaluri mult gustate de pub-
lic numeroºi soliºti de muzicã popularã, pop, dance, iar
responsabil cu hazul a fost cunoscutul actor de revistã
Jean Paler. Trebuie spus cã de mare succes s-a bucurat
prestaþia Tarafului Ionicã Barbu din Vãrbilãu, autenticii
lãutari din localitatea de lângã Slãnic realmente
“explodând” ca ºi popularitate dupã ce Mircea Dinescu i-
a invitat permanent la una din celebrele sale emisiuni de
la TVR.

Evident, la final, nu putea lipsi ºi un fascinant foc de
artificii.

Amfitrioni ai manifestãrii au fost primii doi oameni ai
comunei, primarul Radu Leonas ºi noul viceprimar, Stan
Georgel.

Premergãtor sãrbãtorii în sine, s-au desfãºurat ºi douã
competiþii sportive devenite tradiþionale, la fotbal ºi handbal,
sub genericul “Cupa Comunei Brazi”, ambele trofee fiind
adjudecate de cãtre echipe ale clubului gazdã, CS Brazi.

Iatã rezultatele ºi laureaþii:
FOTBALFOTBALFOTBALFOTBALFOTBAL
 Preliminarii Preliminarii Preliminarii Preliminarii Preliminarii
 CS Brazi - Rapid Sãlciile 3-0
 Tinereþea Izvoarele - CSM Ploieºti 5-2

Finala micãFinala micãFinala micãFinala micãFinala micã
 Rapid Sãlciile - CSM Ploieºti 3-2

Finala mareFinala mareFinala mareFinala mareFinala mare
 CS Brazi - Tinereþea Izvoarele 4-1

TTTTTrrrrrofofofofofee individualeee individualeee individualeee individualeee individuale
 Cel mai tehnic jucãtor - Mihai Marinescu (CS Brazi)
 Golgeterul competiþiei - Florin Dumitru (CS Brazi) - 4

goluri
 Cel mai tânãr jucãtor - Nicolae Robert (CSM Ploieºti)

- 15 ani
HANDBALHANDBALHANDBALHANDBALHANDBAL (juniori IV bãieþi / 3 participante)
 CS Brazi - CS Baloteºti 17-13
 CS Baloteºti - CSO Mizil 17-14
 CS Brazi - CSO Mizil 23-9

Clasament finalClasament finalClasament finalClasament finalClasament final
1. CS Brazi
2. CS Baloteºti
3. CSO Mizil
TTTTTrrrrrofofofofofee individualeee individualeee individualeee individualeee individuale
 Cel mai tehnic jucãtor - Stoica Andrei (CS Baloteºti)
 Golgeterul competiþiei - Lente Valentin (CS Brazi) -

14 goluri
 Cel mai tânãr jucãtor - Savu Teodor (CSO Mizil) - 10

ani
În cadrul aceluiaºi turneu s-au desfãºurat ºi douã

jocuri demonstrative, protagoniste fiind echipele de juniori
mici ale CS Brazi ºi Steaua Bucureºti, la bãieþi gazdele
impunându-se lejer cu 18-11, în vreme ce la fete stelistele
au fost vioara întâi, câºtigând detaºat cu 23-12.

Aurel Drãghici

Ziua comunei Brazi 2016 - O sãrbãtoare
pe mãsura rangului localitãþii

ºcolarã ulterior etapelor anterioare.
Înscrierile se primesc la ISJ

Prahova în perioada 29 august - 1
septembrie.

Mihail Marinescu
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Desfãºurat în premierã absolutã
pe scena Centrului Cultural “Aural
Stroe” din Buºteni, spectacolul “Jumã-
tatea mea, bãrbatul” a avut-o ca
protagonistã pe mult îndrãgita actriþã
a Teatrului Naþional din Bucureºti, Ce-
zara Dafinescu. Aceastã valoroasã
montare s-a constituit într-un specta-
col aniversar, marcând astfel 40 de
ani de când talentata actriþã activeazã
pe scena Naþionalului din capitalã.

Piesa este o foarte reuºitã adap-
tare a unui text aparþinând scriitorului
George Arion, regia fiind semnatã de
Toma Enache. Evenimentul de la
Buºteni a marcat debutul unui turneu

prin întreaga þarã cu aceastã reuºitã
reprezentaþie teatralã, aplaudatã cu
frenezie de public la scenã deschisã.
Acest lucru vine sã dovedeascã o
datã în plus, dacã mai era nevoie, ta-
lentul incontestabil al actriþei Cezara
Dafinescu, care a încântat decenii de-
a rândul publicul prin apariþiile sale
scenice sau pe marele ºi micul ecran!

Acest eveniment unic prin va-
loarea sa culturalã ºi spiritualã a fost
cu atât mai emoþionant cu cât prota-
gonista acestui real succes scenic,
renumita ºi apreciata actriþã Cezara
Dafinescu, a primit din partea lui
Emanoil Savin, primarul oraºului Buº-

teni, titlul de ”Cetãþean de onoare al
oraºului Buºteni”!

Premiera spectacolului susþinut
de actriþa Cezara Dafinescu a fost
urmatã de o petrecere desfãºuratã
în saloanele Castelului Cantacuzino
din Buºteni, dedicatã talentatei ac-
triþe, care pe data de 4 august a trãit
încã un moment fericit din viaþã,
serbându-ºi ziua de naºtere.

Emanoil Savin i-a fãcut invitatei o
surprizã pe cât de plãcutã, pe atât de
dulce, oferindu-i un imens tort în for-
ma Teatrului Naþional din Bucureºti,
decorat cu imagini ale câtorva dintre
colegii ei de suflet din teatru sau

cinematografie, cum ar fi Florin Pier-
sic, Ion Dichiseanu, George Mihãiþã
sau Marin Moraru.

Aceeaºi distincþie a fost acordatã
în cadrul ceremoniei ºi campionului
de lupte greco-romane Ionuþ Panait.
Sportivul nostru s-a calificat pentru a
doua oarã la Jocurile Olimpice care
se vor desfãºura acum la Rio de Ja-
neiro, obþinând primul loc la Turneul
Mondial de Calificare, desfãºurat la
Ulan Bator, în Mongolia.

La eveniment au participat o serie
de personalitãþi remarcabile, dintre
care amintim pe: Prof. Dr. Ioan Lascãr
- ªeful Clinicii Chirurgie Plasticã - Mi-

crochirurgie reconstructivã - Spitalul
Clinic de Urgenþã Bucureºti, Nicolae
Voiculeþ, apreciat naist pe plan mon-
dial, ambasador al turismului româ-
nesc, Eduard Novak, campion mon-
dial ºi singurul campion paralimpic din
istoria României, Szolt Torok, alpinist
profesionist, liderul expediþiei ro-
mâneºti Nanga Parbat, autorul mai
multor ascensiuni româneºti în pre-
mierã în munþii lumii. Nu au lipsit nici
poetul Florian Siliºteanu, artista liricã
a Operei Naþionale Române Izabela
Barbu, dramaturgul ºi scriitorul
George Arion, autorul piesei ºi regizorul
acesteia, Toma Enache.

Moment fMoment fMoment fMoment fMoment fesesesesestiv la Castiv la Castiv la Castiv la Castiv la Castttttelul Cantelul Cantelul Cantelul Cantelul Cantacuzinoacuzinoacuzinoacuzinoacuzino

Cezara Dafinescu ºi Ionuþ Panait
au primit titlul de “Cetãþean

de onoare” al oraºului Buºteni

(urmare din pagina 1)

De ce au ajuns cei doi în faþa procurorilor?
Fostul ºef din cadrul Direcþiei Agricole Prahova ºi

medicul veterinar au fost anchetaþi alãturi de alte persoane,
printre care se aflau Titi Stoean, fost ºef serviciu “Imple-
mentare, strategii, politici, programe în producþia zootehnicã”
în cadrul D.A.D.R. Prahova, Vasilica Tãtuþã, fost ºef serviciu
contabilitate ºi fost director executiv adjunct economic în
cadrul D.A.D.R. Prahova ºi Traian Bãrdãuº, fost director
executiv adjunct economic în cadrul D.A.D.R Prahova.
Aceºtia au fost trimiºi în judecatã pentru acordare de
subvenþii cu încãlcarea legii în vederea obþinerii unui folos
necuvenit pentru altul.

În timp ce Gheorghe Matiuþ, fost ºef serviciu “Inspecþie
vegetalã, animalã ºi piscicolã” în cadrul D.A.D.R. Prahova,
a fost trimis în judecatã pentru complicitate la acordarea
de subvenþii cu încãlcarea legii în vederea obþinerii unui
folos necuvenit pentru altul, Marius Calea, administrator al
SC Mecar SRL Ploieºti ºi Cãtãlin Bogdan Budurleanu, ad-
ministrator al SC Mecar SRL Ploieºti, au fost acuzaþi pentru
complicitate la acordarea de subvenþii cu încãlcarea legii,
utilizarea subvenþiilor cu încãlcarea legii ºi fals în înscrisuri
sub semnaturã privatã.

Alãturi de aceºtia au mai fost acuzaþi, aºa cum am
precizat anterior, ºi Marcel Tãtaru, director executiv ad-
junct în cadrul D.A.D.R. Prahova ºi Gheorghe Neagu, fost
director executiv adjunct în cadrul D.A.D.R. Prahova, ºi ei
trimiºi în judecatã pentru neglijenþã în serviciu în formã
agravantã. Anghel Marinicã, medic veterinar pe raza
comunei Scrioaºtea, judeþul Teleorman, a fost acuzat
pentru de fals intelectual, faptele fiind sãvârºite în scopul

obþinerii de cãtre SC Mecar SRL Ploieºti de la D.A.D.R.
Prahova de subvenþii în mod nelegal.

Procurorii acuzau atunci cã subvenþiile, în valoare
de 4.941.676.000 lei au fost folosite în scop personal,
pentru achiziþionarea unor autoturisme Mercedes ºi Cielo
în sistem leasing.

În prima instanþã au fost condamnaþi la
închisoare cu suspendare

În ianuarie 2015, Judecãtoria Ploieºti dã prima sentin-
þã dupã mai bine de opt ani de judecatã. Astfel Stoean
Titi, este condamnat la trei ani de închisoare cu suspen-
dare, Matiut Gheorghe, doi ani de închisoare cu suspen-
dare, Bãrdãuº Traian, trei ani de închisoare cu suspenda-
re, Tãtuþã Vasilica, doi ani de închisoare cu suspendare,
Tãtaru Marcel, un an de închisoare cu suspendare. În
cazul lui Gheorghe Neagu, procesul a încetat pentru cã
între timp fapta s-a prescris, Marinicã Aanghel, un an de
închisoare cu suspendare, Calea Marius, cinci ani de în-
chisoare în regim de detenþie, Budurleanu Cãtãlin Bog-
dan, trei ani de închisoare în regim de detenþie.

Sentinþa de la fond a fost atacatã la Curtea de Apel
care a decis, definitiv ºi irevocabil, în luna iunie a acestui
an, încetarea procesului penal faþã de Marcel Tãtaru ºi
Anghel Marinicã. Curtea a menþinut sentinþele date de
Judecãtorie pentru Stoean Titi, Matiut Gheorghe, Neagu
Gheorghe ºi Budurleanu Cãtãlin Bogdan împotriva
aceleiaºi sentinþe. De asemenea, obligã apelanþii Stoean
Titi, Matiut Gheorghe, Neagu Gheorghe ºi Budurleanu
Cãtãlin Bogdan sã plãteascã în solidar despãgubiri în
valoare de 331.758 RON. (D.FD.FD.FD.FD.F.).).).).)

Pentru cã procesul penal a durat prea mult,

Un fost ºef de la  Direcþia Agricolã
Prahova scapã de închisoare

(urmare din pagina 1)
la Liceul Tehnologic din Comuna Filipeºtii
de Pãdure, 28 de locuri la mecanicã –
lãcãtuº mecanic prestãri servicii; la Liceul
Tehnologic Bãrcãneºti, 28 de locuri la
mecanicã – mecanic agricol; la liceul
Tehnologic „Tase Dumitrescu” din Mizil,
14 locuri, la agriculturã – horticultor, tot
14 la mecanicã – frezor, robotor,
mortezor; la Liceul Tehnologic Ucecom
„Spiru Haret” Ploieºti la învãþãmânt
profesional particular, cu 28 de locuri la
comerþ; la Liceul Tehnologic „Ucecom
„Spiru Haret” Breaza, 28 de locuri tot la

(urmare din pagina 1)
Violatorul este nimeni altul decât

unul dintre partenerii sexuali ai mamei
fetiþei, Cristina Negrei, în vârstã de 23
de ani. Este o femeie cu probleme psi-
hice care a ajuns sã fie conoscutã în
toatã Breaza pentru apucãturile ei
nesãnãtoase. Fãrã sprijinul familiei, fãrã
un loc de muncã ºi fãrã prea mult discer-
nãmânt, femeia a ajuns sã se pros-
titueze pentru a supravieþui. Mai grav
este cã nu a renunþat la acest obiciei
nici mãcar atunci când a deveni mamã.
Cu copilul de mânã mergea în casele
bãrbaþilor cu care întreþinea relaþii se-
xuale de faþã cu Maria. Nu a durat mult
pânã ce copila a devenit ºi ea victima
unuia dintre aceºti bãrbaþi. Deºi vecinii
Cristinei, dar ºi ai bãrbaþilor implicaþi în
aceastã afacere, cunoºteau în detaliu
tot ceea ce se petrecea în casa acesto-
ra, nimeni nu a sesizat autoritãþile. Po-
liþiºtii din Breaza au aflat despre neno-
rocirile la care este supusã copila abso-
lut întâmplãtor ºi s-au sesizat din oficiu.
Mult prea târziu însã, pentru cã acum
recuperarea Mariei va fi extrem de
dificilã, dacã nu imposibilã. A suportat
prea multe ºi a vãzut la fel de multe.

Violatorul a fost
arestat

Odatã cu declanºarea anchetei în
acest caz, a fost reþinut ºi ulterior arestat
Viorel Mãrgãrit, bãrbatul acuzat acum
cã a violat-o pe micuþã în repetate rân-
duri. Cristina Negrei, mama victimei,
este ºi ea cercetatã în acest caz sub
acuzaþiile de corupere sexualã, dar fe-
meia nu a fost arestatã. Din cauza afec-
þinilor psihice, ea a fost internatã la un
spital de boli mintale. Maria a fost
preluatã de autoritãþi, mai exact de
Direcþia pentru Protecþia Copilului Pra-
hova, iar acum se aflã într-un centru de
plasament din Ploieºti. Instituþia a în-
ceput sã facã demersurile necesare
pentru decãderea din drepturile pãrin-
teºti ale mamei. Surse apropiate anche-
tei au precizat cã fetiþa nu va putea fi
crescutã de familia extinsã pentru cã

un tatã biologic nu a fost identificat, iar
bunica maternã se pare cã are ºi ea
anumite afecþiuni. Prin urmare, Maria
va rãmâne, cel mai probabil, în grija
statului sau i se va cãuta o familie de
împrumut care sã o ia în plasament, dar
acest lucru se va întâmpla dupã ce va
urma o terapie pentru a scãpa de coº-
marul prin care a trecut la o vârstã atât
de fragedã.

Povestea Cristinei
Cei care o cunosc pe tânãra mamã

sunt împãrþiþi în douã tabere atunci când
vine vorba despre acuzaþii ºi vinovãþii.
Unii dintre vecinii sãi susþin cã ºi Cristina
ar fi trecut în copilãrie printr-un coºmar
similar cu cel al fetiþei ei, iar faptul cã nu
are discernãmânt, fiind suspectã de
anumite afecþiuni psihice, ar dezvino-
vãþi-o într-o anumitã mãsurã. De aceas-
tã tânãrã au profitat, susþin aceeaºi
vecini, mai mulþi bãrbaþi, unii trecuþi bine
de a doua tinereþe. Unul dintre aceºtia,
în vârstã de 70 de ani, chiar a divorþat
de femeia cu care era cãsãtorit de mai
bine de 30 de ani doar pentru a fi îm-
preunã cu Cristina. Bãrbatul, susþin veci-
nii sãi, nu se sfia sã se laude cu perfor-
manþele sale sexuale ºi chiar invita ºi
pe alþi “la distracþie” la el în apartament.
La astfel de momente, fetiþa a fost
martorã ºi toatã lumea din blocul unde
locuia acest bãtrân era la curent cu
aceastã ispravã.

Cine este
violatorul

Viorel Mãrgãrit, în vârstã de 48 de
ani, este angajat la Primãria Breaza la
“spaþii verzi”, spun cei ce îl cunosc. Este
cãsãtorit, dar soþia lui este bolnavã de
foarte mult timp ºi are nevoie de
asistenþã medicalã permanent. Cei doi
nu au copii. Bãrbatul a fost arestat în
luna iulie a acestui an, fiind acuzat de
viol. El a fost încarcerat pentru 30 de
zile iniþial la Arestul IJP Prahova, pentru
ca acum sã fie transferat la penitenciarul
Mãrgineni. Acest dosar de viol se aflã
pe rolul Judecãtoriei Câmpina. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Dramã la Breaza

O fetiþã de doar ºase ani a fost
violatã de concubinul mamei

În atenþia abolvenþilor de clasa a VIII-a: Numeroase locuri
sunt, încã, libere în învãþãmântul profesional prahovean

particular, esteticã ºi igiena corpului
uman (frizer, coafor, manichiurist,
pedichiurist).

Acum, în învãþãmântul profesional,
se desfãºorã o probã de preselecþie la
unitãþile de învãþãmânt în care s-a decis
derularea acesteia, iar pentru data de
25 august este planificatã o probã
suplimentarã de admitere.

Pe data de 29 august se valideazã,
de cãtre comisia de admitere judeþeanã
pentru învãþãmânt profesional cu durata
de 3 ani, lista candidaþilor declaraþi
admiºi în învãþãmântul profesional de

stat cu durata de 3 ani. Elevii admiºi au
douã zile la dispoziþie pentru a-ºi depune
dosarele de înscriere la unitãþile ºcoalre
la care au fost declaraþi admiºi, 29 ºi
30 august.

Etapa a III-a de admitere este
programatã a începe pe 1 septembrie,
când are loc Repartizarea, de cãtre Co-
misia de admitere judeþeanã, a absol-
venþilor clasei a VIII-a care nu au par-
ticipat la nici o repartizare sau nu au
fost repartizaþi în etapele anterioare, ca-
re nu s-au înscris în perioada prevãzutã
de metodologie sau care ºi-au încheiat
situaþia ºcolarã ulterior etapelor an-
terioare. Repartizarea are loc, de obicei,
la Inspectoratul ªcolar Judeþean Pra-
hova. Mihail Marinescu
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Opt unitãþi de învãþãmânt prahovene
au primit rãspuns favorabil pentru proietele
cu finanþare prin programul Erasmus plus

Au fost publicate rezultatele pen-
tru solicitãrile de proiect de parteneriat
strategic pentru domeniile educaþia
adulþilor, educaþie ºcolarã, formare
profesionalã ºi învãþãmânt universitar
depuse la termenul limitã 31 martie
2016.

Astfel, vã putem informa cã ºi în
acest an ºcolile din Prahova au propus
proiecte de parteneriat, KA2, care au
obþinut, iatã, finanþare prin programul
Erasmus plus!

Este vorba despre ªcoala Gim-
nazialã „Sfânta Vineri”, ªcoala Gimna-
zialã „Grigore Moisil”, ªcoala Gimna-

zialã „Sfântul Vasile”, ªcoala Gimna-
zialã „George Emil Palade”, ªcoala
Gimnazialã comuna Brazi, ªcoala
Gimnazialã comuna Mãgurele, Cole-
giul Tehnic „Toma Socolescu” ºi Cole-
giul Naþional „Nichita Stãnescu”. Fi-
nanþãrile respective se încadreazã
între 20 de mii ºi 30 de mii de euro.

De remarcat faptul cã ªcoala
Gimnazialã „George Emil Palade” ºi
Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” au
obþinut finanþare ºi pentru câte un
proiect de formare continuã, KA1!

Mihail Marinescu

Vara aceasta marcheazã finalul
Proiectului Maths is Everywhere, Eras-
mus+, Acþiunea Cheie 2, proiect la care
au participat: ªcoala Gimnazialã „Sfânta
Vineri” Ploieºti (România), Pendle Com-
munitz High School (Marea Britanie),
Zespol Szkol w Rudkach, Polonia, Bali-
kesir Karesi Ortaokulu (Turcia) ºi Scuola
Media Statale Mario Pluchinotta, Italia.

A fost un proiect din care toþi parte-
nerii au avut de învãþat ceva nou, care
ne-a încurajat sã abordãm predarea ma-
tematicii într-o manierã cross-curricularã
interactivã, sã îi angajãm pe elevi în
multe activitãþi comunicative, accen-
tuând latura practicã a acestei discipline
de studiu.

În luna mai a acestui an, câþiva elevii
din fiecare þarã participantã la acest
proiect au avut ocazia sã viziteze ºcoala

din Marea Britanie, o ºcoalã pentru copii
cu dizabilitãþi. A fost o ocazie unicã pen-
tru ei sã colaboreze într-un cadru vesel
ºi primitor, sã discute despre felul în care
îºi petrec timpul zilnic, sã îºi prezinte
jocurile ºi puzzel-urile matematice rea-
lizate de ei, sã creeze videoclipuri,
folosind forme geometrice, trecând cu
succes peste barierele de limbã, culturã,
vârstã, dezvoltare psihomotorie.

Am fost deosebit de impresionaþi
de cãldura cu care profesorii britanici îi
încurajau pe elevii lor, de bogãþia mate-
rialului didactic ºi a resurselor pedago-
gice care veneau în întâmpinarea aces-
tor elevi. În acest fel am reuºit sã ne
simþim ca fiind parte a unei mari familii
în care limbajul matematicii creeazã
adevãrate punþi peste kilometri care ne
separã, limba pe care o vorbim, cultura

care ne-a modelat personalitatea.
Luna iulie a marcat ultima mobilitate

a proiectului, mobilitate care ne-a oferit
posibilitatea de a avea o perspectivã
comunã asupra tuturor activitãþilor des-
fãºurate în cadrul acestui proiect ºi de a
pregãti ultimul produs comun - o broºurã
în care fiecare þarã prezintã felul în care
a organizat fiecare activitate, broºurã ca-
re va fi postatã online pe blogul proiec-
tului - http://erasmusmaths.blogspot.
ro/- ºi care poate fi folositã de orice pro-
fesor care doreºte sã le ofere elevilor o
altã perspectivã asupra matematicii.

Sperãm ca ºi în viitor colaborarea
dintre noi sã continue ºi ca elevii ºcolii
noastre sã organizeze activitãþi comune,
care sã demonstreze faptul cã Europa
este o mare familie.

Ministrul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordinul nr. 4.472
din 10 august 2016, Statutul Elevului, document ce
reglementeazã drepturile ºi obligaþiile elevilor înmatri-
culaþi în instituþiile de învãþãmânt de stat, particular
sau confesional din România. Este primul document
de acest tip, elaborat în România dupã 1990, care
consacrã într-o formã consolidatã drepturile ºi obligaþiile
elevilor. Forma finalã s-a conturat în urma dezbaterii
publice pe care Ministerul Educaþiei a organizat-o în
perioada 17 iunie - 4 iulie. Prevederile Statutului se
aplicã începând din anul ºcolar 2016-2017.

O componentã majorã a acestui document o re-
prezintã întãrirea rolului elevilor în comunitatea ºcolarã.
„Îmi doresc ca Statutul Elevului sã contureze un cadru
în care vocea elevului sã se facã auzitã cu adevãrat în
comunitatea ºcolarã. O voce informatã, responsabilã,
interesatã sã protejeze drepturile elevilor ºi sã creascã,
totodatã, capacitatea tinerilor de a se implica în viaþa
ºcolii. Îmi doresc, de asemenea, ca elevii ºi profesorii
sã aibã un dialog activ, sa devinã parteneri pentru un bi-
ne comun, acela al elevului, pentru cã ºcoala este des-
pre ºi pentru elevi”, declarã ministrul Mircea Dumitru.

Din toamnã, elevii vor putea intra la clasã cu tele-
foanele fãrã sã le fie luate de profesori, dar vor putea
utiliza telefonul mobil în timpul orelor doar dacã o fac
în scop educativ ºi numai cu acordul cadrului didactic.
De asemenea, vor putea veni fãrã uniformã fãrã sã fie
puºi absenþi, dar ºi sã-ºi conteste notele atunci când
se simt nedreptãþiþi. Tot în premierã, elevii vor evalua,
semestrial, în mod anonim, profesorii. Elevii vor avea
inclusiv dreptul sã protesteze în ºcoalã.

Dacã o notã este consideratã injustã, elevul poate
solicita, oral, profesorului sã justifice rezultatul lucrãrii,
în cel mult cinci zile de la aflarea notei. În cazul în care
elevul sau pãrintele nu considerã justificate argumen-
tele dascãlului, pot cere în scris conducerii unitãþii de
învãþãmânt reevaluarea lucrãrii, iar analiza va fi fãcutã
de alþi doi profesori de specialitate care nu predau la
clasa respectivului elev. În cazul în care diferenþa între
nota iniþialã ºi cea obþinutã dupã reevaluare este mai
mare de un punct, contestaþia va fi consideratã justifi-
catã, iar în catalog va fi trecutã nota obþinutã dupã ree-
valuare. Dacã diferenþa e mai micã de un punct, atunci
va fi menþinutã nota iniþialã.

Statutul a fost elaborat de Ministerul Educaþiei în
colaborare cu Consiliul Naþional al Elevilor ºi alte orga-
nizaþii reprezentative ale elevilor ºi este fundamentat
pe respectarea valorilor comunitãþii ºcolare ºi ale sis-
temului educaþional. În acest sens au fost avute în ve-
dere accesul liber ºi gratuit la educaþie de calitate,
libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod
echitabil de resursele materiale ºi educaþionale fur-
nizate de sistemul de învãþãmânt, onestitatea inte-

lectualã, sprijinirea gândirii critice, respectarea dem-
nitãþii tuturor membrilor comunitãþii ºcolare, respectiv
deschiderea instituþionalã pentru schimbãri construc-
tive.

Potrivit documentului, drepturile elevilor sunt struc-
turate în 5 categorii: drepturi educaþionale, drepturi de
asociere ºi exprimare, drepturi sociale, recompense ºi
alte drepturi. Documentul prevede deopotrivã îndatoriri,
interdicþii ºi sancþiuni pentru încãlcarea de cãtre elevi,
în incinta unitãþii de învãþãmânt, a prevederilor statu-
tului sau a prevederilor explicite din actele normative în
vigoare.

Îndatoririle/Obligaþiile
Elevilor

Elevii au urmãtoarele îndatoriri:Elevii au urmãtoarele îndatoriri:Elevii au urmãtoarele îndatoriri:Elevii au urmãtoarele îndatoriri:Elevii au urmãtoarele îndatoriri:
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregãti la

fiecare disciplinã de studiu, de a dobândi competenþele
ºi de a-ºi însuºi cunoºtinþele prevãzute de programele
ºcolare;

b) de a respecta regulamentele ºi deciziile unitãþii
de învãþãmânt preuniversitar;

c) de a avea un comportament civilizat ºi de a se
prezenta la ºcoalã într-o þinutã vestimentarã decentã
ºi adecvatã ºi sã poarte elemente de identificare în
conformitate cu legislaþia în vigoare si cu regulamentele
ºi deciziile unitãþii de învãþãmânt preuniversitar. Þinuta
vestimentarã sau lipsa elementelor de identificare nu
poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului
in perimetrul ºcolii.

d) de a respecta drepturile de autor ºi de a recu-
noaºte apartenenþa informaþiilor prezentate în lucrãrile
elaborate;

e) de a elabora ºi susþine lucrãri la nivel de disci-
plinã/modul ºi lucrãri de absolvire originale;

f) de a sesiza autoritãþile competente orice ile-
galitãþi în desfãºurarea procesului de învãþãmânt ºi a
activitãþilor conexe acestuia, în condiþiile legii;

g) de a sesiza reprezentanþii unitãþii de învãþãmânt
cu privire la orice situaþie care ar pune în pericol sigu-
ranþa elevilor ºi a cadrelor didactice.

h) de a utiliza în mod corespunzãtor, conform desti-
naþiei stabilite, toate facilitãþile ºcolare la care au acces;

i) de a respecta curãþenia, liniºtea ºi ordinea în
perimetrul ºcolar;

j) de a pãstra integritatea ºi buna funcþionare a
bazei materiale puse la dispoziþia lor de cãtre instituþiile
de învãþãmânt preuniversitar;

k) de a plãti contravaloarea eventualelor prejudicii
aduse bazei materiale puse la dispoziþia lor de cãtre
instituþia de învãþãmânt preuniversitar, în urma cons-

tatãrii culpei individuale;
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi ºi

de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea no-
telor obþinute în urma evaluãrilor precum ºi pãrinþilor,
tutorilor sau susþinãtorilor legali pentru luare la
cunoºtinþã în legãturã cu situaþia ºcolarã;

m) de a utiliza manualele ºcolare primite gratuit ºi
de a le restitui în stare bunã, la sfârºitul anului ºcolar;

n) de a manifesta înþelegere, toleranþã ºi respect
faþã de întreaga comunitate ºcolarã: elevi ºi personalul
unitãþii de învãþãmânt;

o) de a cunoaºte ºi respecta prevederile Statutului
Elevului ºi ale Regulamentului de organizare ºi
funcþionare a unitãþii de învãþãmânt, în funcþie de nivelul
de înþelegere ºi de particularitãþile de vârstã ºi individuale
ale acestora;

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasãrii
în microbuzele ºcolare, de a avea un comportament ºi
un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloa-
cele de transport ºi de a respecta regulile de circulaþie;

q) de a cunoaºte ºi de a respecta, în funcþie de ni-
velul de înþelegere ºi de particularitãþile de vârstã ºi
individuale ale acestora, normele de securitate ºi sãnã-
tate în muncã, normele de prevenire ºi de stingere a
incendiilor, normele de protecþie civilã, precum ºi
normele de protecþie a mediului.

r) de a anunþa, în caz de îmbolnãvire, profesorul
diriginte, direct sau prin intermediul pãrinþilor, tutorilor
sau susþinãtorilor legali, de a se prezenta la cabinetul
medical ºi, în funcþie de recomandãrile medicului, mai
ales în cazul unei afecþiuni contagioase, sã nu punã în
pericol sãnãtatea colegilor sau a personalului din
unitate.

Elevilor le este interzisElevilor le este interzisElevilor le este interzisElevilor le este interzisElevilor le este interzis:::::
a) sã distrugã, modifice sau completeze docu-

mentele ºcolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev ºi orice alte documente din aceeaºi
categorie sau sã deterioreze bunurile din patrimoniul
unitãþii de învãþãmânt;

b) sã introducã ºi sã difuzeze, în unitatea de în-
vãþãmânt preuniversitar, materiale care, prin conþinutul
lor, atenteazã la independenþa, suveranitatea, unitatea
ºi integritatea naþionalã a þãrii, care cultivã violenþa,
intoleranþa sau care lezeazã imaginea publicã a unei
persoane;

c) sã blocheze cãile de acces în spaþiile de învã-
þãmânt;

d) sã deþinã sau sã consume, droguri, bãuturi
alcoolice sau alte substanþe interzise, þigãri, substanþe
etnobotanice ºi sa participe la jocuri de noroc;

e) sã introducã ºi/sau sã facã uz în perimetrul
unitãþii de învãþãmânt de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, precum muniþie, petarde, pocnitori

sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante
sau altele asemenea care, prin acþiunea lor, pot afecta
integritatea fizicã ºi psihicã a elevilor ºi a personalului
unitãþii de învãþãmânt. Elevii nu pot fi deposedaþi de
bunurile personale care nu atenteazã la siguranþa
personalã sau a celorlalte persoane din unitatea de
învãþãmânt, în conformitate cu prevederile legale;

f) sã difuzeze materiale electorale, de prozelitism
religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta
unitãþilor de învãþãmânt;

g) sã utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor
de curs, al examenelor ºi al concursurilor; prin excepþie
de la aceastã prevedere, este permisã utilizarea
telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu
acordul cadrului didactic, în situaþia folosirii lor în
procesul educativ sau în situaþii de urgenþã;

h) sã lanseze anunþuri false cãtre serviciile de
urgenþã;

i) sã aibã comportamente jignitoare, indecente,
de intimidare, de discriminare, ºi sã manifeste violenþã
în limbaj ºi în comportament faþã de colegi ºi faþã de
personalul unitãþii de învãþãmânt;

j) sã provoace, sã instige ºi sã participe la acte de
violenþã în unitatea de învãþãmânt ºi în afara ei;

k) sã pãrãseascã perimetrul unitãþii de învãþãmânt
în timpul programului ºcolar, cu excepþia elevilor majori
ºi a situaþiilor prevãzute de regulamentul de organizare
ºi funcþionare al unitãþii de învãþãmânt;

l) sã utilizeze un limbaj trivial sau invective în
perimetrul ºcolar;

m) sã invite/ faciliteze intrarea în ºcoalã a
persoanelor strãine, fãrã acordul conducerii ºcolii ºi al
diriginþilor.

Conform documentului, pentru ca elevii sã fie
sancþionaþi, faptele trebuie sã se petreacã în perimetrul
unitãþii de învãþãmânt sau în cadrul activitãþilor
extraºcolare. Pentru faptele petrecute în afara
perimetrului unitãþii de învãþãmânt sau în afara
activitãþilor extraºcolare organizate de unitatea de
învãþãmânt, elevii rãspund conform legislaþiei în
vigoare. Sancþiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
observaþie individualã; mustrare scrisã; retragerea
temporarã sau definitivã a bursei de merit, a bursei
sociale, Bani de liceu, a bursei profesionale; mutarea
disciplinarã la o clasã paralelã din aceeaºi unitate de
învãþãmânt; preavizul de exmatriculare; exmatriculare.
Toate sancþiunile aplicate se comunicã individual, în
scris, atât elevilor cât ºi pãrinþilor, tutorilor sau
susþinãtorilor legali. Sancþiunea se aplicã din
momentul comunicãrii acesteia sau ulterior, dupã caz.

De reþinut cã sancþionarea elevilor sub forma
mustrãrii în faþa colectivului clasei sau al ºcolii este
interzisã în orice context.

Mihail Marfinescu

Colaborãri fructuoase cu prilejul
Proiectului Maths is Everywhere

Prof. Oana Zahiu

Din anul ºcolar 2016 -2017, elevii au propriul Statut. Au voie cu telefonul mobil în clasã!
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Guvernul României a decis cã
plata gãrzilor suplimentare efectuate
de medici se va face pornind de la
baza salarialã crescutã prin inter-
mediul Ordonanþei de Urgenþã 20 /
2016, începând cu data de 1 oc-
tombrie anul acesta. Fondurile de
circa 100 de milioane de lei necesare
creºterii plãþii gãrzilor pentru medici
în anul 2016 vor proveni din admi-
nistrarea mai eficientã a resurselor
deja existente în sistemul sanitar, iar
mecanismele gãsite nu afecteazã în
niciun fel prognozele de deficit
bugetar. Cu alte cuvinte, creºterea
veniturilor pentru gãrzi va fi finanþatã
printr-un control mai strict al chel-
tuielilor ºi prin mãsuri de reducere a
risipei din sistem. Reglementarea se
va face prin Ordonanþã de Urgenþã
conform discuþiilor avute în Guvern.

În acest context, ministrul Sã-
nãtãþii Vlad Voiculescu apreciazã cã
„sistemul sanitar trebuie sã aibã grijã
în primul rând de oameni: de pacienþi
ºi de medici. Orice mãsurã decisã în
favoarea medicilor este un beneficiu
direct ºi pentru pacienþi”. Demersul
privind gãrzile se înscrie într-o preo-
cupare mai largã a Ministerului Sã-
nãtãþii, împreunã cu Ministerul Mun-
cii, de reformare a organizãrii resursei
umane în Sãnãtate.

Mãsurile pentru medici:Mãsurile pentru medici:Mãsurile pentru medici:Mãsurile pentru medici:Mãsurile pentru medici:
1.     Creºte plata gãrzilor suplimen-

tare ale medicilor prin raportarea la
salariul de bazã majorat de la 1 au-
gust. Termenul pentru definitivarea
paºilor legislativi este data de 1
octombrie.

2.     Au crescut salariile de bazã
ale medicilor din sistemul public de

la 1 august, odatã cu intrarea în
vigoare a OUG 20 / 2016. Guvernul
a prevãzut pentru aceastã creºtere
un miliard de lei.

3.     Gãrzile suplimentare vor fi

efectuate în baza unui contract indi-
vidual de muncã cu timp parþial. Pen-
tru medici avantajul este cã gãrzile
vor fi considerate atât vechime în
muncã, cât ºi vechime în specialitate.

4.     Contractul de muncã pentru
gãrzi va da dreptul la concediu de
odihnã plãtit proporþional cu timpul
lucrat pentru medicii care efectueazã

numai gãrzi sau pentru cei care fac
gãrzi în alt spital decât cel la care sunt
angajaþi.

5.     Aºa numita „gardã obligato-
rie” va beneficia de acordarea sporu-

lui de 25% pe timpul de noapte lucrat,
ceea ce pânã acum nu se fãcea.

6.     Medicii care au obþinut titlul
de doctor în ºtiinþe medicale din
2010 încoace vor primi sporul legal
de 15% care, pânã la 1 august, nu
mai fusese acordat.

7.     Timpii de lucru ºi de odihnã
vor fi regândiþi în termeni de flexibili-

zare, de grijã faþã de efortul depus
de medici ºi de siguranþã a pacien-
þilor.

8.     Ministerul Sãnãtãþii evaluea-
zã modalitãþi de remunerare a me-

dicilor rezidenþi de anii I ºi II pentru
gãrzile pe care le fac.

Mãsurile de eficientizare aMãsurile de eficientizare aMãsurile de eficientizare aMãsurile de eficientizare aMãsurile de eficientizare a
cheltuielilor din Sãnãtate:cheltuielilor din Sãnãtate:cheltuielilor din Sãnãtate:cheltuielilor din Sãnãtate:cheltuielilor din Sãnãtate:

1.     Economii la scarã naþionalã
prin mecanismul de achiziþii publice
centralizate care are deja proceduri
demarate;

2.     Evaluarea ºi monitorizarea
strictã a investiþiilor;

3.     Controlul mai strict al pres-
cripþiei de medicamente (cu precã-
dere antibiotice, dar nu numai) ºi al
investigaþiilor medicale;

4.     Controlul serviciilor din spi-
talizãrile de zi;

Ministrul Sãnãtãþii este de pãrere
cã decizia de creºtere a remuneraþiei
pentru gãrzile din sistemul sanitar e
unul din cei mai importanþi paºi ai
ultimilor ani în beneficiul medicilor.
Mãsura corecteazã o nedreptate
veche din anul 2009 ºi reafirmã an-
gajamentul premierului Dacian Cioloº
de a face din sectorul sanitar priori-
tatea mandatului sãu.

În acelaºi timp, Vlad Voiculescu
mizeazã în continuare pe cooperarea
responsabilã a Federaþiei Sanitas, a
Federaþiei Solidaritatea Sanitarã ºi a
Federaþiei Hipocrat. De asemenea,
sprijinul medicilor pentru imple-
mentarea mãsurilor de eficientizare
a cheltuielilor din sistem este esenþial.

Guvernul României a decis creºterea plãþii pentru gãrzile medicilor

În sistemul sanitar românesc funcþioneazã 108 unitãþi sanitare
publice ºi 34 de unitãþi private fãrã unitãþi de transfuzie sanguine
autorizate.

Ministerul Sãnãtãþii a realizat o centralizare a situaþiei autorizãrii
unitãþilor de transfuzii din spitalele româneºti publice ºi private. Pe de-
o parte, ministerul a cerut situaþiile de la Direcþiile de Sãnãtate Publicã
(DSP) din toate judeþele, iar pe de altã parte a comparat aceste rezultate
cu unitãþile care primesc sânge ºi produse sanguine de la Institutul

Ioana Ursu, 33 de ani, a devenit secretar de
stat în Ministerul Sãnãtãþii ºi va coordona, printre
altele, politica medicamentului. Numirea Ioanei
Ursu vine ca o confirmare a prioritãþii ministrului
Vlad Voiculescu de a asigura accesul pacienþilor
din România la medicamentele de care au
nevoie ºi de a reforma profund acest sector al
politicilor de sãnãtate.

Ioana Ursu are o experienþã de peste 10
ani în formularea de politici farmaceutice ºi în
elaborarea mecanismelor de finanþare a medi-
camentelor. A absolvit Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie „Iuliu Haþeganu” din Cluj-Napoca.
Apoi a obþinut diplome de master în ªtiinþe Politice
de la Universiteì Paris-Est Marne-la-Valleìe din
Paris ºi în Politici Internaþionale de Sãnãtate de
la London School of Economics din Londra. De-a
lungul carierei, desfãºuratã în Marea Britanie ºi
Germania, a fost asociat extern al National Insti-
tute for Clinical Excellence (NICE) din Londra,
consultant senior la Evidera Inc. din Londra ºi
fondator al Mapping Health Ltd, companie care
a lucrat, printre alþii, cu Agenþia de Cooperare
Internaþionalã a Germaniei (GIZ).

La capitolul politici de sãnãtate, Ioana Ursu
a realizat design de pachete de beneficii far-
maceutice în cadrul sistemelor de asigurãri de
sãnãtate, a formulat recomandãri de manage-
ment ºi eficientizare a costurilor din sisteme de
sãnãtate ºi a dezvoltat sisteme de decontare
bazate pe evidenþe clinice ºi economice.

Naþional de Hematologie ºi Centrele de Transfuzii. Rezultatul aratã cã 108
unitãþi publice ºi 34 private funcþioneazã fãrã unitãþi de transfuzii autorizate
de DSP-uri.

Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, apreciazã cã situaþia în care aceste
unitãþi au fost ignorate ani la rând nu este acceptabilã ºi a decis o serie de
mãsuri de urgenþã.

În perioada 2-12 august, departamentele de supraveghere din DSP-
uri au verificat toate unitãþile de transfuzii neautorizate. Au fost investi-
gate motivele pentru care aceste unitãþi de transfuzii nu au autorizaþie.

DSP-urile vor stabili planuri de conformare în vederea autorizãrii cu
termen de maximum trei luni. În aceastã perioadã, unitãþile neautorizate
se vor supune unui plan de tranziþie care va stabili cum se vor desfãºura
transfuziile pânã la îndeplinirea normelor în vigoare. De exemplu, vor fi
luate în considerare asigurarea serviciilor de cãtre un alt spital cu UTS
autorizatãsau de cãtre CTS judeþean, redirecþionarea pacienþilor cu
intervenþii chirurgicale care nu reprezintã urgenþe cãtre alte unitãþi sanitare
sau alte mãsuri.

Termenul nenegociabil este data de 1 noiembrie. Dacã vor exista
unitãþi de transfuzii care nu îndeplinesc planul de conformare, atunci
ministerul va cere Institutului Naþional de Hematologie sã nu mai livreze
sânge ºi produse sanguine acestor unitãþi. Atunci vor fi luate în considerare
ºi alte posibile mãsuri. În acelaºi timp, ministerul lucreazã deja la un plan
naþional de reducere a riscurilor ataºate transfuziilor. Documentul este în
curs de finalizare ºi va fi publicat în cel mai scurt timp.

Ministerul Sãnãtãþii are
un nou secretar de stat
cu atribuþii principale în
politica medicamentului

Unitãþi sanitare fãrã centre de transfuzie sanguine autorizate

Un studiu realizat de cercetãtorii de la Universitatea din Teheran a scos la ivealã un adevãr
crunt: ceaiul fierbinte poate duce la apariþia cancerului de esofag.

Cancerul la esofag, a cãrui formã comunã se numeºte carcinom scuamocelular, face
peste 500.000 de victime în fiecare an, la nivel mondial, au anunþat autorii acestui
studiu publicat în revista British Medical Journal. În Europa ºi în America de Nord,
maladia este provocatã, în principal, de fumat ºi consumul de alcool, afectând
mai mult bãrbaþii decât femeile. Mai multe studii anterioare au susþinut
teoria potrivit cãreia bãuturile consumate la temperaturi ridicate
reprezintã un factor de risc.

Cercetãtorii de la Universitatea din Teheran au investigat cu
atenþie provincia Golestan, din nordul Iranului, deoarece ea
prezintã una dintre cele mai ridicate rate de îmbolnãvire din
lume. Cu toate acestea, locuitorii din aceastã provincie fumeazã
foarte puþin ºi consumã puþin alcool, însã femeile sunt la fel de
afectate ca ºi bãrbaþii. În schimb, în aceastã provincie se bea
foarte mult ceai.

Oamenii de stiinþã au comparat obiceiurile de consum ale
300 de persoane suferind de carcinom scuamocelular cu cele
ale 571 de persoane sãnãtoase, din aceeaºi regiune. 97% dintre
participanþii la studiu consumau cu regularitate ceai negru, în
medie, peste un litru pe zi.

Ceaiul fierbinte poate cauza cancerul de esofag
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Când Ion Creangã piludieºte întregii

lumi, cât de proºti eram prin personajele
poveºtilor lui, în realitate hazul de necaz
releva micimea majoritãþii populaþiei
noastre, datoratã tarelor injectate minþii
ºi caracterului românilor, de lene, incul-
turã ºi mentalitatea cãpãtuirii. De-aci ºi
crasa lipsã de respect pentru marile
valori ale Naþiei! Accentuatã în toate vre-
murile, ca în cele ce urmeazã...

Probatoriu
Ziua de 15 Iunie – a morþii lui Mihai

Eminescu, a reiterat, ºi în 2016, inte-
resul ºi cultul faþã de memoria poetului
nostru naþional, „Nepereche” – cum l-a
definit George Cãlinescu în a sa Istorie a
literaturii române din 1941, aºa cum
ne dovedeºte lucrarea „Ipoteºti, Memo-
ria unei case – Casa Memorialã a fami-
liei Eminovici”, apãrutã anul trecut, la
Centrul Naþional de Studii Mihai Emines-
cu, editor – Memorialul Ipoteºti. O sutã
de pagini care istorisesc avatarurile ca-
sei în care s-a nãscut Mihai Eminescu
(15 ianuarie 1850), în speþã Casa Emi-
noviceºtilor – pãrinþii lui, Gheorghe
(1812-1884) ºi Raluca (1816-1876),
cãsãtoriþi la 20 iulie 1840.

Proprietatea
Gheorghe Eminovici cumpãrã în

Botoºani 420 hectare, cu o casã veche
de vreo 70 de ani, lângã biserica Us-
penie, pe care în 1855 o dãrâmã (în
care fusese botezat Mihai în ianuarie
1850, ºi care în 3 iunie 1887 e mistuitã
de un incendiu), socotitã casa realã a
Poetului. Casa se ruineazã repede dupã
moartea pãrinþilor lui, iar în 1924, moºia
ºi ceea ce mai rãmãsese din locuinþa
Eminoviceºtilor sunt cumpãrate de
Maria Papaodopol.

Mari patrioþi
Nicolae Iorga ºi Cezar Petrescu,

vãzând iminenþa dispariþiei casei poe-
tului nepereche, au instituit o colectã
publicã ºi cu ajtorul autoritãþilor botoºã-
nene au ridicat aici o altã locuinþã, dar
pe altã fundaþie, clãdire ce a servit drept
primul muzeu Mihai Eminescu în Româ-

nia, pânã în 1976. Strãin de acela origi-
nal stlisitic, edificiul a fost dãrâmat ºi
s-a înãlþat un altul – foarte aproape de
cel iniþial, adicã aºa cum aratã astãzi
Casa muzealã Mihai Eminescu de la
Ipoteºti.

Istorii
Gheorghe Eminovici vine „... de la

Dumbrãveni unde... a fost administra-
tor al moºiilor boierilor
Balº” ºi „a locuit aici în
intervalul 1848-1851,
împreunã cu soþia ºi copiii
ºi stolnicul Vasile Iuraºcu,
tatãl Ralucãi, care contri-
buise ºi el la cumpãrarea
locuinþei botoºãnene”.
Vara 1848 aduce peste
Botoºani ºi împrejurimi o
cumplitã ciumã – care
secerã mii de localnici, iar
la Ipoteºti, 9 bãrbaþi sunt
doborâþi de funesta „epi-
zootie”. Închiriind imobi-
lul din Botoºani, pentru a
avea cu ce trãi ºi a între-
þine copii la ºcolile epocii,

la Ipoteºti – unde se mutase în 1847,
cãminarul Eminovici vinde acareturile.
Întrucât noua chiriaºã n-a respectat con-
tractul ºi, sãtul de pocinogurile procesua-
le, cu banii din afacere, acesta zideºte

altã casã pe fundaþia celei vechi. Prin
ani, ruinele acestei case sunt fotografia-
te – numai din afarã – de Jean Bileig, în
1909, care l-a pozat pe Mihai Eminescu

la 37 de ani („ce din urmã pãstratã a lui
Eminescu”), „adus cu birja de cãtre Teo-
dor Goilav, boier de vazã al Botoºanilor
de atunci, special pentru a înregistra pe
placã fotograficã biserica Eminoviceº-
tilor, mormintele pãrinþilor (dar ºi pe cele
ale fraþilor poetului), precum ºi clopotniþa
strãjuitã de cei doi tei”. În 1916 ºi 1917
casa este fotografiatã din nou, de un
fotograf necunoscut. A urmat frugalul
film lucrat de Octav Minar, intitulat

„Eminescu-Veronica-Creangã”,
postat ºi de facebook.

Perle
eminesciene
Lucrarea pe care am pre-

zentat-o succint aici, este, de
fapt, un splendid Album ilustrat
cu o iconografie de lux ºi, drept
fond poetic, reproduse, cu carac-
tere cenuºii, geniale meditaþii din
opera lui Mihai Eminescu. Parcã
pentru a ne scutura de inconº-
tienþa în care excesele moderi-
tãþii ne scufundã (cum de altfel
ºi meritãm!), fãrã scãpare:
„Toamna e una pe an, apoi îi ur-
meazã primãvarã. Toamna vieþii
vine fãrã sã ºtii nici când, nici de
unde...”; „numai vezi cã totul a
trecut pentru a nu se mai întoar-
ce. ª-atunci se simte omul bã-
trân, foarte bãtrân, ºi ar vrea sã
moarã”: „E mult de atunci, Ha-
rietã, de când eram mici de tot
ºi ne spuneau moºnegii poveºti.
Poveºti sunt toate în lumea
asta”; „Care cade º-o sã vadã /
Tot grãmadã pe grãmadã / De-
ntrece gardu-n ogradã /Pîn-la
streaºin-o s-ajungã / De s-alege
iarna lungã”;

„Visuri, valuri, stoluri, stoluri,
Tinereþã ce mã-mpresuri,

ª-ale vieþii mele goluri
Iar le împli cu eresuri”.

Serghie Bucur

Poezia românã contemporanã are, de o bunã vreme, încã o
carte de poeme – în dulcele ºi enigmaticul vers alb – semnatã de
Monica Ioana Gugura. Voce distinctã, cu inflexiuni vizionariste,
visãtoare de cursã lungã, Monica Ioana Gugura trãieºte în Cuvinte
– materia care, suav transfiguratã, irizeazã aerul ºi dorinþele: „Numai
cuvintele m-au prins în palmã: / ardeau ca tot atâtea ruguri / când,
în cãdere, m-am pierdute de mine; / dar tu m-ai locuit îndatã / cu
lumina ºi întunericul tãu / pânã când eu însãmi / am devenit
opacã”. Am citat prima din cele 72 de poeme, cu care se deschide
NOSTALGII DE FIECRAE ZI, carte apãrutã la editura EIKON în 2014.
Mai departe, Monica Ioana Gugura elibereazã o altã ºi elegiacã
„propilee” a sentimentelor care dau profunzime cosmicã existenþei
Femeii. Dacã am stãrui câtuºi de puþin pe desenul care ilustreazã
coperta volumului, semnat de Nicolae Tonitza în 1934, gândul ne-
ar îndrepta spre vestalele Balcicului acelui an, aprins de junele
tãtãroaice / turcoaice – personaje nelipsite din pictura unor ªirato
ºi Dimitrescu, Ressu, Iser ºi Steriadi. Cãlãtoria pe aripile pe care
poeta ºi le þese din sensurile ºi tâlcurile cuvintelor ºoptite de nu se
ºtie cine, mâinii cu care autoarea le ritmeazã secret, cantoneazã
cititorul în lumea implapabilã a senzaþiilor erodante: „Zile alunecând
spre nezile: / atâtea irosite bucate... // Zile naufragiate, / catarge
rupte / plutind pe ape / tot mai departe de malurile disperate... //

Pânã ºi tu, Lunã, suptã de sevã, / eºti numai o fructã uscatã... //
Totul se duce / pe derdeluºul nebun / pe când doar un peºte în
plasã / se luptã în curcubeul care-l aprinde”. Citez poema „Zile”, cu
rezerva cã al doilea vers aduce prolixitate în masa de semne ºi
culori a poemului, cum n-ar fi meritat nici finalul – o simplistã
apoteozã. Cheile în care poeta Gugura îºi scrie „partiturile” poartã
uneori  peceþile inexorabile ale irelevanþei dualitãþii viaþã-moarte.
„Când te aud râzând / e ca ºi cum / mã colindã un zurgãlãu / de
sãrbãtoare. // Dar trupul mi-e o ºinã încinsã / peste care trece un
tren / prin staþiile mereu neºtiute / ale vieþii ºi morþii”. Tabloul –
„Staþii neºtiute” – e rotund, ecuaþia viaþã-moarte ºi-a gãsit rezolvarea.
Sfericã de-a binelea este scena din „Chemare”: „Vino de mã
înveleºte! / Mi-a alunecat pãtura / de pe trup / ºi noaptea îmi este
/ o corabie care se furiºeazã / din patul credinciosului tãu þãrm”.
Lectura „Nostalgiilor de fiecare zi” (pe când ºi „Nostalgii de fiecare
nopate”?) se vrea accelerat-ascendentã, dar pantele care duc în
sus par stânjenite de câteva abrupt înclinând invers. ªi totuºi
Monica Ioana Gugura prinde ascendenþa zborului cosmogonic:
„De pe retinã / Pãsãri, / Ca dintr-un cuib cad / În zãpeui de cuvinte...
/ Iar noi, / Fâºii sidefii / Descojite din trunchi / De-o acutã absenþã...
/ Prin inimã / Sincopele albastre de iubire / Mai viscolesc cuvinte...”.

Serghie Bucur

CRONICÃ

LITERARÃ  GUGURA

La Ipoteºti, despre CASA
POETULUI NOSTRU NAÞIONAL

Maria – famme de chambre ºi
Romeo – majordomul, i-au rãmas
trup ºi suflet, pânã în ziua când Adolf
Hitler a invadat Polonia. (Într-una din
nopþi, mai toate albe, petrecuse cu
Maman, pe terasa de la moºia Meri,
la un ºerbet de trandafiri ºi o þiga-
retã englezeascã; atunci le venise
ideea sã fugã la un vechi prieten al
bãtrânului ei tatã, Dumitru Rosetti,
un conte cu o întinsã moºie care, i
se povestise, odinioarã aparþinuse
Mariei Walewska, nãpraznica iubire
a lui Napoleon, în plin rãzboiul de
cotropire a Evropei imperiale, conte
care se pasionase de filozofia lui
Vasile Conta, tradusã de Papa). Trup
ºi suflet le este ºi acum. Doamna
Enescu, dupã pasiunea încheiatã
cu o cãsãtorie pe care – o revede
cu alþi ochi ea înseºi, precum ºi
Alice, fãrã a-i fii mãrturisit vreodatã
aºa ceva, însã cu evidenþa fiecãrei
întâlniri între ele –, îºi aminteºte cã
fusese întâmpinatã de rictusurile
reginei Elisabeta, geloasã pe Pynx
– „fiul ei adoptiv”, iar amintirea lor
– a acelor doi supuºi, cu toate cã
nu le mai ºtie urma, se disimuleazã
brusc într-o sintagmã brutalã: „S-
au dus vremurile-alea, Marukã!”.
Cu un efort de cruzime faþã de
slãbiciunile care, iatã, încep sã o
împresoare, simte cã este rândul ei
sã le întoarcã – dintr-o complezenþã
care îi furnicã braþele –  o afectuoa-
sã devoþiune, o recunoºtinþã caldã,
care azi o nãpãdeºte tulburând-o,
de parcã atunci ºi-ar fi jurat credinþã
reciprocã pentru toatã viaþa.

În oglinda adusã de Bâzu,
ridurile parcã se înmulþeau de la o
zi la alta, grumazul se balona într-o
pungã rotundã sub bãrbie, iar pe
la tâmple ningeau anii încet ºi alb;
viaþa cu Pynx nu e deloc uºoarã,
dar îi place; muzica este liantul care
o þine lângã el, lipitã de el ºi de geniul
lui. Alice n-are decât sã creadã
orice; nu se vede cât de singurã ºi
nãpãstuitã a ajuns? Rãzboiul a
împins-o în pribegia totdeauna voitã
cu unul din bãrbaþii ei – Mihai sau,
cã aºa a vrut soarta, Ion – prin Vie-
na, dacã nu Parisul, fiindcã e mai
departe de haitele lui Vâºinski ºi
Groza – pentru domnul Enescu asa-
sinii României vândute lui Stalin, de
Churchill ºi Roosevelt!

 Anii vijelioºi ai iubirii „Prinþesei”
cu „Domnul”, sub ochii împãcaþi cu
realitatea ai tatãlui ei, ce i-o impusese
prostia de a se bãga în patul Nellyei,
când încã Mihai – ministrul Justiþiei
în cabinetul condus de bunicul –
invincibilul Nabab, a avut Alice oda-
tã îndrãzneala sã îi spunã verde,
trecuserã în albume ºi în articole ºi
fotografii publicate prin toatã lumea;
Maman – Prinþesa,  nu mai era vã-
duvã, iar Domnul nu mai era nici
el, de mult, holtei; pãcat cã slujnica
– pe care o cheamã ca pe dânsa,
Maria, n-a fost sã se-ndrãgosteascã
de Romeo – umbra ei, omul care îi
„vedea” fiecare gând ºi fiecare
simþire, sã-i fie iubitã, sau, aºa, dintr-
un sadism tipic femeilor, mãcar s-o
fi împins-o – cu acte – în dormitorul
ursuzului brutar al conacului, nea
Ilie – care face, Doamne!, niºte
cozo-naci ºi poale-n brâu de nu te

mai saturi...!
De frica ruºilor, Maria ºi Romeo

au cerut sã li de dea voie sã plece la
ai lor, iar când au auzit la radio me-
sajul regelui Mihai, cã România a
întros armele contra fritzilor, ºi cã
Aliaþii, adicã ruºii lui Stalin au intrat
în Bucureºti, au adus preotul sã facã
slujbã de alungare a relelor ºi de
apãrare a neamului Rosetteºtilor ºi-
a conacului lor, ºi, înodând banii într-
o batistã mare, i-au pupat amândoi
mâinile ºi au îmbrãþiºat-o în plânsete
de adio... I-ar fi fost Alicei, în singurã-
tatea care acuma pustieºte Merii, pe
malul Trotuºului, veritabilã pavãzã,
pentru cã Pynx este plecat cu Ma-
man la Vevey.  Enescu a preþuit-o,
tãria lui de caracter a ignorat firea
ei intempestivã, recunosând-o ca
fiicã – fascinantã! - a mon Adoree.
I-a spus de nenumãrate ori cât valo-
reazã o femeie senzualã, în ciuda
bruscheþei sale (patentatã în sfânta
bisericã unde ea s-a cununat cu el,
prin gestul de a-i fi  sãrutat mâna ºi
obrazul, iar lui i-a arãtat toatã ura ºi
i-a întors spatele ca unui nimeni!).
Eleganþa ºi bunãtatea i-au lãsat lui
Pynx inima liberã de ambiþii deºarte
ºi de gãunoºenia invidiei, Alice era,
la urma urmei – ºi aici gãsea Maruca
epicentrul caracterului sãu impeca-
bil – o femeie din femeia iubitã, este
drept, de alt bãrbat („dar asta n-are
nicio însemnãtate, o iubesc ca pe
copila mea!”), – care a avut decenþa
sã lase lui Cupidon drumul liber spre
Maruca trecutã de 60 de ani, cu
12 peste vârsta „lãutarului” – epitet
care îi aducea un zâmbet maliþios
pe chip. (Maruka zâmbeºte serafic,
vãzându-se în oglindã cu o umbrã
de amãrãciune în colþul gurii proas-
pãt rujate, pe care Pynx rar o mai
sãrutã, dar îndelung, nebuneºte!
Apoi se aºeazã la pian ºi improvizea-
zã – crede ea – sonoritãþi care o
aruncã în braþele lui, albe, tremu-
rînde...).

România este la o altã istoricã
rãscruce; dupã ce regii ºi reginele
ei, înspecial Maria, i-au întregit ho-
tarele ºi au fãcut-o stat de sine stã-
tãtor; samsarii de la Yalta au vîndut-
o – cu toate marile ºi tocmai de ace-
ea invidiatele ei bogãþii – satrapului
dintre zidurile kremlinului, cu o na-
vitate care i-au disperat pe domnii
Maniu ºi Brãtianu (cu toate cã Ma-
niu s-a eschivat de la rãspunderea
preluãrii guvernului, precum i-l ofe-
rise mareºalul Ion Antonescu, con-
ducãtorul Statului!). A cui mai este
acum România, decât a „armatei
roºii „eliberatoare”, care devasteazã,
silueºte, împuºcã, furã ºi, prin „Tri-
bunalul Poporului” ucide elita Þãrii!!!
Mai veni-vor – la noapte, mâine –
americanii, aºa cum lumea, între ve-
selia pãcii survenite ºi groaza deban-
dadei trupelor chefuind pe tancuri,
crede, rugându-se la Dumnezeu,
cã-i vor aduce aici cât mai repede
cu putinþã?!?

Pe unde-or fi acum Romeo ºi
Maria, servitorii ca ºi rudele ei ºi-ale
Mamã-sii, pãzi-i-ar Cerul de potca în
care, ca din lac, în puþul fãrã fund
al istoriei cãzurãm iar...!?!

Serghie Bucur
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diverse

Orãºel în

Camerun

Staþiune pe litoralul
românesc

Tren de linie
îngustã

 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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MUªCHIULEÞ DE PORC CU SOS DE PRUNE

Atracþie estivalã

Petec!

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

În vacanþã

1. F-E-S-A 2. PLIVITOR 3. OCA-RÂS; 4. ORA-ZÂNE; 5. E-MOTAN;
6. INR-RO-E 7. TETINÃ; 8. SIMON-DE; 9. NUMERAL 10. VASAL-MA.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Aici putem face
plajã ºi baie

Munte!

Bric la provã!
Sport nautic

Cuib

La Mamaia
ºi la Sinaia!

Unul dintre simþuri

Vâsle

La faþa locului

Litoral

Început de vacanþã

Tamara Dinu

Staþiune montanã

Vas de croazierã

Personaj

literar

Prima femeie
Instalat

în camping

Tratament de o
oarecare duratã

Opus!

Ne serveºte cu bere
Arºiþã (reg.)

În vacanþã la munte!

DICÞIONAR:
MME

Carie!

Pentru

INGREDIENTE: INGREDIENTE: INGREDIENTE: INGREDIENTE: INGREDIENTE: 1 muºchiuleþ de porc (500 g), sare, piper,
4 linguri ulei, 2 cãþei usturoi, câteva fire de cimbru.

Pentru sos: Pentru sos: Pentru sos: Pentru sos: Pentru sos: 7 prune, 2-3 linguri gem de prune, 100 ml vin
roºu demidulce, 1 baton mic scortisoara, puþin cimbru, opþional
1 lingurã zahãr

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Muºchiuleþul de porc îl spãlãm apoi îl ºtergem cu un prosop

absorbant. Îl ungem cu 2 linguri ulei, apoi îl condimentãm cu
sare ºi piper. Tãiem cãþeii de usturoi în felii. Punem muºchiuleþul
pe o folie de staniol. Adãugãm cimbru, cãþeii de usturoi ºi restul de ulei. Împãturim
folia ºi coacem muºchiuleþul în cuptorul preîncãlzit la 200°C timp de 20-30 minute
cu folie, apoi o desfacem ºi lãsam muºchiuleþul sã se rumeneascã uºor.

Punem prunele cu vin, gem,
scorþiºoarã ºi cimbru la fiert, pânã
se îngroaºã sosul. Gustãm ºi adãu-
gãm zahãr dacã simþim nevoia –
sosul va avea în final un gust dulce-
acriºor.

Când muºchiuleþul este rume-
nit îl scoatem din cuptor îl feliem, îi
punem garniturã, apoi adãugãm so-
sul de prune. Servim imediat. Poftã
bunã!

Doi bãtrâni într-un azil stãteau în bibliotecã,
când unul îi spune celuilalt:

-Cum te simþi cu adevãrat? Vreau sã spun, ai 72 de
ani, cum te simþi cu adevãrat?‘

-Sincer, mã simt ca un nou nãscut. Nu am pãr
deloc, nici dinþi ºi trebuie sã-mi schimb scutecele.

 Un cuplu foarte bãtrân îºi serbeazã cea de-a 75-a
aniversare a cãsãtoriei. La un moment dat, soþul îi spune
soþiei:

- Dragã, vreau sã te întreb ceva:  dintotdeauna m-a
frãmântat faptul cã cel de-al ºaselea copil al nostru nu a

semãnat cu restul.  Acum, dupã 75 de ani, trebuie
sã ºtiu: a avut el un alt tatã?

Soþia se uitã la el ºi mãrturiseºte:
- Da, dragã, ai dreptate, a avut un alt tatã.
- ªi poþi sã-mi spui cine a fost?
- Tu!

 - Bunico bunico, ce bine cã ai venit!
- De ce?
- Pãi a zis ºi mama cã numai tu ne mai lipseai!

 Doi nebuni erau pe stradã. Deodatã se pierd
unul de altul ºi dupã ceva timp unu îl gãseºte pe
celãlalt ºi îi spune:

-Unde erai cã te-am cãutat peste tot?
-Pãi du-te ºi mai cautã-mã cã eu te aºtept aici!

Psihanaliza spune cã persoana de care ne
îndrãgostim este de-adevãratelea cea din visurile
noastre.

„Poveºtile de dragoste sunt ficþiuni ale frustrãrii.
Te îndrãgosteºti pentru a rememora o frustrare pititã
în subconºtient”, spune psihanalistul Adam Phillips.
Iubind cu adevãrat, simþim efectele combinate ale
fiorului ºi terorii, dorinþei ºi dezamãgirii, dorului ºi
pierderii anticipative a Iubirii.

Poeta Adrienne Rich scrie într-un articol de pe
Brain Pickings despre cum dragostea rafineazã
adevãrul nostru interior: „Relaþia de iubire - aceea în
care doi oameni pot folosi cu sinceritate cuvântul
„iubire” - e un întreg proces, delicat, violent, înfricoºãtor
de-a dreptul pentru parteneri, un proces care rafineazã
adevãrul pe cei doi ºi-l rostesc, ºi-l livreazã unul altuia”.

Iubiriea e „electricã”, materialã, concretã.
Electricitatea este, citim în dicþionare, o proprietate
fizicã fundamentalã a materiei, care se manifestã
prin ansamblul fenomenelor legate de apariþia, de
miºcarea ºi de interacþiunea corpurilor purtãtoare
de sarcinã electricã. Asupra corpurilor electrizate se
exercitã forþe care nu existau înainte de a fi electrizate.
Iubirea este câmpul electric al unei sarcini pozitive ºi
al uneia negative. Yin ºi Yang, nu?

Dualitãþile Iubirii: Efectul combinat al fiorului ºi

terorii, dorinþei ºi dezamãgirii, dorului ºi pierderii
anticipative. Printre aceste „diade”, ar fi ºi rafinarea
adevãrului comun al amanþilor, care se naºte dintr-
o ficþiune: Nu ne îndrãgostim de o persoanã
complet exterioarã nouã, ci mai degrabã de o
fantezie narcisiacã. Celãlalt umple golul nostru
interior.

Psihanalistul Adam Phillips vorbeºte în cartea
„Missing Out: In Praise of the Unlived Life” despre

paradoxul central al Iubirii. Cu
eleganþã ºi fermitate.

„Frustãrile noastre sunt
lecuite prin iubire. Vrei ceva,
nu þi se dã, te simþi privat de
obiectul dorinþei. Apoi acest
obiect al dorinþei se mate-
rializeazã. Ceea ce este reîn-
noit în aceastã experienþã se-
cundã este intensitatea frus-
trãrii asezonatã cu intensi-
tatea satisfacþiei”.

Psihanaliza spune cã per-
soana de care ne îndrãgostim
este de-adevãratelea cea din
visurile noastre, Fãt Frumos

sau Ileana Cosânzeana. Ai visat-o, ai ficþionalizat-
o înainte de acel „coup de foudre”. Dar visul nu s-
a creat ex nihilo, din nimic. Fantezia, nãluca idealã
a Iubitului/ Iubitei s-a închegat din experienþele
antecedente, reale sau închipuite.

„Iubitul sau iubita sunt familiare corpuri
strãine”. Paradoxul Iubirii între Intimitate ºi Dife-
renþã. Relaþia osmoticã dintre prezenþã ºi absenþã
în Iubire este reflectatã de intensitatea paralelã
dintre dorul ce invocã prezenþa Iubitului sau Iubitei
ºi agonia în absenþa obiectului dorinþei.

„Probabil cã un soi de Dor a precedat geneza
Iubirii, însã e necesar sã fi întâlnit omul de care sã
ne îndrãgostim ca sã simþim forþa frustrãrii în
absenþa Iubitului/ Iubitei”.

De ce se îndrãgostesc oamenii?
Fantezia ºi dorinþa, dorul ºi frica

Viaþa Sfântului Ioan Bote-
zãtorul este distanþa parcursã de
la acceptarea unei suferinþe ne-
meritate pânã la asumarea mor-
þii pentru Hristos. Calendarul
creºtin este plin de cei care au
suferit pentru adevãr. Ei nu au
fugit din faþa morþii pentru Hris-
tos, nu s-au ascuns de crucea
lui, nu au fost duplicitari, nu au
motivat ceva, nu s-au rãtãcit pe
multele cãi care ar fi putut duce
undeva, ci au mers numai pe
unicul drum care duce la Hristos,
drumul credinþei creºtine. În ziua
de 29 august, prãznuim în fie-
care an Tãierea capului Sfântului
Ioan Botezãtorul. La curtea lui
Irod Antipa, iubitor de lux, huzur
ºi viaþã de îmbuibare ºi de bãu-
turã, aveau loc numeroase pe-
treceri, în care toþi invitaþii se
complãceau în foarte multe imo-
ralitãþi. Din pricina unui aseme-
nea ospãþ, ºi-a gãsit în mod foar-
te tragic sfârºitul Sfântul Ioan
Botezãtorul. El moare decapitat
pentru cã apãra moralitatea,
adevãrul dreptatea, neputând
trece cu vederea o viaþã dusã în
desfrâu ºi în fapte ruºinoase. Ca

urmaº al imoralitãþii, Irod îºi alun-
gã siþia legitimã ca sã trãiascã în
mare pãcat cu o alta, numitã
Irodiada, soþia fratelui sãu Filip.
Aceastã însoþire nepermisã era
un foarte mare pãcat în faþa lui
Dumnezeu ºi o mare ruºine în
faþa oamenilor. Irod nu þine cont
de aceste reguli morale ºi o
aduce la curtea sa pe Irodiada ºi
pe fiica acesteia, Salomeea,
alungând-o, fãrã pic de remuº-
care pe soþia sa legitimã. Deºi
acest fapt a devenit public, ni-
meni nu îndrãznea sã-l înfrunte.
În aceastã tãcere generalã, sin-
gurul care a avut curajul sã se re-
volte a fost Sfântul Ioan Botezã-
torul, care, fãrã pic de teamã, i-a
spus lui Irod: “Nu-þi este îngãduit
sã þii pe soþia fratelui tãu”. (Marcu
6, 18). Aceastã mustrare nu a
fost pe placul familiei regale, deºi
Irod þinea foarte mult la Ioan,
pentru cã îl ºtia om drept. Irodia-
da, în schimb, vedea în Ioan pe
cel mai mare duºman al ei ºi
drept urmare, l-a determinat pe
Irod sã-l întemniþeze, aºteptând
momentul potrivit sã-l omoare.
ªi momentul potrivit s-a ivit când
Salomeea, fiica Irodiadei, de ziua
împãratului Irod,  a dansat încân-
tãtor pentru toþi invitaþii  ameþiþi
de bãuturã. Pentru aceasta, Irod
i-a oferit sã-ºi aleagã orice pânã
la jumãtate din împãrãþia sa. La
îndemnul mamei sale, Salo-
meea a cerut pe tipsie, însã, ca-

pul lui Ioan Botezãtorul. Cu toatã
pãrerea de rãu, Irod nu a refuzat
cererea criminalã pentru a nu se
compromite în faþa invitaþilor sãi
ºi a poruncit sã i se taie capul
proorocului Ioan. Rãzbunarea a
reuºit, iar Sfântul Ioan Botezã-
torul moare pe nedrept la doar
32 de ani, deºi menirea lui a fost
mult deasupra mentalitãþii tim-
pului sãu. Sfântul Ioan Proorocul
ºi înaintemergãtorul Domnului
nostru Iisus Hristos a fost un
înverºunat critic al imoralitãþii. Cri-
tica lui foarte tãioasã ºi neier-
tãtoare a urcat pânã în vârful
piramidei sociale . Cuvântul Sfân-
tului Ioan era plin de putere ºi
afirmaþiile sale erau fãrã de echi-
voc. Zadarnic au încercat unii sã-
l reducã la tãcere, glasul lui era
de tunet. El continuã sã rãsune
ºi acum, peste veacuri, în lupta
pentru legea cea sfântã, legea
bunului Dumnezeu. Trebuie sã
ne aducem aminte cã uciderii de
semeni îi urmeazã uciderea lui
Iisus Hristos Domnul. ªi dacã
cineva crede cã poate face “ce
vrea” cu semenul sãu, tot la fel
se va comporta ºi cu Iisus Hristos.
De vrei sã nu fii un Irod al zilelor
noastre, nu te rãzbuna pe ni-
meni. Rãzbunarea nu este a ta,
ci a lui Dumnezeu din ceruri, în
veci de veci.

Pãrintele
ªtefan Al. Sãvulescu Sursa: descopera.ro

29 august -  Tãierea
capului Sfântului Ioan

Botezãtorul

Ne plimbã cu
trãsura



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00  România din spatele
frontului (r);
10:00 Dosar România (r);

11:00 „Connor sub acoperire” (s);
12:30 Post meridian;
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 Ochiul magic – Cuminþenia
artistului;
21:45 Discover România (s);
22:00 „Cod pentru crimã” (s, Anglia,
2012);
23:00 „Diamante” (s, Belgia, 1997);
00:50 „Cod pentru crimã” (r);
02:00 Telejurnal;
02:50 Superconsumatorul (r);
03:40 Post meridian (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Cartea cea de toate zilele;
08:20 Poveºti de istorie;
09:00 „Trandafirii sãlbatici” (s,
Canada, 2009);

10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Videoterapia;
13:20 „Trandafirii sãlbatici” (s);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri (live);
19:00 Dreptul la memorie;
20:10 „Capriciu spaniol” (dramã, SUA,
1935);
21:40 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
21:50 Cartea cea de toate zilele;
22:00 Telejurnal;
22:30 „CSI: Crime ºi investigaþii” (s, SUA-
Canada, 2000);
23:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
23:30 „Nebunii de pe Madison Avenue”
(s, SUA, 2007);
00:30 Videoterapia (r);
01:30 Mic dejun cu un campion;
02:30 Locuri, oameni ºi comori (r);
03:00 Dreptul la memorie (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
12:00 „Trandafirul negru” (s);

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 „Inelul” (romantic, SUA, 1996);
16:00 „Lecþii de viaþã” (s);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:45 Fotbal UEFA Champions League:
Manchester City-Steaua (live);
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Jane ºi Maura: Detectivi în Bos-
ton” (s, SUA, 2010);
01:15 „Las fierbinþi” (r);
02:15 „Inelul” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;

14:00 Mireasã pentru fiul meu (reality
show);
16:00 Observator;
17:00Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi dãruiþi;
19:00 Observator (live);
20:00 Observator special;
20:30 Splash! Vedete la apã (r);
00:30 „Demonii lui Da Vinci” (s, SUA,
2013);
01:30 „Un colþ de rai” (comedie, SUA,
2011);
03:15 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 Ce spun românii? (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:15 „Condamnat pe
nedrept” (dramã bio, SUA,

2010);
14:15 „Vacanþã la Paris” (comedie rom,
SUA, 1958);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Privind în urmã” (dramã, SUA,
2010);
20:30 „Misiunea lui Jesse Stone”
(dramã, SUA, 2009);
22:15 „Tentaþia desucþiei” (thriller, SUA,
1999);
00:15 „Misiunea lui Jesse Stone” (r);
02:00 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:00 Tenis: Openul Aus-
traliei (r);
09:30 Ciclism: Turul Spaniei;

11:00 Tenis: Openul Australiei (r);
12:30 Fotbal: Meci amical (r);
13:30 Tenis: Openul Australiei (r);
15:00 Ciclism: Turul Spaniei (r);
19:00 Tenis: Openul Australiei (r);
20:10 ªtirile Eurosport;
20:15 Tenis: Openul Australiei (r);
21:30 Ciclism: Turul Spaniei (r);
23:00 Tenis: Openul Australiei (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
01:00 Ciclism: Turul Spaniei (r);
02:30 Tenis: Openul Australiei (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;

11:00 „Connor sub acoperire” (s);
12:30 Post meridian;
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 magazin World Cup Rusia 2018;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Amintiri din infern;
22:00 „Cod pentru crimã” (thriller, Anglia,
2012);
23:00 „Diamante” (s, Belgia, 1997);
00:50 „Cod pentru crimã” (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Amintiri din infern (r);
03:40 Post meridian (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Cartea cea de toate zilele;
08:20 Poveºti de istorie;
09:00 „Trandafirii sãlbatici” (s);

10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Videoterapia;
13:20 „Trandafirii sãlbatici” (s);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 Dreptul la memorie;
20:10 „Ultima iubire” (Austria, 1997);
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „CSI: Crime ºi investigaþii” (s;
23:30 „Nebunii de pe Madison Avenue”
(s);
00:20 5 minute de istorie;
00:30 „Noi nu am avut tinereþe” (r);
02:00 Naturã ºi aventurã;
02:30 Pescar hoinar (r);
03:00 Dreptul la memorie (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
12:00 „Trandafirul negru” (s);

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 „Inelul” (romantic, SUA, 1996);
16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV;
20:30 „Las Fierbinþi” (s);
21:30 „Recompensã cu bucluc” (comedie
de acþiune, SUA, 2010);
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Jane ºi Maura: Detectivo în
Boston”(s);
01:15 „Recompensã cu bucluc” (r);
03:15 Apropo Tv (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 FanTastic Show;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 iUmor;
22:30 „Demonii lui Da Vinci” (s);
00:30 iUmor (r);
02:30 Observator (r);
03:15 „Demonii lui Da Vinci” (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 Ce spun românii;
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Pãstreazã amintirile”
(dramã, SUA, 2008);

14:15 „Hudson Hawk” (co.SUA, 1991);
16:15 „La Bloc” (s);
18:45 „Grevã de Crãciun” (dr, SUA, 2010);
20:30 „Cronicile Casterilor: a 16-a lunã”
(aventuri, SUA, 2013);
23:00 „Lista clienþilor” (dr, SUA, 2010);
01:00 „Cronicile Casterilor: a 16-a lunã”
(aventuri, SUA, 2013);
03:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Ciclism: Turul Spaniei (r);
11:00 Tenis: Openul Franþei
(r);

12:30 Fotbal: Liga Americanã MLS (r);
13:00 Liga Campionilor UEFA (live);
14:00 Tenis: Openul Statelor Unite (r);
15:00 Ciclism: Turul Spaniei (r);
15:45 Turul Spaniei la ciclism (live);
16:00 Ciclism: Turul Spaniei (live);
19:00 Tenis: Openul Franþei (r);
20:10 ªtirile Eurosport;
20:15 Tenis: Openul Franþei (r);
21:30 Ciclism: Turul Spaniei (r);
23:00 Tenis: Openul Franþei (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Tenis: Openul Franþei (r);
01:00 Ciclism: Turul Spaniei (r);
02:30 Tenis: Openul Franþei (r).

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

11:00 „Connor sub acoperire” (s);
12:00 Teleshopping;
12:30 Post meridian;
13:30 M.A.I aproape de tine (info);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Oameni ca noi;
16:00 “Lumi secrete” (s);
17:00 Ne vedem la TVR! (live);
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 Concert Lucreþia Ciobanu;
23:00 “Diamante” (s, Belgia, 1997);
00:50 “Lumi secrete” ®;
01:45 Sport;
02:00 Telejurnal;
02:50 Rezistenþa prin culturã ®.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:20 „Poveºti de istorie” (s);
09:00 “Trandafirii sãlbatici” (s);
10:00 Documentar 360 de grade;

11:00 La fix – Fixurile românilor (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 “Trandafirii sãlbatici” (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);
19:00 Dreptul la memorie ®;
20:10 „Fãrã lacrimi” (dramã, Canada,
2007);
22:00 Telejurnal;
22:30 “CSI: Crime ºi investigaþii” (s);
23:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
23:30 “Nebunii de pe Madison Avenue”
(s);
00:30 “Informatorul” (acþiune, SUA, 2008);
02:00 Dincolo de viitor ®;
02:30 A doua emigrare;
03:00 Dreptul la memorie (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
12:00 “Trandafirul negru” (s);

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 “Reþeta rãzbunãrii” (comedie, SUA-
Canada, 1998);
16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Cowboy Shaolin” (acþiune, SUA,
2000);
22:45 “Distracþie cu Dick ºi Jane”
(comedie, SUA, 2005);
00:45 “Cowboy shaolin” (r);
02:30 “Distracþie cu Dick ºi Jane” ®.

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
06:00 Observator;
10:00 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;

16:00 Observator;
17:00 FanTastic Show;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Plasa de stele – Rãzbunarea
vedetelor (div., r);
22:30 “O familie de coºmar” (comedie,
SUA, 2010);
00:30 “Ciuleandra” (drama, România,
1985);
02:30 Observator ®;
03:15 “Ciuleandra” ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii? ®;
09:45 “La Bloc” (s);
12:30 „Vacanþã la Paris” (come-
die romanticã, SUA, 1958);

14:45 „Privind în urmã” (dr.SUA, 2010);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Ne-am fãcut mari” (co.SUA, 1958);
20:30 „Ucigaºul de pe Craiqslist” (thriller,
SUA, 2011);
22:30 „Câmpuri ucigaºe” (pol. SUA, 2011);
00:45 „Ucigaºul de pe Craiqslist” (thriller,
SUA, 2011);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Tenis: Openul Australie;
09:00 Omnisport: Watts ®;

09:30 Ciclism: Turul Spaniei ®;
11:00 Tenis: Openul Franþei ®;
12:00 Tenis: Openul Statelor Unite ®;
13:00 Ciclism: Turul Spaniei ®;
14:00 Fotbal: Liga Europa (live);
14:30 Ciclism: Tour de l’avenir (live);
15:45 Ciclism: Turul Spaniei (live);
19:00 Sãrituri cu schiurile: Marele Premiu
de varã ®;
20:25 ªtirile Eurosport;
20:30 Ciclism: Le Tour de l’avenir ®;
21:30 Ciclism: Turul Spaniei ®;
23:00 Tenis: Openul Australiei ®;
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Tenis: Openul Franþei ®;
01:00 Ciclism: Turul Spaniei ®;
02:30 Tenis: Openul Statelor Unite ®;
03:30 Omnisport: În culisele perfor-
manþei.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 „Micul Dracula” (s);
10:00 Zon@;
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (r);

11:00 Tot ce conteazã ®;
12:00 Ediþie special (live);
12:50 Vorbeºte corect!
14:00 Telejurnal;
14:30 Delta Dunãrii – Paradisul aproape
pierdut (doc);
15:55 Vorbeºte correct!;
16:10 „Armãsarul sãlbatic” (fam, Austria,
1993);
17:50 “Toate pânzele sus” (aventuri,
România, 1976);
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 “Tranzacþie cu bucluc” (comedie,
Italia, 1977);
23:00 Profesioniºtii: Best of;
00:10 “Cred cã da” (comedie, Anglia,
2013);
01:50 Telejurnal ®;
02:40 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 „Cireºarii” (s. aventuri, România,
1972);
11:30 Destine ca-n filme (r);
12:30 Legile afacerilor;
13:00 „Deportaþii” (doc.,s);
14:10 „Dragoste veºnicã” (dramã, SUA,
1998);
15:50 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
16:10 Memorialul durerii (doc.);
18:00 Telejurnal;
18:30 Locuri, oameni ºi comori (s);
19:00 Dreptul la memorie;
20:10 „Papillon” (dr. bio, SUA, 1973);
22:40 “Raqtime” (drama, SUA, 1981);
01:20 Mic dejun cu un campion;
03:00 Dreptul la memorie ®.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Divã cu greutate” (s);
11:00 “Ishtar” (co,SUA, 1987);

13:00 “Dansul dragostei 4: Revoluþia”
(muzical, SUA, 2012);
15:00 “Doctor Dolittle 3” (comedie, SUA,
2006);
17:00 “Bãrbaþi în negru” (comedie, SUA,
1997);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Echipa de ºoc” (acþiune, SUA,
2010);
23:00 “Execuþie în forþã” (acþiune, SUA,
2013);
01:00 “Echipa de ºoc” (r);
03:00 “Execuþie în forþã” ®.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 “Camera Café” (s);
11:00 “O familie de coºmar”

(comedie, SUA, 2010);
13:00 Observator;
14:00 “Dragoste de cinci stele” (comedie,
SUA, 1993);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Mireasã pentru fiul meu – Nunta
(live);
00:00 “Tãntãlãul ºi gogomanul” (comedie,
SUA, 1994);
02:00 “Camera Café” (s);
03:00 “Tãntãlãul ºi gogomanul” ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 La Mãruþã;
09:00 „Grevã de Crãciun”
(dragoste, SUA, 2010);
10:45 „La Bloc” (s);

13:00 „Privind în urmã” (dramã, SUA,
2010);
14:45 „Ne-am fãcut mari!” (co,SUA, 1958);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „ªoricelul familiei” (comedie, SUA-
Germania, 1999);
20:30 „Maestrul despãrþirilor” (comedie,
SUA, 2004);
22:15 “Patriotul” (aventuri, SUA, 2000);
01:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:00 Omnisport Watts ®;
09:30 Ciclism: Turul Spaniei ®;

11:00 Sãrituri cu schiurile – Marele
Premiu de varã ®;
12:30 Sãrituri cu schiurile – Marele
Premiu de varã (live);
14:15 Fotbal Premier League (live);
16:30 Omnisport: Watts ®;
16:45 Fotbal Premier League;
19:00 Lumea Premier League;
19:30 Fotbal Premier League (live);
21:30 Ciclism: Turul Spaniei ®;
23:00 Cãlãrie: Seria Cupei Naþiunilor FEI
(dec.);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Raliuri: Campionatul European de
raliuri (dec.);
00:30 Omnisport: Watts ®;
01:00 Ciclism: Turul Spaniei ®;
02:30 Sãrituri cu schiurile – Marele
Premiu de varã ®.

 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);
12:00 Ediþie specialã (live);
13:50 Vorbeºte corect!
14:00 Telejurnal;
14:30 Tradiþia e la modã
15.00 Politicã ºi delicateþuri;
16:10 Seri de varã la Mamaia;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Festivalul Internaþional de circ de la
Monte Carlo;
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Willie Boy” (west, SUA, 1969);
22:50 Vorbeºte corect!;
23:00 Garantat 100%;
00:10 Seri de varã la Mamaia;
02:00 Vorbeºte corect!
02:05 Telejurnal (r).

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

10:30 „Cireºarii” (s, România, 1972);
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 „Pãdurea de fagi” (dramã, România,
1986);
16:00 Gustul Moldovei;
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 Telejurnal;
18:30 Cap Compas (r);
19:00 Dreptul la memorie;
20:10 „Alo, aterizeazã strãbunica!”
(comedie, România, 1981);
21:50  Poveºti citadine;
22:10 „Hotel de lux” (dramã, România,
1992);
00:00 Interviurile Festivalului Internaþional
George Enescu;
01:10 Teatru: „Canalul”, de Kincses
Elemer.

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

11:00 „Doctor Dolittle 3" (co, SUA-Canada,
2006);
13:00 „Bãrbaþi în negru” (co,SUA, 1997);
15:00 „Admis pe pile” (co, SUA, 2013);
17:00 „Dl. Deeds – Moºtenitor fãrã voie”
(comedie, SUA, 2002);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Nevastã de împrumut” (comedie,
SUA, 2011);
23:00 „Legenda Regelui Elefant” (thriller,
Thailanda, 2008);
01:00 „Nevastã de împrumut”  (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:00 „Cum sã-þi dresezi
dragonul” (f. anim, SUA, 2010);

11:00 “Dragoste de cinci stele” (comedie,
SUA, 1993);
13:00 Observator (live);
14:00 Plasa de stele  - rãzbunarea vede-
telor (r);
16:00 Observator;
17:00 „Un negru pentru Casa Albã”
(comedie, SUA, 2003);
19:00 Observator (live);
20:00 „Curierul 3” (acþiune, Franþa-SUA-
Anglia, 2008);
22:00 „Armã mortalã 3” (co,, SUA, 1992);
00:30 „Curierul 3" (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Ne-am fãcut mari!”
(comedie, SUA, 1958);
08:45 „La Bloc” (s);
11:00 „ªoricelul familiei”

(comedie, SUA, 1999);
12:45 „Maestrul despãrþirilor” (comedie
rom, SUA, 2004);
14:30 „Bãrbaþi în negru” (co, SUA, 1997);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Globul ucigaº” (av, Canada, 2011);
20:30 „Nebunia zeilor” (co, SUA, 1981);
22:45 „Monstrul din Lake Placid” (horror
acþiune, SUA, 2010);
00:45 „Distracþie cu Dick ºi Jane” (comedie,
SUA, 2005).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:00 Omnisport: Watts (r);
09:30 Ciclism: Turul Spaniei (r);
11:00 Sãrituri cu schiurile –

Marele Premiu de varã (dec.);
12:30 Super Cupa Porche (live);
13:15 Curse de maºini (live);
14:30 Ciclism: Turul Spaniei (r);
13:15 Curse de maºini: Seria Blancpain
Sprint (live);
14:30 Ciclism: Turul Spaniei (r);
19:00 Sãrituri cu schiurile (r);
20:10 ªtirile Eurosport;
20:15 Tenis: Openul Franþei (r);
21:15 Raliuri: CEuropean de raliuri (dec.);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Fotbal Liga Americanã (live);
02:00 Raliuri: CEuropean de raliuri (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 „Toate pânzele sus”
(aventuri, România, 1976);

10:00 Superconsumatorul;
11:00 „Connor sub acoperire” (s,
Canada, 2009);
12:00 Jocurile Olimpice Rio 2016;
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;
19:00 Un secol cu Neagu Djiuvara;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 Jocurile Olimpice Rio 2016 (r);;
00:25 „Viaþa în doi timpi” (acþiune, SUA,
2003);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Gãri de poveste (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Mic dejun cu un campion (r);
09:00 „Trandafirii sãlbatici” (s,
Canada, 2009);

10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Videoterapia;
13:30 Cap Compas (r);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri;
19:10 „Fãrã compromisuri” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 Teleplay muzical;
21:40 Poveºti citadine;
21:50 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
22:30 Legile afacerilor;
23:10 Locuri, oameni ºi comori;
23:40 Replay;
01:00 Dincolo de viitor;
01:30 Videoterapia (r);
02:30 Cap compas (r);
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Ce spun românii (r);
11:30 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii.
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
21:30 „Justiþie împotriva sistemului”
(acþiune, SUA-Canada, 2011);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Jane ºi Maura: Detectivi în Bos-
ton” (s);
01:00 „Justiþie împotriva sistemului” (r);
02:45 „Las fierbinþi” (r);
03:30 Vorbeºte lumea (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 Mireasã pentru fiul meu
(live);

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 FanTastic Show
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 iUmor (redifuzare);
22:30 „Demonii lui Da Vinci” (s);
00:30 iUmor (r);
02:30 Observator;
03:15 „Demonii lui Da Vinci” (r).

PRO Cinema
07:00 „Globul ucigaº” (aventuri,
Canada, 2011);
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);

12:15 „Nebunia zeilor” (co, SUA, 1981);
14:30 „Dl.Deeds – Moºtenitor fãrã voie”
(comedie, SUA, 2002);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Model de la Paris” (co, SUA, 1953);
20:30 „Conflict în familie” (co, SUA, 2001);
22:30 „Cabana din pãdure” (horror, SUA,
2011);
00:30 „Distracþie cu Dick ºi Jane”
(comedie, SUA, 2005);
02:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Ciclism: Turul Spaniei
®;
10:45 Cãlãrie: CSI (dec.);

11:45 Tenis: Openul Australiei ®;
12:45 Tenis: Openul Franþei ®;
13:45 Tenis: Openul Statelor Unite ®;
14:45 Omnisport: Watts;
15:00 Ciclism: Turul Spaniei;
18:55 ªtirile Eurosport;
19:00 Tenis: Openul Statelor Unite (live);
20:30 Fotbal: Premier League (live);
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
22:15 Tenis: Openul Statelor Unite (live);
02:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
02:15 Tenis: Openul Statelor Unite (live).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
09:00 Un nuzeu pe placul lui
Dumnezeu (r);

09:30 Mãrturii pentru viitor – Neagu
Djuvara – viaþa ca o provocare (r);
10:00 Gãri de poveste;
11:00 „Connor sub acoperire” (s);
14:00 Telejurnal;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne (r);
18:45 Dosar România;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 România din spatele frontului;
22:00 „Cod pentru crimã” (thriller,
Anglia, 2012);
22:55 Vorbeºte corect!
23:10 „Stejar, extremã urgenþã”
(dramã, România, 1973);
00:50 „Cod pentru crimã” (r);
01:45 Sport.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Cartea cea de toate zilele;
08:20 „Poveºti de istorie” (s);
09:00 „Fãrã compromisuri” (s,

Pol, 2010);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Videoterapia;
13:20 „Trandafirii sãlbatici” (s);
14:30 Cultura minoritãþilor (doc.);
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 Dreptul la memorie;
19:10 Dincolo de moarte... IUBIREA!...
20:10 Noi nu am avut tinereþe (doc.);
22:00 Telejurnal;
22:30 „CSI: Crime ºi investigaþii” (s);
23:20 Interzis, arestat, cenzurat;
23:30 „Nebunii de pe Madison Av-
enue” (s);
00:30 Videoterapia (r);
01:30 Memorialul durerii;
02:30 Legile afacerilor (r).

Pro TVPro TVPro TVPro TVPro TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Ce spun românii (r);
11:30 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Las Fierbinþi” (s);
21:30 „Triplu X-2" (acþiune, SUA, 2012);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Îngerii lui Charlie” (s, 2011);
01:00 „Triplu X-2" (acþiune, SUA, 2005);
02:45 „Las fierbinþi” (r);
03:30 Vorbeºte lumea.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 Mireasã pentru fiul meu
(live);

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 FanTastic Show (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 „Înfruntarea titanilor” (aventuri,
SUA, 2010);
22:30 „Regele Scorpion: Rãzboinicul”
(aventuri, SUA, 2010);
00:30 „Înfruntarea titanilor” (r);
02:15 Observator (r);
03:00 „Regele Scorpion: Rãzboinicul”.

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
06:45 „Model de la Paris”
(comedie, SUA, 1953);
08:30 Ce spun românii? (r);
09:30 „La Bloc” (r);

12:00 „Maestrul despãrþirilor” (fant,
SUA, 2005);
14:15 „Mereu în offside” (comedie,
SUA, 2012);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Înfrângerea” (dramã, SUA,
1958);
20:30 „Echipa de ºoc” (comedie
acþiune, SUA-Germania, 1999);
22:15 „Operaþiunea Omega” (SF
acþiune, SUA, 1997);
00:00 „Bãrbaþi în negru” (comedie
acþiune, SUA, 1997);
02:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:30 Tenis: Openul
Statelor Unite (r);
12:30 Fotbal Premier Lea-

gue Magazin (r);
14:00 Fotbal Premier League: Tot-
tenham Hotspur – Liverpool (r);
15:00 Fotbal Campionatul Germaniei;
16:00 Tenis: Openul Statelor Unite (r);
17:55 ªtirile Eurosport (r);
18:00 Tenis: Openul Statelor Unite
(live);
21:55 ªtirile Eurosport;
22:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
22:15 Tenis: Openul Statelor Unite
(live);
02:00 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
02:15 Tenis: Openul Statelor Unite
(live).
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(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.

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

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

Schimb maºinã de 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.

Familia Diþu anunþã cã
s-au scurs 40 de zile de la
trecerea în nefiinþã a dragului ºi
bunului lor soþ, tatã, socru ºi frate
TÃNASE DIÞU. Slujba religioasã
ºi înmormantarea au avut loc în
comuna Nãeni, jud.Buzãu.

Pe aceastã cale, mul-
þumim tuturor rudelor, prietenilor
ºi colegilor care ne-au fost
aproape în aceastã dureroasã
incercare.
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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, comuna
Gorgota. Tel. 0744-888126.

Buºteni, zonã de munte,
vând  apartament 3 camere, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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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Tel:

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

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.
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Prestãri servicii

Vânzãri auto

HOROSCOP
Schimburi

Vânzãri diverse

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)
Imagina ta publicã, cât ºi relaþiile cu ºefii sau cu
autoritãþile în general vor suferi modificãri subtile, însã
suficient de puternice încât sã realizezi cã se petrece
cea dincolo de aparenþe. În preajma datei de 18 Au-
gust se va construi aspectul de Lunã plinã în Semnul
Vãrsãtorului, marcând un final de etapã în relaþiile de
prietenie ºi protectorat în câmpul muncii. Prudenþã ºi
detaºare! Ai nevoie de oameni noi ºi de cu totul alte
planuri de viaþã.

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)
Debutul sãptãmânii te gãseºete pe drumuri, în cãlãtorii
sau fãcând planuri în acest sens. Intenþiile îþi pot fi
zãdãrnicite de situaþia financiarã sau de mofturile celor
dragi. Totuºi vei gãsi soluþii bune pentru a te descurca
onorabil cu toate. Aspectul de Lunã plinã ce se formeazã
în Semnul Vãrsãtorului, pe 18 August îþi aduce în
atenþie chestiuni socio-profesionale care trebuie
finalizate rapid ºi fãrã resentimente.

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)
Cheltuielile ºi discuþiile pe teme financiare îþi deschid
sãptãmâna. Se pare cã existã restanþe la anumite
servicii de care ai beneficiat sau beneficiezi încã. Dar ºi
cei dragi apeleazã la sprijinul tãu material pentru a-ºi
rezolva mofturile personale. La mijlocul intervalului
analizat se va forma aspectul de Lunã plinã în Semnul
Vãrsãtorului, ajutându-te sã rezolvi demersuri legate de
cãlãtorii sau de studii.

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)
În relaþiile parteneriale se prefigureazã schimbãri
importante, dar este vorba despre secvenþe vechi
care acum doar se pun la punct definitiv. Stabilºte-þi
obiective clare în orice tip de colaborare ºi urmeazã-le
îndeaproape. În preajma datei de 18 August se
formeazã aspectul de Lunã plinã în Semnul Vãrsãtorului,
oferindu-þi noutãþi financiare. Este rost de a primi bani
dintr-o colaborare sau dintr-un împrumut.

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)
Treburile cotidiene alcãtuiesc tema principalã, astfel
cã eºti nevoit sã te concentrezi pe mai multe subiecte
deodatã. Alege prioritãþile ºi ai încredere cã vei rezolva
totul corect ºi la timp. Pe 18 August se va construi
aspectul de Lunã plinã în Semnul Vãrsãtorului,
amintindu-þi cã ai de pus la punct fie relaþia cu partenerul
de viaþã, fie colaborãrile în care eºti implicat sau doreºti
sã te implici.

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)
Cei dragi au nevoie de sprijinul tãu material ºi moral
chestiunile lor personale, dar ºi în activitãþile voastre
comune. Este bine sã le fii alãturi ºi sã te bucuri de tot
ce aveþi de realizat împreunã. În preajma datei de 18
August se formeazã aspectul de Lunã plinã în Semnul
Vãrsãtorului, marcând un final de etapã în plan
profesional. Sunt posibile modificãri ale regimului muncii,
sarcini de lucru noi, dar ºi schimbarea atitudinii tale
faþã de muncã ºi implicaþiile ei.

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)
Ai spor în rezolvarea demersurilor patrimoniale, dar ºi
în discuþiile cu membrii familiei. Se recomandã prudenþã
în prima parte a zilei de 16 August, deoarece sunt
posibile rãsturnãri de situaþie deosebite în relaþiile cu
ceilalþi. În preajma zilei de 18 August se formeazã
aspectul de Lunã plinã în Semnul Vãrsãtorului, marcând
schimbãri în plan sentimental.

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)
Sãptãmâna aduce noutãþi în relaþiile cu anturajul
apropiat, dar ºi în segmentul domestic. Este nevoie de
o reorientare a scopurilor personale ºi de o curãþenie
drasticã printre persoanele cãrora le acorzi încredere.
În preajma datei de18 August se construieºte aspectul
de Lunã plinã în Semnul Vãrsãtorului, ajutându-te sã
priveºti obiectiv la situaþia familalã ºi la nevoile reale
ale membrilor familiei. Se pot finaliza treburi
gospodãreºti, poþi discuta cu rudele despre obiectele
de patrimoniu sau poþi trasa un plan viabil de
îmbunãtãþire a spaþiului locativ.

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)
Cheltuielile de la începutul sãptãmânii îþi pot destabiliza
bugetul pentru multã vreme, de aceea fii prudent ºi
urmeazã o listã clarã ºi strictã. Existã riscul sã
achiziþionezi bunuri sau servicii nemulþumitoare. În
preajma datei de18 August se construieºte aspectul
de Lunã plinã în Semnul Vãrsãtorului, influenþându-þi
relaþiile cu anturajul apropiat. Sunt posibile discuþii
aprinse, neînþelegeri privitoare la studii ºi cãlãtorii, dar
ºi de la banalitãþile cotidiene.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Stãrile tale de spirit sunt fluctuante, astfel cã ar fi bine
sã laºi grijile deoparte. În preajma zilei de 18 August
se construieºte aspectul de Lunã plinã în Semnul
Vãrsãtorului, ajutându-te sã iei decizii importante în
plan financiar. Este posibil sã primeºti salariul, o primã,
cadouri sau favoruri, care cumva încheie o etapã de
câºtig din activitatea profesionalã desfãºuratã.

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)
Eºti tulburat în prima parte a sãptãmânii, însã este
greu de desluºit ce anume te nemulþumeºte. Probail
cã este un cumul de stãri, trãiri ºi emoþii adunate de
multã vreme, iar acum ies la ivealã. Fii prudent în pri-
vinþa sãnãtãþii, pentru cã în preajma zilei de 18 August
se formeazã aspectul de Lunã plinã în Semnul Vãrsã-
torului ºi îþi poate evidenþia afecþiunile cronice. De
evitat, pe cât posibil, consultaþiile, analizele medicale ºi
intervenþiile chirurgicale, deoarece existã un risc mare
de erori.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
În urma evenimentelor în care ai fost ºi mai eºti încã
implicat alãturi de prieteni sau colegi de serviciu te vei
hotãrî sã renunþi, atât la unii cât ºi la unele acþiuni sau
proiecte comune. Sunt zile tensionate, pentru cã se va
forma aspectul de Lunã plinã în Semnul Vãrsãtorului în
preajma zilei de 18 August. Retrage-te din forfota
cotidianã, întoarce-þi privirile spre propria ta persoanã
ºi gândeºte-te pe îndelete la tine. Chiar este un mo-
ment prielnic de a-þi reorganiza viaþa.

Vânzãri electrice

Comemorãri

Cumpãrãri
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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

Tip contract

Administrator financiar (contabil)
Administrator partimoniu
Agent de securitate
Agent de securitate
Agent de vânzãri
Agent securitate
Agent securitate
Ajutor de bucãtar
Ajutor de ospãtar
Alpinist utilitar
Analist gestiune stoc
Analist programator
Asistent analist debutant
Asistent analist debutant
Asistent manager
Barman
Bibliotecar
Brutar
Bucãtar
Bucãtar
Circularist
Coafor
Cofetar
Conducãtor auto
Confecþioner asamblor articole din textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Contabil
Contabil
Cosmetician
Dispecer
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Electromecanic reþele de telecomunicaþii
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor
Fochist
Frezor
Frizer
Frizer
Gestionar
Incarcator-descarcator
Inginer chimist
Inginer constructor
Inginer mecanic
Îngrijitor spaþii verzi
Îngrijitori clãdiri
Instalator apa gaze canal
Lãcãtuº constr metalice
Lãcãtuº constr.metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic-confectii metalice
Lãcãtuº montator gips carton
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor în  benzinãrie
Magazioner
Maistru
Maistru construcþii civile
Maistru lãcãtuº construcþii metalice
Manager proiect
Manichiurist
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant mãrfuri

Manipulant mãrfuri
Maseur
Mecanic auto
Mn nec
Mn nec în constr.
Mn nec în ind conf textile
Mn nec în ind confecþiilor textile
Mn nec. tãierea mat. de construcþii
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Montator placaje
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Operator calculator
Operator chimist
Operator la maºini unelte
Operator preparare bãuturi rãcoritoare
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Pizzar
Proiectant inginer construcþii
Recepþioner
Recepþioner
Rectificator
Reprezentant comercial HORECA
sablator
ªef de sala restaurant
ªef departament
ºef depozit
ªef restaurant
ªef ºantier
ªofer
ªofer  autobuz
ªofer autocamion
ªofer autoturisme ºi camionete
ªofer persoane
ªofer tir
Spãlãtor auto
Spãlãtor auto
Stivuitorist
Stivuitorist
Stivuitorist
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor autogen
Sudor electric ºi Mig-Mag
Tâmplar universal
Tâmplar universal
Tehnician devize
Tehnician electromecanic
Tehnician reþele de telecomunicaþii
Tencuitor (constructor)
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar montaj termosistem
Zugrav
Zugrav
Zugrav
Zugrav

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

1
1
3
2
1
5
5

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

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

Studii sup.
st sup. de spec.

medii
medii si Atestat

0
8 clase

0
medii
medii

0
medii/ postlic.

superioare
super
super

st super econ.
medii

superioare
medii
medii

medii/de spec.
medii
medii
medii
medii

min 8 clase
10 clase

medii
0

medii
medii

st minime
medii

0
medii
medii

st de spec.
sc profes

medii
calificare
sc gen

0
0
0

st minime
0

medii
0
0
0

medii
10 clase

Abs.2013/14/15
medii

st super
st sup.2013/14/15

0
medii

0
0

liceu
Absolv 2013/14/15

calificare
sc prof

0
0

calificare
medii
medii

medii/de spec.
medii
medii
medii
liceu
medii

Absolv 2013/14/15
st sup.2013/14/15

medii
10 clase

0
medii

fara studii

medii
medii
medii

0
medii

10 clase
0
0

st minime
8 clase
medii

0
8 clase

0
medii

0
0
0

scoala prof.
scoala gen.

8 clase
-

min 8 clase
scoala generala

min 10 clase
0

Abs.2013/14/15
10 clase

medii
medii/de spec.

medii
medii/de spec.

st sup.2013/14/15
medii

medii/de spec.
0

st super
Abs.2013/14/15
medii/de spec.

super
super/medii
sup.de spec.

liceu
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Potrivit datelor furnizate de agenþii
economici privind locurile de muncã va-
cante, în evidenþele Agenþiei Naþionale
pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM) erau înregistrate, la data de 17
august a.c., 21.315 locuri de muncã.

Situaþia locurilor de muncã vacante,
în fiecare judeþ: Bucureºti-
3.864, Ilfov- 1.329, Timiº-
1.178, Argeº- 1.170, Vâlcea-
829, Iaºi- 981, Arad- 967, Dolj-
792, Sibiu- 764, Giurgiu- 704,
Harghita- 646, Alba - 633,
Hunedoara- 628, Braºov- 526,
Bistriþa-Nãsãud- 510, Cluj-
496, Satu Mare- 489, Bihor-
416, Neamþ- 416, Maramu-
reº- 392, Olt- 342, Cãlãraºi-
282, Galaþi- 273, Mureº- 242,
Buzãu- 219, Brãila- 207, Gorj-
198, Vaslui- 192, Covasna-
165, Prahova- 144, Vrancea-
143, Suceava- 139, Constan-
þa- 133, Caraº-Severin- 132,

Tulcea- 131, Ialomiþa- 126, Teleorman-
122, Sãlaj- 113, Dâmboviþa- 90, Bacãu-
78, Botoºani- 67, Mehedinþi- 47.

La nivel naþional, cele mai multe
locuri de muncã sunt oferite pentru:
muncitor necalificat la asamblarea/
montarea pieselor (1.243), agent de

Ca urmare a implementãrii Progra-
mului Naþional de Ocupare a Forþei de
Muncã, de la începutul anului ºi pânã la
31 iulie 2016 au fost încadrate 174.049
de persoane, ceea ce reprezintã 48,35
% din ceea ce s-a programat pentru anul
în curs. Din totalul persoanelor ocupate
în perioada ianuarie – iulie 2016,
32.578 sunt tineri cu vârsta sub 25 de
ani, 41.377 se încadreazã în grupa 25-
35 de ani, 44.562 au între 35 ºi 45 de
ani, iar 55.532 au peste 45 de ani.

Cele mai multe persoane angajate
provin din mediul urban, respectiv
99.059, o pondere de 56,91% din tota-
lul persoanelor încadrate. Nivelul de pre-
gãtire al persoanelor pentru care a fost
identificat un loc de muncã aratã cã cele
mai multe au studii liceale (52.630), pro-
fesionale (46.362), gimnaziale
(38.288), 19.989 fiind cu studii universi-
tare.  Bãrbaþii angajaþi în perioada de
referinþã au depãºit numeric femeile ca-
re au dobândit acelaºi statut pe piaþa

securitate (1.102), lucrãtor comercial
(870), muncitor necalificat în industria
confecþiilor (774),confecþioner asamblor
articole textile (773), manipulant
mãrfuri (763), muncitor necalificat la
demolarea clãdirilor, cãptuseli zidãrie,
plãci mozaic, faianþã, gresie, parchet

(573), femeie de serviciu (501),
vânzãtor (474), muncitor neca-
lificat la ambalarea produselor
solide ºi semisolide (445).

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-profe-
sional.ro.

muncii, respectiv 101.973 faþã de
72.076. Topul celor 5 judeþe cu cele
mai multe persoane încadrate nu a
suferit modificãri faþã de luna ante-
rioarã, Suceava regãsindu-se în conti-
nuare pe primul loc, cu 14.094 persoa-
ne angajate, urmat de Timiº (12.356),
Bucureºti (11.750), Hunedoara
(8.787) ºi Neamþ (8.208).

Pentru integrarea pe piaþa muncii,
persoanele aflate în cãutarea unui loc
de muncã înregistrate în baza de date
a agenþiei teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã în a cãrei razã au domi-
ciliul sau reºedinþa beneficiazã de pa-
chete personalizate de mãsuri active
prevãzute de Legea nr. 76/2002 pri-
vind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj
ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã,
modificatã ºi completatã. Astfel, în pri-
mele 7 luni ale anului 2016 au fost in-
cluse în mãsuri active 432.361 de per-
soane.
Mihail Marinescu; Sursa. anofm.ro

174.049 de persoane angajate, la nivel naþional,
în primele ºapte luni ale acestui an21.315 locuri de muncã vacante la nivel naþional

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro
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Recent s-a desfãºurat, pe sta-
dionul „Teleajen”, cea de-a IV-a ediþie
a turneului de minifotbal între socie-
tãþile ce presteazã servicii pe platforma
Rafinãriei „Petrotel-Lukoil”.

La startul competiþiei au luat
parte 12 echipe, din care „Lukoil Ro-
mânia” a fost invitatã de onoare. Com-
petitoarele au fost împãrþite în douã
grupe, iar echipele clasate pe primele
douã locuri au jucat semifinalele.

În prima semifinalã s-au întâlnit

CEMS ºi EnergyGas, prima impu-
nându-se cu un neverosimil 8-0!

În cea de-a doua semifinalã s-au

A IV-a ediþie a Campionatului de minifotbal
de la platforma „Petrotel-Lukoil”

duelat Lukoil România ºi PLK1.
Câºtigãtoare a fost invitata de onoare,
Lukoil România, scor 6-1.

S-au jucat apoi cele douã finale:
Finala micã: Energy Gas – PLK1,

scor 8-4;
Finala mare: Lukoil România –

CEMS, scor 6-1.
Favorita finalei, CEMS, s-a recu-

noscut învinsã de surprinzãtoarea
Lukoil România, care a etalat un
fotbal bun ºi plãcut ochiului, meritând

pe deplin trofeul întrecerii.
La final s-au fãcut premierile

competiþiei, când s-au acordat diplo-

me, trofee ºi mingii de fotbal. Sã spu-
nem cã toate competitoarele care nu
s-au clasat pe podium au primit câte
o diplomã ºi o minge.

Premierea echipelor clasate pe
podium a fost fãcutã de directorul
general al Petrotel Lukoil, Andrei
Bogdanov.

Cele trei clasate: 1. Lukoil Ro-
mânia; 2. CEMS; 3. Energy Gas au
primit câte o frumoasã cupã, diplomã
ºi minge.

Jucãtorul turbeului: Ion Lucian
(CEMS).

Trofeul Fair Play: UTS.
Organizatorul competiþiei a fost

Liviu Stanemir (PLK), care s-a achitat
cu bine de sarcina avutã, aºa cum a
fãcut-o ºi la celelalte ediþii. Marea lui
surprizã a fost cã echipa lui (PLK1)

nu s-a clasat pe podium, fiind singura
datã când nu a fãcut-o!

Întrecerea a avut parte de jude-
cata arbitrilor Bogdan Zahiu ºi Ionuþ
State, care-ºi fac meseria în Campio-
natul Judeþean Prahova, primul fiind
prezent la toate cele patru ediþii ale
acestei întreceri.

Nu i-a fost alãturi Dana Dãnu-
lescu (concediu de odihnã), care era
„sarea ºi piperul” festivitãþii de pre-
miere.

Organizatorii sperã ca ºi ediþia
viitoare sã fie disputatã la fel ca a-
ceasta, sau ºi mai disputatã.

Sã mai spunem cã finalele, ca ºi
anii trecuþi, au avut  parte de imagini
înregistrate, ce au fost ulterior vizionate
la TV, de acestea ocupându-se VP TV.

Ionuþ Mitoiu

S.C. CRONOSCAR SRL Ploieºti pune la vânzare urmãtoarele vehicule
din parcul auto propriu:

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

2. Dacia DusDacia DusDacia DusDacia DusDacia Dusttttter 4X4 diesel, 1er 4X4 diesel, 1er 4X4 diesel, 1er 4X4 diesel, 1er 4X4 diesel, 1498 cmc, 498 cmc, 498 cmc, 498 cmc, 498 cmc, an fabricaþie 2011,
66 kw, AC, geamuri electrice faþã, ABS, airbag, radio CD MP3 cu comandã
pe volan, preþ 15000 LEI;

3. Hyundai AHyundai AHyundai AHyundai AHyundai Accent 1ccent 1ccent 1ccent 1ccent 1.5 diesel, .5 diesel, .5 diesel, .5 diesel, .5 diesel, gri, 1493 cmc, 81 kw, an fabricaþie
2010, airbag ºofer + pasager, AC, geamuri electrice faþã/spate, oglinzi
electrice, preþ 8000 LEI;

4. Dacia DusDacia DusDacia DusDacia DusDacia Dusttttter 1er 1er 1er 1er 1.5 diesel, .5 diesel, .5 diesel, .5 diesel, .5 diesel, an fabricaþie 2013, 66 kw, radio CD-
MP3, computer bord, airbag ºofer ºi pasager, AC, geamuri ºi oglinzi electrice,
ABS, ESP, aprox. 200000 km, preþ 23000 LEI.

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

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

7. Hyundai I20,Hyundai I20,Hyundai I20,Hyundai I20,Hyundai I20,1248 cmc, benzinã, an fabricaþie 2011, 57 kw,
airbag ºofer/pasager, geamuri electrice faþã, radio CD-MP3, AC, computer
de bord, preþ 8500 lei;;;;;

8. RRRRRenault Clio Esenault Clio Esenault Clio Esenault Clio Esenault Clio Estttttatatatatate, e, e, e, e, 1461 cmc, diesel, an fabricaþie 2011, 55
kw, AC, radio CD MP3, geamuri electrice faþã/spate, computer de bord,
preþ 11500 lei;

9. Hyundai IX35 4X4, Hyundai IX35 4X4, Hyundai IX35 4X4, Hyundai IX35 4X4, Hyundai IX35 4X4, tracþiune manualã, 2000 cmc, diesel,
fabricaþie 2011, 135 kw, geamuri electrice faþã/spate, radio CD MP3, ABS,
computer bord, preþ 29000 lei;

10. Hyundai Santa Fe 4X4, tracþiune automatãHyundai Santa Fe 4X4, tracþiune automatãHyundai Santa Fe 4X4, tracþiune automatãHyundai Santa Fe 4X4, tracþiune automatãHyundai Santa Fe 4X4, tracþiune automatã, 2200 cmc,
diesel, fabricaþie 2011, 145 kw, geamuri electrice faþã/spate, radio CD MP3,
ABS, climã, computer bord, preþ 33000 lei;

11. Hyundai I30, Hyundai I30, Hyundai I30, Hyundai I30, Hyundai I30, 1598 cmc, diesel, culoare negru, an fabricaþie
2012, 66 kw, geamuri electrice faþã/spate, radio CD MP3, AC, ABS, ESP,
comenzi volan, preþ 18500 lei;

12. Dacia DokkDacia DokkDacia DokkDacia DokkDacia Dokker Ver Ver Ver Ver Van, an, an, an, an, 1461 cmc, diesel, an fabricaþie 2012, 66
kw, culoare gri, geamuri electrice, AC, navigaþie, senzori parcare barã spate,
radio CD MP3, preþ 21000 lei;

13. Dacia Logan LaurDacia Logan LaurDacia Logan LaurDacia Logan LaurDacia Logan Laureateateateateate, e, e, e, e, 1461 cmc, diesel, albastru, fabricaþie
2011, radio CD-MP3, computer bord, airbag ºofer ºi pasager, ABS, AC,
geamuri electrice faþã/spate, aprox. 180000 km, preþ 11000 lei;

14. Dacia Logan LaurDacia Logan LaurDacia Logan LaurDacia Logan LaurDacia Logan Laureateateateateate e e e e 1461 cmc, diesel, alb, fabricaþie 2012,
radio CD-MP3, computer bord, airbag ºofer ºi pasager, ABS, AC, geamuri
electrice faþã, aprox. 170000 km, preþ 12500 lei;

Detalii la tel. 0730111002 sau la sediul firmei.

Tricolorul LMV Ploieºti a pornit la drum în vederea
pregãtirii noului sezon competiþional, unul în care echipa
va combate pe trei planuri: Divizia A1, Cupa României ºi
Challenge Cup. Având în vedere progresul continuu al
echipei, de la formare, în sezonul 2012/2013, pânã la
calificarea în cupele europene, în
sezonul trecut, conducerea
clubului îºi propune sã se menþinã
pe aceeaºi linie ºi, chiar dacã
obiectivul este clasarea între
primele ºase poziþii, gândurile tu-
turor se îndreaptã spre podiumul
campionatului.

Noul antrenor principal al
echipei, Sergiu Stancu, obiºnuit cu
performanþe la nivel internaþional,
ca jucãtor, este pregãtit pentru
aceastã provocare majorã de la
începutul carierei sale în antre-
norat.

„Reprezintã un nou început.
Sunt foarte bucuros pentru ºansa
oferitã de a antrena la Ploieºti, o
echipã cu ambiþii foarte impor-
tante ºi sunt convins cã, împreunã
cu stafful tehnic, ne vom atinge
obiectivele trasate de conducere. Obiectivul pentru acest
sezon este clasarea între primele trei echipe. Ne dorim cu
mare ardoare o medalie. Iar, din punct de vedere per-
sonal, vreau sã câºtigãm toate meciurile ºi sper sã ºi putem
realiza acest lucru. Aºa cum am fost ca sportiv, ºi mi-am
dorit întotdeauna maximum din ceea ce se putea atinge
– ceea ce cred cã am reuºit – aºa îmi doresc ºi ca antre-
nor sã câºtig fiecare meci ºi fiecare competiþie la care
vom participa. Sper ca la final, când vom trage linie, sã fim
bucuroºi de ceea ce am realizat”.

Despre lotul de jucãtori ºi echipele pe care le vede ca
principale protagoniste în lupta pentru medalii, antrenorul
Sergiu Stancu a spus: „S-au realizat transferuri prin care

ne vom putea îndeplini obiectivul. Avem jucãtori cu
experienþã internaþionalã, precum ridicãtorul Naþionalei din
Venezuela, care participã în World League. Avem centrii
de valoare. L-am adus ºi pe Centelles, care a jucat, în trecut,
ºi la Dinamo. Toþi au calitãþi fizice pe care ne vom putea

baza. De asemenea, au rãmas din sezonul trecut jucãtori
de valoare, pe care vom conta. În primul rând, Cosmin
Ghimeº, care este la echipa naþionalã, fapt care reprezintã
o mândrie pentru noi ºi pentru Ploieºti. Este o bucurie
pentru cã un jucãtor de la Ploieºti se aflã la lotul naþional.
În plus, Farcaº ºi Grigoraº sunt jucãtori cu mari calitãþi
fizice ºi ºtiu cã au mare potenþial.

„Pentru primele locuri se pare cã se vor bate echipele
din Galaþi, Craiova ºi Zalãu. Bineînþeles, în fiecare sezon
apar surprize. Noi sperãm sã reprezentãm o echipã care
sã pãtrundã în aceastã zonã, sã ne îndeplinim obiectivul
ºi sã obþinem medalii”.

Sursa: tricolorullmvploiesti.ro

Volei Tricolorul LMV Ploieºti are un nou antrenor
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Turneul de ºah rapid - Cupa
Aurel Zamora, ediþia a II-a

CLASCLASCLASCLASCLASAMENTAMENTAMENTAMENTAMENT:::::

NrNrNrNrNr..... Nume, prenumeNume, prenumeNume, prenumeNume, prenumeNume, prenume TitluTitluTitluTitluTitlu LocLocLocLocLoc
1 Tomescu Vlad    Maestru International I clasament general
2 Bida Mihai-Eugen    Maestru FIDE II clasament general
3 Peptan Corina-Isabela    Mare Maestra Internationala III clasament general
4 Burnoiu Nicolae-Costel    Maestru International IV clasament general
5 Luncasu Raul-Ionut    Candidat de Maestru V clasament general
6 Mitaru Dan    Maestru FIDE I seniori > 50 ani
7 Tomoae Marian    Candidat de Maestru II seniori > 50 ani
8 Arghirescu Marius III seniori > 50 ani
9 Simion Nicolae    Candidat de Maestru I seniori > 65 ani
10 Georgescu Gabriel-Ioan    Maestru FIDE II seniori > 65 ani
11 Salageanu Petru-Gabriel    Maestru National III seniori > 65 ani
12 Gavris Eugen I seniori > 75 ani
13 Paune Florea II seniori > 75 ani
14 Crampita Gheorghe III seniori > 75 ani
15 Dedu Serban-Gabriel I performanta elo
16 Mihalea Maria-Ioana II performanta elo
17 Dobre Daniel-Alexandru III performanta elo
18 Gheorghiu Alexandru-Dan I baieti 14 ani
19 Serban Cristian-Stefan I baieti 12 ani
20 Creanga Robert-Ionut I baieti 10 ani
21 Tariceanu Victor I baieti 8 ani
22 Mihalea Maria-Ioana I fete 14 ani
23 Patru Alexandra-Ioana I fete 12 ani
24 Armaczki Adriana I fete 10 ani
25 Borza Mara-Florentina I fete 8 ani

Cel mai mare turneu de ºah rapid organizat în
România s-a desfãºurat la Buºteni, în sala mare a
Centrului Cultural “Aurel Stroe”. Cupa “Aurel Zamo-
ra” s-a aflat la cea de-a doua ediþie ºi a reunit 130
de participanþi din toatã þara, maeºtri sau începãtori,
cu vârste cuprinse între 5 ºi 80 de ani. În opinia
organizatorilor, Cupa “Aurel Zamora” este cel mai
important dintre turneele similare organizate în þarã,
iar aceastã ediþie a fost mai reuºitã decat cea de
anul trecut.

Sistemul de joc a fost cel elveþian, în 9 runde,
iar rezultatele au fost trimise la Federaþia Internaþio-
nalã de ªah pentru calculul variaþiei elo ºah rapid.
Festivitatea de premiere a fost oficiatã de Emanoil
Savin, primarul oraºului Buºteni, în prezenþa lui Au-

rel Zamora, acum în vârstã de 84 de ani, cel care
este unul dintre veteranii ºahului românesc, partici-
pant activ la numeroase turnee de ºah rapid
organizate în România. Corina Peptan (multiplã
campioanã naþionalã de senioare, campioanã
mondialã de copii ºi juniori) a oferit premiile pentru
categoria “veterani”.

Turneul de la Buºteni a fost sprijinit de au-
toritãþile locale ºi a acordat o atenþie deosebitã
atât categoriei seniorilor ºahului românesc, cât ºi
copiilor ºi juniorilor pentru care este un turneu de
pregãtire în vederea campionatelor naþionale pe
echipe. Deºi turneul a fost de tip “open”, fiecare
jucãtor a primit diplomã de participare ºi medalie
finalã.

Marius Ionescu, atlet legitimat la CSM Ploieºti, a
reuºit, un rezultat foarte bun la Olimpiada de la Rio,
clasându-se pe poziþia a 37-a în proba de maraton,
dintr-un total de 155 de alergãtori. Elevul lui Cãtãlin
Geapana ºi Robert Munteanu a fãcut o cursã în care
a urcat constant în clasament, fiind pe locul 96 dupã
primii 5 kilometri, dar reuºind sã-ºi depãºeascã adver-
sarii ºi sã progreseze dupã fiecare 5 kilometri: locul
80 (km 10), locul 69 (km 15 ºi jumãtatea cursei), lo-
cul 66 (25 km), locul 60 (30 km), locul 49 (35 km), lo-
cul 39 (40 km) ºi locul 37 (finalul cursei, 42.195 km).

Timpul realizat de atletul nostru a fost de 2:17:27
ore, cu mult sub acel „personal best” de 2:13.00 de

Marius Ionescu, locul 37 la Rio,
în proba de maraton

la Dusseldorf, însã condiþiile at-
mosferice în care s-a desfãºurat
cursa – o ploaie ce a crescut
foarte mult umiditatea – au
influenþat performanþele tuturor
sportivilor. Marius a încheiat la
8:43 minute de câºtigãtor, ke-
nianul Eliud Kipchoge.

Celãlalt român prezent în
cursã, Nicolae Soare, a ocupat

doar poziþia a 127-a (timp 2:31:53 ore), din
140 de sportivi care au dus maratonul la
bun sfârºit (15 au abandonat).

Mihail Marinescu

Lume multã pe cochetul sta-
dion din Pãuleºti la primul meci
al Ligii „A” Prahova, sezonul
2016-2017, dintre formaþia lo-
calã ºi noua echipã Petrolul ’52
Ploieºti.

În tribuna stadionului ºi îm-
prejmuirile lui au fost prezenþi
aproape 2000 de oameni. Pe
lângã localnici, foarte mulþi fani
ploieºteni care au creat o atmos-
ferã electrizantã cu torþe, fumi-
gene, cu mult peste ce este chiar
ºi la Liga I.

Trebuie scos în evidenþã cã
meciul s-a disputat pe un teren
impecabil, ce te îmbia sã joci fot-
bal, cu toate cã atmosfera era

sufocantã din cauza cãldurii.
Despre joc putem spune cã

a fost unul controlat de ploieº-
teni, cu o ripostã pe mãsurã ºi
din partea gazdelor.

CS Pãuleºti a aliniat o
formaþie cam „subþiatã” ºi asta
din cauza lipsei lui Bogdan Rãdu-
lescu, plecat la Campionatul Eu-
ropean de minifotbal, Florin
Pripu (accidentat), Vladimir Bu-
tufei ºi Decebal Nae (ambii la
Petrolul ’52). Cu toate astea,
elevii lui Mãrgãrit au þinut piept
celor din Ploieºti, apãrându-se
bine ºi urcând în atac, când au
avut prilejul.

Cel mai important pentru
formaþia din Pãuleºti este cã au
reuºit un egal, chiar pe final de
joc, stricând astfel planurile lui
Octavian Grigore ºi ale jucãtorilor
ploieºteni!

Nici nu începuse bine me-
ciul, cã tabela s-a ºi modificat.

Min. 10, 0-1: Min. 10, 0-1: Min. 10, 0-1: Min. 10, 0-1: Min. 10, 0-1: Dumitres-
cu centreazã de pe flancul drept
ºi Nae înscrie cu latul, de pe linia
de ºase metri.

Tot în prima reprizã ploieº-
tenii mai rateazã trei mari oportu-
nitãþi prin Crãciun (’18), Dumitres-
cu (’28) ºi D. Gheorghe (’45).

În partea a doua tot plo-
ieºtenii sunt în prim plan, ratând
ocazii importante la poarta celor
din Pãuleºti, prin D. Gheorghe
(’60), Nae (’71) ºi Butufei (’74).

Pe final de partidã gazdele
forþeazã mai mult, ratând prin
Ciobanu (’79). Bunã oportunita-
te, dar egaleazã cu douã minute
înainte de terminarea jocului.

Min. 88, 1-1: Min. 88, 1-1: Min. 88, 1-1: Min. 88, 1-1: Min. 88, 1-1: Ciobanu
pãtrunde în careul ploieºtean,
intrã în unghi, dar reuºeºte sã pa-
seze decisiv la Þânþatu, care tri-
mite în dreapta lui Marinicã, ega-
lând pe tabelã.

Petrolul ’52 merita sã câº-
tige dupã ocaziile ºi posesia pe
care a avut-o pe toatã perioada
jocului. Acum urmeazã meciul
din etapa a doua, cel cu Tufeni,
joc ce se va disputa la Ploieºti.

Ionuþ Mitoiu

Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploieºti a gãzduit
Cupa Europeanã la judo pentru Juniori, competiþie
organizatã de Federaþia Românã de Judo, în
parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Ploieºti ºi
Primãria Ploieºti. Au participat 269 de sportivi (169
la masculin ºi 100 la feminin) reprezentând 29
de þãri, printre aceºtia numãrându-se ºi 15 repre-
zentanþi ai Clubului Sportiv Municipal Ploieºti.

Opt dintre aceºtia au obþinut clasãri pe locurile
7 ºi 9, dupã cum urmeazã:

– Marius Colþ (-60 kg) – locul 9;
– Claudiu Dinu (-90 kg) – locul 9;
– Antonio Minigote (-55 kg) – locul 9;
– Andrei Pîrloga (-73 kg) – locul 9;
– Andrei Zaharia (+100 kg) – locul 7;
– Andreea Ionescu (-63 kg) – locul 9;
– Cãtãlina ªchiopu (-52 kg) – locul 7;
– Georgiana Tuþicã (-48 kg) – locul 7.
Sportivii de la CSM-CFR-CSª Ploieºti sunt

Liga „A” Prahova – Etapa 1

Petrolul ’52, doar egal
la Pãuleºti în prima etapã

Cupa Europeanã la judo pentru Juniori

pregãtiþi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai
Trandafirescu ºi Doru Munteanu. Bilanþul echipei
României a fost de 11 medalii (una de aur, trei de
argint ºi ºapte de bronz), opt locuri 5 ºi 10 locuri 7.

Mihail Marinescu

C.S. Pãuleºti – Petrolul ’52 Ploieºti 1-1 (0-1)C.S. Pãuleºti – Petrolul ’52 Ploieºti 1-1 (0-1)C.S. Pãuleºti – Petrolul ’52 Ploieºti 1-1 (0-1)C.S. Pãuleºti – Petrolul ’52 Ploieºti 1-1 (0-1)C.S. Pãuleºti – Petrolul ’52 Ploieºti 1-1 (0-1)

Stadion: Pãuleºti. Spectatori: 2000. Au marcat: Þânþaru (’88)
/ Nae (’10).

CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: CS Pãuleºti: Vreme – Þugui, Neacºu, Bãrãgan (cpt.), C. Mihai
– Alex Ion, M. Mihai, L. Dumitru, Þânþaru, Zãinescu (’71 Arnãutu),
Ciobanu (’90 Dogaru). Antrenor: Iulius Mãrgãrit.

Petrolul ’52:Petrolul ’52:Petrolul ’52:Petrolul ’52:Petrolul ’52: Marinicã – R. Catanã, Crãciun, Micu, Olaru –
Puchea, Cl. Tudor (cpt), Nae (’73 Constantinescu), Vintilã, D.
Gheorghe, Dumitrescu (’65 Butufei). Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonaºe galbene: Neacºu (’68), Alex Ion (’73) / Dumitrescu
(’65), Butufei (’77), Vintilã (’86).

Au arbitrat: Andrei Moroiþã, Cãtãlin Popovici, Ovidiu Ciorãscu
(toþi din Ploieºti).

Observator AJF: Marian Diaconu (Ploieºti).
Jucãtorul meciului: Decebal Nae (Petrolul ’52).

www.informatiaprahovei.ro


