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Tradiþia de a schimba ceva în regula-
mente sau legi atunci când un nou mi-
nistru este numit la conducerea Minis-
terului Educaþiei este, iatã, respectatã
ºi de actualul ºef al învãþãmântului

românesc, Mircea Dumitru. Acesta a
þinut sã iasã în public, cu o sãptãmânã
înainte de startul anului ºcolar 2016-
2017, ºi sã anunþe modificãri ce vor fi
aplicate în sistemul educaþional.
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Modificãri semnificative
pentru noul an ºcolar

Una dintre cele mai importante
modificãri se referã la examenul de Eva-
luare Naþionalã 2017, în care sunt impli-
caþi absolvenþii de clasa a VIII-a pentru
Admiterea la liceu. Astfel, ponderea me-
diei obþinute de elevi va fi de 80%, în loc
de 75% cum era pânã în prezent, iar
media generalã a anilor de gimnaziu va
conta în proporþie de 20% la admiterea
la liceu în 2017!

Repartizarea computerizatã a ele-
vilor în clasa a IX-a se va realiza într-o
singurã etapã, urmatã de o perioadã
dedicatã rezolvãrii cazurilor speciale,
conform metodologiei.

(continuare în pagina 2)
Mihail Marinescu

Ovidiu Radu Adrian, un fost ofiþer
SRI, în prezent jurnalist la site-ul comi-
sarul.ro, a fost trimis în judecatã de cãtre
procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Prahova, sub acuzaþiile de luare
de mitã. În dosarul acestuia sunt vehi-
culate numele actualului primar al muni-
cipiului Ploieºti, Adiran Dobre, dar ºi cel
al directorului Clubului Sportiv Munici-
pal Ploieºti, Cezar Stoichiciu. Interesant
este faptul cã deºi, doar ofiþerul SRI a
fost trimis în judecatã, procurorii aratã,
prin intermediul unui comunicat de
presã, cã Stoichiciu ar fost cel care s-a
oferit sã sponsorizeze cu sume mari de
bani site-ul la care lucra fostul ofiþer SRI.
Banii erau promiºi în schimbul pãstrãrii
funcþiei de director al CSM.

“În fapt, s-a reþinut cã, în cursul lunii
iulie 2016, S.C.D. l-a contactat pe incul-
patul R.A.O. ºi s-au întâlnit de mai multe
ori pentru a discuta pe tema încetãrii
publicãrii de articole denigratoare la
adresa sa ºi demararea unei campanii
media împotriva prezumtivului sãu
înlocuitor, astfel încât sã fie menþinut în
funcþia de director al Clubului Sportiv Mu-
nicipal Ploieºti. Pentru realizarea acestui
deziderat, S.C.D. a început sã-i promitã
inculpatului sume mari de bani, personal
sau pentru sponsorizarea ziarului unde
R.A.O. este jurnalist, însã a fost refuzat.

Totuºi, în cursul acestor întâlniri,
inculpatul a arãtat cã îl cunoaºte per-
sonal pe primarul municipiului Ploieºti
ºi cã l-ar putea influenþa în luarea deci-
ziei privind menþinerea lui S.C.D. în func-
þia de director, însã hotãrârea definitivã

va fi luatã în septembrie ºi, deocamdatã,
nu poate obþine decât delegarea pentru
o lunã de zile. S.C.D. i-a promis suma de
2000 lei, însã numai dupã ce va avea
confirmarea delegãrii.

Delegarea a fost semnatã în ziua
de 28.07.2016, iar inculpatul R.A.O. l-a
contactat pe S.C.D. ºi i-a reamintit pro-
misiunea de dare de bani fãcutã,” se
aratã în comunicatul de presã.

Pe de altã parte, în rechizitoriul întoc-
mit de procurori în cauzã, se precizeazã
faptul cã Radu Adrian a negat sãvârºi-
rea faptei, susþinând cã suma de 2000
de lei pe care ofiþerii DGA au gãsit-o asu-
pra lui ar fi fost daþi de fapt cu titlu de îm-
prumut de Stoichiciu, persoanã pe care
o cunoºtea doar de o lunã de zile, men-
þioneazã procurorii.

Interesant este ºi faptul cã Radu
Adrian l-a cãutat pe primarul Adrian Do-
bre, pentru o întrevedere, dar acesta din
urmã l-a refuzat pe fostul ofiþer SRI.

Conform anchetatorilor, Stoichiciu
a denunþat la D.N.A. – Serviciul Teritorial
Ploieºti înþelegerea fãcutã cu Radu
Adrian, iar cauza a fost înregistratã ºi
declinatã la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Prahova. În ziua de 29.07.2016,
ofiþerii de poliþie judiciarã ai Direcþiei
Generale Anticorupþie (D.G.A.) – Serviciul
Judeþean Anticorupþie Prahova, sub
coordonarea procurorului de caz, l-au
prins în flagrant pe fostul ofiþer SRI, dupã
primirea sumei de 2000 lei.

Radu Adrian este trimis în judecatã
în stare de libertate, dar sub control
judiciar. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Fost ofiþer SRI – trimis în judecatã

Se extinde ancheta în cazul profesorilor
ºpãgari din cadrul Universitãþii Petrol ºi

Gaze din Ploieºti. Scriam în numãrul anterior, cã, la
începutul acestei luni, Alexe Cãlin Mureºan, din
cadrul  Facultãþii de Petrol ºi Petrochimie, a fost
reþinut de cãtre procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Prahova, sub acuzaþia de luare
de mitã. Mureºan este învinuit cã solicita bani
studenþilor sãi pentru a le acorda o notã de trecere
în sesiunea de restanþe din aceastã toamnã. El a
fost prins în flagrant dupã ce a fost denunþat chiar
de cãtre unii dintre sutdenþii care au fost nevoiþi sã
dea câte 350 de lei pentru a putea promova
examenul.

Este doar povestea pe scurt a acestui cadru
didactic, pentru cã, din datele consemnate de
procurori în referatul de arestare prevenitvã, nu

reiese altceva decât cã la UPG Ploieºti funcþioneazã
o adevãratã încrengãturã care scoate pe bandã
rulantã ingineri ºi economiºiti care îºi plãtesc
examenele pentru a putea finaliza studiile. Mai
grav este cã, imediat dupã declanºarea anchetei,
studenþii care au avut curajul sã colaboreze cu
organele judiciare au început sã fie urmãriþi, ba
chiar sã se simtã ameninþaþi, ajungând chiar sã
cearã ajutorul poliþiºtilor. Nu este o informaþie
venitã pe surse. Este cât se poate de oficial, iar

totul este scris negru pe alb în documentele sem-
nate de magistraþi.

De ce au cerut procurorii
mandat de arestare pe numele

lui Mureºan
Deºi în urmã cu exact un an, un alt profesor de

matematicã, tot din cadrul UPG Ploieºti, a fost prins
când cerea bani studenþilor restanþieri, pe numele

lui, aceiaºi procurori nu au cerut instanþei arestarea
preventivã. Era vorba despre aceeaºi faptã (luare
de mitã), aceeaºi modalitate de acþiune, iar Ilie
Ristea a fost cercetat ºi ulterior trimis în judecatã în
libertate, dar sub control judiciar. În cazul profeso-
rului Mureºan lucrurile nu au stat deloc întocmai.
Procurorii au justificat mandatul de arestare prin
faptul cã asupra profesorului, în urma percheziþiilor
domiciliare, a fost gãsitã o sumã mare de bani,
peste 17.000 de lei, cu precizarea cã Mureºan aº-
tepta ºi diferenþa de bani pânã la 38.500 de lei.
Felul în care acest profesor a pus presiune pe stu-
denþii sãi, felul în care discuta despre bani cu aceºtia,
felul în care studenþii s-au organizat pentru a-i face
pe plac lui Mureºan i-a determinat pe procurori sã
considere cã acesta dezvoltase o adevãrat afacere
la facultate.

Averi de milioane, pe spinarea
studenþilor din UPG Ploieºti?

(continuare în pagina 3)
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Întâlnire pregãtitoare
pentru sesiunea
2016 a concursului
de rezidenþiat

10 ºcoli din judeþul
Prahova, fãrã autorizaþie de
funcþionare pentru anul
ºcolar 2016-2017
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Academician Bãlãceanu-
Stolnici: “ªi la TV este
un masacru al limbii!”
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La finalul sãptãmânii trecute, Consiliul Lo-
cal Ploieºti ºi Consiliul Judeþean Prahova s-au
reunit în ºedinþe extraordinare, puþinele puncte
aflate pe ordinea de zi fiind legate, în principal,
de rectificãri bugetare.

Dacã aleºii locali ploieºteni au fost mai
expeditivi, cei judeþeni au dezbãtut mai bine
de o jumãtate de orã proiectul de hotãrâre care
viza parteneriatul dintre CJ Prahova ºi primãriile
din judeþ, pentru unele lucrãri aflate în derulare.
Aici discuþiile au avut ºi carater politic, puterea
ºi opoziþia dorind, rând pe rând, bani mai mulþi
pentru primãriile din judeþ.

ªedinþe extraordinare la Ploieºti ºi judeþ

Daniel Lazãr

SC Servicii de Gospodãrire Urba-
nã SRL Ploieºti a executat o serie de
lucrãri pe domeniul public, în perioa-
da 12- 16 septembrie a.c.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri
de corecþie la arborii de pe domeniul
public ºi privat al municipiului în ordi-
nea depunerii cererilor ºi verificãrii în

teren, în conformitate cu legislaþia în
vigoare. Total doborâri arbori – 18,
total tãieri de corecþie – 120 în urmã-
toarele zone: Polux, Mihai Bravu, B-
dul Republicii, Fãt-Frumos, Polux,
M.Eminescu, Cãlin Cãtãlin, Gãgeni,
Cãtinei, Târnave, Troienelor, Înfrãþirii,
Lacul Bâlea, Carol Davila, Vitejilor, E.
Vãcãrescu.

2.Lucrãri de întreþinere executate
pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini pu-
blice, aliniamente, peluze): strâns ºi
încãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri
de gunoi, curãþenie-(strâns gunoi me-
najer, pet-uri, hârtii, mãturat alei etc),

îndepãrtat resturi vegetale.
 Sere ºi pepiniere – activitãþi de

îngrijire, întreþinere material dendro-
floricol, livrat material la terþi etc.

3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie ca-

pelã, grupuri sanitare ºi clãdiri admin-
istrative, monitorizare ºi intervenþii utili-
tãþi ori de câte ori a fost necesar. De
asemenea, continuã activitãþile de în-
depãrtare a vegetaþei crescute în ex-
ces parcuri, grãdini publice, locuri
odihnã, asociaþii proprietari în cadrul
programului de salubrizare generalã
etc.

4.Intervenþii pe domeniul public:
intervenþii locuri de joacã/domeniu
public: supravegheat funcþionarea
fântânilor arteziene ºi a ciºmelelor tip
Sanitas; decopertat teren pentru alei
Parc Libertãþii; vopsit borduri alb-roºu

Catedralã ºi insule Vãleni, rond Cate-
dralã – zona BCR; reparat o bancã
cu structura metalicã distrusã – spa-
þiu animale de companie Parc Aurora;
reparat bãnci deteriorate la sediul din
Mircea cel Bãtrân ºi remontare – de
pe esplanada Dealul Mare; montat,
prin sudare, plase gard împrejmuitor
- teren baschet Parc Libertãþii; reparat
tronson instalaþie de udare prin picu-
rare castani – Bd. Independenþei; con-
fecþionat sicrie neidentificaþi; vopsit
rigle bãnci staþie TCE traseu 7- Bise-
rica Sf. Dumitru;  vopsit rigle bãnci –
loc joacã Arieºului; reprogramat insta-
laþii udare prin aspersie - Parc Mihai
Viteazul, Catedralã, rond Caraiman;
identificare zone deteriorate instalaþie
udare prin picurare - tronson Bd. Inde-
pendenþei; demontat suport coº bas-
chet loc joacã Someº ºi transportat
la sediul Mircea cel Bãtrân; reparat
locuri de joacã - ªoseaua Vestului- Bi-
serica  Eroilor Tineri, Perºani ºi cartier
9 Mai; vopsit bãnci Centrul Civic; în-
lãturat materiale protecþie pentru asi-
gurare acces în pasajul din Bariera
Bucureºti; reparat obiecte de joacã
ºi pus nisip în cadre de lemn (gropi
nisip) – locuri de joacã Lacul Bâlea,
Perºani ºi Cartier 9 Mai.

5. Iluminat public - în urma se-
sizãrilor primite la Dispeceratul socie-
tãþii au avut loc intervenþii în toate zo-
nele oraºului. Acestea au vizat înlo-
cuirea becurilor defecte/arse, a cor-
purilor de iluminat defecte (reparate
la atelierul societãþii), a siguranþelor
fuzibile defecte. De asemenea, au
fost refãcute legãturile electrice între-
rupte.

Activitatea SGU Ploieºti în perioada 12-16 septembrie

În acest an, Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã va organiza bursa
locurilor de muncã pentru absolvenþi în data
de 20 octombrie.

Evenimentul va avea loc la nivelul celor
42 de agenþii teritoriale pentru ocuparea forþei
de muncã ºi are ca scop facilitarea accesului
absolvenþilor la posturile disponibile ºi interac-
þiunea directã cu agenþii economici. Pot parti-
cipa ºi celelate categorii de persoane care nu
au loc de muncã sau care doresc schimbarea

acestuia.  Locaþiile de desfãºurare a bursei
atât în Bucureºti, cât ºi în þarã, programul,
numãrul estimativ al locurilor de muncã oferite
de angajatori, precum ºi alte detalii, vor fi
anunþate în timp util, urmând sã fie anunþate
pe www.anofm.ro ºi pagina de Facebook
(https://www.facebook.com/fiiinformat/) ale
Ageniei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã.  Totodatã, agenþii economici care do-
resc sã participe la aceastã acþiune organizatã
la nivel naþional se pot adresa agenþiilor teri-
toriale pentru ocuparea forþei de muncã în
raza cãrora au sediul. Datele de contact pot fi
vizualizate la http://www.anofm.ro/
contacteaza-ne. M.M.

Sursa: anofm.ro

Bursa locurilor
de muncã pentru

absolvenþi

Modificãri semnificative
pentru noul an ºcolar

(urmare din pagina 1)
„În vederea asigurãrii desfãºurãrii corecte a

evaluãrii naþionale pentru absolvenþii clasei a VIII-
a, în conformitate cu prevederile reglementãrilor în
vigoare, comisiile din unitãþile de învãþãmânt ºi
comisiile judeþene/comisia munici-piului Bucureºti
de organizare a evaluãrii naþionale pentru
absolvenþii clasei a VIII-a verificã, prin sondaj,
înregistrarile audio-video din sãlile de examen, dupã
încheierea probei scrise. În cazul în care, la
verificarea prin sondaj, se constatã nereguli, fraude
sau tentative de fraudã ori în cazul în care existã
sesizari privitoare la nereguli, fraude sau tentative
de fraude, verificarea se face pentru înregistrãrile
din toate sãlile de examen din unitatea de
învãþãmânt respectivã. Dacã, în urma verificãrilor
menþionate se constatã existenþa unor nereguli,
fraude sau tentative de fraudã, respectiv
nerespectarea reglementãrilor în vigoare, comisia

din unitatea de învãþãmânt ia mãsurile care se
impun, în conformitate cu prevederile metodologiei
de organizare ºi desfãºurare a evaluãrii naþionale
pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge pânã la
acordarea notei 1 (unu) pentru fraudã sau tentativã
de fraudã”, se precizeazã în ordinul de ministru.

S-a mai anunþat cã au fost optimizate calen-
darele de desfãºurare a examenelor naþionale
pentru a evita suprapunerile ºi suprasolicitarea
activitãþilor de organizare.

Bac-ul vine mai devreme
Totodatã, au fost efectuate modificãri

esenþiale ºi pentru examenul de Bacalaureat, în
sensul cã acesta va începe mult mai devreme
decât pânã acum. Astfel, înscrierile pentru sesiunea
de varã vor avea loc în perioada 22-26 mai 2017,
faþã de 30 mai-3 iunie cum a fost anul acesta.
Prima probã va fi susþinutã pe 6-7 iunie 2017.

Rezultatele finale se vor afiºa pe 10 iulie 2017. A
doua sesiune are un calendar interesant, înce-
pându-se cu probele scrise, dupã care urmeazã
cele de competenþe – lingvistice ºi digitale, ori pânã
acum se ºtie bine cã întâi erau probele orale ºi
apoi cele scrise ºi la aceastã aºa zisã sesiune de
toamnã. Oricum, ºi a doua sesiune este programatã
a se desfãºura mai devreme decât eram obiºnuþi:
11-14 iulie înscrierile, iar probele încep pe 21 au-
gust, cu examenul scris la Limba ºi literatura
românã.

O altã modificare se referã la contestaþiile atât
de la Evaluarea Naþionalã, cât ºi de la Bacalaureat
ºi vizeazã eliminarea prevederii conform cãreia
nota finalã dupã soluþionarea contestaþiilor se mo-
dificã numai în cazul în care, între nota iniþialã ºi
nota de la contestaþii existã o diferenþã de mini-
mum 0,5 puncte.

Programul naþional „Scoala altfel” a fost ºi el
modificat ºi se va întinde pe durata a 5 zile lucrã-
toare, lãsând la decizia comunitãþii ºcolare perioa-
da pentru derularea programului, dupã cum urmea-
zã: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februa-
rie – 31 martie 2017 ºi 15 mai – 9 iunie 2017
(învãþãmântul preºcolar ºi primar), respectiv 17
octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31
martie 2017, 15 mai – 9 iunie 2017 (învãþãmântul
gimnazial, liceal, profesional ºi postliceal).

Mihail Marinescu

Desfãºurat pentru a doua oarã
la Buºteni, pe scena Centrului Cultu-
ral “Aural Stroe” duminicã, 18 sep-
tembrie, spectacolul “Strãini în noap-
te”, cu Medeea Marinescu ºi Florin
Piersic în rolurile principale, a fost a-
plaudat cu frenezie de publicul pre-
zent.

Piesa este o foarte reuºitã adap-
tare a unui text aparþinând lui Eric
Assous, regia fiind semnatã de Radu
Beligan. Evenimentul de la Buºteni
face parte din seria de reprezentaþii
susþinute de îndrãgiþii actori în câteva
dintre cele mai importante oraºe din
þarã, cum ar fi Bucureºti, Braºov,

Timiºoara, Cluj Napoca sau Cons-
tanþa.

Protagonista acestui real succes
scenic, apreciata actriþã Medeea Ma-
rinescu, a primit din partea lui Emanoil
Savin, primarul oraºului Buºteni, un
imens buchet de trandafiri, iar
îndrãgitului actor Florin Piersic i-a
oferit un tablou realizat de cunoscutul
caricaturist Costel Pãtrãºcan.

”A fost extraordinar în aceastã
searã la Buºteni. Îl iubesc pe primarul
Emanoil Savin ca ºi cum ar fi o rudã
de-a mea. Face parte din familia su-
fletului meu”, a spus Florin Piersic la
finalul piesei.

”Strãini în noapte”,
din nou, la Buºteni
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Deºi s-a scurs doar o sãptãmânã
din perioada dedicatã înscrierilor
pentru concursul de ocupare a func-
þiilor de conducere din unitãþile de
învãþãmânt, sute de candidaþi au þinut
sã-ºi depunã dosarele de înscriere,
aceasta fãcându-se pe platformã
electronicã. Un numãr exact al can-
didaþilor, nimeni nu ne-a putut da,
asta pentru cã acces la aplicaþie are
decât Ministerul Educaþiei. Înscrierile
se pot face pânã la data de 2 octom-
brie a.c., iar concursul urmeazã a
avea loc în perioada 12 octombrie –
17 noiembrie a.c.

Chiar dacã unii se pregãtesc de
concurs, alþii fac toate demersurile ca
acesta sã nu aibã loc în acest an,
dorind sã-l amâne pentru anul viitor,
invocând cã nu este bine aleasã pe-
rioada aceasta de toamnã, mai ales
cã tocmai ce s-au fãcut încadrãrile
de personal... . Politicienii sunt cei care
vor decide dacã acest concurs va fi
sau nu amânat, iar ºi iar, cã de foarte

mulþi ani acesta nu s-a mai susþinut,
directorii fiind numiþi cu delegaþie. Toc-
mai în aceste zile sunt dispute aprige
prin Parlament în legãturã cu desfã-
ºurarea/amânarea concursului. O
anumitã formaþiune politicã doreºte
amânarea lui ºi au pregãtit un amen-
dament în Senat pentru modificarea
Legii educaþiei, altã formaþiune politicã
s-a pronunþat pentru respectarea ca-
lendarului iniþial al concursului ºi
aduce acuzaþii de politizare a învã-
þãmântului la adresa celeilalte
formaþiuni politice!

Ministrul Educaþiei, Mircea Du-

mitru, susþine, citat de agerpres.ro, cã
„depunerea unui amendament la Co-
misia pentru învãþãmânt din Senat
pentru modificarea Legii Educaþiei,
care prevede amânarea concursu-
rilor pentru posturile de directori de
ºcoli, poate fi explicatã prin faptul cã
factorul politic nu doreºte sã piardã
controlul asupra acestora. Dacã
amendamentul va fi adoptat în Cam-
era Superioarã a Parlamentului înain-
te de data de 12 octombrie, atunci
procedura de organizare a concur-
sului pentru directorii de ºcoli va fi
opritã”.

Uite concursul, nu e concursul!
Concursul pentruConcursul pentruConcursul pentruConcursul pentruConcursul pentru
ocuparea funcþiilorocuparea funcþiilorocuparea funcþiilorocuparea funcþiilorocuparea funcþiilor
de conducere dinde conducere dinde conducere dinde conducere dinde conducere din
ºcoli ar putºcoli ar putºcoli ar putºcoli ar putºcoli ar putea aea aea aea aea avvvvvea,ea,ea,ea,ea,
din nou, pardin nou, pardin nou, pardin nou, pardin nou, parttttte dee dee dee dee de
amânareamânareamânareamânareamânare

Mihail Marinescu

În perioada 16-18 septembrie,
efectivele de poliþie rutierã din Prahova
au organizat ºi desfãºurat 29 de acþiuni
având ca scop prevenirea ºi combaterea
principalelor cauze generatoare de ac-
cidente. Astfel, au fost verificaþi cu apa-
ratul etilotest 433 de conducãtori auto

ºi au fost controlate 145 de autovehi-
cule de transport persoane ºi mãrfuri.

Având în vedere neregulile depis-
tate, poliþiºtii rutieri au constatat 25 de
infracþiuni ºi 714 contravenþii, sancþio-
nând astfel diferite abateri de la legislaþia
rutierã (220 pentru vitezã excesivã; 18
pentru abateri ale pietonilor; 213 pentru
neutilizarea centurii de siguranþã etc.).
Totodatã, ca mãsuri complementare, au
fost reþinute 30 de permise de conduce-

re ºi au fost retrase nouã certificate de
înmatriculare auto.

De asemenea, dispozitivul de sigu-
ranþã publicã a acþionat pe raza între-
gului judeþ în vederea menþinerii unui
climat de normalitate civicã. În urma
activitãþilor de patrulare în mediul urban,

agenþii de siguranþã
publicã au constatat
cinci infracþiuni (patru
în flagrant) ºi 355 de
contravenþii (dintre ca-
re 190 pentru diferite
încãlcãri ale prevede-
rilor Legii nr. 61/1991,
119 la O.U.G. nr. 195/
2002, 14 la Legea nr.
12/1990 etc.), în
valoare totalã de
82.010 lei.

Totodatã, agenþii
de siguranþã publicã

au verificat 720 de autovehicule ºi au
legitimat 1.335 de persoane.

În aceeaºi perioadã, în mediul rural
au fost sesizate 35 de infracþiuni ºi
constatate 232 de contravenþii (dintre
care 83 la Legea nr. 61/1991 ºi 135 la
O.U.G. nr. 195/2002).

De asemenea, au fost legitimate
1.285 persoane ºi au fost controlate
801 autovehicule (100 de testãri
alcoolscop).

(urmare din pagina 1)

Procurorii susþin cã existã suspiciuni cã
profesorul de matematicã a solicitat mitã de la
mai mulþi studenþi de cât de la cei care au fost deja
identificaþi. Nu doar cei din anul I de facultate, ci din
toþi anii. Vorbim aici de studenþi din ºapte grupe, iar
listele cu tinerii care ºi-au plãtit examenul au fost
gãsite la percheziþa domiciliarã din data de 5
septembrie. Ceilalþi studenþi urmeazã sã fie
identificaþi ºi audiaþi în acest dosar, parte dintre ei
în calitate de suspecþi de dare de mitã.

“În acest caz se are în vedere suma foarte ma-
re de bani acceptatã de inculpat cu titlu de mitã, în
data de 3.09.2016, respectiv suma de 38.500
lei, din care, ulterior, în data de 5.09.2016 cu ocazia
susþinerii restanþei aferente examenului de ma-
tematicã semestrul I, a pretins ºi primit suma de
17.500 de lei, solicitând ca restul de bani din cei
38.500 lei, sã-i fie remiºi cu ocazia suþinerii restanþei
examenului de matematicã semestrul II.

(…) inculpatul nu s-a limitat la a solicita ºi primi
în data de 3.09. 2016 banii strânºi doar de la
studenþii de la specializarea Ingineria ºi pretecþia
Mediului în Industrie în schimbul promovãrii exame-
nului, ci le-a impus acestora sã se organizeze ºi toþi
studenþii restanþieri de la toate specializãrile din
cadrul Facultãþii Tehnologia Petrolului ºi Chimiei,
sã strângã bani ºi sã-i remitã în schimbul promovãrii
examenului, reproºându-le cã este nevoit sã-ºi între-
rupã vacanþa pentru câþiva studenþi, cã îºi pierde
timpul din cauza lor,” se aratã în referatul procu-
rorului de caz

De teamã, studenþii s-au organizat aºa cum
le-a cerut Mureºan. S-au format, susþin anchetatorii,
mai multe grupuri pe diverse mijloace de comuni-
care (WhatsApp, facebook) în care se discuta strict
despre subiectul bani pentru profesor.

“(…) aºa cum rezultã din corespondenþa purtatã
pe reþelele de socializare de cãtre studenþi, incul-
patul ºi-a fixat un tarif de 350 lei pentru promovarea
fiecãrui examen, aspect cunoscut la nivelul univer-
sitãþii ºi perpetuat de la an la an...,” se aratã în refe-
ratul de arestare. Tot procurorii consemneazã faptul
cã Mureºan le vorbea într-un limbaj codificat studen-
þilor sãi pentru ca aceºtia sã înþeleagã ceea ce au
de fãcut în sesiunea de examene. Pentru a promo-
va la matematicã era nevoie de “trei referate ºi ju-
mãtate”, expresie interpretatã de anchetatori drept
tariful pe care îl cerea profesorul pentru nota cinci.

Bani pentru un Range Rover
Mureºan nici mãcar nu se mai ferea, ba din

contrã le vorbea deschis studenþilor în timpul
programului cã strânge bani pentru un Range Rover
cu volan încãlzit sau pentru a-ºi finaliza casa aflatã
în construcþie. De altfel, se aratã în referatul pro-
curorului, pentru cã toatã lumea ºtia cum se trece
la matematicã, la cursuri ºi seminarii Mureºan le
vorbea studenþilor sãi despre istorie, filosofie,
despre orice altceva, dar numai despre mate-
maticã nu.

Când sesiunea se apropia, Mureºan organiza
ºedinþe cu studenþii sãi sub pretextul cã se întâlneºte
cu ei pentru a lãmuri aspecte mai complicate din
materia de examen, dar, în realitate, aceste întâlniri
aveau scopul de a stabili strategia pentru a primi
mita. În timpul întâlnirii cu liderii grupelor de studenþi,
Mureºan îºi lua mãsuri de precauþie. Vorbea în
ºoaptã, îi ruga pe tineri elevii sãi sã-ºi închidã tele-
foanele mobile ºi le fãcea semn sã nu care cumva
sã înregistreze, îi punea sã plaseze plicurile cu bani
pe sub bancã etc.

Mureºan a mai fost în vizorul
anchetatorilor

Toate aceste strategii ale profesorului de
matematicã pot fi explicate prin faptul cã, în urmã
cu un an, Mureºan mai fusese interceptat. Se întâm-
pla exact în momentul în care a fost demascat
colegul sãu de catedrã, Ilie Ristea. Deºi organele
judiciare l-au informat la acea datã pe Mureºan,
aºa cum prevede legea, cã au fost dispuse mãsuri
de supraveghere ºi tehnicã de interceptare, aces-
tuia nu i-a pãsat ºi a continuat sã cearã bani studen-
þilor, chiar dacã ºtia la ce risc se expune, susþin
procurorii.

Studenþii care au fãcut
denunþul, urmãriþi de fratele

lui Alexe Mureºan
Ceea ce s-a întâmplat în campusul Univeristãþii

Petrol ºi Gaze din Ploieºti, dupã momentul reþinerii
lui Alexe Mureºan, este extrem de grav, iar oamenii
legii ar trebui sã intervinã cât de repede cu putinþã.
Câþiva dintre studenþii care au colaborat cu organele
judiciare pentru demascarea profesorului acuzat
de luare de mitã se simt acum ameninþaþi ºi ur-
mãriþi. Conform referatului de arestare, „...din cerce-
tãrile efecutate, rezultã cã inculpatul... încearcã sã-
ºi exercite influenþa asupra studenþilor care au
colaborat cu organele de poliþie, dar ºi asupra celor

ce urmeazã a fi audiaþi în cauzã, prin intermediul
fratelui sãu, Daniel Jianu Mureºan, profesor în cadrul
Universitãþii Petrol ºi Gaze Ploieºti. Astfel, în data
de 7.09.2016, în jurul orelor 14.50, organele
judiciare au fost contactate telefonic de suspecta....
care ºi-a exprimat temerea cã asupra sa sã fie
exercitate acte de violenþã, întrucât, în cursul zilei
menþionate, în timp ce se afla împreunã cu mar-
torul...în curtea Universitãþii Petrol ºi Gaze, în vederea
susþinerii unui examen, l-a observat pe fratele
inculpatului....numitul...., în momentul când îi indica
pe ei, printr-un semn discret, unor persoane de sex
bãrbãtesc, cu o constituþie atleticã ºi tatuaþi pe
braþe, ce nu pãreau a fi studenþi,” se aratã în referatul
citat anterior.

De altfel, acesta nu a fost singurul student
implicat în aceastã poveste care s-a simþit oarecum
sub presiune din cauza fratelului profesorului
Mureºan. Tot procurorii reþin în referat faptul cã un
alt student a fost urmãrit de Jianu Daniel Mureºan,
fratele profesorului reþinut de procurori pentru mitã,
chiar în seara în care au avut loc audierile. Studentul
a povestit faptul cã Jianu Mureºan l-a urmãrit din
dreptul porþii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Prahova ºi pânã la intrarea în casã, acolo unde l-a
ºi abordat, întrebându-l ce s-a întâmplat cu fratele
sãu ºi ce le-a spus anchetatorilor. Procurorii consi-
derã cã acestea nu reprezintã altceva decât acte
de intimidare ºi au cerut instanþei Curþii de Apel
Ploieºti ca, în perioada în care se aflã în anchetã,
profesorul de matematicã Alexe Mureºan sã nu
aibã voie sã comunice pe nicio cale cu fratele sãu,
Jianu Mureºan, ºi el profesor la UPG, dar fãrã vreo
calitate în acest dosar de mitã. Instanþa a acceptat
solicitarea.

Unde se întâlnea profesorul
pentru a-ºi încasa mita

La subsolul clãdirii UPG Ploieºti, într-una din
sãlile de clasã amenajate aici, îºi chema Mureºan
studenþii care aveau sã-i dea plicul cu bani, doar cã
acesta nu ºtia cã unul dintre ei este ºi cel care l-a
denunþat. Totul a fost aproape ca în filme. În ziua în
care Mureºan a chemat studenþii pentru o ultimã
„consultare” înainte de examen, spre sala de clasã
indicatã au mers doi studenþi. Unul dintre ei a
precizat cã întârzie puþin pentru cã avea nevoie sã
cumpere de la un chioºc câteva coli A4 pentru a-ºi
lua notiþe, iar profesorul i-a sugerat chiar sã mai
întârzie puþin pentru cã vrea sã discute separat cu
colegul sãu. De fapt, acea discuþie privatã nu era
altceva decât înmânarea plicului cu banii strânºi
de la studenþii restanþieri, dar ºi câteva indicaþii

despre felul în care urma sã se desfãºoare
examenul. Dupã ce a primit banii, profesorul i-a dat
studentului subiectele de examen ºi rezolvarea
acestora. Mureºan ºi-a luat însã mãsuri de
precauþie pânã la capãt. I-a cerut studentului care
i-a înmânat plicul sã fie vigilent în ziua examenului
ºi sã anunþe în cazul în care în salã va observa cã
se aflã studenþi care nu sunt trecuþi pe listele celor
care au cotizat sau dacã se aflã vreo persoanã
strãinã care ar putea sã fie un investigator al orga-
nelor de anchetã. Dupã tot acest scenariu, toþi stu-
denþi prezenþi în salã au promovat examenul.

 Ce spune Mihai Coloja,
rectorul UPG Ploieºti

Conducerea Universtiãþii Petrol ºi Gaze din
Ploieºti este la curent cu felul în care unii dintre pro-
fesori înþeleg sã facã averi de pe spatele stu-denþilor
care nu vor sã înveþe. Rectorul UPG, Mihai Coloja, a
precizat cã, pe parcursul anchetei, lui Alexe Mure-
ºan i-a fost suspendat contractul, iar dacã acuzaþiile
referitoare la fratele acestuia se confirmã în mod
oficial, se vor lua mãsuri ºi în cazul lui.

Cum se apãrã în faþa
anchetatorilor profesorul
acuzat de luare de mitã
În faþa judecãtorului de drapturi ºi libertãþi din

cadrul Tribunalului Prahova, dupã o noapte petre-
cutã în arest, Alexe Mureºan a declarat cã regretã
totul ºi cã nu a realizat gravitatea faptelor sale,
pentru cã era „obosit ºi bolnav”.  “(…) Susþine cã in-
culpatul nu a realizat consecinþele faptelor sale
decât în momentul la care i s-a adus la cunoºtinþã
sãvârºirea acestora de cãtre organele de cercetare
penalã, iar durata reþinerii a fost suficientã pentru
a înþelege cât de mult înseamnã o zi de libertate”.

Studenþii, cercetaþi pentru
dare de mitã

Cel mai mototoliþi din aceastã afacere
necuratã vor ieºi probabil studenþii, peste 50, care
au acceptat sã dea bani pentru o notã de trecere la
matematicã în loc sã se punã cu burta pe carte. În
cauzã, procurorii au decis sã extindã cercetãrile ºi
asupra lor, o parte dinte aceºtia fiind acuzaþi de
dare de mitã. În paralel, anchetatorii vor continua
cercetãrile pentru cã existã suspiciuni cã ar mai fi
ºi alþi studenþi de la care Mureºan a primit bani,
rãmaºi pânã acum neidentificaþi. În plus, aceºtia
avor fi nevoiþi sã repete examenul la matematicã
în prezenþa unei comisii speciale. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Averi de milioane, pe spinarea studenþilor din UPG Ploieºti?

714 contravenþii aplicate
de poliþiºti în weekend
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În sfârºit, dupã numeroase tãrã-
gãneli, Ministerul Educaþiei anunþã cã
anul acesta se va organiza concurs
pentru ocuparea funcþiilor de con-
ducere din unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar (director ºi director ad-
junct). Conform deciziei Ministerului
Educaþiei, dosarele de concurs pot fi
depuse electronic pe platforma
informaticã dedicatã, în perioada 13
septembrie - 2 octombrie, potrivit Pro-
cedurii de înscriere electronicã, dis-
ponibilã pe site-ul inspectoratului
ºcolar judeþean. Proba scrisã va avea
loc în data de 12 octombrie, iar inter-
viul ºi evaluarea CV-ului se vor desfã-
ºura în perioada 17 octombrie - 17
noiembrie. Afiºarea rezultatelor con-
cursului este programatã în data de
18 noiembrie, fiind urmatã de o peri-
oadã alocatã depunerii contestaþiilor,
21-23 noiembrie. Soluþionarea con-
testaþiior ºi afiºarea rezultatelor finale
sunt prevãzute pentru intervalul 24
noiembrie - 9 decembrie 2016. Ulti-
ma etapã a concursului, validarea în
consiliul de administraþie al inspecto-
ratului ºcolar a rezultatelor finale ºi
transmiterea acestora la minister, este
programatã în data de 16 decembrie
2016.

Ministrul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, Mircea Dumitru,
a aprobat prin ordin, metodologia pri-
vind organizarea ºi desfãºurarea con-
cursului pentru ocuparea funcþiilor de
director ºi director adjunct din unitã-
þile de învãþãmânt preuniversitar.

Documentul reglementeazã con-
diþiile de ocupare a funcþiilor de di-
rector ºi director adjunct din unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar, organi-
zarea ºi desfãºurarea propriu-zisã a
concursului, respectiv numirea ºi eli-
berarea din funcþie a directorilor ºi
directorilor adjuncþi din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar. Pe lângã

unitãþile publice de învãþãmânt preu-
niversitar, prevederile acestei meto-
dologii se aplicã ºi unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar particular autori-
zate/acreditate, respectiv centrelor
judeþene de resurse ºi asistenþã
educaþionalã/Centrului Municipiului
Bucureºti de Resurse ºi Asistenþã
Educaþionalã (CJRAE/CMBRAE) uni-
tãþilor de învãþãmânt special, centrelor
ºcolare pentru educaþie incluzivã,
centrelor ºcolare, centrelor de exce-
lenþã, palatelor ºi cluburilor copiilor,
cluburilor sportive ºcolare ºi Palatului
Naþional al Copiilor.

Concursul are douã componente:
una naþionalã ºi una localã. Prima
componentã presupune susþinerea
unei probe scrise, care constã în rezol-
varea în maximum 120 de minute a
unui test-grilã cu itemi elaboraþi de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice. Cu acest prilej vor
fi evaluate aptitudinile cognitive ºi
competenþele manageriale ale can-
didaþilor, ambele cu o pondere de
50%. Ulterior, la nivelul comisiilor jude-
þene ºi cu monitorizarea observato-
rilor desemnaþi de minister, candidaþii
vor susþine alte douã probe: analiza
CV-ului (realizatã în plenul comisiei de

concurs, în prezenþa candidatului,
prin acordarea de puncte potrivit crite-
riilor ºi punctajelor prevãzute de me-
todologie ºi pe baza documentelor din
dosarul de înscriere care dovedesc
cele afirmate în CV), respectiv un in-
terviu în faþa comisiei de concurs, în
care se apreciazã scrisoarea de
intenþie, calitatea ºi susþinerea de
cãtre candidaþia ofertei manageriale
ºi a unui plan operaþional pentru un
an, cu o duratã de maximum 30 de
minute, conform criteriilor ºi puncta-
jelor din metodologie. Toate probele
sunt obligatorii.

Pentru fiecare probã de concurs
punctajul maxim este de 50 de punc-
te, iar punctajul minim de promovare
a probei este de 35 de puncte. Sunt
declaraþi „admiºi” candidaþii care au
realizat un punctaj de cel puþin 35
de puncte pentru fiecare probã ºi din
cumularea punctajelor celor trei
probe de concurs, un punctaj total
de cel puþin 105 puncte.

Este declarat „promovat” la con-
curs, candidatul „admis” care a obþi-
nut cel mai mare punctaj total. În ca-
zul egalitãþii de punctaj, este declarat
„promovat” candidatul care a realizat
cel mai mare punctaj la proba scrisã.

Dacã ºi în aceastã situaþie egalitatea
se pãstreazã, pentru unitãþile de învã-
þãmânt cu filiera tehnologicã, este de-
clarat „promovat” candidatul care es-
te de specialitate: inginer, economist,
medic etc., dupã caz, iar la filiera voca-
þionalã, cel care are specialitatea co-
respunzãtoare profilului predominant
al unitãþii de învãþãmânt, iar pentru
celelalte unitãþi de învãþãmânt este
declarat „promovat” candidatul care
a realizat cel mai mare punctaj la pro-
ba de interviu. Dacã ºi în aceas-tã si-
tuaþie egalitatea persistã, este decla-
rat „promovat” candidatul care a reali-
zat cel mai mare punctaj la proba de
evaluare a Curriculumului Vitae.

Funcþiile de director ºi de direc-
tor adjunct vacante pentru concurs
vor fi anunþate de inspectoratele ºco-
lare judeþene în presa localã ºi cen-
tralã, precum ºi pe site-ul propriu, cu
cel puþin 30 de zile calendaristice
înainte de prima zi a sesiunii de con-
curs. Dacã o persoanã doreºte sã
candideze pentru funcþia de direc-
tor sau de director adjunct la mai mul-
te unitãþi de învãþãmânt, aceasta
trebuie sã depunã cereri distinct pen-
tru fiecare funcþie, respectiv pentru
fiecare unitate de învãþãmânt pentru
care candideazã.

Se pot înscrie la concursSe pot înscrie la concursSe pot înscrie la concursSe pot înscrie la concursSe pot înscrie la concurs
candidaþii care îndeplinesccandidaþii care îndeplinesccandidaþii care îndeplinesccandidaþii care îndeplinesccandidaþii care îndeplinesc
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- au absolvit cu diplomã de
licenþã/absolvire studii universitare,
respectiv, în cazul concursului de
ocupare a funcþiei de director în grã-
diniþe sau de director adjunct din uni-
tãþi de învãþãmânt, studii universitare
pedagogice/de institutori ori au
absolvit cu diplomã de licenþã/absol-
vire studii universitare;

- fac parte din Corpul naþional de
experþi în management educaþional;

- sunt titulari în învãþãmântul preu-

niversitar, având încheiat contract de
muncã pe perioadã nedeterminatã,
au cel puþin gradul didactic II sau titlul
ºtiinþific de doctor în domeniul în care
îºi desfãºoarã activitatea;

- dovedesc calitãþi profesionale,
manageriale ºi morale, reflectate prin
calificativele „Foarte bine”, primite în
ultimii 4 ani ºcolari lucraþi efectiv la
catedrã în funcþii didactice sau în
funcþii de conducere din unitãþi de
învãþãmânt/inspectorate ºcolare/ca-
sele corpului didactic/Palatul Naþional
al Copiilor/Ministerul Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice ori în funcþii
de îndrumare ºi control din inspec-
torate ºcolare/ funcþii de specialitate
specifice Ministerul Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, indiferent
de perioada în care ºi-au desfãºurat
activitatea;

 - nu au fost sancþionaþi disciplinar
în ultimii 4 ani ºcolari anteriori anului
desfãºurãrii concursului, lucraþi
efectiv la catedrã, în funcþii didactice
sau în funcþii de conducere din uni-
tãþi de învãþãmânt/inspectorate ºco-
lare/casele corpului didactic/Palatul
Naþional al Copiilor/Ministerul Educa-
þiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
ori în funcþii de îndrumare ºi control
din inspectorate ºcolare/funcþii de
specialitate specifice în Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, indiferent de perioada în
care ºi-au desfãºurat activitatea;

-nu au fost lipsiþi de dreptul de a
ocupa o funcþie de conducere în învã-
þãmânt prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã de condamnare penalã;

- sunt apþi din punct de vedere
medical pentru îndeplinirea funcþiei;

- nu au avut statutul de „lucrãtor
al Securitãþii” sau „colaborator al
Securitãþii”.

Mihail Marinescu;
Sursa: edu.ro

Este gata! Ministerul educaþiei s-a decis asupra perioadei de
defãºurare a concursului pentru funcþiile de conducere din ºcoli

O comisie mixtã
din cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Jude-
þean Prahova, Direc-
þiei de Sãnãtate Pu-
blicã Prahova ºi Direc-
þiei Sanitar Veterinare
Prahova a efectuat, în
perioada 24 august-7
septembrie, o serie de
controale prin uni-
tãþile de învãþãmânt
din judeþ. Au fost verificate con-
diþiile igienico-sanitare de la 29
de la unitãþi de învãþãmânt din
Ploieºti ºi din judeþ, din totalul
celor 645 de unitãþi ºcolare
cu „P.J.” (personalitate juridi-
cã) ºi structuri. Dacã în anul
ºcolar trecut au fost 8 unitãþi
ºcolare fãrã autorizaþie de
funcþionare, acum, pentru
anul ºcolar 2016-2017 existã
10 astfel de unitãþi de învã-

Zile senine, adolescenþi en-
tuziaºti ºi dornici de cunoaº-
tere, multiple activitãþi cultural-
artistice, concursuri, drumeþii
ar reprezenta succint descrie-
rea celor cinci zile de tabãrã
educaþionalã din proiectul
„Centre de incluziune socio-
profesionalã pentru tinerii aflaþi

în situaþie de risc”, proiect de-
rulat de Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Prahova în parteneriat
cu Asociaþia Centrul de Resur-
se Apollo ºi cu organizaþia Ro-
mers Rettigheter din Norvegia.

Timp de douã sãptãmâni,
în serii de câte cinci zile, 250
de elevi beneficiari, din cele

Mizil), s-au aflat la Bran, în ju-
deþul Braºov.

Programul a fost dens, cei
50 de elevi fiind antrenaþi în
cursuri de picturã, de muzicã,
de dans, de teatru, participând
cu interes ºi dorinþa de a se
des-coperi atât pe sine, cât ºi
pe ceilalþi colegi. ªedinþele de
consiliere profesionalã cu re-
prezentanþii centrului „Apollo”
au stârnit dorinþa elevilor de a
cunoaºte mai multe despre
piaþa muncii ºi despre legile
care le-ar putea veni în ajutor
dupã terminarea studiilor.
Drumeþiile, vizita la Castelul
Bran, serile de dans, focul de
tabãrã din ultima searã,
concursurile „Cel mai talentat
tânãr” ºi „Cel mai frumos cos-
tum” au animat timpul alocat
distracþiei, dar ºi imaginaþiei ºi
creativitãþii, pe care elevii le-au
dovedit din plin. 

Aºadar, încã o reuºitã a
unui proiect dedicat tinerilor
prahoveni!

Prof. Cristina Marian-
Ionescu, inspector ºcolar

cinci unitãþi ºcolare din Praho-
va, implicate în proiect (Colegiul
Tehnic „Elie Radu” Ploieºti, Co-
legiul Agricol „Gheorghe Io-
nescu Siseºti” Valea Cãlugã-
reascã, Colegiul Tehnic „Toma
N. Socolescu” Ploieºti, Liceul
Tehnologic Mãneciu, Liceul
Tehnologic „Tase Dumitrescu”

Un sfârºit de vacanþã… educativ

þãmânt, ceea ce înseamnã un
procent de 1,5%. Au fost con-
semnate ºi douã avertismente
date de cãtre DSP Prahova.

Princialele cauze pentru
care acele ºcoli nu primesc
aviz de funcþionare se referã
la: spaþii insuficiente pentru bu-
na desfãºurare cursurilor ºco-
lare; calitatea apei; toalete aflate
în curte.

Mihail Marinescu

10 ºcoli din judeþul
Prahova, fãrã autorizaþie

de funcþionare pentru
anul ºcolar 2016-2017
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La data de 9 septembrie, a avut loc, la sediul Ministerului
Sãnãtãþii, o întâlnire între reprezentanþii Ministerului ºi ai
Universitãþilor de Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti, Cluj-
Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu-Mureº ºi Timiºoara pe tema
organizãrii concursului naþional de rezidenþiat 2016. În urma
întâlnirii au fost luate, de comun acord ºi în limita regle-
mentãrilor legale în vigoare, urmãtoarele decizii:

· sesiunea 2016 a concursului naþional de rezidenþiat
va avea loc pe data de 20 noiembrie 2016;

· metodologia de concurs va presupune subiecte unice
la nivel naþional ºi clasificare unicã pe loc ºi post la nivel
naþional, pornind de la principiul unui concurs cu clasificare

Ordinul Ministrului Sãnãtãþii
(OMS) 961 / 2016, aprobat ºi publicat
în Monitorul Oficial, reprezintã primul
act normativ din pachetul legislativ
privind controlul infecþiilor nosoco-
miale. Conform recomandãrilor Comi-
siei Europene, termenul de infecþii
nosocomiale se redefineºte ºi devine
„infecþii asociate îngrijirilor medicale”.

Conþinutul actului cuprinde:
1. Normele tehnice privind curã-

þarea, dezinfecþia ºi sterilizarea în
spitale.

2. Tehnica de lucru ºi de interpre-
tare pentru testele care evalueazã
eficienþa curãþeniei ºi a dezinfecþiei.

3. Procedura recomandatã pen-
tru igiena ºi dezinfecþia mâinilor per-
sonalului din spitale.

4. Metodele de aplicare a dezin-
fectanþilor chimici în funcþie de supor-
tul carea urmeazã a fi tratat.

5. Metodele de evaluare a deru-
lãrii ºi eficienþei procesului de sterili-
zare.

În afara acestor norme tehnice
ce vor trebui aplicate în unitãþile sani-
tare, OMS 961 / 2016 stipuleazã cã,
la achiziþia de produse de curãþenie
ºi dezinfecþie, toate spitalele sunt ob-

1. Mãsurile imediate
Toate produsele biocide din cate-

goriile TP1 ºi TP2 care se gãsesc pe piaþa
româneascã ºi au indicaþii de utilizare
în unitãþi sanitare vor fi supuse la teste
de eficacitate în laboratoare acreditate
la standarde europene. Producãtorii ºi
distribuitorii au un termen de 120 de
zile pentru îndeplinirea acestei cerinþe.

Testele vor fi efectuate pentru fie-
care acþiune declaratã a fiecãrui produs.
Cu alte cuvinte, dacã un produs biocid
are, de exemplu, trei acþiuni diferite (bac-
tericid, sporicid ºi virulicid), atunci pro-
ducãtorul / distribuitorul trebuie sã pre-
zinte trei buletine de analizã a eficacitãþii,
unul pentru fiecare acþiune, la Comisia
Naþionalã pentru Produse Biocide.

2. Mãsuri noi de avizare
a produselor biocide la

intrarea pe piaþã
La intrarea pe piaþã a unui produs

biocid nou din categoriile TP1 ºi TP2,
producãtorul / distribuitorul trebuie sã
prezinte odatã cu dosarul de avizare
rapoarte de eficacitate realizate în douã
laboratoare acreditate distincte pentru

fiecare acþiune declaratã. Cu alte
cuvinte, dacã un produs biocid are, de
exemplu, douã acþiuni diferite (bactericid
ºi sporicid), atunci producãtorul /
distribuitorul trebuie sã prezinte patru
buletine de analizã, douã pentru fiecare
acþiune, la Comisia Naþionalã pentru
Produse Biocide.

3. Mãsuri de control

recurent
Pentru toate produsele biocide din

categoriile TP1 ºi TP2 existente pe piaþã,
producãtorii / distribuitorii au obligaþia
de a prezenta la fiecare trei ani de zile
douã rapoarte de eficacitate realizate
în douã laboratoare acreditate distincte
pentru fiecare acþiune declaratã a pro-
dusului. Astfel, dacã un produs biocid
are, de exemplu, cinci acþiuni diferite
(bactericid, mycobactericid, fungicid,
sporicid ºi virulicid), atunci producãtorul
/ distribuitorul trebuie sã prezinte zece
buletine de analizã, douã pentru fiecare
acþiune, la Comisia Naþionalã pentru
Produse Biocide la fiecare trei ani de
zile.

4. Anularea avizului de

punere pe piaþã

Un producãtor / distribuitor va pier-
de avizul de punere pe piaþã a unui
produs biocid în urmãtoarele situaþii:

-La constatarea modificãrii cantita-
tive sau calitative a substanþei active ºi
a altor ingrediente din produsul biocid

 -La nerespectarea obligaþiei de
testare în termen de 120 de zile (pct. 1)

-La nerespectarea obligaþiei de
testare recurentã la fiecare trei ani
(pct. 3)

La constatarea încãlcãrii prevede-
rilor din articolul 95 al Regulamentului
Uniunii Europene privind produsele bio-
cide. Articolul respectiv reglementeazã
autorizarea produselor biocide la nivel
european din punct de vedere al subs-
tanþelor active permise ºi al furnizorilor
de substanþe.

Aceste prevederi sunt incluse în
Ordinul comun al ministrului sãnãtãþii,
ministrul mediului ºi al preºedintelui
ANSVSA, publicat în Monitorul Oficial.
Toate testãrile sunt în sarcina produ-
cãtorilor / distribuitorilor. Documentul
conþine ºi alte prevederi legate de pro-
duse biocide din alte categorii (TP3, TP4,
TP5), care nu sunt utilizate în unitãþi
sanitare.

Aproape 2.000 de femei sunt diagnosticate în fiecare an,
în România cu cancer ovarian. Mai mult de jumãtate dintre ele
mor, în ciuda tratamentului. Motivul este cã ajung prea târziu la
diagnostic. Asta deºi, dacã e diagnosticatã în stadii incipiente,
boala poate fi tratatã cu succes. Studiile aratã cã rata de
supravieþuire la cinci ani este de 93%, dacã tumora este
diagnosticatã la timp. Din pãcate, în România ºi peste tot în

Întâlnire pregãtitoare pentru sesiunea
2016 a concursului de rezidenþiat

naþionalã, care sã rãspundã nevoilor sistemului de sãnãtate
de acoperire cu personal medical înalt calificat;

· introducerea unor specilitãþi noi – cardiologie pediatricã,
gastro-enterologie pediatricã, nefrologie pediatricã, onco-
hematologie pediatricã, pneumologie pediatricã ºi micro-
biologie clinicã. Conform calendarului agreat de participanþii
la întâlnire, lista locurilor ºi posturilor disponibile va fi publicatã
pânã cel târziu la data de 14 octombrie în sãptãmânalul Viaþa
Medicalã ºi pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro. Înscrierea can-
didaþilor va avea loc în perioada 14 Octombrie - 28 Octombrie
(ora 14.00) la sediile Direcþiilor de Sãnãtate Publicã judeþene
ºi a Muni-cipiului Bucureºti.

Ministerul Sãnãtãþii a adoptat mãsuri stricte de
autorizare ºi verificare a produselor biocide

lume, doar 15% dintre femei ajung din vreme la medic.
Unul dintre cele mai importante motive este cã simptomele
bolii sunt comune altor boli, mai uºoare, ºi tind sã fie trecute
cu vederea. Potrivit medicilor, cele mai importante simp-
tome, care trebuie sã dea de gândit femeilor, sunt creºterea
circumferinþei abdominale / balonarea persistentã, de lungã
duratã, senzaþia de saþietate precoce, durerile în abdomen,
necesitate frecventã de a urina.

„Mergeþi la medicul de familie dacã manifestati aceste
simptome de mai mult de trei sãptãmâni. De asemenea,
dacã aveþi în familie pe cineva care a suferit de cancer
ovarian, spuneþi-i asta medicului”, spune Cezar Irimia,
preºedintele Federaþiei Asociaþilor Bolnavilor de Cancer din
România. Printre factorii de risc pentru cancerul ovarian,
medicii menþioneazã vârsta, istoricul familial ºi ereditatea.
Dar nu exclud posibilitatea ca orice femeie sã facã acest tip
de cancer, de aceea este foarte importantã vizita la medic.

2.000 de femei
depistate anual cu

cancer ovarian

ligate sã solicite avizul Comisiei Naþio-
nale de Produse Biocide ºi rezultatele
testelor de eficacitate în baza cãrora
a fost emis avizul pentru produsul res-
pectiv.

În ceea ce priveºte testele de au-
tocontrol din unitãþile sanitare, acestea
vor fi efectuate cu o frecvenþã care
trebuie sã þinã cont de zonele de risc
din spital, circulaþia germenilor în uni-
tate ºi rezultatele screening-ului la
pacienþi. Cu alte cuvinte, existã o frec-
venþã fixã a acestor teste prevãzutã
în planul anual de combatere ºi pre-
venire a infecþiilor asociate îngrijirilor
medicale, dar se introduce ºi obliga-
tivitatea de a derula teste de auto-
control ori de câte ori o impune situa-
þia epidemiologicã.

În perioada imediat urmãtoare,
vor fi adoptate ºi celelalte acte nor-
mative cu impact direct asupra preve-
nirii ºi controlului infecþiilor asociate
îngrijirilor medicale.

Ministerul Sãnãtãþii subliniazã
faptul cã respectarea regulilor de igie-
nã a mâinilor de cãtre personalul me-
dical ºi de cãtre pacienþi este o parte
esenþialã a oricãrui demers de preve-
nire a infecþiilor din spitale.

Ministerul Sãnãtãþii a impus norme
tehnice noi privind curãþarea,

dezinfecþia ºi sterilizarea în spitale

Un nou subprogram de diagnostic
generic al tumorilor solide maligne este
introdus de Guvern în Programul naþio-
nal de oncologie, iar pacienþii cu leucemii
acute vor putea beneficia atât de diag-
nosticare ºi tratament, cât ºi de monito-
rizarea corectã a bolii minime reziduale.

Subprogramul derulat în cadrul Pro-
gramului naþional de oncologie, res-
pectiv “Subprogramul de diagnostic ge-
neric al tumorilor solide maligne (sarcom
Ewing ºi neuroblastom) la copii ºi adulþi”
a fost introdus, printr-o Hotãrâre adopta-
tã de Guvern. Fondurile pentru finanþa-
rea serviciilor ºi tratamentului asigurate
prin acest nou subprogram oncologic au
fost asigurate cu ocazia rectificãrii bu-
getare.

De asemenea, activitatea de moni-
torizare a bolii minime reziduale a bolna-
vilor cu leucemii acute prin imunofeno-
tipare, examen citogeneric ºi/sau FISH
ºi examen de biologie molecularã la
copii ºi adulþi va fi inclusã în cadrul Sub-
programului de diagnostic imunofeno-
tipic, citogenic ºi biomolecular al leu-
cemiilor acute.

Guvernul a aprobat o serie de mã-
suri în sprijinul bolnavilor înscriºi în pro-
gramele naþionale de sãnãtate. În acest
sens, a fost modificatã ºi completatã
HG nr. 206/2015 privind aprobarea pro-
gramelor naþionale de sãnãtate pentru

anii 2015 ºi 2016. Noile reglementãri
rezolvã o serie de probleme constatate
în ceea ce priveºte stabilirea unitãþilor
de specialitate care implementeazã pro-
gramele naþionale de sãnãtate publicã,
managementul listelor de prioritate a
bolnavilor,  modalitatea de acordare a
serviciilor medicale, inclusiv prescrierea
ºi eliberarea medicamentelor ºi/sau
materialelor sanitare asigurate bolna-
vilor în cadrul programelor naþionale de
sãnãtate curative, modalitatea de
decontare a investigaþiilor paraclinice de
diagnostic a leucemiilor acute.

Astfel, includerea unitãþilor de
specialitate în programele naþionale de
sãnãtate se realizeazã pe baza unor cri-
terii elaborate la propunerea comisiilor
de specialitate ale Ministerului Sãnãtãþii
ºi a unei metodologii de selecþie care se
aprobã prin normele tehnice, cu înca-
drare în limita fondurilor aprobate.

Bolnavii din cadrul programelor na-
þionale de sãnãtate curative pot benefi-
cia de acordarea de servicii medicale,
inclusiv de prescrierea ºi eliberarea me-
dicamentelor ºi/sau materialelor sani-
tare specifice, într-o unitate sanitarã în
regim ambulatoriu/în spitalizare de zi,
concomitent cu serviciile medicale.

Noi mãsuri pentru asigurarea
tratamentului ºi îngrijirii copiilor
ºi adulþilor bolnavi de leucemie

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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BABABABABAYYYYYADERELEADERELEADERELEADERELEADERELE
- Dumneata, Maman, þi-ai vãzut

idealul  cu toatã fiinþa! Domnul Enescu
te iubeºte, întradevãr. În fond, meritai
zeloasa lui dragoste!

Alice a trecut de prima tinereþe,
corpolenþa ei, bãrbãtoasã, îi aminteºte
femeii cu care are aºa, din senin, poftã
sã ºadã de vorbã – rarã preidspoziþie
la fiicã-sa, gândeºte Maruca, privind-
o prin ochelarii cu dioptriile clare, pe
care oculistul helvet i le-a prescris cu o
eleganþã savuros explicatã de Pynx:
„Domnul Hermann e un pasionat flau-
tist, mon adoree, sã-l asculþi cântând
din Mozart, sigur cã da. din „Flautul
fermecat”, te minunezi cât de sensibil
parcurge ritornelele, e capabil de o vir-
tuozitate înnãscutã, m-a entuziasmat,
zãu, pãcat cã n-a ajuns un instrumen-
tist de meserie, ar fi fãcut furori...” L-a
ascultat, toatã un zâmbet tandru,
privind în ochii lui sfredelitori, în care o
melancolie tremura parcã de teama
cã o sã fie descoperitã ºi astfel „mon
adoree”, uºor panicatã, sã insiste sã
se întindã pe pat, dacã nu într-al lor,
cel din salonul de noapte, atunci în
„cutiuþa” din camera cu manuscrisele
puse în vederea rânduielii ºi pregãtirii
lor pentru cãlãtoriea peste Atlantic.
„Dar sã-mi ierþi îndrãzneala, scumpã
Maruca, dacã aduc vorba de Alice –
care ºtiu cã nu m-a agreeat nici o cli-
pã...” „Alicea mã jigneºte ºi astãzi, mon
Pynx. Te-ascult!”

- Tu n-ai trãit deloc aºa cum me-
ritai ºi cum eu am crezut s-o sã se-n-
tâmple, cu junele Sturdza! Cel puþin
Lupoaia þi-a arãta mult respect, ca ºi
fiii lui, ºi dacã ne punem amândouã
pe cântarul sentimentelor, cred cã
talgerul tãu trage-n jos... Semn cã aþi
fost cu adevãrat o pereche împlinitã!
Regret cã nu l-am lãsat sã se apropie
mai mult de mine ºi de Jorj! De fapt,
presupun cã ºi þie îþi pare rãu cã încã
stai departe de soþul meu... Mai þii min-
te ce „sictir” ai comis, faþã de preotul
care ne-a cununat, cât l-ai umilit pe
Enescu?

- Ai nesocotit rãdãcina nobilã a
tatãlui meu natural, maman! De la Can-
tacuzino la Enescu este o distanþã de
ani-luminã!

- Þii sã îmi strici ziua, fata mea
scumpã!

- Nu-þi sunt deloc „scumpã”,
doamnã Enescu, febleþea ta este
Bâzu, între altele pentru cã îþi seamãnã
leit fizic ºi la caracter! ªtii doar, cît te
certa soþul tãu ºi tatãl meu, pentru cã
încurjai toate pornirile lui „Baby”. Când
a venit prima oarã la Floreºti, aiuritul a
zburat cu roþile avionului în sus, deasu-
pra izlazului ºi apoi, peste parcul pala-
tului bunicului Gheorghe, s-a rãsucit
în aer, de nu ºtiu câte ori, speriindu-ne
pe toþi... Tata se-nchina, galben la
figurã, pierit, iar tu aplaudai ºi-i fãceai
semne cu eºarfa purtatã atunci peste
umeri...

În jurul mesei – adusã afarã, pe
terasã, la umbra jerbelor de „Mâna
Maicii Domnului”, care parfumau pu-
ternic aerul acelei dimineþi de septem-
brie, Maruca ºi Alice pãreau ºi poate
cã ºi erau acele bayadere pe care Na-
babul le visase în sala de bal a Micului

Trianon, deschizând ceremonia ianu-
gurãrii palatului, la care, sãrbãtorindu-
ºi ocuparea fotoliului de prim-minstru
al României, într-o vestimentaþie im-
perialã, bãtrânul Cantacuzino invitase
toatã crema Bucureºtiului ºi încã foarte
numeroasa spiþã cantacuzinescã din
Franþa. Polonia, Rusia, America ºi Sue-
dia, Anglia, Germania, Belgia ºi Elveþia.
O strãlucitoare paradã bizantinã inva-
daserã neuronii proaspãtului ºef al gu-
vernului Conservator – pe care regele
Carol I îl acceptase disperat sã scape
de autoritarul lease liberal Ion Brãtianu.

Porþile furã deschise de servitorii
din chioºcul de pazã ºi limuzina ocoli
mica insulã cu crizanteme ºi trandafiri,
frânã în derptul scãrilor cu balustrade
lustruite, ºi Maestrul se dãdu jos de pe
bancheta preferatã mereu în spatele
ºoferului. Pe cealaltã portierã ieºi dom-
nul Caravia, pianistul de acompa-
niament. Amândoi se oprirã la mijlocul
treptelor ºi se înclinarã cu respect;
George privi cu surprindere cãtre Alice,
simþind un vârf de ac prin inimã. N-ar fi
crezut vreodatã cã ingratitudinea aces-
teia o s-o mâne pânã aici, în conacul
Tescanilor, ani la rând fiindu-i indife-
rentã persoana lui. Caravia fãcu un pas
înapoi, aproape sã cadã, neatent.

- Domnul meu, nu vei fi cãlcat cu
stângul, cred, în curtea asta colþ de
rai!, spuse Enescu luându-l de braþ pe
distinsul virtuoz ºi împingându-l cu fine-
þe sã ajungã pe esplanada de mar-
murã a conacului. Între cele patru co-
loane dorice, pe care frontonul din ace-
eaºi piatrã albã purta blazonul Roset-
teºtilor, Maruca ºi Alice se lãsaserã
cuprinse de ochii bãrbaþilor acum la
un pas de ele, sã le sãrute mâinile.

Aici ºedeau tata ºi Vasile Conta,
domnilor, vorbind filozofie!, arãtã Maru-
ca într-o parte a spaþiului dintre coloa-
ne. Ce vremuri!, gesticulã ea, jovialã,
luându-l la braþ pe Enescu. Alice pãºea
în urma lor, iar Caravia ºi mai înapoi,
neºtiind cum sã procedeze. Uitãtura
lui se oprea când pe o fesã a Alicei,
când pe cealaltã, imagindându-ºi-le în
extrema lor nuditate, atinse de niºte
mâini de om binecuvântate.

- Nobilã doamnã Enescu, aici n-a
ajuns nici un ecou al rãzboiului!, spune
Caravia, cãutând loc pentru genþile cu
care coborâserã din maºinã.

- În schimb, într-un ceas ruºii ne-ar
ocupa, stât de aproape suntem de gra-
niþa cu ei! Sunteþi de pãrere cu mine,
cã n-aveau ce cãuta dincolo de Prut,
militarii nostri?, ascuþi privirea Maruca,
în timp ce înãlþa capacul pianului,
privindu-ºi podoaba pãrului imens, în
negrua lucioasã ca oglinda.

- Fãrã politicã mon adoree, te rog!,
ºopti cu gentileþe Enescu, desfãºurând
partiturile pe suportul traforat al
pianului.

Doamnele luarã loc în fotoliile bã-
trânilor Tescanu-Rosetti, împãcate; ad-
mirau discreþia în care Maestrul îºi
prepara vioara iar Caravia se acomoda
cu claviatura, consonând împreunã pe
La major, pentru primele mãsuri din
Sonata în caracter popular românesc.

Miercuri, 31 august 2016, înce-
pând cu orele 11 ºi jumãtate înainte de
amiazã, sub cupola Atheneului „Paul
Constantinescu” – aripã a Casei memo-
riale cu acelaºi nume, maestrul Alexan-
dru Bãdulescu a moderat a IV-a ediþie a
Zilei Limbii Române.

Context istoric

Pentru 27 august, s-a amintit în mai
toatã Mass-Media, momentul istoric
centenar al intrãrii Regatului României
în Primul Rãzboi Mondial, cu fericitul lui
final: România Mare. O umbrã apãsã-
toare venea dinspre Chiºinãu, unde am-
basadorul SUA în Republica Moldova
tocmai spusese cã alipirea Basarabiei
la România distoneazã cu climatul poli-
tic internaþional. Manevra a stârnit con-
sternare la noi  adicã ºi dincolo de Prut,
gestul tipului din „lumea liberã” amuþind
lumea pro-româneascã, cu imperti-
nenta lui gafã. Cineva, acolo, sus, ne-a
dispreþuit public, amintindu-ne de revan-
ºismele care au precedat ambele rãz-
boaie mondiale. Vedeþi cã am rãmas
aceeaºi þintã ºi-n veacul XXI ??? În fine,
pe 31 august urma sãrbãtoarea limbii
noastre naþionale.

Limba – o icoanã

Când intri într-o casã de oameni ºi
nu vezi nicãrieri icoana Mântuitorului sau
a Maicii Precista cu Pruncul sau a lui
Iisus Pantocratorul, de bunã seamã cã
acolo, creºtin ortodox fiind, nu te simþi
tu însuþi. Când eºti plecat în vreo staþiune
ori oraº din Ardeal, auzi altã limbã vor-
bindu-se ºi îþi aminteºti de Mihai Viteazu,
de ªcoala Ardeleanã ºi de Nicolae
Bãlcescu! Însã trãieºti în anul 2016 –

anul 27 al libertãþii – cãreia, prin Consti-
tuþia ei, României i se consfinþeºte
limba vorbitã ºi scrisã – drept inalienabil,
întemeiat pe actul politic guver-
namental: Legea 53 din 2013. ªi îndatã
îþi aduci aminte de Mihai Eminescu ºi
apoi de cohorta poeþilor cu operã pur ºi
simplu patrioticã, precum Enãchiþã
Vãcãrescu, Octavian Goga sau George
Coºbuc. George Vraca sau Gheorghe Co-
zorici recitã, cu solemnitatea lor de bronz
statuar, din Poezia acestor corifei ai Lim-
bii ºi Literaturii Române!

Chiºinãu-Mãrãºeºti

Limba românã s-a întemeiat pe ge-
neraþiile neaoºe nãscute de sute de ani
ºi pe vetrele Basarabiei – înainte ca
Dimitrie Cantemir sã o cadoriseascã lui
Pierre le Grand – Petru cel mare al Ru-
siei, dar mai ales pe Limba intelectrua-
lilor români iviþi aici, precum Pan Halippa
ºi fraþii Hurmuzaki, cu apoteoza lor poe-
ticã – binecuvântatã de Dumnezeu, în
persoana lui Alexie Mateevici (1888-
1917), care, ales de El sã înmãnuncheze
veºnicia graiului matern, pe frontul de
la Mãrãºeºti scrie capodopera vieþii lui,
LIMBA NOASTRÃ, cititã apoi, în entu-
ziasmul general al Învãþãtorilor moldo-

veni reuniþi de Cursul limbii române, la
Chiºinãu, în 18 iunie 1917 (cu douã luni
înainte de moarte: 13 august): „Limba
noastrã-i o comoarã / În adâncuri înfun-
datã, / Un ºirag de piatrã rarã / Pe moºie
revãrsatã. // Limba noastrã-i foc, ce arde
/ Într-un neam, ce fãrã veste / S-a trezit
din somn de moarte, / Ca viteazul din
poveste. // (...) // Limba noastrã-i limbã
sfântã, / Limba vechilor cazanii, / Care-
o plâng ºi care-o cântã / Pe la vatra lor
þãranii // (...) // Strângeþi piatra lucitoare,
/ Ce din soare se apirnde, / ªi-þi avea în
revãrsare / Un potop nou de cuvinte //
Nu veþi plânge-atunci amarnic, / Cã vi-i
limba prea sãracã, / ªi-þi vedea cât îi de

Secþia Dramã
Vineri, 23 Septembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Central Park

West”, de Woody Allen. Regia: Liviu Lucaci. În distribuþie: Nadiana Sãlãgean (Phyllis
Riggs), Ada Simionicã (Carol), Dragoº Câmpan (Howard), Andi Vasluianu (Sam Riggs),
Diana Roman (Juliet Powell).

Secþia Revistã
Duminicã, 25 Septembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Craca de la

miezul nopþii”, de Catherine Aigner. Regia: Theo Herghelegiu. În distribuþie: Cosmin
Sofron (Sven), Dana Vulc (Jana), George Liviu Frâncu (Odilo), Lãcrãmioara Bradoschi
(Mama).

Secþia Pãpuºi
Marþi, 20 Septembrie, Miercuri, 21 Septembrie, Joi, 22 Septembrie ora 11:00 -

Cercul Militar – „Frumoasa ºi bestia”, adaptare de Gabriel Apostol dupã Charles Perrault.
Regia: Gabriel Apostol. În distribuþie:  Lãcrãmioara Bradoschi, Ana Maria Orbean, Carmen
Bogdan, Diana Uþã/Mihaela Brebinaru, Lucian Orbean, Nelu Neagoe, Paul Niculae,
Tudor Andronic.

Serghie Bucur

darnic / Graiul þãrii noastre dragã. //
Rãsãri-va o comoarã / În adâncuri înfun-
datã / Un ºirag de piatrã rarã / Pe moºie
revãrsatã”.

Eºarfe sonore

Discursului ca totdeauna docu-
mentat, al d-lui Alexandru Bãdulescu i-a
urmat o consistentã lansare de cãrþi –
5, una dupã alta – în prezentarea ex-
haustivã ºi inteligentã a d-lui prof. Nic
Dumitrescu, scriitor, critic de film ºi de
teatru ºi publicist plurivalent, precum ºi
a d-lui ing, Constantin Tudorache, ambii
– personalitãþi conscrate ale Culturii
meleagurilor prahovene, cãrþi semnate
de d-l prof. univ. dr. ing. Titi Turcoiu,
Universitatea Politehnicã Bucureºti: „Pe
drum dumnezeiesc” (versuri), „Particula
lui Dumnezeu” (versuri). „Catedrala su-
fletului din Bãrãganul Brãilei” (mono-
grafie ºi prezentare de proiect unicat),
„Scrieri epigramatice, mai vechi ºi mai
noi”, „Omul prins în vii catrene” (epigra-
me ºi desene).

Sã lipseascã Muzica din Casa Paul
Constantinescu ºi de sub cupola Athe-
neului pe care, aici, de 20 de ani, muzico-
logul Alexandru Bãculescu îl guvernea-
zã? Niciodatã! Astfel cã, emoþiile uneori
în lacrimi de bucuire ºi în aplauzele în
valuri, le-am datorat micei virtuoze Ana
Raicu, elevã în clasa a IV-a la „Carmen
Sylva”, care a interpretat la vioarã „Bala-
da” lui Ciprian Porumbescu ºi „Preludio
Classico” de Henryk Czering, lui Bogdan
Drãgãnescu, într-a IX-a – „Carmen
Sylva”, la pian, cu „Balada” nr. 8 de Fre-
derich Copin ºi, într-o impresionantã
ipostazã solisticã, concert-maestrului
Filarmonicii ploieºtene, violonistul Hora-
þiu Cosmin Stoica, de neuitat în „Doinã
de jale” ºi în „Tropotita de Iza” – strãvechi
joc din Maramureº.

Serghie Bucur

Om de Radio ºi de Literaturã, Domnul Ion Ochinciuc vine, de
cinci  veri la rând, la Câmpina. Aerul ºi liniºtea de-aci sunt
reconfortante, Domnia Sa având – în tihna cu toatã dãruirea
oferitã de gazde – familia Buldan, în strada Griviþei 30 A – privilegiul
scriitorului dublat de cititorul la fel de profesionist.

„Nãscut la  21 augusr 1927 în localitatea Sculeni, judeþul
Iaºi – citim în dicþionarul „Ghid biobibliografic al scriitorilor de
Radio 1928-2004”, paginile 223-224, întocmit de universitarul
ºi scriitorul Titus Vîjeu ºi apãrut în 2004, sub egida Societãþii
Române de Radiodifuziune – Absolvent al Facultãþii de Filologie
de la Universitatea din Bucureºti (1953)”. Maestrul Ion Ochinciuc
a lucrat în Radio 20 de ani, angajat aici la 1 mai 1967, dupã care
s-a pensionat. „A coordonat ºi realizat emisiuni precum „Radio-
magazinul femeilor” ºi „De toate pentru toþi”. „Alãturi de confraþi
precum Marilena Opincaru, Leonte Silvestru ºi Mihai Ionescu,
Ion Ochinciuc a ºtiut sã confere audienþã acestei emisiuni-maga-
zin (la care au colaborat prezentatori inspiraþi ca Mihai Fotino,
Coca Andronescu, Amza Pellea, Dem Rãdulescu, Stela Popescu,
Alexandru Arºinel)”. Popularitatea emisiunilor de acest gen a
trecut în scrisul Maestrului, domnia sa abordând „literatura de
aventurã ºi a policier-ului într-o perioadã în care acset tip de
literaturã putea oferi autorului ºansa evitãrii canoanelor oficiale”,
ideologice, altfel spus.

De la debutul cu roma-
nul „Rãzbunarea Ofeliei”, în
1967, au trecut 40 de ani –
din aceia care, duminicã / 21
august 2016 au rotunjit
vârsta: 89. De-atunci încoace
vreme, cãrþile domniei sale s-
au numit: „Îngerul negru” (1969), „Masca burgundã” (1971), „Egreta
violetã” (1972). „Nopþile colonelului Bârsan” (1973), „O noapte în
„Venus” (1974), „Acasã, fugarule” (1975), „Spada de Toledo” (1976),
„Eroul necunosxut” (1977) „Fotografia de nuntã” (1981), „Norocul
era ºchiop” (1983), „Capcana din bulevardul primãverii” (1994),
„Secrete în alb ºi negru” (2011), „Jurnal anapoda” (2012). „Viaþa ca
o anecdotã” (2013), „Cãlugãriþa” (2014), iar piesele de taetru: „Stânca
miresei” (1960), „O navã pentru cer senin” (1975-1976), „Acþiunea
Codalbul” (1977), „Bumerang la purtãtor” (1981), ºi, în „Aventurile
lui Leonardo”, tripticul „Bastardul”, „Un vis destrãmat” ºi „Vila desti-
nului” (2008). Ilustrul autor de romane de aventuri Vlad Muºatescu,
stabilit la Gãgeni, fast colaborator al INFORMAÞIEI PRAHOVEI pânã
la finele anului 1998, scria, în 30 de ani în urmã, despre arta epicã
a debutului Maestrului Ion Ochiniciuc: „Îngerul  Negru” a ridicat
neaºteptat de mult ºtacheta prozei noastre de aventuri. Ne trezim
(...) în faþa unui autentic scriitor „detectivist” (...)”.

Serghie Bucur

Într-a cincea vacanþã la Câmpina,

ION OCHINCIUC
A ÎMPLINIT 89 DE ANI

Ploieºti, 31 August 2016, de ZIUA LIMBII ROMÂNE
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Prima ediþie a Conferinþei Internaþionale
SÃNATATE MENTALÃ – PSIHOLOGIE, MEDICINÃ
ªI ANTROPOLOGIE PENTRU CALITATEA VIEÞII
(ICMH 2016) a avut loc în România, la Ploieºti,
în perioada 9-11 septembrie 2016. Conferiþa a
fost organizatã în cadrul ediþiei a 27-a a Simpo-
zionului “Timpul ºi Omul”, la sediul Muzeului
Judeþean de ªtiinþele Naturii Prahova.

Scopul conferinþei a fost sã adune laolaltã
o vastã audienþã formatã din practicieni în
psihologie, medicinã ºi antropologie, ca ºi din
ºtiin•ele conexe (educaþie, asistenþã socialã etc.),
experþi ºi specialiºti în politici din domeniul sãnã-
tãþii mentale. Temele sugerate au generat dezba-
teri susþinute ºi fructuoase, ca ºi oportunitãþi de
interacþiune între profesioniºtii din aria sãnãtãþii
mentale.

Conferinþa a fost creditatã de Colegiul Me-
dicilor din România ºi Colegiul Psihologilor din
România, iar lucrãrile acceptate vor fi publicate
într-un volum special, la Editura Universitarã,
prezentã în 46 de biblioteci academice din lume
(WorldCat) ºi inclusã de CNCS ºi CNATDCU pe
lista editurilor de prestigiu din România, cate-
goria A2 pentru ºtiinte sociale. Dupã publicarea
volumului, acesta va fi trimis cãtre evaluare pen-
tru indexarea în Web of Science (ISI).

Cele mai bune lucrãri vor fi selectate ºi autorii
vor primi invitaþia de a trimite versiuni extinse
cãtre jurnalele suport ale conferinþei, indexate
BDI ºi aflate în evaluare pentru indexare SSCI
(ISI): Journal of Educational Sciences & Psy-
chology (JESP) - Ebsco, ProQuest, Index Coper-
nicus ºi DOAJ ºi Romanian Journal of Experi-
mental Applied Psychology - Ebsco, ProQuest,
DOAJ si CrossRef.

Despre ce a fost la aceastã conferinþã, cu
mulþi invitaþi din strãinãtate, citiþi în continuare,
precizând cã temele majore ale ei au fost:

• SÃNÃTATEA MENTALÃ ÎN PSIHOLOGIE
• SÃNÃTATEA MENTALÃ ÎN MEDICINÃ
• SÃNÃTATEA MENTALÃ ÎN ANTROPO-

LOGIE
• PROVOCÃRI ªI NOI ABORDÃRI ÎN

SÃNÃTATEA MENTALÃ
Conferinþa s-a desfãºurat în mai multe sãli

ale Muzeului Judeþean de ªtiinþele Naturii
Prahova ºi, trecând prin ele, am stat de vorbã
cu participanþii. Interviurile realizate, sau doar
declaraþiile acestora, le puteþi citi în continuare:

DrDrDrDrDr. Ger. Ger. Ger. Ger. Germain Wmain Wmain Wmain Wmain Weberebereberebereber, L, L, L, L, Luxuxuxuxuxemburemburemburemburemburg:g:g:g:g:

„Dorinþa mea este aceea de a schimba unele
concepte care existã în psihiatrie cu unele mai
noi în domeniul acesta, al deficienþelor
intelectuale. O mare problemã, vãd eu, este în
cea a acceptãrii de cãtre ceilalþi a tipului de
dificultate intelectualã pe care o are un astfel
de suferind. Cred cã oamenii cu dizabilitãþi
intelectuale trebuie sã aibã aceleaºi drepturi
ca toþi oamenii”. Aici am intervenit spunându-i
cã unii au chiar mai multe, doar activeazã în
politicã,  iar dr. Weber a completat: „Interesantã
gluma dvs., dar trebuie sã adaug ceva care o
demonstreazã. Cuvântul „idiot” provine din
limba greacã ºi definea o persoanã care nu se
putea ºi nu voia sã fie angajatã în activitãþile

comunitãþii, ci îºi vedea doar de interesele per-
sonale. Aºa cã sunt de acord cu observaþia dvs.,
dacã mã gândesc la unii parlamentari... Aici ob-
servaþia d-lui Weber despre unii politicieni, care
valideazã opinia mea e ºi mai interesantã, dânsul
fiind cetãþean UE din Luxemburg. În plus, mai
existã un cuvânt tot cu origine greacã, ajuns ºi
în limba românã printr-o interesantã compu-
nere. ªi i-am povestit: Este vorba de cuvântul
„ticãlos”, apãrut în limba românã în epoca
fanariotã. Atunci când se întâlneau doi boieri
îºi admirau hainele complimentându-se în limba
greacã. Îºi spuneau „ti kalos” care însemna „ce
frumos”. Adicã mesajul era ce frumos eºti
îmbrãcat! Þãranul român, foarte sãrac, a
concluzionat: „ãºtia sunt doi ticãloºi”. Aºa a
ajuns, prin compunere, cuvânt în limba românã.
Povestea aceasta o ºtiu de la Anghel Bastuni,
un grec nãscut prin 1920 la Constantinopol.

Ca proiect de viitor, dl. Germain Weber a
concluzionat: „Consider cã ar fi un lucru foarte
bun ca psihiatrii sã fie foarte bine pregãtiþi pentru
a fi apþi sã trateze deficienþele intelectuale. Mai
departe sper sã ne construim o societate
constituitã din mai multe societãþi.

Academician Bãlãceanu-
Stolnici: “ªi la TV este
un masacru al limbii!”

În biroul directoarei Muzeului Judeþean de
ªtiinþele Naturii Prahova, dr. Emilia Iancu, l-am
întâlnit ºi intervievat pe dl. academician Bãlã-
ceanu Stolnici. Aºa a rezultat urmãtorul interviu:

B.S. -Am avut multe emisiuni cu Adrian
Pãunescu, ne-am ºi ciorovãit... M-a prins odatã
într-o emisiune extrem de dificilã ºi pentru el ºi
pentru mine. Era în noaptea când americanii
au bombardat Belgradul. Toatã echipa lui îmi
era adversarã. Eu eram liberal atunci ºi trebuia
sã apãr punctul de vedere al guvernului. Era o
problemã destul de delicatã, dar totul s-a
petrecut datoritã lui Pãunescu, în condiþii
academice. Era în studio ºi Rãzvan Teodorescu.

R -Îmi amintesc. ªi a sunat AdamR -Îmi amintesc. ªi a sunat AdamR -Îmi amintesc. ªi a sunat AdamR -Îmi amintesc. ªi a sunat AdamR -Îmi amintesc. ªi a sunat Adam
Puslojic ºi a spus: „Ne bombardeazã bar-Puslojic ºi a spus: „Ne bombardeazã bar-Puslojic ºi a spus: „Ne bombardeazã bar-Puslojic ºi a spus: „Ne bombardeazã bar-Puslojic ºi a spus: „Ne bombardeazã bar-
barii. Cum ºi casa în care locuiesc abarii. Cum ºi casa în care locuiesc abarii. Cum ºi casa în care locuiesc abarii. Cum ºi casa în care locuiesc abarii. Cum ºi casa în care locuiesc a
fost la fel bombardatã în 1944, aprilie,fost la fel bombardatã în 1944, aprilie,fost la fel bombardatã în 1944, aprilie,fost la fel bombardatã în 1944, aprilie,fost la fel bombardatã în 1944, aprilie,
de americani, mi-a fost lesne de înþelesde americani, mi-a fost lesne de înþelesde americani, mi-a fost lesne de înþelesde americani, mi-a fost lesne de înþelesde americani, mi-a fost lesne de înþeles
ce trãiau oamenii aceia...ce trãiau oamenii aceia...ce trãiau oamenii aceia...ce trãiau oamenii aceia...ce trãiau oamenii aceia...

B.S: B.S: B.S: B.S: B.S: - Da, aºa a fost. Atunci, timp de o orã,
ne-am înþeles elegant, deºi eram pe poziþii ad-
verse. Am fost într-o altã emisiune, când a fost
reînmormântat Carol al II-lea. Pãunescu a vrut
sã-l atace pe Regele Mihai. I-am explicat cã n-a
venit pentru cã nu i-a dat voie mama. A înþeles
ºi a schimbat discursul imediat. În concluzie,
noi ne-am înþeles, era un om inimos, bun la
suflet.

R: - ªi eu la fel l-am cunoscut. ChiarR: - ªi eu la fel l-am cunoscut. ChiarR: - ªi eu la fel l-am cunoscut. ChiarR: - ªi eu la fel l-am cunoscut. ChiarR: - ªi eu la fel l-am cunoscut. Chiar
în biblioteca liceului I.L. Caragiale, undeîn biblioteca liceului I.L. Caragiale, undeîn biblioteca liceului I.L. Caragiale, undeîn biblioteca liceului I.L. Caragiale, undeîn biblioteca liceului I.L. Caragiale, unde
îi citisem o carîi citisem o carîi citisem o carîi citisem o carîi citisem o carttttte când ere când ere când ere când ere când eram eleam eleam eleam eleam elevvvvv, lucr, lucr, lucr, lucr, lucruuuuu
pe care i l-am ºi spus ºi i-a fãcut plãcere.pe care i l-am ºi spus ºi i-a fãcut plãcere.pe care i l-am ºi spus ºi i-a fãcut plãcere.pe care i l-am ºi spus ºi i-a fãcut plãcere.pe care i l-am ºi spus ºi i-a fãcut plãcere.
Revenind la conferinþa din cadrul Simpo-Revenind la conferinþa din cadrul Simpo-Revenind la conferinþa din cadrul Simpo-Revenind la conferinþa din cadrul Simpo-Revenind la conferinþa din cadrul Simpo-
zionului „zionului „zionului „zionului „zionului „TimTimTimTimTimpul ºi Omul”, ediþia 2pul ºi Omul”, ediþia 2pul ºi Omul”, ediþia 2pul ºi Omul”, ediþia 2pul ºi Omul”, ediþia 27, vã7, vã7, vã7, vã7, vã
întreb dacã ºtiþi la câte dintre ele aþiîntreb dacã ºtiþi la câte dintre ele aþiîntreb dacã ºtiþi la câte dintre ele aþiîntreb dacã ºtiþi la câte dintre ele aþiîntreb dacã ºtiþi la câte dintre ele aþi
lipsit?lipsit?lipsit?lipsit?lipsit?

B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: -Am fost de la început ºi cred cã am
participat la toate cu plãcere pentru cã adunã
intelectuali. Ploieºtiul e un oraº de provincie,

dar e un fel de suburbie a Bucureºtiului. Tot-
deauna am fost mulþumit la Ploieºti.

R: - Cum vedeþi evoluþia acestei mani-R: - Cum vedeþi evoluþia acestei mani-R: - Cum vedeþi evoluþia acestei mani-R: - Cum vedeþi evoluþia acestei mani-R: - Cum vedeþi evoluþia acestei mani-
festãri?festãri?festãri?festãri?festãri?

B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: - Factorul permanent care animã
aceastã manifestare a fost doamna Iancu, di-
rectoarea Muzeului de ªtiinþele Naturii Prahova.
Graþie dânsei s-a pãstrat ceea ce putem numi
tradiþie ºi în ea existã un fir permanent, ideea
de a promova antropologia, multe din ramurile
ei, în special antropologia culturalã. Am remarcat
cã, de-a lungul timpului, s-a perfecþionat ºi rutina
organizãrii.

R: - Nu vã întreb ce vârstã aveþi, darR: - Nu vã întreb ce vârstã aveþi, darR: - Nu vã întreb ce vârstã aveþi, darR: - Nu vã întreb ce vârstã aveþi, darR: - Nu vã întreb ce vârstã aveþi, dar
nu pot sã nu remarc cã aveþi aceeaºinu pot sã nu remarc cã aveþi aceeaºinu pot sã nu remarc cã aveþi aceeaºinu pot sã nu remarc cã aveþi aceeaºinu pot sã nu remarc cã aveþi aceeaºi
vitalitate. Nu sunteþi tracasat ºi obosit,vitalitate. Nu sunteþi tracasat ºi obosit,vitalitate. Nu sunteþi tracasat ºi obosit,vitalitate. Nu sunteþi tracasat ºi obosit,vitalitate. Nu sunteþi tracasat ºi obosit,
mereu egal cu dvs. înºivã. Cum faceþi,mereu egal cu dvs. înºivã. Cum faceþi,mereu egal cu dvs. înºivã. Cum faceþi,mereu egal cu dvs. înºivã. Cum faceþi,mereu egal cu dvs. înºivã. Cum faceþi,
carcarcarcarcare e secre e secre e secre e secre e secreeeeetul? Dacã îl ºtiþi, desigurtul? Dacã îl ºtiþi, desigurtul? Dacã îl ºtiþi, desigurtul? Dacã îl ºtiþi, desigurtul? Dacã îl ºtiþi, desigur...............

B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: - Nu îl ºtiu, dar îl bãnuiesc. E genetic.
R:- Domnule academician, cum ve-R:- Domnule academician, cum ve-R:- Domnule academician, cum ve-R:- Domnule academician, cum ve-R:- Domnule academician, cum ve-

deþi situaþia culturii în aceastã globali-deþi situaþia culturii în aceastã globali-deþi situaþia culturii în aceastã globali-deþi situaþia culturii în aceastã globali-deþi situaþia culturii în aceastã globali-
zare actualã?zare actualã?zare actualã?zare actualã?zare actualã?

B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: -Trãim un moment istoric extrem de
important în care globalizarea este necesarã
din punct de vedere economic, în primul rând.
Este impusã de sistemul bancar ºi de firmele
multinaþionale. Au un interes ca spaþiile sã fie
uniforme ºi ei sã guverneze peste tot. De ase-
menea, un instrument formidabil de globalizare
este Internetul. Acestea sunt aspectele pozitive.
Partea negativã e atunci când globalizarea
atacã cultura. Toate mecanismele acestea eco-
nomice vor sã dãrâme cultura pentru a elimina
individualizarea diferitelor grupuri umane care
nu le convin.

R: -Cultura, în primul rând, înseamnãR: -Cultura, în primul rând, înseamnãR: -Cultura, în primul rând, înseamnãR: -Cultura, în primul rând, înseamnãR: -Cultura, în primul rând, înseamnã
identitate.identitate.identitate.identitate.identitate.

B.S: B.S: B.S: B.S: B.S: -Da. ªi acolo este limba, religia, tradiþiile
culturale ºi istoria. Ultima menþionatã s-a scos
din manuale, limba nu se prea învaþã ºi aþi vãzut
cum se maltrateazã. Biserica ºi nu toatã, este
atacatã, dar nu la modul ateu. Biserica ortodoxã
e o þintã, cã reprezintã identitatea româneascã.

R: -Aici am o nuanþã personalã ºiR: -Aici am o nuanþã personalã ºiR: -Aici am o nuanþã personalã ºiR: -Aici am o nuanþã personalã ºiR: -Aici am o nuanþã personalã ºi
mã bucur cã vorbesc cu un academi-mã bucur cã vorbesc cu un academi-mã bucur cã vorbesc cu un academi-mã bucur cã vorbesc cu un academi-mã bucur cã vorbesc cu un academi-
cian. Mã deranjeazã cã la meciurile decian. Mã deranjeazã cã la meciurile decian. Mã deranjeazã cã la meciurile decian. Mã deranjeazã cã la meciurile decian. Mã deranjeazã cã la meciurile de
fffffoooootbal, la multtbal, la multtbal, la multtbal, la multtbal, la multe pose pose pose pose posturi Tturi Tturi Tturi Tturi TVVVVV, pr, pr, pr, pr, prezezezezezentatentatentatentatentatoriioriioriioriiorii
anunþã, de exemplu, „Naþional Arena”anunþã, de exemplu, „Naþional Arena”anunþã, de exemplu, „Naþional Arena”anunþã, de exemplu, „Naþional Arena”anunþã, de exemplu, „Naþional Arena”
ºi nu „Arena Naþionalã”. O fi la vreoºi nu „Arena Naþionalã”. O fi la vreoºi nu „Arena Naþionalã”. O fi la vreoºi nu „Arena Naþionalã”. O fi la vreoºi nu „Arena Naþionalã”. O fi la vreo
comandã?comandã?comandã?comandã?comandã?

B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: -Nu ºtiu limba româneascã!
R: -Dar sunt la posturi importante...R: -Dar sunt la posturi importante...R: -Dar sunt la posturi importante...R: -Dar sunt la posturi importante...R: -Dar sunt la posturi importante...
B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: -Nu are importanþã. Vãd la studenþii

mei din anul I. Vin din liceu ºi nu ºtiu sã facã
acordurile gramaticale, nu ºtiu sã punã virgule.
Este un masacru al limbii. Plus cã existã o
injectare masivã de anglicisme.

R: -Deci le-aþi sesizat.R: -Deci le-aþi sesizat.R: -Deci le-aþi sesizat.R: -Deci le-aþi sesizat.R: -Deci le-aþi sesizat.
B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: -Evident. A încercat Pruteanu ceva.

Acum nu avem ce face. Când îl citesc pe Cara-
giale remarc abundenþa de turcisme mult mai
mare decât la noi acum. Acelea s-au eliminat,

Timpul ºi Omul,Timpul ºi Omul,Timpul ºi Omul,Timpul ºi Omul,Timpul ºi Omul,
ediþia a 2ediþia a 2ediþia a 2ediþia a 2ediþia a 27-a7-a7-a7-a7-a Despre sãnãtatea mintalã...

apoi au urmat franþuzismele pe care le-am
acceptat cu plãcere cã se acordau cu limba
noastrã. Anglicismele vin de la Internet.

R: - Altã faþã a globalizãrii...R: - Altã faþã a globalizãrii...R: - Altã faþã a globalizãrii...R: - Altã faþã a globalizãrii...R: - Altã faþã a globalizãrii...
B.S:B.S:B.S:B.S:B.S: - E tot o globalizare, cum a fost ºi cea

romanã. Aceea a fost pe limbã, pe economie,
pe drumuri, dar nu pe culturã. Ei au respectat
culturile naþionale.

 De asemenea, în afara domnului acade-
mician Bãlãceanu Stolnici ºi, desigur, a
amfitrioanei, prof. dr. Emilia IancuEmilia IancuEmilia IancuEmilia IancuEmilia Iancu, prezentã
la toate manifestãrile Simpozonului „Timpul ºi
Omul”, a fost DrDrDrDrDr. Cris. Cris. Cris. Cris. Cristiana Glatiana Glatiana Glatiana Glatiana Glavvvvvcecececece, de la Ins-
titutul de Arheolo-
gie „Francisc Rai-
ner”, Bucureºti.
Despre ce a cons-
tatat ediþia aceasta
ne-a declarat: “Sim-
pozionul a fost deo-
sebit de interesant,
ca de obicei, pe un
subiect deosebit
de acut: calitatea
vieþii, atât biologicã, dar ºi psihicã. A fost o
întâlnire ºtiinþificã cu mizã mare pentru viitor.
Este un subiect de contemporaneitate. Acum
se pune net problema între biologic ºi psihic.
Omul este o fiinþã bio-sociabilã indivizibilã.
Sperãm cã întâlnirea de la anul sã fie la fel, vom
gãsi un subiect de actualitate”.

Amfitrioana
manifestãrii, prof.
drdrdrdrdr. Emilia Ian-. Emilia Ian-. Emilia Ian-. Emilia Ian-. Emilia Ian-
cu,cu,cu,cu,cu, dupã încheie-
rea ediþiei a 27-a,
ne-a precizat, ca
o concluzie:
„Tema ediþiei a 27-
a a simpozionului
„Natura ºi Omul”
a fost „Sãnãtate
mintalã, psiholo-
gie, medicinã ºi
antropologie pen-
tru calitatea vieþii”.
În cadrul ei aca-

demicianul Bãlãceanu Stolnici ne-a dat niºte
informaþii deosebit de interesante, mai ales
despre gnozã. Mi s-a pãrut specialã declaraþia
în care spunea cã omul se naºte cu sentimentul
culpabilitãþii, motiv pentru care este tentat sã
îngenuncheze în faþa spiritului suprem. Sunt
foarte mulþumitã de felul în care a decurs pre-
zentarea tuturor lucrãrilor, inclusiv a invitaþilor
din strãinãtate, cum a fost cea a lui Germaine
Weber. Per total, lucrãrile au fost foarte intere-
sante, multidisciplinare. Tema de la anul va fi le-
gatã tot de naturã ºi om. Ce vom avea, încã nu
ºtiu. Ne vom gândi”.

Dr.
Cristiana

Glavce

EmiliaEmiliaEmiliaEmiliaEmilia
IancuIancuIancuIancuIancu

Daniel Mihu

AcademicianAcademicianAcademicianAcademicianAcademician
Bãlãceanu StolniciBãlãceanu StolniciBãlãceanu StolniciBãlãceanu StolniciBãlãceanu Stolnici

Dr. Germain
Weber



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00  Destine ºi asasinate pe
scena politicã româneascã;
10:00 Dosar România (r);

11:00 „Detectiv fãrã voie” (s);
12:30 Delta ºi lipovenii;
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;
21:00 Destine ºi asasinate pe scena
politicã româneascã (doc.);
22:00 Serviciul omoruri” (mini-s,
România);
23:10 „Cu lumea în cap” (comedie, SUA,
1992);
01:00 „Detectiv fãrã voie” (r);
02:00 Telejurnal;
02:50 Superconsumatorul (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Drumul lui Leºe (r);
09:00 Fãrã compromisuri (r);
10:00 Documentar 360 de
grade;

11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Piersic Show;
13:30 Legile afacerilor (r);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Handbal M. Liga Naþionalã: HCM
Vâlcea – ASC Corona Braºov (live);
17:50 5 minute de istorie;
18:00 Ora de ºtiri (live);
19:00 Fãrã compromisuri;
19:55 „Scandal internaþional”
(comedie, SUA, 1948);
22:00 Telejurnal;
22:30 „CSI: Crime ºi investigaþii” (s, SUA-
Canada, 2000);
23:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
23:30 „La Birou” (s, SUA, 2005);
00:30 Piersic Show (r);
01:30 Mic dejun cu un campion;
02:30 Locuri, oameni ºi comori (r);
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;

14:00 „Lecþii de viaþã” (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Visuri la cheie;
22:30 Jocuri de celebritate;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Doi bãrbaþi ºi jumãtate” (r);
01:00 „Preason Break” (s);
02:30 Vorbeºte lumea (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi
Dani (live);
10:00 Mireasã pentru fiul

meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (reality
show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:00 Observator special;
20:30 „Necunoscutul” (acþiune, Anglia-
Germania-Franþa, 2011);
22:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 Observator.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:30 Ce spun românii;
08:30 „La Bloc” (s);
11:00 „Vacanþã la Paris”
(com. rom, SUA-Elveþia, 1958);

13:15 „Amicul Joey” (com. muz, SUA,
1957);
15:30 „La Bloc” (s);
17:45 „Silverado” (west, SUA, 1985);
20:30 „Un om de bine” (acþiune, SUA,
2014);
22:45 „Ultima ºansã” (comedie, SUA,
2006);
00:45 „Douãsprezece dezastre” (SF,
SUA-Canada, 2012);
02:30 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:30 Ciclism: Turul
Beneluxului Eneco (r);
09:30 Fotbal de salã;

11:00 Tenis: Circuitul masculin
ATP – Turneul de la St. Petersburg, Rusia
(r);
15:45 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco
(live);
17:30 Tenis: Circuitul masculin ATP St.
Petersburg, Rusia (live);
20:25 ªtirile Eurosport;
20:30 Snooker: Mastersul de la
Shanghai, China (dec.);
22:30 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco
(r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Tenis: Circuitul masculin
ATP (r);
01:15 Fotbal de salã (r);
03:00 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco
(r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Exclusiv în România;
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Destine ºi asasinate pe

scena politicã româneascã (r);
10:00 Torna, Torna, Fratre (r);
11:00 „Detectiv fãrã voie” (s);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
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);
18:35 Magazin World Cup Rusia 2018;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Amintiri despre infern;
22:00 „Serviciul omoruri” (mini-s);
22:55 Vorbeºte corect!
23:10 „Cosa Nostra” (thriller, Franþa-Italio
01:20 „Detectiv fãrã voie” (r);
02:15 Telejurnal (r);
03:05 „Amintiri din infern” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Ferma (r);
09:00 „Fãrã compromisuri” (s);
09:50 Cartea cea de toate zilele

(doc.);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Piersic Show;
13:30 „Naturã ºi sãnãtate” (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 Fãrã compromisuri (s, pol, 2010);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Henry Poole” (comedie, SUA,
2008);
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „CSI: Crime ºi investigaþii” (s;
23:20 Interzis, arestat, cenzurat;
23:30 „La Birou” (s);
00:30 Piersic Show (r);
01:30 Interviurile Festivalului Interna/
þional George Enescu (r);
02:30 Pescar hoinar (r);
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;

14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s, România, 2012);
21:30 „Atletico Textila” (s, com, România,
2016);
22:30 Jocuri de celebritate;
00:00 „Doi bãrbaþi ºi jumãtate”(s, com,
SUA, 2003);
01:00 „Prison Break” (s, SUA, 2005);
02:30 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Next Star;
23:00 Un show pãcãtos (live);;
01:00 „Tentaculele Bermudelor” (SF, SUA,
2014);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 Ce spun românii ®;
08:45 „La Bloc” (s);
11:15 „Silverado” (west, SUA,
1985);

16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Pe chei” (dramã, SUA, 1954);
20:30 „Anaconda” (horror, SUA, 1997);
22:15 „Faþa terorii” (acþiune, SUA, 2003);
00:15 „Ondine” (dramã, Irlanda-SUA,
2009);
02:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:00 Ciclism: Turul Bene-
luxului (r);
09:30 Fotbal de salã: Cupa

Mondialã (r);
12:00 Tenis: Circuitul masculin ATP Rusia
(live);
15:45 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco
(live);
17:30 Tenis: Circuitul masculin ATP Rusia
(live);
20:30 Snooker: Mastersul de la Shang-
hai, China (dec.);
22:55 ªtirile Eurosport;
23:00 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco (r);
00:00 Tenis: Circuitul masculin ATP (r);
01:15 Fotbal de salã. Cupa Mondialã (live);
03:00 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco (r).

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

11:00 „Detectiv fãrã voie” (s);
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Magazin World Cup Rusia 2018 ®;
13:30 M.A.I. aproape de tine;
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Oameni ca noi;
16:00 Parlamentul României (2008);
17:00 Ne vedem la TVR! (live);
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 “Pledoarie pentru Julia” (dramã,
SUA, 1989);
22:45 “Patimã ºi furie” (dramã, SUA,
1952);
00:15 “Detectiv fãrã voie” (s, r);
01:10 Magazin World Cup Rusia 2018 ®;
02:00 Telejurnal;
02:50 Rezistenþa prin culturã®.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Memorialul durerii (doc.);
09:00 “Fãrã compromisuri” (s);
09:50 Cartea cea de toate zilele;
10:00 Documentar 360 de grade;

11:00 La fix – Fixurile românilor (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Piersic Show ®;
13:30 Pescar hoinar ®;
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 Documentar 360 de grade;
18:00 Ora de ºtiri (live);
19:10 Festivalul Internaþional al
Orchestrei Radio I (live);
19:30 Naturã ºi aventurã;
20:10 Cartea cea de toate zilele;
20:25 Festivalul Internaþional al
Orchestrelor Radio II (live)
21:40 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
22:00 Telejurnal;
22:30 “CSI: Crime ºi investigaþii” (s);
23:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
23:30 “La birou” (s);
00:30 Piersic Show ®;
01:30 “Deportaþii” (s, doc);
02:30 A doua emigrare;
03:00 La fix (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;

14:00 Vorbeºte lumea;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României, Sezonul 6, Ediþia
4;
23:00 “Atlasul norilor” (fant, SUA-
Germania, 2012);
02:15 “Lege ºi dreptate” (s).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:15 Mireasã pentru fiul meu;

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 X Factor 2016;
23:00 “Miami Vice” (acþiune, SUA, 2006);
01:30 Observator ®;
02:30 Observator special ®;
03:00 Acces direct ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:15 “Pe chei” (dramã, SUA,
1954);
08:30 Ce spun românii ®;
09:30 “La Bloc” (s);

12:00 „Ursul Jack” (dramã, SUA, 1993);
14:00 „Silverado” (west, SUA, 1985);
16:45 „La Bloc” (s);
18:45 „Jonglerul” (dramã, SUA, 1953);
20:30 „Terapie de cuplu” (comedie, SUA,
2012);
22:30 „La hotarul dintre vaiþã ºi moarte”
(dr. rãzb, Canada-SUA, 1998);
02:00 „Tatã în stil american” (s. anim, SUA,
2005);
03:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Ciclism: Turul Bene-
luxului Eneco ®;
09:30 Fotbal de salã. Cupa

Mondialã (dec.);
11:00 Tenis: Circ.masc. ATP, Rusia (dec.);
13:00 Tenis: Circ.masc. ATP, Rusia (live);
15:00 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco;
17:30 Tenis: Circ.masc.ATP, Rusia (live);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:00 Snooker: Mastersul de la Shang-
hai, China (dec.);
22:55 ªtirile Eurosport;
23:00 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco ®;
00:00 Tenis: Circ.masculine ATP, Rusia ®;
02:30 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco ®.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Preþuieºte viaþa! ®;
07:45 Vorbeºte corect!
08:00 Dr. Fix;

09:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
10:00 Zon@;
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (r);
11:00 Tot ce conteazã;
12:10 “Poveste din Palm Beach”
(comedie, SUA, 1942);
14:00 Telejurnal;
14:30 “Charlot ºef de raion” (f. burl, SUA,
1916);
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal feminin  Liga Naþionalã
(live);
17:50 “Toate pânzele sus” (s);
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 “Cãlãreþul singuratic” (west, SUA,
1962);
23:00 Profesioniºtii: Best of;
00:10 “Furie în deºert” (dramã, SUA,
1947);
01:50 Sport ®;
02:05 Telejurnal ®;
02:55 Zon@ ®.

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 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu;
11:30 Destine ca-n filme;
12:30 Edinburgh, oraºul festivalurilor;
13:00 „Deportaþii” (doc.,s);
14:00 „O viaþã grea”;
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Popasuri folclorice;
18:00 Telejurnal;
18:30 Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu;
19:00 Documentar 360 de grade;
20:10 „Aproape super-eroi” (comedie,
SUA, 1999);
22:15 “Capriciu în stil italian” (filmul de
artã);
23:50 Poveºti citadine – Palatul Regal;
00:10 “Neil Young ºi Crazy Horse” (drama,
SUA, 1997);
02:00 Deportaþii (s);
03:00 Mic dejun cu un campion ®.

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

10:30 Ce se întâmplã, doctore?
11:00 Arena bucãtarilor;
11:30 “Slappy ºi ºtrengarii” (comedie,
SUA, 1998);
13:00 Ce spun românii ®;
14:00 Supravieþuitorul ®;
16:15 Vocea României ®;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Homefront: Oraºul fãrã legi”
(acþiune, SUA, 2013);
22:30 “Un cuplu mortal” (acþ., SUA, 2010);
00:30 “Lege ºi dreptate” (s, pol, SUA,
2010);
02:15 “Homefront: Oraºul fãrã legi” ®.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 “Camera Café” (s);
10:30 Chefi la cuþite ®;

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva!
23:15 “Scãpaþi de Smart” (comedie
acþiune, SUA, 2008);
01:45 Observator ®;
02:30 “Camera Café” ®;
03:00 “Scãpaþi de Smart” (comedie
acþiune, SUA, 2008).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 “Jonglerul” ®;
09:30 „La Bloc” (s);
11:30 “Pe chei” (dr., SUA, 1954);
13:45 „Ursul Jack” (dr., SUA, 1993);

15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Danseazã cu mine” (romantic,
SUA, 1998);
20:30 „Idiocraþie” (comedie, SUA, 2006);
22:15 “Trafic” (pol, SUA-Germania, 2000);
01:15 “Idiocraþie” (comedie, SUA, 2006);
02:45 “Tatã în stil american” (s. anim, SUA,
2005).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Ciclism: Turul Bene-
luxului Eneco ®;

09:30 Campionatul Mondial de Turisme
FIA by LG, China (live);
12:30 Fotbal Campionatul Germaniei –
Bundesliga (r);
14:15 Fotbal Premier League: Manches-
ter United - Leicester (live);
16:30 Fotbal Premier League: Liverpool
– Hull City (live);
19:30 Fotbal Premier League: Arsenal –
Chelsea (live);
21:35 Snooker: Mastersul de la Shang-
hai, China (dec.);
23:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
01:00 Cãlãrie.

   TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:10 Universul credinþei (live);
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului (I) (live);

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului (II) (live);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 „Charlot pompier” (f. burl, SUA,
1916);
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal feminin Liga Naþionalã
(live);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Lume, ia-mã în braþe, eu vin...;
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Tranzacþie cu bucluc” (comedie,
Italia, 1977);
23:00 Garantat 100%;
00:10 „Escrocherii financiare” (dramã,
Anglia, 1999);
01:55 Sport;
02:01 Telejurnal (r);
03:00 „Charlot pompier” (r);
03:25 Politicã ºi delicateþuri (r).

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

10:30 Interviurile Festivalului Internaþional
George Enescu (r);
11:30 Pasiuni ºi cariere;
12:00 Cap Compas;
12:30 A doua emigrare;
13:00 Naturã ºi aventurã;
13:30 Naturã ºi sãnãtate;
14:10 „La porþile pãmântului” (comedie,
România, 1966);
15:40 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
15:50 Poveºti citadine – Palatul Regal;
16:00 China, gust ºi savoare;
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 Telejurnal;
18:30 Drumul lui Leºe (r);
19:30 Europa 360 de grade;
20:10 „Ringul” (dramã, România, 1985);
22:10 „Live” (dramã, România, 2015);
00:00 Interviurile Festivalului Internaþional
George Enescu;
01:10 Teatru TV: „Roman teatral”;
03:10 „Ferma” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Dupã 20 de ani;

11:00 „Ramona ºi Beezus” (comedie de
fam, SUA, 2010);
13:00 Apropo Tv;
14:00 Supravieþuitorul (r);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Piraþii din Caraibe” (aventuri, SUA,
2003);;
23:45 „Temniþa roºie” (thriller, SUA, 1997);
02:00 Apropo TV (r);
02:45 „Lege ºi dreptate” (r.

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

13:15 Next Star (r);
16:00 Observator;
16:30 X Factor (r);
19:00 Observator (live);
20:00 X Factor;
22:00 „Marea mahmurealã 2" (comedie,
SUA, 2011);
00:30 „Prãdãtorul din mlaºtinã” (acþiune,
SUA, 2011);
02:30 Observator;
03:15 „Marea mahmurealã 2" (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
04:45„Jonglerul” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Conflict în familie”
(comedie, SUA, 2001);
13:45 „Danseazã cu mine” (ro-

mantic, SUA, 1998);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Secretul Evei” (dramã, SUA, 2010);
20:30 „Te iubesc, Beth Cooper!” (comedie,
Canada-SUA, 2009);
22:45 „Scorpionul roºu: Riposta” (acþiune,
SUA, 1989);
01:00 „Inimã nebunã” (dramã, SUA, 2009);
03:15 „Tatã în stil american” (s. anim, SUA,
2005).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:30 Campionatul Mondial de
Turisme FIA by LG (live);
11:30 Ciclism;

12:00 Curse de maºini: Eurocupa Fornulei
Renault 2.0 (live);
13:00 Fotbal de salã: Cupa Mondialã (r);
14:30  Ciclism: Turul Beneluxului Eneco (live);
17:30 Fotbal de salã: Cupa Mondialã (r);
18:30 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco (r);
19:25 Tenis: Circuitul masculin ATP,;
21:00 Snooker: Mastersul de la Shang-
hai, China (dec.);
23:00 Fotbal Liga Americanã MLS (live);
01:00 Tenis: Circuitul masculin ATP, Rusia;
02:00 Fotbal Liga Americanã MLS (live).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 Lumea ºi noi (doc.);

10:00 “Toate pânzele sus” (avent.,
România, 1976);
11:00 „Detectiv fãrã voie” (s);
12:30 Blitz în capitalã;
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 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Destine ºi asasinate pe scena
politicã româneascã (s);
22:00 „Flãcãri ºi petrol” (acþiune, SUA,
1968);
00:10 „Lume, ia-mã în braþe, eu vin...”
(doc, 2015);
01:00 „Detectiv fãrã voie” (r);
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 A doua emigrare (r);

09:30 Edinburgh, oraºul festivalurilor (r);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix;
12:00 Telejurnal;
12:30 Piersic Show;
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;
19:00 „Fãrã compromisuri” (s);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 Teatru – „Quartet”;
21:40 cartea cea de toate zilele;
22:00 Telejurnal;
22:30 Legile afacerilor;
23:10 Locuri, oameni ºi comori;
23:40 Replay;
01:00 Dincolo de viitor;
01:30 Drumul lui Leºe (r);
02:30 Cap compas (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 La Mãruþã (live);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Supravieþuitorul (emisiune con-
curs, Sezonul 1, Episodul 1);
22:30 ªtirile ProTv;
22:30 „Las fierbinþi” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
01:00 „Prison Break” (s);
02:30 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 Chefi la cuþite (r);
02:30 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Secretul Evei” (dramã,
SUA, 2010);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Danseazã cu mine!” (ro-

mantic, SUA, 1998);
14:30 „Slappy ºi ºtrengarii” (comedie,
SUA, 1998);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Cowboy” (west, SUA, 1958);
20:30 „Anaconda 3" (acþiune, SUA, 2008);
22:30 „Identitate” (thriller, SUA, 2003);
00:30 „Anaconda 3" (r);
02:30 „Tatã în stil american” (s, SUA, 05);
03:15 „Aventurile lui Jackie Chan” (anim,
SUA, 2000).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
10:00 Ciclism: Turul Benelu-
xului Eneco ®;
11:00 Snooker: Mastersul

de la Shanghai, China ®;
12:15 Motocrosul Naþiunilor (dec.);
14:30 C.Mondial de turisme FIA by LG ®;
16:00 Tenis – Circuitul Masculin ATP;
17:00 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco ®;
18:00 Snooker: Mastersul de la Shang-
hai, China ®;
19:30 C.M.de turisme FIA by LG, China ®;
20:25 ªtirile Eurosport;
22:00 Fotbal Premier League (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
01:05 Tenis: Circuitul masculine ATP ®;.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
09:00 Lumea ºi noi (doc.);
10:00 Gãri de poveste (r);

11:00 „Detectiv fãrã voie” (s));
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Discover România (s, doc);
17:10 Aºa-i românul! (mag.);
17:25 Tenis de masã feminin: România
– Grecia (live);
19:35 Vorbeºte corect!;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Ardeleni la Aushwitz;
22:10 „Rãzbunarea lui Hemp Brown”
(west, SUA, 1958);
23:35 „Intrigi la clubul de golf” (dr. rom,
SUA, 1967);
01:25 „Detectiv fãrã voie” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Deportaþii (s, doc);
09:00 „Fãrã compromisuri” (s,
Pol, 2010);

09:50 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 La fix (live);
12:00 Telejurnal;
12:30 Piersic Show;
13:30 „Dincolo de viitor” (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 (live);
19:00 „Fãrã compromisuri”;
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Violette ºi Francois” (comedie,
Franþa, 1977);
22:00 Telejurnal;
22:30 „CSI: Crime ºi investigaþii” (s);
23:20 Interzis, arestat, cenzurat;
23:30 „La Birou” (s);
00:30 Piersic Show (r);
01:30 Memorialul durerii (r).

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

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 La Mãruþã (live);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 Supravieþuitorul;
22:30 „Atletico Textila” (s, 2016);
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Doi bãrbaþi ºi jumãtate” (s, SUA,
2003);
01:15 „Preason Break” (s);
03:00 Vorbeºte lumea.

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 Chefi la cuþite (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (r);
12:00 „Secretul Evei” (drag,
SUA, 2010);

14:00 „Conflict în familie” (comedie,
SUA, 2001);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Povestea lui Esther Costello”
(dr, Anglia, 1957);
20:30 „Misionarul misterios” (acþiune,
SUA, 2007);
22:30 „Hotel particular” (comedie,
SUA, 1985);
00:15 „Muzica, prima iubire” (musical,
Rusia, 2009);
02:15 „Tatã în stil american” (anim, SUA,
2005);
03:00 „Aventurile lui Jackie Chan”
(anim, SUA, 2000);
03:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:30 Snooker: Mastersul
de la Shanghai, China (r);

09:00 Fotbal – Liga Americanã MLS (r);
09:30 Fotbal Premier League (r);
15:00 Fotbal campionatul Germaniei
Bundesliga (r);
16:00 Ciclism (live);
17:30 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
19:00 Campionatul mondial de turisme
FIA by LG (r);
19:55 ªtirile Eurosport;
20:00 Motocrosul Naþiunilor (r);
22:15 Fotbal Liga americanã MLS (r);
22:45 Ciclism: Turul Beneluxului Eneco;
23:30 Curse de maºini: Seria Renault
Sport;
00:00 C.Mondial de Turisme FIA by LG;
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Snooker: Mastersul de la Shang-
hai, China.

programe TV
8 21 - 27 septembrie 2016

www.informatiaprahovei.ro

Programe TV pentru sãptãmâna 21 - 27 septembrieMiercuri,
21 septembrie

Sâmbãtã,
24 septembrie

Joi,
22 septembrie

Vineri,
23 septembrie

Luni,
26 septembrie

Duminicã,
25 septembrie

Marþi,
27 septembrie



406498.
Vând sufragerie sculpta-

tã manual, furnir de nuc, 5 piese,
2000 lei, covor persan 200 lei.
Tel. 0723-245247.

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

Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.

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

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

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

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

Închiriez garsonierã la
bloc, etaj 1, complet mobilatã,
preþ negociabil. Tel. 0721-
957817.

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, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.
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pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
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, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.
0744-887514.

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-

Telefon: 0244-356.516.
Cheia, vând vilã 7 came-

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

Ploiesti, vând aparta-
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

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.
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Tel:

Vânzãri
case,terenuri

0758.266.160 ºi
0748.682.428.

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 7/10, zona Republicii,
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-

cãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.

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

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

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

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Energia astralã a sãptãmânii te predispune la
transformãri interioare profunde, rãscoliri sufle-
teºti greu de explicat în cuvinte, dar ºi greu de
înþeles. Ai nevoie de odihnã, detaºare de cotidian
ºi revizuirea tuturor situaþiilor ºi relaþiilor în care
eºti implicat. Posibile neplãceri legate de sãnã-
tatea picioarelor ºi a segmentelor sistemului
digestiv.

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)
Aspectele socio-profesionale reprezintã subiec-
tele principale ale acestei sãptãmâni. Se contu-
reazã schimbãri majore, atât în relaþiile perso-
nale cu prietenii, cât ºi în relaþiile de susþinere
profesionalã reciprocã de la locul de muncã. Se
recomandã prudenþã, discreþie ºi rãbdare! Încet,
dar sigur pierzi unii prieteni, dar se va face loc
pentru alþii. Deocamdatã priveºte atent la
situaþiile în care eºti implicat alãturi de aceste .

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)
Schimbãri importante în plan profesional! Poate
fi vorba despre finalizarea unor proiecte, a unor
etape de lucru sau se preconizeazã schimbãri
în grupul de lucru din care faci parte la locul de
muncã. Totul se poate petrece rapid, fãrã prea
mult zgomot sau fãrã explicaþii pertinente. Fii
prudent ºi evitã discuþiile contradictorii sau
luarea deciziilor radicale!

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)
Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot parcursul
sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã schimbi totul
în jurul tãu, dar astfel încât sã fie ºi în avantajul
celorlalþi. Energia astralã din aceste zile îþi
accentueazã simþurile fine, paranormale ºi de
aici vei reuºi sã faci conexiuni mentale nebãnuite
vizavi de relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.
Se pot accentua visele ºi viziunile premonitorii.

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)
Segmentul financiar are o importanþã deosebitã
în aceastã sãpãtmânã. Sunt ºanse sã pui la
punct colaborãri, chestiuni patrimoniale împreu-
nã cu rudele ºi partenerul de viaþã, aspecte ca-
re au în comun bani, cheltuieli, servicii, bunuri
folosite ºi de tine ºi de aceste persoane. Cumva
se încheie o etapã, dar poate fi vorba despre lã-
muriri sau rezolvãri aºteptate demult.

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)
Sãptãmânã foarte importantã în plan parte-
nerial! Se vor reconfigura colaborãri, o relaþie
matrimonialã sau se finalizeazã etape de viaþã
ºi activitate comune cu alþii. Este bine sã fii
obiectiv, sã îþi urmãreºti scopurile personale ºi
sã închei acele relaþii ºi situaþii care te îþi în loc
sau care deja îþi dãuneazã în vreun fel.

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)
Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul
unui loc de muncã reprezintã aspectele care se
vor modifica mult începând cu aceastã sãptã-
mânã. Este bine sã-þi supraveghezi semnalele
organsimului ºi sã apelezi la ajutor de spe-
cialitate. Transformãrile personale care se în-
trezãresc, întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul des-
chise. Continuã-þi programul de viaþã cu paºi
mãrunþi, fãrã a forþa nota în vreun fel.

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)
Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã
mult în aceste zile, fapt pentru care ar fi bine sã
fii prudent ºi circumspect pe alocuri. Se contu-
reazã modificãri majore ºi chiar finaluri în plan
amoros. Misterul, farmecul, dar ºi iluziile stãpâ-
nesc acest segment de viaþã, astfel cã puþin proba-
bil sã-þi dai seama de adevãratul sens al situa-
þiilor care se ivesc.

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)
În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri
interesante, dar pline de mister. Atenþia ºi efor-
turile îþi vor fi atrase de treburile gospodãreºti
restante ºi de conversaþiile cu membrii familiei.
Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este dificil de
ajuns la un consens, chiar dacã toatã lumea
doreºte acelaºi lucru. Vei fi neovit sã te împarþi
între îndatoririle profesionale ºi cele casnice.

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)
Evenimentele principale ale sãptãmânii se con-
centreazã pe segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi atenþia
necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu aces-
te persoane. Se vor crea contexte favorabile
pentru a te desprinde din situaþiile ºi relaþiile to-
xice. Unii se vor þine scai de tine, din varii mo-
tive personale.

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)
Situaþii controversate în plan financiar! Este vorba
despre modificãri salariale sau ale condiþiilor
de muncã. Fie primeºti o sumã de bani restantã
pentru eforturile depuse în câmpul muncii, fie
afli informaþii deosebite privitoare la felul în ca-
re se vor desfãºura activitãþile profesionale de
acum încolo. În culisele evenimentelor existã
detalii pe care nu le poþi depista sau înþelege
acum.

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)
Sãptãmânã foarte importantã, pentru cã trans-
formãrile interioare la care eºti predispus sunt
de bun augur. Însã nu vei înþelege mare lucru
acum, dar senzaþia cã totul se desfãºoarã în fa-
voarea ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de li-
niºte ºi confort sufletesc. Ceva se terminã, ceva
stã sã înceapã. Detaºeazã de toate, lasã-te purtat
de evenimente, dar în acelaºi timp fii deschis la
nou ºi progres.
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Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii   Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime Vechime  Tip contract

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Tip contract

Agent de securittae
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Ajutor ospãtar
Ambalator
Ambalator
Ambalator manual
Ambalator manual (preparate carne)
Ambalator manual confecþii
Asistent manager
Auditor intern
Brutar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Bufetier
Cãlcãtor confecþii
Casier
Casier
Ciontolitor tranºator carne
Circularist
Coafor
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor artic din textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Croitor
Dispecer
Dispecer
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electrician
Electrician de medie ºi joasã tensiune
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fochist
Frezor borwerist
Frizer
Frizer
Gestionar
Imprimeur textil
Încadrator confecþii
Incarcator-descarcator
Incarcator-descarcator
Infirmierã
Inginer chimist
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Îngrijitor bãtrâni bolnavi
Inspector/ referent resurse umane
Instalator
Instalator
Instalator sanitare
Instalator tehnico-sanitar ºi de gaze
Lãcãtuº
Lãcãtuº
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Logistician gestiune flux
Lucrãtor benzinãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
lucrãtor gestionar
Magaziner
Maistru construcþii civile
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri

Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Maºinist la maºini mobile
Maºinist ºi utilaje de ridicat ºi transportat
Mecanic auto
Mecanic de întreþinere ºi reparaþii
Mn calificat în dom instalaþiilor tehnologice
Mn în ind conf textile
Mn în serv pentru curãþenie
Mn nec
Mn nec
Mn nec
Mn nec
Mn nec
Mn nec
Mn nec asamblarepiese
Mn nec în conf textile
Mn nec în ind conf textile
Mn nec în ind conf textile
Mn nec în ind conf textile
Mn nec în ind confecþiilor textile
Mn nec.în tãierea mat. de construcþii
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn nec-lucrator bucãtãrie
Montator
Montator
Montator placaje
Montator subansamble
Montator subansamble
Muncitor confecþii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Normator pt atelier prelucrãri mecanice
Operator CNC
Operator control nedistructiv
Operator de handling
Operator introducere prelucrare ºi validare date
Operator introducere prelucrare ºi validare date
Operator introducere prelucrare ºi validare date
Operator mase plastice
Operator maºini ºi unelte
Operator preparare bãuturi rãcoritoare
Ospãtar
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Paznic
Pizzar
Planificator
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner marfã
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial HORECA
Responsabil
Secretara
Secretara
ªef secþie productie-inginer
Shaormar
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer  autobuz
ªofer autobuz
ªofer autoturisme ºi camionete
ªofer tir
Stivuitorist
Strungar
Strungar/frezor/strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor (argon)
Sudor electric
Tâmplar universal
Tâmplar universal
Tehnician echipamente calcul
Tehnician textile
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Zidar
Zidar
Zidar
Zugrav
Zugrav

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

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

5
4
5
2
4
1
2
8
1
1
5
5
5
5
1
5
5
5
2
5

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

1 an
min 6 luni

0
0

2 ani
0

6 luni
1 an

-
2 ani
3 ani

-
0
0
0

2 ani
0
0

6 luni
0

5 ani
0

2 ani
0
0
0
0

6 luni
3 ani

-
-
0
0

6 luni
0

3 ani
9 ani

0
0
0

1 an
5 ani

min 3 ani
0
0
0
0
0
0
0

2 ani
5 ani

0
2 ani
2 ani

0
0

5 ani
0

1 an
2 ani

min 3 ani
2 ani

min 3 ani
1 an

0
0

5 ani
8 ani
2 ani

0
3 ani
3 ani

0
3 ani

0
5 ani
3 ani

0
0
-
0

6 luni
1 luna

0
0
0
0

1 an
1 an

0
0

2 ani
0
0

2 ani

6 luni
0

2 ani
0
0

3 ani
2 ani
1 an

0
0

1 an
0
0
0
0
0

6 luni
1 an

0
1 an

-
0
0
0

2 ani
0
0

1 an
2 ani

1
3 ani
1 an

0
1
-
-

3 ani
0

2 ani
0
-
0
0
0
0
0
0
0

6 luni
0
0
-
0
-

6 luni
0

2 ani
1 an
6 luni
5 ani
5 ani

-
0

5 ani
5 ani
2 ani
2 ani

0
3 ani

0
3 ani
1 an
6 luni
5 ani

min 5 ani
0

exp
5 ani
5 ani

0
0
0
0
0
0
0
0

2 ani
1 luna
2 ani

-
8 ani

0
0
0
0

medii
superioare

medii
0

medii
medii
medii
sc gen

-
st sup.ec.

 st sup tehnice
-
0

medii
0

calificare
0
0

medii
10 clase

medii
medii

calificare
medii
sc gen
medii

min 8 clase
medii

10 clase
-
-
0

8 clase
medii
medii
medii

st de specialitate
calificare
calificare

0
postlicealã
calificare
ºc prof

ºc profes
calificare

0
0

8 clase
calificare

0
medii
medii

0
calificare

liceu
medii

0
medii
medii
medii

st super
st sup

st super
st sup
medii

superioare
medii

calificare
st de ºpec.

medii
medii

calificare
calificare

medii
calificare

0
calificare
sc prof

st super
medii

-
medii
medii

10 clase
liceu
liceu

medii/super
M;G

medii
10 clase

medii
medii

0
liceu

fãrã studii
medii

medii
medii
medii

st de spec.
diploma
sc prof
liceu

0
min 4 clase

0
0

medii
calificare

0
0

medii
min 10 clase

10 clase
min 8 clase

0
-
0

8 clase
0
0

sc gen
medii

0
0

scoala prof.
sc prof

10 clase
0

Sc gen.
8 clase
sc gen
st ºup
medii

calificare
medii

-
liceu
liceu
medii
medii

10 clase
medii

0
0

medii
medii/gen.

-
superioare

-
10 clase

min 4 clase
st super

Abs st sup tehnice
superioare
calificare

st sup
-

medii
medii
M;G
0

sc prof
liceu

atestat
atestat

permis cat B
sc profes

medii
medii

calificare
medii

calificare
calificare

medii
0
0

medii
superioare

0
liceu

0
-

medii
10 clase

cf lg 22 /69
medii

st de spec.
calificare

0
calificare

0

per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per deet
per det
per det
per det
per ned
per ned
per det
per deet
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det/ ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per deet
per ned
per ned
per ned
per det

Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 1.257 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

Spania Spania Spania Spania Spania – 816 locuri de muncã:
800 muncitor necalificat în agriculturã,
15 ºofer camion, 1 maseur;

Germania Germania Germania Germania Germania – 136 locuri de muncã:
25 asistent medical, 15 electrician, 10
tehnician electronist, 9 ajutor în produc-
þie, 8 inginer electrician, 8 inginer meca-
tronist, 8 inginer mecanic, 5 mecanic
instalaþii sanitare, de încãlzire ºi aer
condiþionat, 4 dezvoltator software, 3
medic specialist ortopedie, 3 manipu-
lant mãrfuri, 3 mecanic industrial, 3
operator CNC (frezor / strungar), 3 ºofer
profesionist, 3 integrator software, 3
ajutor în depozit, 3 sudor MAG, 3 ajutor
în producþie alimentarã, 2 specialist res-

taurant, 2 inginer software, 2 bucãtar, 2
personal servire clienþi, 2 visual
designer, 2 tâmplar (alternativ dul-
gher), 2 zugrav-vopsitor, 1 modelator spe-
cialist Maya/3D Studio Max 3D, 1 spe-
cialist în domeniul hotelier, 1 recep-
þioner;

Marea Britanie Marea Britanie Marea Britanie Marea Britanie Marea Britanie – 100 locuri de
muncã: 50 îngrijitor persoane la domi-
ciliu, 50 îngrijitor persoane;

Italia Italia Italia Italia Italia – 60 locuri de muncã: 30
asistent medical, 30 îngrijitor persoane;

SloSloSloSloSlovvvvvaciaaciaaciaaciaacia – 37 locuri de muncã:
30 ºofer autocamion transport interna-
þional, 7 îngrijitor persoane / infirmier;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 25 locuri de muncã: 15
ºlefuitor/pilitor, 10 ºofer profesionist
camion (Europa);

Finlanda Finlanda Finlanda Finlanda Finlanda – 16 locuri de muncã:
10 mãcelar – tranºator, 2 dezvoltator

interfeþe/Front – End Developer, 2
dezvoltator Java, 2 UX designer;

IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 15 locuri de muncã: 10
mãcelar, 5 ciontolitor tranºator carne;

Olanda Olanda Olanda Olanda Olanda – 12 locuri de muncã: 10
dulgher în construcþii, 2 legumicultor;

SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia – 12 locuri de muncã: 6
dezvoltator componente auto, 6 man-
ager proiect (în domeniul mecanicii);

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 11 locuri de muncã: 5
agricultor, 2 operator în producþie, 2 lu-
crãtor în producþie, 2 tehnician electrici-
tate;

BulgariaBulgariaBulgariaBulgariaBulgaria – 10 locuri de muncã:
10 operator în industria de prelucrare a
lemnului;

UngariaUngariaUngariaUngariaUngaria – 6 locuri de muncã: 5
muncitor în prelucrarea lemnului, 1 ºef
de schimb; Austria – 1 loc de muncã: 1
ofiþer proiecte europene;

Potrivit datelor furnizate de agenþii economici privind locurile de muncã
vacante, în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM) sunt înregistrate, la data de 13 septembrie a.c., 19.437 locuri de muncã.
Situaþia locurilor de muncã vacante, în fiecare judeþ: Bucureºti – 2.748, Sibiu –
1.929, Ilfov – 1.212, Arad – 976, Iaºi – 893, Argeº – 781, Timiº – 697, Satu Mare
– 615, Braºov – 597, Cluj – 573, Harghita – 558, Vâlcea – 550, Hunedoara –
531, Olt – 505, Alba – 501, Giurgiu – 459, Bihor – 396, Gorj – 385, Maramureº
– 371, Dolj – 356, Neamþ – 329, Dâmboviþa – 306, Galaþi – 298, Bistriþa-
Nãsãud – 287, Constanþa – 285, Mureº – 265, Brãila – 237, Buzãu – 227,
Teleorman – 201, Ialomiþa – 188, Vaslui – 170, Prahova – 144, Covasna – 144,
Cãlãraºi – 138, Sãlaj – 136, Tulcea – 132, Suceava – 111, Vrancea – 85, Bacãu
– 43, Caraº-Severin – 40, Botoºani – 31, Mehedinþi – 7.

La nivel naþional, cele mai multe locuri de muncã sunt oferite pentru: muncitor
necalificat la asamblarea/montarea pieselor (1.565), muncitor necalificat în in-
dustria confecþiilor (1.025), lucrãtor comercial (885), manipulant mãrfuri (748),
ºofer autocamion de mare tonaj (644), agent de securitate (602), femeie de
serviciu (557), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide ºi semisolide
(556), confecþioner asamblor articole textile (545), vânzãtor (413).

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

Locuri de muncã vacante la nivel naþionalÎn atenþia celor care cautã un loc de muncã
în Spaþiul Economic European!
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A merge la trap

A zice ca la carte

Referitoare la cai
Câmp amenajat

pentru curse de cai

 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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Negresã cu mascarpone ºi zmeurã

Conducãtor italian

Buni de þesãlat

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

La cãlãrie

1. R-C-A-V 2. CANICULE 3. SOLAR-S; 4. JAR-LINE; 5. ROADE-L;
6. VIS-Ã-E 7. T-Z-AªA; 8. SENIN-TR; 9. NÃDUF-S 10. FERICIRE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Cal nãzdrãvan cu
aripi

Cal greu de stãpânit
(reg.)

Dimpotrivã
Cai mici!

Buni de încãlecat

Aici (pop.)
Cai dobrogeni

Cal lãturaº (reg.)
Nãrãvaºã

Prinsã la mijloc!
Cele care înhamã

caii la cãruþã

Primele la potou!

Puiul iepei (fem.)

La trap!
Pãcãlit (fig.)

Curãþat cu þesala

Rege al iudeilor

Teo!

Trecãtoare
Pãrul lung de pe
grumazul calului

Vehicul tras de cai

În ºea!

Femela

calului

Dumneata

Sunt

DICÞIONAR:
AHAZ; DOGE

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
1111150 g ciocolatã amãr50 g ciocolatã amãr50 g ciocolatã amãr50 g ciocolatã amãr50 g ciocolatã amãruie, 1uie, 1uie, 1uie, 1uie, 150 g unt, 150 g unt, 150 g unt, 150 g unt, 150 g unt, 100 g zahãr00 g zahãr00 g zahãr00 g zahãr00 g zahãr

pudrã,  4 ouã, 70 g fãinã, 1pudrã,  4 ouã, 70 g fãinã, 1pudrã,  4 ouã, 70 g fãinã, 1pudrã,  4 ouã, 70 g fãinã, 1pudrã,  4 ouã, 70 g fãinã, 100 g ciocolatã albã, 100 g ciocolatã albã, 100 g ciocolatã albã, 100 g ciocolatã albã, 100 g ciocolatã albã, 150 g50 g50 g50 g50 g
mascarpone, 250 g zmeurã, pentru decor:  zmeurã,mascarpone, 250 g zmeurã, pentru decor:  zmeurã,mascarpone, 250 g zmeurã, pentru decor:  zmeurã,mascarpone, 250 g zmeurã, pentru decor:  zmeurã,mascarpone, 250 g zmeurã, pentru decor:  zmeurã,
frunzuliþe de mentãfrunzuliþe de mentãfrunzuliþe de mentãfrunzuliþe de mentãfrunzuliþe de mentã

MOD DEMOD DEMOD DEMOD DEMOD DE
PREPPREPPREPPREPPREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:

La bain-marie se
topesºte ciocolata amãruie ºi untul.

Apoi se adaugã zahãrul, 3 ouã bãtute
ºi fãina. Se toarnã jumãtate de aluat în
formã de copt.

Se topeºte ciocolata albã la bain-
marie, se scoate ºi se amestecã bine cu
oul rãmas ºi mascarpone.

Se toarnã peste primul strat, se pun
fructele, se acoperã cu restul de aluat ºi
se coace 25 minute.

Se lasã apoi 10 minute sã se
rãceascã.

Aceastã negresã cu  serveºte cu de-
cor de frunzuliþe de mentã ºi zmeurã.

Între prietene:
- Eu nu m-am culcat cu soþul meu înainte de

nuntã. Tu?
- Nu ºtiu! Cum îl cheamã pe soþul tãu?

- Cum sunt maºinile maneliºtilor?
- Fãrã numãr...

– Eu ºtiu sã gãtesc doar tort ºi fripturã.
– ªi mie ce mi-ai dat, tort sau fripturã?

Un preot, mare amator de vinuri ºi femei, este pus la
încercare de prietenii lui. Legat la ochi i se dã sã guste un
pahar cu vin. Popa îl gusta:

- Feteasca 84!
Apoi un alt vin:
- Aligote ’95!
- Dar asta?
Preotul gusta ºi spune:
- Blondã, virginã, da’ nu-i din parohia mea...

Culmea vampirului: sã bea nectar de usturoi.
Culmea tenisului: sã joci tenis cu racheta

nuclearã.
Culmea telefericului: sã urci la Babele cu

cabina de vot.
Culmea consolãrii: sã consolezi o salcie

plângãtoare.
Culmea cruzimii: sã-þi omori timpul.

Iatã-ne în plin sezon de
toamnã. Peste ogoarele patriei
noastre, semãnãtorii încredin-
þeazã pãmântului bobul de grâu
– aurul pâinii ºi al cuminecãturii.
Sub razele soarelui ce coboarã
spre asfinþit, odatã cu seminþele
sunt încredinþate pãmântului ºi
grãunþele de aur ale nãdejdilor
noastre de viaþã ºi înviere. De
aceea, în ogorul sfânt al Dom-
nului care este sufletul creºti-
nesc, apostolii lui Hristos de ieri,
de astãzi ºi de totdeauna au se-
mãnat neîncetat cuvântul lui
Dumnezei, udat de ploaia harului
divin ca sã rodeascã ºi sã se în-
mulþeascã cu veacurile.

Mântuitorul nostru Iisus Hris-

tos de atâtea ori a subliniat virtu-
tea milosteniei în predicile sale
ºi în sfintele sale învãþãturi, pilde
ºi parabole. „Milã voiesc, iar nu
jertfã”, cãldurã, suflet, iubire ºi
credinþã ar spune ºi azi dacã ar
reveni printre noi. Ne-a lãsat însã
Sfânta Evanghelie – Testamentul
sãu ºi Sfintele Taine în Sfânta
Bisericã, ca sã ne ierte, sã ne sfin-
þeascã, sã ne binecuvânteze ºi
sã ne mântuiascã cu harul sãu.
Toate sunt ºi vin din voia lui Dum-
nezeu. Noi, ca fii ai Sfintei Biserici,
ca urmaºi ai apostolilor lui Hristos
ºi ca ucenici ai Sfintei Evanghelii,
ca mãdulare ale trupului tainic
al lui Hristos, în aceastã sfântã ºi
mare unitate a Sfintei Biserici, sã

cãutãm sã ne arãtãm adevãraþi
crelºtini, fraþi ai aceleiaºi credin-
þe. Iatã ce ne învaþã Sfânta Evan-
ghelie la slujba de astãzi, îndem-
nându-ne la credinþã li iubire frã-
þeascã, rugându-ne unii pentru
alþii, ajutând pe cei nevoiaºi,
bãtrâni ºi lipsiþi ºi împãrtãºind din
toate bunurile noastre spirituale
ºi materiale semenilor noºtri.

Având drept model pe Dom-
nul nostru Iisus Hristos, care în
virtutea iubirii ºi a milostivirii sale
faþã de oameni ºi-a pus sufletul
ca preþ de rãscumpãrare pentru
mulþi, suntem chemaþi ºi noi sã
facem fapte de milostenie creº-
tinã în numele lui Iisus Hristos ºi
al Sfintei Biserici. Iubirea de a-
proapele ºi solidaritatea cu toþi
oamenii este o poruncã funda-
mentalã în învãþãtura noastrã
creºtinã. De aceea, fiind conº-
tienþi de chemarea noastrã în
Biserica Domnului ºi de rostul pe
care îl avem în societatea din care
facem parte, sã ne strãduim ca
întreaga noastrã viaþã sã fie în-
chinatã în slujba binelui ºi a oa-
menilor, în slujba Bisericii ºi a
patriei noastre dragi, spre lauda
lui Dumnezeu ºi mulþumirea se-
menilor noºtri, totdeauna, acum
ºi pururea ºi în veci de veci. Amin.

Preot ªtefan Al. Sãvilescu

27 septembrie 2016,
Duminica a XVIII-a dupã Rusalii

ratã, ºi în mare parte, mâncatã,
la Festivalul de ciocolatã ºi dul-
ciuri din Radovljica, Slovenia.

 O echipã de cofetari din
Ljubljana a lucrat timp de douã
sãptãmâni la obþinerea acestei
ciocolate,  folosind 1.450 de
kilograme de ciocolatã. Acum,
aceasta este oficial cea mai
mare ciocolatã produsã vreo-
datã în lume, cu dimensiunile
de 14 metri lungime ºi 10 me-
tri lãþime. În acest fel, Ljubljana
a înlocuit-o în Guinness Book
pe deþinãtoarea recordului an-
terior, ciocolata  „Nadalina” din
Split, care a avut suprafaþa de
102 de metri pãtraþi ºi greu-
tatea de „doar” 800 de kilo-
grame.

Cea mai mare ciocolatã
din lume are 14 metri lungime
ºi 10 metri lãþime ºi a fost creatã
de compania „Cokoladnica
cukrcek” din Ljubljana, recor-
dul fiind recunoscut în noua

ediþie internaþionalã a Cãrþii
Recordurilor, „Guiness Book”,
a anunþat agenþia slovenã STA.
Ciocolata giganticã a fost pre-
gãtitã din 28.000 de ciocolate
mici, a fost „asamblatã”, mãsu-

Oamenii s-au plâns dintotdeauna cã starea
vremii le influenþeazã durerile pe care le resimt
în organism, iar unii dintre ei susþin chiar cã
sunt capabili sã spunã, în funcþie de aceste
fluctuaþii, când este pe care sã înceapã sã plouã.
Acum, rezultatele preliminare ale unui studiu
sugereazã cã spusele lor pot fi dovedite ºtiinþific.

Cercetãtorii au selectat peste 9.000 de
persoane care suferã de dureri cronice, cum ar
fi artrita, probleme ale spatelui ºi migrene ºi i-au
pus sã îºi înregistreze schimbãrile în ceea ce
priveºte aceste dureri într-o aplicaþie pe telefonul
mobil. Aplicaþia respectivã a monitorizat ºi starea

vremii din orã în orã, ceea ce le-a permis oame-
nilor de ºtiinþã sã stabileascã dacã între fluctua-
þiile meteorologice ºi stãrile oamenilor existã
vreo legãturã. Dupã examinarea unui grup de
100 de participanþi din trei oraºe diferite, Leeds,
Norwich ºi Londra, cercetãtorii au concluzionat
cã odatã cu creºterea temperaturilor în perioa-
da februarie - iunie, numãrul celor care se
con-fruntau cu dureri severe scãdea. Totuºi,
chiar ºi în timpul acestor luni, atunci când ploile
îºi fãceau apariþia ºi soarele apãrea pe cer tot
mai rar, durerile reveneau.

Sursa: descopera.ro

Cum influenþeazã vremea de afarã
durerile din corpul nostru

A fost creatã cea mai mare ciocolatã din lume

 Sursa: Rador
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Atleþii ploieºteni de de la ca-
tegoria juniori 2, Andrei Nãstã-
sache, Radu Ciocãnescu, David
Nãstase, Mihai Pîslaru, pregãtiþi
de profesorii Maria Andrei si Flo-
rin Andrei, au obþinut, pentru C.S.
ªcolar  Ploieºti, de la începutul
anului ºi pânã în prezent, urmã-
toarele rezultate:

La Concursul Naþional “Cu-
pa Bistriþei” Bacãu: record naþio-
nal cu ºtafeta  4 x 400 m., la ju-
niori 2;

La Concursul Naþional “Do-
rin Melinte” de la Bacãu: record
naþional cu ºtafeta 4 x 200 m. la
junior 2; record naþional cu ºta-
feta 4 x 400 m.  la juniori 2; record
naþional cu ºtafeta 4 x 400 m. la
junior 1;

La Campionatul Naþional
de tineret Bucureºti: Mihai Pîslaru
– campion al României ºi record
naþional în proba de 400 m. (prof.
Maria Andrei); ºtafeta 4 x 400
m. campioanã a României;

La Campionatul Naþional
de seniori Bucureºti: Mihai Pîs-
laru - medalie de argint în proba
de 400 m.; ºtafeta 4 x 400 m. -
medalie de bronz;

La Concursul internaþional
Instanbul Cup, din Turcia: Mihai
Pîslaru, record naþional J2 în pro-
ba de 400 m.

La Campionatul Naþional
de juniori 1 de la Bucureºti: Mihai
Pîslaru, campion national în
proba de 400 m.; ºtafeta 4 x 400
m. campioanã a româniei;

La Campionatul Naþional
de juniori 2 de la Bucureºti: Mihai
Pîslaru – dublu campion al Ro-
mâniei în probele de 400 m. (re-
cord naþional j2) ºi 800 m.; ºtafe-

ta 4 x 400 m. campioanã a Ro-
mâniei;

La  competiþia internaþio-
nalã de la Nicosia, unde au parti-
cipat Cipru, România, Ucraina,
Israel: Mihai Pîslaru – 2 medalii
de aur la 400 m. ºi ºtafeta 4 x
100 m. Din staful tehnic al  echi-
pei Naþionale a României care a
fãcut deplasarea în Cipru a fãcut
parte ºi prof. Maria Andrei;

La Campionatul Naþional S,
T, J 1, et.1 de la Piteºti: Mihai Pîs-
laru – record naþional j2, în proba
de 400 m. ºi calificare la Cam-
pionatul Mondial de la Byd-
goszcz (Polonia), Mihai Pîslaru –
200 m. calificare C.E  pentru
juniori 2 de la Tibilisi (Georgia);
Andrei Nãstãsache – la 200 m.
calificare pentru C.E. la junior 2
de la Tibilisi (prof. Florin Andrei);

La Campionatul interna-

þional al României de la Piteºti:
Mihai Pîslaru - vicecampion in-
ternaþional al României în proba
de 400 m.;

La Campionatul Naþional
de juniori 2 de la Piteºti: Mihai
Pîslaru – dublu campion al Ro-
mâniei la 200 m. ºi la 400 m.;
Andrei Nãstãsache - campion al
României la 100 m.; David Nãs-
tase - medalie  de bronz la 200
m.;

La Campionatul Balcanic
de juniori 2 din Serbia: Mihai Pîs-
laru - vicecampion balcanic la
400 m.; ºtafeta 4 x 100 m., Mi-
hai Pîslaru, Andrei Nãstãsache);

La Campionatul European
pentru juniori 2 din Georgia:
Mihai Pîslaru - vicecampion Eu-
ropean la 400 m.; Andrei Nãs-
tãsache – semifinalist în proba
de 200 m.;

La Campionatul Naþional
de juniori 1 de la Piteºti: Mihai
Pîslaru - campion al României la
200 m.; ºtafeta 4 x 400 m. cam-
pioanã a României (Radu Ciocã-
nescu, Andei Nãstãsache, David
Nãstase – Mihai Pîslaru) – record
naþional la juniori 2, cu timpul de
3.19.52 min.; ºtafeta 4 x 100
m. – campioanã a României (Ra-
du Ciocãnescu, Andrei Nãstãsa-
che, David Nãstase, Mihai Pîs-
laru).

De remarcat ca atleþii mai
sus menþionaþi sunt ploieºteni,
nãscuþi ºi crescuþi în oraºul “au-
rului negru”. De asemenea, ei
sunt componenþi ai echipei naþio-
nale a României de juniori cate-
goria a 2-a ºi au reuºit sã obþinã
un titlu de vicecampion Euro-
pean, un titlu de vicecampion
balcanic, plus o medalie de
bronz, 13 titluri de campioni ai
României si 9 recorduri naþio-
nale, de la începutul anului pânã
în prezent, atât la categoria lor
de vârstã, cât ºi la categoriile ju-
niori 1, tineret si seniori.

Mihai Marinescu

Performanþã la Clubul Sportiv ªcolar Ploieºti
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Volei Tricolorul LMV Ploieºti,
victorie în Cupa Steaua

Tricolorul LMV Ploieºti a câºtigat turneul amical „Cupa Steaua” la
volei masculin, dupã ce a obþinut trei victorii în tot atâtea partide
jucate.

Tricolorul LMV Ploieºti a evoluat în meciul de închidere, în com-
pania echipei organizatoare, Steaua Bucureºti, în primul joc dis-
putându-se partida Volei Club Caransebeº – CSM Bucureºti, scor 2:3
( 2 6 : 2 4 ,
21:25, 25:19,
2 1 : 2 5 ,
12:15). Stea-
ua ºi Tricolorul
LMV se con-
fruntaserã ºi la
Ploieºti, sãptã-
mâna trecutã, victoria revenind atunci ploieºtenilor, în trei seturi. Acum
a fost nevoie de 5 seturi ºi de 3 ore de joc pentru succesul ploieºtenilor,
care au câºtigat, astfel, ºi turneul.

În primele douã meciuri, elevii lui Sergiu Stancu ºi Mãdãlin
Marinescu au dispus de Volei Club Caransebeº (3-1) ºi CSM Bucureºti
(3-0).

La Tricolorul LMV au evoluat toþi cei nouã jucãtori din lot, Cosmin
Ghimeº ºi Kostiantyn Zhylinskyi absentând pentru cã sunt prezenþi la
echipele naþionale, iar Aleksandar Milivojeviæ este uºor accidentat,
preferându-se ca acesta sã fie menajat la turneul de la Bucureºti.
Echipa a jucat în formula Hiroshi Rosales Centelles, Vladan Aleksiæ,
Kostiantyn Riabukha, Windson Ferreira Pedrosa, José Manuel
Carrasco Angulo, Goran Škundriæ, Florin Voinea, Andrei-Dan Grigoraº,
Tudorel Farcaº. Daniel Lazãr

Echipa de handbal feminin a
CSM Ploieºti ºi-a respectat blazonul ºi
suporterii ºi, în dubla cu Neistin, din
primul tur al Cupei EHF, ºi-a asigurat
calificarea cu dublã victorie, deºi în
ambele confruntãri nu a avut decât
ºase jucãtoare de câmp la dispoziþie.
Dupã succesul din Insulele Feroe (26-
24), sâmbãtã, în Sala Sporturilor
Olimpia, diferenþa a fost una
semnificativã (31-20).

Fetele au ales sã se despartã
frumos de publicul ploieºtean, echipa
neprezentându-se la meciul de luni,
19 septembrie, de la Roman, întrucât
toate jucãtoarele ºi antrenorul Heven
Hrupec au plecat de la echipã, dupã
ce au fost declaraþi liberi de contract
din cauza unor restanþe salariale de

mai multe luni.
La debutul partidei fetele le-au

oferit spectatorilor tricouri pe care
scria „Mulþumim” Primãriei Ploieºti
pentru sprijinul acordat, iar la final,
dupã ce au primit buchete de flori, a
dat frâu liber lacrimilor.

CSM Ploieºti – HC
Neistin 31-20 (15-8)

Sala: „Olimpia”. Spectatori: 600.
CSM Ploieºti:CSM Ploieºti:CSM Ploieºti:CSM Ploieºti:CSM Ploieºti: A. Dumitru – C.

Gheorghe (6 goluri), I. Dinu (1), Burtea-
Shutska (7), Balaban-Curtean (4, 1
din „7 metri”), Mitrescu (4, 2 din „7
metri”), Chiricuþã (9, 4 din „7 metri”).
Antrenor: Neven Hrupec.

HC Neistin: HC Neistin: HC Neistin: HC Neistin: HC Neistin: Petersen – Hanus-
son (2 goluri), Martinsdottir Berg (6),

Jacobsen (2), Hoj, Falkvard Danberg
(2, 1 din „7 metri”), Mohr. Au mai ju-
cat: Fridmunsdottir – Thorsteinsson,
Nolsoy (2 goluri), Ragnarsdottir (3, 1
din „7 metri”), Johannesen (3).

Handbal feminin

Calificare înainte de retragere
CSM Ploieºti a rãmas
fãrã jucãtoare, acestea
nefiind plãtite de luni bune

Antrenor: Scott Harington.
Arbitri: Andrzej Chrzan ºi Michal

Janas (ambii din Polonia).
Delegat EHF: Antonis Hadjini-

kolaou (Grecia).

Party dupã meci
Pentru a rãspunde ospitalitãþii cu care grupul ploieºtean a fost primit, în

urmã cu o sãptãmânã, la Torshavn, conducerea clubului a organizat, dupã
partida de sâmbãtã searã, o micã petrecere la care au fost invitaþi ºi toþi
membrii delegaþiei feroeze. A fost o cinã comunã la care toatã lumea s-a
simþit bine, petrecându-se ceva mai mult de douã ore pline de bunã-dispoziþie.

Toþi cei cinci jucãtori strãini cu
care echipa de baschet masculin a
CSM Ploieºti semnase înþelegeri
pentru sezonul 2016-2017 al Ligii
Naþionale sunt liberi de contract. În
condiþiile în care perspectivele nu
sunt deloc încurajatoare, iar cam-
pionatul a debutat în weekend, clu-
bul ploieºtean a convenit cu Darius
Hargrove, Angel Nunez, Jovan
Novak, Kyle Hunt ºi Nikita Mes-
cheriakov asupra rezilierii de comun
acord a contractelor pe care aceºtia
le semnaserã la începutul verii,
pentru a-ºi putea gãsi echipe la care
sã joace în noul sezon.

La fel vor sta lucrurile ºi în cazul
sportivilor români din lot, rezilierea
contractelor producându-se vineri.
Unul dintre aceºtia, pivotul George
Toth, s-a despãrþit deja de CSM Plo-
ieºti, semnând o înþelegere cu Uni-
versitatea Cluj Napoca.

CSM Ploieºti ar fi trebuit sã
debuteze în ediþia 2016-2017 a Ligii
Naþionale luni, 19 septembrie, de la
ora 19.30, când era programt meciul
cu Dinamo, din Sala Sporturilor
Olimpia.

Baschet

Toate
contractele

au fost
reziliate
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