
NrNrNrNrNr. 4. 4. 4. 4. 411111333337 7 7 7 7 12 - 112 - 112 - 112 - 112 - 18 OCT8 OCT8 OCT8 OCT8 OCTOMBRIE 20OMBRIE 20OMBRIE 20OMBRIE 20OMBRIE 20111116  6  6  6  6  12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini      11111,3 lei,3 lei,3 lei,3 lei,3 lei      wwwwwwwwwwwwwww.inf.inf.inf.inf.infororororormatiaprmatiaprmatiaprmatiaprmatiaprahoahoahoahoahovvvvvei.rei.rei.rei.rei.rooooo

m&m
computers

Ploieºti, Strada Romanã
nr. 50, Tel./Fax: 0244-516166

Programe TV
5 - 11
OCTOMBRIE
2016

Pag.8

Locuri de
muncã vacante
la AJOFM
Prahova

Pag.10

Pag.5

Pag.2

Mãsuri pentru încurajarea practicãrii sportului în
mod sistematic ºi organizat de cãtre copii ºi tineri

Guvernul a aprobat, în ºedinþa de
sãptãmâna trecutã, o serie de mãsuri
pentru a încuraja implicarea copiilor
ºi tinerilor juniori în activitãþi ºi compe-
tiþii sportive, pentru stimularea inte-
resului pentru practicarea în mod or-
ganizat a activitãþilor de educaþie fizicã
ºi sport, în vederea formãrii de perfor-
meri.

Concret, Executivul a aprobat fi-
nanþarea activitãþilor sportive plecând
de la selecþie, instruire, pregãtire ºi
realizarea de competiþii sportive ale
copiilor ºi juniorilor mici, precum ºi
ale persoanelor cu nevoi speciale, în
baza unor proiecte ºi programe ale

federaþiilor sportive naþionale.
În acest sens, se modificã Hotã-

rârea Guvernului nr. 311/2003 pri-
vind aprobarea înfiinþãrii pe lângã Mi-
nisterul Tineretului ºi Sportului a unei
activitãþi finanþate integral din venituri
proprii.

Potrivit noilor reglementãri, Pro-
gramele Sportive Naþionale vor fi pro-
movate, dezvoltate ºi implementate
prin competiþii sportive organizate cu
sprijinul direcþiilor judeþene pentru
sport ºi tineret. De asemenea, s-a creat
cadrul legal pentru dezvoltarea Pro-
gramului naþional “Centre naþionale
pentru pregãtirea sportivã a juniorilor

mici”. Programul va permite finanþa-
rea de acþiuni de selecþie, pregãtire
sportivã ºi participare la competiþii a
copiilor ºi juniorilor mici, pentru a par-
curge etapele pentru performanþa
sportivã, pe baza proiectelor ºi progra-
melor propuse de federaþiile sportive
naþionale.

Ministerul Tineretului ºi Sportului
va dezvolta, împreunã cu structurile
implicate, un set de activitãþi cu rol
educativ, social, de sãnãtate ºi recre-
ere, precum:

- jocuri de miºcare cu rol în
dezvoltarea fizicã ºi psihicã a copiilor:

(continuare în pagina 12)

Plafonul total al garanþiilor care pot fi emise în anul 2016 în cadrul Programului
Prima casã se suplimenteazã cu 500 de milioane de lei, potrivit unei hotãrâri
adoptate de Guvern în ºedinþa de sãptãmâna trecutã. Fondurile suplimentare
vor fi utilizate pentru acoperirea cu
prioritate a solicitãrilor de acordare
a unei finanþãri garantate în cadrul
Programului, aflat în diverse stadii
de aprobare ºi preaprobare la
finanþatori, în raport cu solicitãrile
noi.

Plafonul de garanþii pentru
anul 2016 al Programului Prima
casã a mai fost suplimentat cu 500
de milioane de lei, în luna mai.  Astfel, dupã cele douã suplimentãri,  plafonul de
garantare al acestui program guvernamental va fi, în acest an, de 2,690 miliarde
de lei.

Programul Prima casã, suplimentat
a doua oarã în 2016

Câmpina a rãmas fãrã
primar. Horia Tiseanu
nu mai are voie sã-ºi
exercite funcþia

Deschiderea anului
de învãþãmânt
cu tehnicã de
intervenþie nouã
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Câmpina a rãmas fãrã primar. Horia Tiseanu
nu mai are voie sã-ºi exercite funcþia

Lista ruºinii, a primarilor din Prahova acuzaþi de corupþie, este completatã,
începând de sãptãmâna trecutã, de Horia Tiseanu, edilul din Câmpina. Este al cel
de-al ºaptelea primar din judeþ care îºi închieie cariera în administraþia publicã
localã, dând explicaþii în faþa procurorilor. Tiseanu a fost citat la DNA Ploieºti,
marþea trecutã, în calitate de suspect, iar dupã aproape douã ore de audieri
acesta a fost plasat sub control judiciar, iar procurorii i-au interzis sã-ºi exercite
funcþia pe o perioadã de 60 de zile. Horia Tiseanu este acuzat, conform unui
comunicat al Direcþiei Naþionale Anticorupþie, de abuz în serviciu dacã funcþionarul
a obþinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, dar ºi de luare de mitã.
În acelaºi dosar sunt urmãriþi penal ºi Carmen Gheorghe, directorul Poliþiei Locale
Ploieºti (fost director al aceleiaºi instituþii de la Câmpina), Gheorghe Ecaterinescu,
fostul directorul economic al Primãriei Câmpina ºi reprezentantul unei societãþi
comerciale, Micu Constantin Octavian.

A poftit la o maºinã scumpã
Horia Tiseanu a ajuns pe mâna procurorilor anticorupþie din douã motive,

deocamdatã. În primul rând anchetatorii îi imputã faptul cã s-a folosit de un
autoturism pe care Primãria Câmpina l-a achiziþionat cu bani de la bugetul local
pentru Poliþia Localã Câmpina. În plus, felul în care aceastã maºinã a fost cumpãratã
se pare cã a depãºit limitele legale.

“În cursul anului 2014, inculpatul Tiseanu Horia Laurenþiu, în calitate de
primar al municipiului Câmpina, beneficiind de ajutorul suspecþilor Ecaterinescu
Gheorghe, Micu Costin-Octavian ºi Gheorghe Carmen Daniela, a dispus achiziþio-
narea unei maºini marca Opel Insignia, în scopul folosirii personale ºi exclusive,
cu încãlcarea dispoziþiilor legale. Autoturismul a fost cumpãrat din fondurile alocate
Poliþiei Locale Câmpina (unitate fãrã personalitate juridicã aflatã în subordinea
primarului) deoarece, conform prevederilor legale, primãria mun. Câmpina nu
avea dreptul de a achiziþiona niciun fel de autoturism pentru folosinþa proprie.

(continuare în pagina 3)

Anchetã cu stil. Stilista
Adina Buzatu ºi scriitorul
Eugen Burada, acuzaþi
de evaziune fiscal

Marcel Pãvãleanu,
la prima
condamnare pentru
evaziune fiscalã
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Vineri, la sediul Penitenciarului Ploieºti, în clubul unitãþii,  s-a desfãºurat
Bursa Locurilor de muncã pentru deþinuþi,  acþiune realizatã de Agenþia
Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Prahova în colaborare cu
personalul Serviciului de Educaþie ºi Asistenþã Socialã din Penitenciarul Ploieºti.
La eveniment au participat 60 de persoane private de libertate, propozabile
pentru liberare ºi 3 angajatori din judeþul Prahova, care au prezentat oferta
de locuri de muncã vacante din domenii precum industria petrolului,
construcþii, confecþii metalice. Deþinuþii prezenþi au primit informaþii legate de
condiþiile de angajare ca muncitori calificaþi (electriceni, sudori etc.) ºi necalificaþi,
având ocazia sã interacþioneze direct cu potenþialii angajatori.

Activitatea a avut drept scop principal încurajarea deþinuþilor pentru
cãutarea unui loc de muncã dupã liberare ºi promovarea angajãrii lor, fãrã
discriminare, în rândul antreprenorilor prezenþi, contribuind, astfel la
diminuarea marginalizãrii sociale a acestora.

În cadrul proiectului „Rãspunsul
eficient salveazã vieþi II” (Efficient Re-

sponse Saves Lives II), Departamentul
pentru Situaþii de Urgenþã, prin in-

termediul Inspectoratului General
pentru Situaþii de Urgenþã, a distribuit
ªcolii de Subofiþeri de Pompieri ºi
Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu”
Boldeºti cele mai recente achiziþii – o
autospecialã pentru stingere de mare
capacitate 5000 litri pe autoºasiu
MAN, precum ºi o motopompã remor-
cabilã de mare capacitate NOVUS
600 MPS, destinate procesului ins-
tructiv-educativ. Aceastã completare
a tehnicii de intervenþie existente vine
atât în sprijinul dezvoltãrii cunoºtin-
þelor de specialitate ale elevilor în ca-
drul formãrii iniþiale, cât ºi al cadrelor
militare din I.G.S.U., prin perfecþiona-
rea sistemului de pregãtire a per-
sonalului care executã misiuni în zo-
nele afectate de inundaþii ºi incendii.

Deschiderea anului de învãþãmânt,
cu tehnicã de intervenþie nouã

Bursa locurilor de muncã
la Penitenciarul PloieºtiDupã cum este ºi firesc, cel mai important eveniment

al lunii octombrie rãmâne începutul noului an ºcolar. La
ºcoala de Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie Civilã “Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti, ziua de 3 octombrie 2016 a marcat
o nouã paginã de istorie, deschiderea anului de învãþãmânt
2016-2017. Este locul în care este continuatã tradiþia de
aplicare intensivã a
reformei în învãþã-
mântul preuniver-si-
tar militar, dar ºi de
derulare a cursurilor
pentru iniþiere în ca-
rierã a subofiþerilor
din inspectoratele
pentru situaþii de ur-
genþã.

ªcoala are un
caracter eficient ºi
preponderent forma-
tiv. Perioada urmãtoa-
re va fi una de ma-
ximã acumulare in-
telectualã, de modelare caracterialã ºi de cizelare com-
portamentalã a celor 225 de elevi din anul I. Totodatã, în
aceastã perioadã în cadrul ºcolii îºi continuã studiile cei

25 de elevi de anul II - maiºtri militari - ºi se perfecþioneazã
47 de cadre militare din inspectoratele pentru situaþii de
urgenþã judeþene.

Comandantul ºcolii, colonel Ioan-Cristian Constantin,
a felicitat elevii de anul I, spunându-le cã „aþi demonstrat
cã sunteþi demni de a purta uniforma militarã, de a purta

însemnele salvato-
rilor vieþii ºi a bunu-
rilor semenilor noº-
tri. Sunteþi deja în-
vingãtori ºi, sub aus-
piciile primei bãtãlii
câºtigãtoare cu cei-
lalþi concurenþi dar
ºi cu voi înºivã, vã fe-
licit ºi vã urez bun
venit în cadrul insti-
tuþiei  noastre “.

Nu ne rãmâne
decât sã urãm mult
succes elevilor în a-
nul care abia înce-

pe, iar conceptele de camaraderie, onoare, demnitate,
respect faþã de lege ºi semeni, dragoste faþã de adevãr
ºi dreptate sã le devinã coordonate majore în viaþã!

3 octombrie 2016 … în uniformã

Adina Buzatu, stilistul urmãrit
penal de cãtre procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Ploieºti, într-un dosar de evaziu-
ne fiscalã, a reuºit sã înduplece jude-
cãtorii de la Ploieºti. Plasatã sun con-
trol judiciar pe cauþiune în valoare de
300.000 de lei, Buzatu a obþinut înju-
mãtãþirea valorii pe care trebuie sã o
ofere drept garanþie pentru a nu fi
arestã. Astfel, Tribunalul Prahova a

decis ca Alina Buzatu sã ofere o cau-
þiune de 160.000 de lei, decizia fiind
una definitivã. În acelaºi dosar a mai
fost plasat sub control judiciar pe cau-
þiune ºi scriitorul Eugen Burada, valoa-
rea acesteia fiind stabilitã la suma de
300.000 de lei. Deocamdatã Burada
nu a atacat decizia procurorilor în ins-
tanþã. Cei doi au ajuns în faþa procu-
rorilor ploieºteni pentru cã ar fi impli-
caþi într-un circuit fiscal fictiv, în vede-
rea reducerii bazei de impozitare a
sumelor datorate bugetului de stat.
Prejudiciul calculat în cauzã este de
37.950.712 lei, constând în impozit
pe profit neconstituit ºi taxã pe valoare
adãugatã dedusã în mod nelegal.

Cinci morþi în nici 48 de ore este
bilanþul negru al weekend-ului ce
tocmai a trecut. Lanþul morþilor tragice
a început încã de vineri seara când,
în urma unui accident petrecut pe
DN1, în dreptul localitãþii Azuga, o
femeie ºi-a pierdut viaþa. Accidentul
s-a petrecut dupã ce douã auto-
turisme care circulau în sens opuss-
au ciocnit frontal, iar în urma impac-
tului o femeie în vârstã de 60 de ani
a rãmas încarceratã. În ciuda efor-
turilor medicilor de la Ambulanþã, victi-
ma nu a mai putut fi salvatã ºi a fost
declarat decesul. Alte patru persoane
au fost rãnite, fiind transportate, douã
la Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Ploieºti, una la un spital din Braºov ºi
o a patra, care era în stare mai gravã,
la un spital din Bucureºti. Evenimen-
tele negre au continuat sâmbãtã noap-
tea, când un incendiu a cuprins lo-
cuinþa ºi garajul unei case din locali-
tatea Filipeºtii de Târg. Din fericire,
incendiul nu s-a soldat cu victime

umane, dar pagubele materiale au
fost importante: douã autoturisme
distruse cumplet de flãcãri, iar casa,
parþial. La doar câteva ore, pompierii
sunt alertaþi din nou, de data aceasta
la Valea Doftanei, acolo unde o bã-
trânã imobilizatã la pat a fost gãsitã
carbonizatã în casa cuprinsã de flã-
cãri. Cel mai probabil, cauza incen-
diului a fost focul lãsat nesupra-
vegheat în sobã sau o candelã
aprinsã. Totul a culminat cu dimineaþa
zilei de duminicã, atunci când trei
persoane au murit în condiþii suspecte
la o distanþã de doar câteva ore.
Primul deces a fost constatat în loca-
litatea Berceni, la sediul unei societãþi
comerciale din domeniul petrolului.
Paznicul acestei societãþi, un bãrbat
în vârstã de 67 de ani, a fost gãsit
decedat de cãtre colegii sãi de
muncã, în postul de lucru. În acest
caz s-a deschis un dosar penal pentru
a se stabili dacã este vorba despre
un accident de muncã. Alerta a fost

datã apoi la Câmpina. Aici, un cetã-
þean american a fost gãsit mort în casã
de cãtre nepotul sãu. Bãrbatul, cunos-
cut cu afecþiuni medicale grave, s-a
simþit rãu încã de sâmbãtã când a
mers la Spitalul Municipal din Localita-
te pentru un control. Bãrbatul a refu-
zat însã internarea ºi s-a întors la do-
miciliul rudelor sale unde a ºi fost gãsit
mort duminicã dimineaþa. Un alt de-
ces a fost raportat tot duminicã, de
data aceasta la Urlaþi. Aici o femeie în
vârstã de 56 de ani a cãzut din picioa-
re în timp ce se afla la cules de struguri
cu mai multe rude. Probabil cã fe-
meia a murit cu zile, pentru cã cei cu
care era în vie nu aveau telefon mobil
ºi nu au putut sã cearã ajutor la 112
în timp util. Au transportat-o cu cãruþa
pânã în satul Fântânele ºi abia aici
au reuºit sã sune la Ambulanþã. Prea
târziu însã. Femeia a fost declaratã
decedatã, cel mai probabil în urma
unui infarct.

(D.F.)

Marcel Pãvãleanu, un contro-
versat politician prahovean, conoscut
ca apropiat al familiei fostului preºe-
dinte al Consiliului Judeþean Prahova,
Mircea Cosma, a fost condamnat la
trei ani de închisoare cu suspendare
ºi la plata unor despãgubiri cãtre stat
în valoare de 1.8 milioane de lei, con-
siderat prejudiciu în cauzã. Condam-
narea a fost datã de Tribunalul Praho-
va nu este definitivã ºi a fost deja ata-
catã la Curtea de Apel Ploieºti.
Aceastã cauzã, în care instanþa s-a

pronunþat pe fond, a fost instrumen-
tatã de Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Ploieºti încã din 2010 ºi a fost
deferitã justiþiei în 2011. Din cauza
unor proceduri nerespectate, dosarul
a fost retrimis la Parchet, iar judecata
a fost reluatã abia în toamna anului
2013, exact anul în care izbunea un
alt scandal care l-a avut în centru pe
Marchel Pãvãleanu, dar ºi pe Mircea
ºi Vlad Cosma, Rãzvan Alexe ºi o bu-
nã parte dintre oamenii de afaceri pra-
hoveni supranumiþi „regi ai asfaltului”.
Scandalul cunoscut drept “dosarul
Alexe-Pãvãleanu”, cu un prejudiciu
record la acea datã pentru Prahova,
de aproximativ 35 milioane de euro,
este considerat momentul zero al
declinului baronilor locali.

S-a cerut atunci arestarea lui
Mircea Cosma, preºedinte în funcþie
al CJ Prahova, dar ºi arestarea fiului
acestuia, deputatul Vlad Cosma.

Weekend negru în Prahova:
Cinci morþi în 48 de ore

Tribunalul Prahova,
generos cu stilistul
Adina Buzatu

(D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Marcel Pãvãleanu, la prima
condamnare pentru evaziune fiscalã

(continuare pe site-ul
Informatia Prahovei
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(urmare din pagina 1)
Pentru a pãstra o aparenþã de legalitate au

fost întocmite douã facturi pentru cumpãrarea
autoturismului, ambele emise de societatea
reprezentatã de suspectul Micu Costin-Octavian,
în valoare totalã de 131.600,66 lei
(79.802,20+51.798,46 lei), echivalent al sumei
de 29.654 euro. Ulterior, documentele respective
au fost înregistrate în contabilitatea instituþiei
publice în conturi separate, cu consecinþa aparentei
respectãri a pragului valoric legal de 18.000 de
euro, în contextul în care s-a considerat cã o achiziþie
în aceastã limitã ar fi fost legalã (este de menþionat
cã potrivit O.U.G. 34/2009, cu completãrile
ulterioare, instituþiilor publice li se interzisese la
acea datã însuºi dreptul de a achiziþiona
autoturisme),” se aratã într-un comunicat al DNA
Ploieºti.

În plus, se aratã în acelaºi raport „deºi
autoturismul a fost achiziþionat de la capitolul
61.02.- Ordine publicã ºi siguranþa naþionalã, Poliþia
Localã nu a beneficiat de acest autoturism,
desfãºurându-ºi activitatea dupã data transferului
acestuia la Primãria Câmpina cu un alt autoturism
primit în schimbul Opelului Insignia, respectiv un
autoturism Volkswagen Jetta. În aceste condiþii,
pentru autoturismul Opel Insignia nu poate fi
reþinutã excepþia prevãzutã la art. 5, alin.(9) din
O.G. nr.80 din 30 august 2001, referitoare la faptul
ca instituþiile din domeniul ordinii publice ºi
siguranþei naþionale pot achiziþiona autoturisme al
cãror preþ poate depãºi contravaloarea în lei a
sumei de 18.000 euro, deoarece Poliþia Localã nu
a utilizat acest autoturism de la data achiziþiei ºi
pânã la data transferului, nefiind astfel respectatã
nici destinaþia cheltuielilor generate de achiziþia
acestuia”.

Scandal la Câmpina pe
tema “limuzinei” negre
Opelul Insignia a reprezentat motivul unui scan-

dal în consiliul local Câmpina, dupã ce o parte dintre
reprezentanþii acestui for ºi-au dat seama care a
fost miºcarea fãcutã de primar pentru a ajuns sã
conducã aceastã maºinã. Curtea de Conturi a fost
instituþia care a depistat neregulile ºi a cert, în anul
2015, ca Primãria sã intre în legalitate. La acel
moment avea douã variante: fie ceda maºina
Poliþiei Locale, instituþie pentru care a ºi fost
cumpãrate de altefel, fie se plãtea din buzunarul
propriu diferenþa de bani de la 18.000 de euro
pânã la 30.000 de euro. Evident, primarul a
acceptat sã trimitã maºina la Poliþie Localã. La acel
moment, în vara anului trecut, consilierii locali
câmpineni au realizat cã Opelul este o maºinã prea
scumpã ºi prea sofis-ticatã pentru Poliþia Localã. S-
a pus chiar proble-ma ca maºina sã fie vândutã
imediat, iar cu banii obþinuþi pe ea sã se
achiziþioneze douã autoturisme mai ieftine (Logan),
doar cã aceastã intenþia a rãmas doar la nivel de
discuþii, Opelul Insignia fiind ºi acum la dispoziþia
directorului Poliþiei Locale Câmpina, Marius Viºean.

Zeciuiala pentru
un contract de la Primãrie

În afarã de infracþiunea de abuz în serviciu, la
care se referã achiziþionarea autoturismului Opel
Insignia, Horia Tiseanu mai este acuzat ºi de luare
de mitã. Procurorii DNA Ploieºti susþin cã edilul din
Câmpina a pretins de la reprezen-tantul unei
societãþi comerciale un procentaj de 10% din
valoarea unui contract de execuþie lucrãri în sumã

totalã de 317.817 lei, din care
a primit efectiv suma de
17.000 de lei. În schimbul aces-
tor bani, inculpatul a facilitat
firmei omului de afaceri câºtiga-
rea selecþiei de oferte (la cere-
rea primarului Tiseanu Horia
Laurenþiu au fost întocmite alte
2 oferte la preþuri superioare,
fapt ce a asigurat desemnarea
ca ºi câºtigãtoare a ofertei societãþii reprezentate
de omul de afaceri) ºi a procedat la aprobarea în-
cheierii contractului respectiv.

DNA nu se opreºte
doar la Opel ºi la ºpaga

de 17.000 de lei
Procurorii DNA nu se opresc doar la acuzaþiile

privind achiziþionarea nelegalã a autoturismului
Opel Insignia ºi la modica sumã de 17.000 primitã
cu titlu de mitã de cãtre primarul Horia Tiseanu.
Atât surse judiciare, confirmate de oficiali din cadrul
administraþiei publice locale au precizat cã procu-
rorii anti-corupþie au solicitat reprezentanþilor Primã-
riei Câmpina o serie de documente privind achizi-
þiile publice ºi lucrãrile finanþate cu fonduri locale,
dar ºi europene derulate în oraº în perioada ultimu-
lui mandat al edilului Tiseanu. Se au în vedere, sus-
þin aceleaºi surse, lucrãri ºi achiziþii de la toate
instituþiile aflate în subordinea Pri-mãriei Câmpina,
de la ºcoli ºi grãdiniþe pânã la spitalele din oraº,
Casa de Culturã ºi Casa Tineretului. În plus, au fost
solicitate ºi docu-mente privind consumul de
combustibil al au-toturismelor folosite de Primãria
condusã de Tiseanu, susþin aceleaºi surse.

Câmpina a rãmas fãrã primar. Horia Tiseanu
nu mai are voie sã-ºi exercite funcþia

Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Prahova au decis sã-i intrerzicã
lui Eugen David, primarul comunei Floreºti,
sã-ºi mai exercite funcþia pe o perioadã de
60 de zile. Decizia a fost luatã în data de 11
septembrie, exact la douã luni de la data
percheziþiilor care au avut loc la Floreºti,
atât în sediul Primãriei condusã de David,
cât ºi la domiciliul edilului. Anchetatorii au
decis sã sporeascã mãsurile preventive ºi
în ceea ce o priveºte ºi pe soþia edilului,
Simona David, consilier judeþean, în sensul
cã i-au interzis acesteia sã mai intre în
sediul Primãriei Floreºti în urmãtoarele
douã luni. Aceastã mãsurã preventivã nu a
fost luatã încã de la data demarãrii anchetei,
adicã în luna iulie a acestui an, soþii David
au primit atunci doar un control judiciar
simplu, cu interdicþia de a pãrãsi teritoriul
României.

De ce au decis
procurorii sã-i interzicã
lui David sã-ºi exercite

funcþia de primar

Aceastã interdicþie luatã la douã luni
de la deschiderea urmãririi penale este o
premierã pentru justiþia prahoveanã. Iniþial,
procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
Prahova i-au reþinut pentru 24 de ore pe
soþii David ºi au cerut apoi judecãtorilui de
drepturi ºi libertãþi din cadrul Tribunalului
Prahova arestarea preventivã pentru 30 de
zile. Instanþa a respins, însã, cererea ºi a
acordat ca mãsurã preventivã pe numele
celor doi doar acel control judiciar fãrã prea
multe restricþii. Decizia a rãmas definitivã
ºi dupã contestaþia de la Curtea de Apel
Ploieºti. Conform procedurilor, procurorii au
fost nevoiþi sã mai aºtepte încã 60 de zile
pânã ce au putut sã solicite prelungirea
perioadei de control judiciar, de data aceasta
cu prevederi mult mai restrictive faþã de cei
doi inculpaþi, Simona ºi Eugen David.

Care sunt acuzaþiile care

i se aduc primarului

Eugen David este urmãrit penal într-
un dosar în care se fac cercetãri cu privire
la spãlare de bani, evaziune fiscalã ºi abuz
în serviciu. Conform Parchetului de pe lângã
Tribunalul Prahova, Eugen David este acuzat
cã, în perioada 2011 – 2016, a acordat
2073 de ajutoare de urgenþã fãrã
întocmirea de anchete sociale, doar prin
dispoziþie, banii ajungând la rude ºi prieteni
ori la persoane apropiate. Acelaºi primar
este acuzat cã a încheiat contracte pentru
deszãpezirea localitãþii cu firme care nu
aveau muncitori ºi utilaje, lucrãrile fiind
executate în fapt de angajaþii Primãriei. Sunt
sume mari de bani care i se imputã edilului,
de ordinul milioanelor de lei. Este suficient
sã precizãm cã doar pentru ajutoarele de
urgenþã acordate în perioada 2011-2016
s-au cheltuit din bugetul localitãþii 770.000
lei. Soþia primarului, Simona David, este ºi
ea acuzatã de complicitate la faptele ilegale
presupus sãvârºite de Eugen David.

Potrivit unui comunicat al IJP Prahova,
“din cercetãri a reieºit cã persoanele
bãnuite ar fi beneficiat abuziv de fonduri
publice, sumele obþinute fiind transferate
într-un circuit comercial fictiv. Ulterior, banii
erau retraºi numerar ºi introduºi în circuitul
civil, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin
aceste plãþi nelegale fiind de peste
3.200.000 de lei.

Totodatã, una dintre persoanele vizate
este bãnuitã cã ar fi acordat în 2073 cazuri
plãþi cu titlu de ajutoare de urgenþã fãrã a fi
întocmit documentaþia aferentã. De
asemenea, prin contracte întocmite abuziv,
aceasta a trecut mai multe bunuri în
patrimoniul societãþilor pe care le controla,
cauzând un prejudiciu de peste 770.000
lei. Conform documentului citat, în perioada
2010 — 2015, cei bãnuiþi în cauzã ar fi
creat un circuit financiar fictiv în vederea
reducerii bazei de impozitare a sumelor
datorate bugetului de stat.”

David, la al doilea

dosar penal

Eugen David a fost deja trimis în
judecatã de cãtre procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti, într-un alt dosar în care este acuzat
de conflict de interese. În acest dosar, care
se aflã pe rolul instanþei penale a
Judecãtoriei Câmpina, au fost aduse acuzaþii
primarului care se pare cã s-ar fi folosit de
banii de la bugetul local dupã cum a dorit.
Conform rechizitoriului procurorilor, în
perioada 16.09.2009 – 26.02.2014, David
Eugen Eduard, în calitate de primar al
comunei Floreºti, în exercitarea atribuþiilor
de serviciu, a îndeplinit un act, respectiv a
emis 9 dispoziþii de platã, prin care s-a
obþinut, direct, un folos material pentru o
rudã ºi finii sãi, respectiv a dispus plata
cãtre aceºtia a unor ajutoare de urgenþã,
valoarea totalã a sumelor plãtite fiind de
32.500 lei. Astfel, atât mama, cât ºi socrii
ºi cumnaþii/cumnatele inculpatului au
beneficiat de plata unor sume de bani în
vederea efectuãrii unor investigaþii medi-
cale complexe ori a unor intervenþii chirur-
gicale în valoare totalã de 32.500 lei.

În afarã de primarul municipiului
Câmpina, Horia Tiseanu, care a fost ºi el
suspendat din funcþie pentru o perioadã de
60 de zile (vezi pagina 3), ºi de primarul din
Floreºti, la nivelul judeþului Prahova alþi doi
edili se aflã în situaþii similare. Este vorba
despre Vlad Oprea, primarul localitãþii
Sinaia, care are ºi el interdicþia de a-ºi
exercita funcþia impusã de procurorii DNA
Ploieºti, ºi despre primarul localitãþii Bãicoi,
Ciprian Stãtescu. Acestuia din urmã i-a
încetat de drept mandatul dupã ce a fost
condamnat definitiv la închisoare de cãtre
Curtea de Apel Ploieºti, tot într-un dosar în
care a fost acuzat de conflict de interese.

(D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Horia Tiseanu
a contestat controlul

judiciar

Cum era de aºteptat ºi cum se întâmplã în
toate cauzele similare, Horia Tiseanu reprezentat
de avocatul Laurenþiu Mihalcea, a contestat deja
mãsura preventivã a controlului judiciar. Dosarul
se aflã pe rolul instanþei de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Prahova. Decizia acestei instanþe
nu va fi una definitivã ºi va putea fi contestatã la
Curtea de Apel Ploieºti de fiecare parte
nemulþumitã de hotãrâre. Prin urmare, Horia
Tiseanu va afla dacã va mai avea dreptul sã-ºi
exercite funcþia de primar abia spre finele acestei
sãptâmâni, dupã ce sentinþa va rãmâne definitivã.

În ceea ce priveºte situaþia administrativã a
municipiului Câmpina, la conducerea Primãriei
Câmpina a rãmas, conform prevederilor legale,
Adrian Piþigoi care va fi viceprimar cu atribuþii de
primar în perioada în care Tiseanu se aflã sub
puterea mãsurii preventive. Urmeazã ca, în cel mai
scurt timp, Consiliul Local Câmpina sã aleagã, din
rândul consilierilor, un nou vice-primar.

(D.F.)

Eugen David, primarul comunei Floreºti,
interdicþie de a-ºi exercita funcþia

Stilista Adina Buzatu, scriitorul ºi
scenaristul Eugen Burada, un avocat
ºi alte nouã persoane au fost audiate,
joi, de cãtre procurorii din cadrul Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti într-un dosar de evaziune
fiscalã ºi spãlare de bani în care pre-
judiciul a fost calculat la suma de
aproximativ 38 milioane de lei. În urma
audierilor, care au durat aproape o zi
întreagã, Adina Buzatu a fost lãsatã
sã plece fãrã accesorii neadecvate
þinutei, dar a fost plasatã sub control
judiciar pe cauþiune. Ea va trebui sã
ofere drept garanþie procurorilor
suma de 50. 000 de lei pentru ca
aceºtia sã nu cearã instanþei ares-
tarea preventivã. În acelaºi dosar,
scriitorul Eugen Burada a fost ºi el
plasat sub control judiciar pe cauþiune
în valoare de 300.000 de lei.În acelaºi
dosar au mai fost plasate sub control
judiciar alte nouã persoane, printre
care ºi un avocat din Bucureºti.

Buzatu ºi Burada au ajuns în faþa
anchetatorilor din Ploieºti în urma
unor percheziþii care au avut loc atât
în Prahova, cât ºi în Ilfov, Bucureºti,
Iaºi ºi Suceava. Anchetatorii spun cã,
în perioada 2012-2014, persoanele
implicate în aceastã cauzã ar fi creat
un circuit fiscal fictiv, în vederea re-
ducerii bazei de impozitare a sumelor
datorate bugetului de stat. Astfel,
administratorii unui numãr de 20 de
societãþi comerciale au înregistrat în

evidenþele contabile cheltuieli care
nu au la bazã operaþiuni reale având
drept scop sustragerea de la plata
taxelor ºi impozitelor.

Prin intermediul acelor firme ar
fi fost efectuate operaþiuni bancare
(retrageri de numerar) pentru acte
comerciale care nu ar fi avut loc în
realitate.

“În baza facturilor emise de
societãþile “fantomã” controlate de
suspecþi, s-a creat un prejudiciu bu-
getului de stat în valoare de apro-
ximativ 37.950.712 lei, constând în
impozit pe profit neconstituit ºi taxã
pe valoare adãugatã dedusã în mod
nelegal. De asemenea, sumele de
bani care au fãcut obiectul acestui
circuit financiar fictiv ºi care consti-
tuie produsul infracþiunii de spãlare
a banilor sunt în valoare de
117.746.750 lei”, se aratã în co-
municatul Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti.

Dacã Adina Buzatu a fost au-
diatã joi, în urma audierilor, Eugen
Burada a venit la Ploieºti pentru a da
declaraþii în faþa procurorilor abia
luni. Surse judiciare au precizat cã
scriitorul ar fi transmis prin inter-
mediul avocatului sãu cã, joia trecutã,
în ziua percheziþiilor, se afla la câteva
sute de kilometri de Ploieºti, mai ex-
act la Oradea ºi cã va veni de bunã-
voie la Parchet.

(D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Anchetã cu stil
Stilista Adina Buzatu ºi scriitorul EugenStilista Adina Buzatu ºi scriitorul EugenStilista Adina Buzatu ºi scriitorul EugenStilista Adina Buzatu ºi scriitorul EugenStilista Adina Buzatu ºi scriitorul Eugen

Burada, acuzaþi de evaziune fiscalBurada, acuzaþi de evaziune fiscalBurada, acuzaþi de evaziune fiscalBurada, acuzaþi de evaziune fiscalBurada, acuzaþi de evaziune fiscal
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Conform unui act normativ, Exe-
cutivul a majorat valoarea „bursei pro-
fesionale” de la 200 la 250 de lei,
sumã oferitã fiecãrui elev de la învãþã-
mântul profesional, în fiecare lunã.
Bursa respectivã este acordatã atât
elevilor care învaþã la stat, cât ºi celor
de la privat, dar numai pentru profe-
sionalã, pentru toþi cei trei ani de stu-

Veºti bune pentru elevii
de la profesionalã!

diu. Învãþãmântul profesional bene-
ficiazã de acestã bursã din 2012,
dorindu-se ca, prin aceasta, tot mai
mulþi elevi sã-ºi îndrepte paºii spre
învãþãmântul profesional. Cu toate
acestea, numãrul cursanþilor la aceas-
tã formã de învãþãmânt nu este prea
ridicat, tradiþia în familiile din România
preferând liceul. În Prahova, sunt

aproximativ 3.100 de elevi care frec-
venteazã cursurile ºcolii profesionale.

Pentru a intra în posesia acestor
bani, doritorul trebuie sã depunã o
cerere, la unitatea de învãþãmânt la
care este înscris, în perioada 15-25
decembrie.

Totuºi, sunt stabilite ºi câteva
condiþii pentru ca elevul sã aibã acces
la bursã. În cazul în care se acu-
muleazã 10 absenþe nemotivate, luna
viitoare elevul respectiv nu mai intrã
în posesia banilor, situaþia devenind
ºi mai gravã dacã se ajunge la 20 de
absenþe nemotivate, atunci nemaia-
cordându-se bursa pentru urmãtoa-
rele 3 luni. De asemenea, bursa se
retrage elevului care rãmâne repe-
tent.

Mihail Marinescu

Odatã cu startul anului ºcolar 2016-2017, pe data
de 12 septembrie, au fost reluate ºi activitãþile
extraºcolare la Palatul Copiilor Ploieºti, dar ºi la cluburile
copiilor. Oferta educaþionalã pentru anul ºcolar care
tocmai a început est eextrem de bogatã, ea curpinzând
urmãtoarele cercuri: Informaticã; Educaþie pentru
cetãþenie democraticã; Picturã; Gimnasticã ritmicã;
Balet; Dans modern; Canto popular; Cenaclu - literar/

Bursa acordatã lunarBursa acordatã lunarBursa acordatã lunarBursa acordatã lunarBursa acordatã lunar
pentru elevii carepentru elevii carepentru elevii carepentru elevii carepentru elevii care
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formã de învãþãmântformã de învãþãmântformã de învãþãmântformã de învãþãmântformã de învãþãmânt
a fost majoratãa fost majoratãa fost majoratãa fost majoratãa fost majoratã
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Gradul didactic II
Pentru gradul  didactic II, înscriere

din luna octombrie a.c. sunt valabile
pentru sesiunea 2018.

Condiþii de înscriere: stagiu de pre-
dare efectivã la catedrã de la obþinerea
definitivatului în învãþãmânt – 4 ani (sau
3 ani dacã media de la
examenul de definitivat
este 10); în toate cazurile,
vechimea la catedrã ne-
cesarã înscrierii se calcu-
leazã de la data obþinerii
definitivatului pânã la da-
ta de 31 august a anului
ºcolar în care se susþin ins-
pecþia specialã ºi probele
scrise ºi orale (nu se iau în
calcul perioadele de con-
cediu fãrã platã sau con-
cediu creºtere ºi îngrijire
copil); calificativul cel puþin
bine obþinut la aprecierile
anuale ºi inspecþiile
ºcolare (dacã au avut loc), în ultimii doi
ani de activitate premergãtori înscrierii.

Preînscrierea pentru gradul didac-
tic II se face în octombrie 2016, cu îns-
criere anul viitor, tot în octombrie, pentru
sesiunea 2019. Condiþii de preînscriere:
stagiu de predare efectivã la catedrã de
la obþinerea definitivatului în învãþãmânt
- 1 an (sau 0 ani dacã media de la exa-
menul de definitivat este 10); calificativul
cel puþin BINE obþinut la aprecierea
anualã ºi inspecþiile ºcolare (dacã au
avut loc), în ultimul  an lucrat înainte de
înscriere. Cererile – tip se depun la uni-
tatea ºcolarã, în perioada 3-14.10.
2016, vor fi vizate, semnate ºi ºtampi-
late de cãtre directorii unitãþilor de
învãþãmânt, dupã care vor fi aduse la
ISJ, la camera 14, de cadrul didactic res-
ponsabil cu formarea continuã din uni-
tatea de învãþãmânt (numai cu adresã
de înaintare – în dublu exemplar) în
perioada 17-28.10.2016, numai con-
form planificãrii pe zone.

Pentru a promova examenul dedi-
cat gradului  II, candidatul trebuie: sã
aibã calificativ  cel puþin „Bine” la apre-
cierile anuale ºi la inspectiile ºcolare
dupa caz, 2 ani înainte de înscriere plus
pânã la obþinerea gradului didactic II; cel
puþin „Bine” la inspecþiile curente; cel
puþin nota 8 la inspecþia specialã; cel
puþin nota 8 la probele de examen (la
fiecare dintre probele scrise sau orale);
media de promovare sã fie, de aseme-
nea, de cel puþin 8.

Gradul didactic I
Pentru gradul  didactic I, înscriere

din octombrie a.c., este valabilã pentru
sesiunea 2019. Condiþii de înscriere:
stagiu de predare efectivã la catedrã de
la obþinerea gradului II în învãþãmânt –
4 ani (sau 3 ani dacã media de la exa-
menul de la gradul II este 10); în toate
cazurile, vechimea la catedrã necesarã
înscrierii se calculeazã de la data obþinerii

gradului I pânã la data de 31 august a
anului ºcolar în care se susþin inspecþia
specialã ºi lucrarea metodico-ºtiinþificã
(nu se iau în calcul perioadele de conce-
diu fãrã platã sau concediu creºtere ºi
îngrijire copil); calificativul „Foarte Bine”
obþinut la aprecierile anuale ºi inspecþiile
ºcolare (dacã au avut loc), în ultimii doi

ani de activitate premergãtori înscrierii.
Preînscrierea pentru gradul  didac-

tic I, în octombrie 2016, înscriere în oc-
tombrie 2017, valabilã pentru sesiunea
2020. Condiþii de preînscriere: stagiu
de predare efectivã la catedrã de la
obþinerea gradului II în învãþãmânt  - 0
ani (dacã media de la examenul de gra-
dul II este 10, se trece peste etapa de
preînscriere, fãcându-se direct IC1 în pe-
rioada 1 octombrie – 15 octombrie
2016 ºi depunerea dosarului de îns-
criere în octombrie 2015);

Cererile – tip se depun la unitatea
ºcolarã în perioada 3-14 octombrie a.c.
ºi vor fi vizate, semnate ºi ºtampilate
de cãtre directorii unitãþilor de învãþã-
mânt. Dupã aceea, în perioada 17-28
octombrie a.c., vor fi aduse la Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Prahova, tot la ca-
mera 14, de cadrul didactic responsabil
cu formarea continuã din unitatea de
învãþãmânt (numai cu adresã de înain-
tare – în dublu exemplar.

Pentru promovarea examenului de
la gradul didactic I, candidatul trebuie:
sã obþinã calificativ cel puþin „Foarte
bine” la aprecierile anuale ºi la inspectiile
ºcolare dupã caz, 1 an înainte de îns-
criere plus pânã la obþinerea gradului
didactic I; calificativ cel puþin „Foarte
bine” la inspecþii curente; cel puþin nota
8 la inspecþia specialã (aceastã medie
condiþioneazã prezenþa la examen ºi
este luatã în calcul la media finalã);
recenzia lucrãrii - cel puþin nota 8, susþi-
nerea lucrãrii - cel puþin nota 8 la probele
de examen (nota finalã a lucrãrii meto-
dico-ºtiinþifice = medie aritmeticã între
recenþia lucrãrii ºi susþinerea lucrãrii);
media de promovare sã fie de cel puþin
8 (este media aritmeticã obþinutã din
media de la inspecþia specialã ºi nota fi-
nalã obþinutã pentru lucrarea metodico-
ºtiinþificã).

Mihail Marinescu

Ambasada Statelor Unite în Ro-
mânia, alãturi de Consiliile Americane
pentru Educaþie Internaþionalã ºi de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, invitã liceeni cu
cetãþenie românã sã participe în pro-
gramul FLEX 2017-2018. Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice va promova, prin intermediul ins-
pectoratelor ºcolare judeþene, Pro-
gramul FLEX în liceele româneºti.

Programul de schimb de expe-
rienþã FLEX este finanþat de Depar-
tamentul de Stat al Guvernului Sta-
telor Unite ale Americii ºi îºi propune
sã ofere liceenilor din România ocazia
de a trãi în cadrul unei familii ame-
ricane ºi de a studia într-un liceu ame-
rican pe parcursul anului academic
2017-2018. Participarea în Programul
FLEX, aflat acum la al doilea an de
existenþã în România, este gratuitã.
În primul an de implementare, FLEX
România a oferit bursa unui numãr
de 24 de liceeni români din mai multe
judeþe ale þãrii, aflaþi în acest moment
în Statele Unite ale Americii, în state
precum Washington, Texas, Colorado,
California sau Maine. Programul se
adreseazã ºi liceenilor cu dizabilitãþi,
în generaþia recentã trei dintre bur-
sieri fiind tineri cu diverse dizabilitãþi.

Ce este programul
FLEX?

Programul FLEX a fost creat de
Congresul Statelor Unite în 1992 iar
acum se aflã în cel de-al 24-lea an de
existenþã. Programul presupune un
an întreg de schimb de experienþã
pentru tinerii liceeni, în Statele Unite
ale Americii. Obiectivul programului
promovarea înþelegerii reciproce între
cetãþenii Statelor Unite ºi þãrile din re-
giune, pentru ca liceenii sã înveþe mai

multe despre SUA ºi sã le prezinte
americanilor þãrile lor de origine. În
2017-2018, la nivel global, aproximativ
900 de liceeni vor studia în SUA în
cadrul programului FLEX. Fiecare bur-
sier va locui timp de un an de zile ca
membru al unei familii americane ºi
va studia într-un liceu american,
având toate costurile acoperite prin
program.

Cine finanþeazã
programul?

Programul de burse este finanþat
în totalitate de cãtre Guvernul Statelor
Unite ºi administrat de Biroul Educa-
þional ºi Cultural (ECA) din cadrul De-
partamentului de Stat, cu finanþare
de la Congresul SUA. ECA încurajeazã
înþelegerea dintre cetãþenii Statelor
Unite ºi cetãþenii celorlalte state.
Programul FLEX este sprijinit la nivel
local de cãtre cetãþeni ºi licee din Sta-
tele Unite ale Americii ce gãzduiesc,
educã ºi sprijinã liceeni fãrã a primi
vreo compensaþie financiarã.

Competiþia este deschisã licee-
nilor care îndeplinesc cumulativ ur-
mãtoarele condiþii: au cetãþenie
românã; sunt nãscuþi între 1 ianuarie
2000 ºi 15 iulie 2002; sunt actual-
mente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-

a; studiazã limba englezã în liceu;
îndeplinesc criteriile pentru a obþine
viza SUA ºi nu au stat în SUA mai mult
de 3 luni în ultimii 5 ani.

Aplicaþiile pot fi depuse pânã pe
data de 18 octombrie la urmãtoarea
adresã: https://ais.americancouncils.
org/flex.

Informaþii complete despre pro-
gram pot fi obþinute scriind la adresa

de email: romania@americancoun
cils.eu sau accesând site-ul www.
americancouncils.ro.

În atenþia cadrelor didactice
care doresc sã obþinã gradele

didactice în învãþãmânt!

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2017-2018

Mihail Marinescu
Sursa: edu.ro

creaþie literarã; Culturã ºi civilizaþie englezã; Teatru/
Teatru de revistã; Creaþie confecþii; Etnografie ºi folclor;
Muzicã vocal – instrumentalã; Muzicã vocal –
instrumentalã; Muzicã vocal – instrumentalã; Muzicã
uºoarã; ªah; Aero-modele.

Clubul Copiilor din Breaza - structurã a Palatului
Copiilor Ploieºti, anunþã, de asemenea, deschiderea activi-
tãþilor extraºcolare începând cu data de 12 septembrie
2016. Oferta educaþionalã pentru anul ºcolar 2016 –
2017 conþine urmãtoarele cercuri: Educaþie pentru Cetã-
þenie Democraticã; Muzicã popularã; ªah; Karate – Hand-
bal; Carting.

Toate activitãþile desfãºurate în cadrul Palatului Copii-
lor ºi cluburi ale copiilor sunt gratuite.

Mihail Marinescu

Cursurile au reînceput ºi la
Palatul Copiilor din Ploieºti
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La sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prahova a avut loc pe 5 octombrie, festivitatea
de decernare a titlurilor “Profesorul anului” ºi
“Elevul anului”, pe baza rezultatelor înregistrate

în anul ºcolar 2015-2016, acþiunea fiind prile-
juitã de sãrbãtorirea Zilei Internaþionale a Educa-
þiei. Titlurile ºi premiile au fost oferite de cãtre
Primãria Municipiului Ploieºti, activitatea fiind
organizatã de cãtre Inspectoratul ªcolar

Judeþean Prahova. Douã eleve au primit titlul
de “Elevul anului”. Este vorba despre. Alexandra
Alexiu (clasa a XI-a la Colegiul Naþional “Mihai
Viteazul” Ploieºti – medalie de argint la Olimpiada

Interdisciplinarã ªtiinþele Pã-
mântului, la materiile chimie,
biologie, fizicã ºi geografie) ce
a avut loc în Japonia, la To-
kyo, ºi de Maria Alexa Tudose
(de la Colegiul Naþional “I.L.
Caragiale”) – medalie de aur
la Balcaniada de Informaticã
susþinutã la Skopje, în Mace-
donia.

Pentru performanþa obþi-
nutã, Alexiu Alexandra a fost
pregãtitã de patru cadre di-
dactice: prof. Maria Marin,
prof. Florina Miricel, prof. Ion
Lumezeanu ºi prof. Gabriela

Nedelcu, iar Maria Alexa Tudose a fost pregãtitã
de prof. Daniela Lica, toate aceste 5 cadre di-
dactice pimind, acum, distincþia “Profesorului
anului”.

Cu acest prilej, au fost premiaþi ºi alþi elevi ºi

cadre didactice care au avut rezultate meritorii
în anul ºcolar recent încheiat, referindu-ne aici
la concursuri ºi olimpiade ºcolare desfãºurate
în iunie-septembrie 2016 ºi care nu au fost
premiaþi la festivitatea din luna iunie: Andrei
Pârvulescu (clasa a X-a la C.N. “Mihai Viteazul”,
prof. Adriana Radu, Florina Miricel ºi Viorica
Zaharia; George Andrei Iosif (clasa a XII-a la C.N.
“Al.I. Cuza”, prof. Roxana Pãun ºi Ana-Maria
Bãlãjel); Radu Petrec (ªcoala Gimnazialã “Sf.
Vasile” Ploieºti, prof. Simona Bratu); prof. Carmen
Bãjenaru (C.N. “I.L. Caragiale”, pentru menþiune
la concursul “Istorie – sesiune de comunicãri

ºi referate pentru elevi”, pregãtind pe eleva
Miruna Matei, elevã care a fost premiatã în varã).

La activitatea de la ISJ Prahova au participat
Adrian Dobre – primarul Ploieºtiului, prof. Nico-
lae Angelescu – inspector ºcolar general, prof.
Horia Victor Toma – inspector ºcolar general
adjunct, prof. Liliana Þenescu - inspector ºcolar
general adjunct, inspector ºcolari, directori de
unitãþi de învãþãmânt, elevi. Cei prezenþi s-au
putut bucura ºi de un moment artistic, susþinut
de cãtre cvartetul “Rezonance” de la Liceul de
Artã “Carmen Sylva” din Ploieºti, prof. Mariana
Cojanu.

De Ziua Internaþionalã a Educaþiei,
la ISJ Prahova, s-au decernat titlurile
“Elevul anului” ºi “Profesorul anului”

Mihail Marinescu

Ziua Internaþionalã a Educaþiei, 5 octombrie,
a fost marcatã ºi în Ploieºti, prin desfãºurarea unor
evenimente sugestive, organizate de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova. Dupã festivitatea de pre-
miere ºi acordarea titlurilor de „Elevul anului” ºi
„Profesorului anului”, care a avut loc la orele prân-
zului, la sediul ISJ, organizatorii ne-au oferit, seara,
un spectacol cultural artistic încântãtor, intitulat
„Gala educaþiei nonformale”. A fost ceva sublim ºi
ne-am convins încã odatã, dacã mai era cazul, cã
poporul român are în continuare copii extrem de
talentaþi.

Am asistat la dansuri tematice – contemporan,
popular, balet, precum ºi din cultura altor popoare,
cum ar fi dansuri din China, Grecia, Rusia.

Spectacolul a fost deschis de câteva alocuþiuni

ale inspectorului ºcolar general al ISJ Prahova –
prof. Nicolae Angelescu, vicepreºedintei Consiliului
Judeþean Prahova – Ludmila Sfârloagã, prorector
al Universitãþii de Petrol ºi Gaze – Anca Dobrinescu,
dupã care pe scenã a evoluat Grup „Hand-bells”,
de la Clubul Copiilor Vãlenii de Munte, prof. Nae
Mihai, care a interpretat piesele „Ode to joy”
(Ludwigh van Beetohoven), „Roundeau” (J.J:
Mouret) ºi „Water music” (Georg Friederich).

Au urmat ºi alte reprezentaþii ale  Clubului Co-
piilor din Vãlenii de Munte: dans contemporan (prof.
Fabiola Doicilã), solistã Bianca Vlad (prof. Manuela
Burlacu), dans japonez (coregraf Fabiola Doicilã).
Clubul Copiilor din Câmpina s-a prezentat cu solistul
Ivan Valentina (prof. Alice Botoacã), apoi ne-a fost

Spectacol magnific
de Ziua Educaþiei

prezentat, de cãtre Clubul Copiilor din Comarnic,
un dans popular, dar ºi un dans grecesc (prof.
Adriana Bãlãnicã). Cipealã ªtefania, de la Clubul
Copiilor din Breaza a interpetat piesa „Bate vântu
cetina”.

Palatul Copiilor din Ploieºti ºi-a deschis seria
reprezentaþiilor cu un colaj de dans de majorete
(prof. Maria Anghel), dupã care au urmat: moment
de teatru „Romeo ºi Julieta – vaiantã modernã”
(text Antoaneta Trifu) susþinut de Andreea Gârbea
ºi Andrei Bãnica (prof. Cristina Bivolan); dans rusesc
(prof. Robert Zahariuc); solist chitarã David Pitei (prof.
Bogdan Gãzdac); „Tango fashion” balet (prof. Alina
Zahariuc); solist Eduard Stoica (porf. Florea Cristinel);
dans „Jumpers” (prof. Maria Anghel); muzicã folk –
chitarã, cu Lavinia Opriº (prof. Iulian Anghel);
Discomania dans (prof. Robert Zahariuc);
„Nymphes de la foret” (prof. Alina Zahariuc). De la
Clubul Copiilor Slãnic, Nicola Piticu (prof. Bianca
Constantinescu) a interpretat „Dã Doamne cântec”.

Spectacolul avea sã se încheie cu o suitã de
cântece ºi dansuri populare, în interpretarea

Ansamblului folcloric Rapsodia Prahovei (prof. Sorin
Petre), solistei Larisa Constantinescu (prof. Cristina
Stãnescu), de la Palatul Copiilor Ploieºti.
Prezentatori ai spectacolului au fost Andreea
Gârbea ºi Marian Tiu. Mihail Marinescu

Elevii ºi profesorii L.T.A.S „Victor Slãvescu”
Ploieºti s-au implicat în activitãþile proiectului
mondial ”The World’s Largest Lesson”. Proiectul
este destinat implementãrii celor 16 þeluri globale
menite sã realizeze dorinþe importante, cum ar
fi eradicarea sãrãciei extreme, lupta împotriva
inegalitãþii ºi nedreptãþii, combaterea efectelor
schimbãrilor climaterice. Scopul suprem al
acestor activitãþi a fost acela de a încuraja ge-
neraþia tânãrã sã devinã promotoarea ºi actorul
principal în aceste
schimbãri de men-
talitate.

În anul 2015, a-
ceastã activitate s-a
desfãºurat în peste 25
de limbi, în 160 de þãri
cu susþinere din par-
tea Ministerelor Educa-
þiei, a organizaþiilor ca-
re se implicã în dez-
voltarea sistemelor de
educaþie, precum ºi a
ca-drelor didactice din
toatã lumea. Profesorii
ºi-au unit forþele pentru
a transforma ideea într-o realitate frumoasã.

Profesorii de la L.T.A.S „Victor Slãvescu” s-
au alãturat acestei lecþi mondiale pentru a le
insufla elevilor valori importante ale educaþiei
cetãþeneºti. În aceastã perioadã s-au desfãºurat
trei activitãþi pe teme diferite, elevii noºtri
implicându-se activ în acest proiect.

Prima activitate s-a intitulat „Egalitate în edu-
caþie” ºi s-a desfãºurat în limba englezã. Pro-
fesorul Rãdulescu Veronica ºi-a propus sã relie-
feze aspecte precum importanþa educaþei, ac-
cesul inegal la învãþãturã în diverse pãrþi ale
lumii. Elevii au interpretat date privind educaþia
globalã, au creat postere motivaþionale ºi au
identificat modalitãþi de îmbunãtãþire a accesului
la educaþie.

Cea de-a doua activitate s-a concentrat pe
o temã de mare actualitate în prezent: „Copiii în
miºcare”, având drept punct central situaþia
migranþilor, în special a copiilor. Profesorii Iacob
Nicoleta ºi Vintilescu Mihaela ºi-au implicat elevii
în studii de caz care au avut drept scop final

sensibilizarea elevilor cu privire la tragedia
copiilor migranþi. Elevii au vizionat un film privind
situaþia migranþilor ºi un reportaj privind interviul
luat unui copil aflat în situaþia prezentatã.
Profesorii ºi elevii au lucrat împreunã pentru a
identifica situaþiei migranþilor, stãrile lor, gândurile
ºi speranþele acestora.

Cea de-a treia lecþie denumitã „Schimbãri
climatice”, o temã la fel de actualã, s-a desfãsurat
sub îndrumarea profesorilor Macovei Rãzvan

ºi Parniu Cristina. Elevi au vizionat filmul „Pollu-
tion”ºi au avut ca sarcinã identificarea principa-
lelor forme de poluare ºi efectele poluãrii asupra
mediului descrise în film. De asemenea, au iden-
tificat ºi alte forme de poluare în afara video-
clipului, unele prezente în zona lor de reºedinþã.
Profesorii au construit activitãþi care au avut ca
þintã finalã sublinierea impactului negativ al
dezvoltãrii urbane asupra mediului înconjurãtor.

Toate cele trei lecþii s-au bucurat de atenþie
din partea elevilor participanþi, fapt care
demonstreazã dorinþa acestora de a se angaja
activ în schimbarea unor mentalitãþi învechite,
în sprijinirea celor defavorizaþi ºi în identificarea
unor soluþii de a îmbunãtãþi viaþa semenilor la
nivel naþional ºi global. Iniþiativa profesorilor,
aceea de a conºtientiza tinerii asupra acestor
probleme globale, s-a bucurat de un feedback
pozitiv din partea acestora.

Profesor Veronica Rãdulescu, L.T.A.S
„Victor Slãvescu”

„The World’s Largest Lesson” la
L.T.A.S „Victor Slãvescu” Ploieºti



Mareºalul sorbi din restul de cafea,
rece, se ridicã din jilþ ºi, þinând mâinile
strâns în spate, privi la icoanã. Din auriul
care o lumina nemiºcat, Fecioara Maria
cu Iisus în braþe îl contemplau cu blândeþe
resemnatã. Printr-o miºcare neînþeleasã,
care îl surpinse, în locul celor douã fiinþe
divine apãru vulturul german, cu privirile
oþeloase, ca ale morþii. Din pieptul fra-
tricid, chipul sluþit ºi tâmp al Fuhrerului
delira sub smocul pãros, rebel, zbârlindu-
i-se peste ºanþurile ca sârma ghimpatã
ce îi scrijeleau fruntea cuprinsã de spas-
me. „Ieºind din sala de conferinþe, Anto-
nescu se depãrteazã de germani ºi, faþã
de mine ºi de ministrul nostru la Berlin, a
izbucnit plin de revoltã (vorbind nearti-
culat): „Ai vãzut, domnule... Ãºtia sânt
gangsteri! Ai vãzut, domnule, mi-a pus
mâna-n gât ºi m-a întrebat dacã sânt de
acord sã sã mã sinucid cu el, împreunã
cu armata ºi poporul român?!?”

Lipsise Goring – mormanul de carne
gelatinoasã, în uniforma lui azurie, de ºef
al aviaþiei, de câteva zile curios de bine-
dispus – spre stupoarea lui Hitler, isterizat
ºi de bombardarea sondelor ºi a rafinãriilor
de pe Valea Prahovei, de cãtre inamicii
Wermachtului –, într-atât de tare încât îl
invitã pe stãpân la botezul primului sãu
copil, pãpuºa blondã, îngeriþa Edda! Alura
doamnei Martha Bibescu trecu
instantaneu prin faþa ochilor nedormiþi
de zile ºi nopþi, vaporoasã, scânteind
printre bijuteriile cu gust purtate, langu-
roasã (posturã excitantã pentru lordul
Cardington Thomson, ataºatul aviaþei
britanice, de mult oale ºi ulcele, urmare
cãderii zepelinului R 101... Cât pe ce sã
urce ºi distinsa duduie cândva Lahovari
–, grozavã doamnã, dacã n-ar fi ºi spioanã!
Ar schimba mai multe cuvinte cu femeia
asta deloc hoinarã – cum e bârfitã – i-au
venit la ureche multe „chestii” despre
soþia prinþului Bibescu, dar îl dezgustã
speþa asta de cucoane, însuºi Fuhrerul i-
a omagiat-o de curând, primind-o într-un
separeu numai el ºi ea, mãrturisindu-i,
cu haz, cã uitase cine ºi ce mai era el –
cel mai puternic om peste Europa ºi, dacã
herr Antonescu va merge alãturi, pânã
sub zidurile Kremlinului, peste toatã lu-
mea! Nu de multã vreme membrã a Aca-
demiei Franceze, negreºit cã prinþesa
cândva iubita lordului Thomson (cu care,
ºtie din sursã confidenþialã, de n-ar fi pierit
în flãcãrile zepelinului, ar fi plecat cu el –
guvernator al Indiilor), e deja o intelectualã
româncã, scriitoare ºi melomanã rafi-
natã...

- Vã cautã la telefon mama dumnea-
voastrã, domnule preºedinte ale Consi-
liului de miniºtri!, auzi prin megafonul
prins de colþul biroului din stejar lãcuit,
glasul aghiotantului sãu, mareºalul.
Glasul femeii tremura vorbele, înecân-
du-l plânsul cu scurte înfundãri ale respi-
raþiei sfâºiatã de o dureroasã mâhnire.

- Fã odatã pace, Ionelu’ mamii,
nebunu’ ãla te duce la pieire...!

Program spectacole la Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”
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Serghie Bucur

Cabinetul ºefului statului respirã
sobrietatea soldãþeascã. Din scaunul cu
spãtarul înalt, în piele de Cordoba, ma-
reºalul Ion Antonescu priveºte pe fereas-
trã. ªtirile de pe front vin zi ºi noapte, din
ce în ce mai negre, ca dintr-o realã apo-
calipsã – a cãrei stavilã n-o mai poate
pune nici bunul Dumnezeu! Credinþa în
El ºi-n puterea Lui ocrotitoare e ame-
ninþatã de nebuniile Fuhrerului – care,
pur ºi simplu îl sugrumã cu telegrame
somative, ultimatumuri drastice, demen-
þiale. Ideea felicitãrii pentru cã a scãpat
viu, din atentatul avut loc în 20 aprilie
1944, venitîã din partea aghiotantului
sãi, îi smulsese un zâmbet scurt ºi
dureros; „Sã-l fii luat toþi dracii, atunci aº
fii scãpat de monstru, iar de Cairo ºi
Stockholm n-ar mai fi fost nevoie...!”

 Se gândea la ziua de 22 iunie 1941,
când, cu Dumnezeu în suflet ºi dorinþa
înãlþatã fierbinte spre El, ordonase ar-
matei române sã treacã Prutul, sã alunge
caracatiþa bolºevicã de pe pãmânturile
strãbune Basarabia ºi Bucovina. ªi azi,
unde era acea armatã? Nimictã odatã
cu a zmintitului din cavoul de la Rasten-
burg, unde ieri, 5 august 1944, se
aruncase unul asupra celuilalt, disperaþi
de prãbuºirea frontului sub Aliaþi ºi, în
est, sub tancurile lui Stalin! Are dinainte
notele generalului Titus Gârbea – ºeful
misiunii militare pe lângã Hitler, revine
peste ele, îºi aude cuvintele în tâmple,
sub fruntea îmbãtrânitã ºi, pentru a câta
oarã, cuprinsã de sudoarea rece a fricii.
Acolo, între generalii  înzorzonaþi cu
crucile de fier ºi zvasticile pe caschete,
în piepturi ºi pe braþe, deodatã, nervos,
dezlãnþuit contra lui Guderian – coman-
dantul armatelor nemþeºti în Balcani,
nevropatul se repezise la oaspete,
sprijinidu-se pe harta Europei, zgâl•âit de
iu•ealã. Mareºalul tresare ºi-ºi pune
ochelarii, rândurile scrise la maºinã se
vãd limpede, parcã prind glas: „El
(Fuhrerul) cere lui Antonescu sã rãspun-
dã dacã va lupta, ca aliat al Reich-ului, în
fruntea armatei române pânã la limita
extremã”. Bãrbatul pus de rege în fruntea
•ãrii, subþire ºi adus de spate, covârºit de
scrisorile mamei sale ºi rugãminþile
soþiei lui, simþea cum din nou îl strivesc
urletele lui Hitler, gesticulaþia lui de
psihopat, povara învinuirilor fãrã temei,
care devenau – ciudat – sonore. Însem-
nãrile generalui, aduse la prima orã,
rememorau rãcnetele balaurului nazist:
„Foarte dezamãgit, Antonescu a rãspuns
prin niºte întrebãri. Iatã-le: „Îmi cereþi sã
mã sinucid împreunã cu poporul ºi
armata mea? Cum este cu putinþã? Cum
credeþi cã aº putea lupta alãturi de diviziile
germane, înarmate aºa de bine, când aþi
refuzat mereu sã-mi acordaþi ajutoarele
militare solicitate? Cum credeþi cã veþi
menþine frontul de rãsãrit odatã cu in-
trarea în rãzboi a Turciei (2 augut 1944),
intrare ce oferã Aliaþilor posibilitatea
cuceririi Mãrii negre ºi a Bulgariei, chiar
lângã noi?”

În dimineaþa zilei de 3 septembrie
2016 am plecat într-o cãlãtorie cu rezo-
nanþe istorice, voind cu toatã ardoarea sã
ating un orizont anume al Muzicii româ-
neºti ºi universale: Tescanii Marucãi Canta-
cuzino Enescu.

Spre  mirific
Cristel Scarlat e un as al volanului nu

pentru cã va fi mers în stilul Formula Unu,
ci pentru rãbdarea ºi rezistenþa psihicã timp
de peste 5 ore, cu repausurile bine-venite
întregului grup, ºi pentru cultura turisticã
presãratã cu relatãri pe parcursul traseului,
pe ruta Floreºti-Predeal-Braºov-Bacãu-
Oneºti-Tescani.

Nocturnii
Am plecat cu noaptea-n cap – la

propriu – sã câºtigãm timp. Pânã la Predeal
– acum o sutã de ani, graniþa cu Austro-
Ungaria, noaptea se destramã încet, sub
prima geanã de soare. Valea Prahovei scli-
peºte cu miile ei de lumini, de la benzinãriile,
hotelurile ºi edificiile publice pânã sus, în
inima pãdurilor prin care ºerpuiesc cãrãrile
ce poartã paºii oamenilor aºezaþi pe-acolo,
cu locuinþele lor – vizibile odatã cu ilumi-
nãrile matinale pe cer... Câmpina, Breaza,
Nistoreºtii, Comarnicul, Sinaia-Garã, Buº-
tenii ºi Azuga dispar în arcul dimineþii întins
peste Predealul poetului Mihai Sãulescu –
cãzut în  Rãzboiul de Întregire.

La Moldova
Numele localitãþilor, odatã ieºit din

centura Braºovului, trebuie sã le citim ºi-n
limba ungureascã, ne place sau nu. Þi se
înnoadã ceva greu ºi amar în gât, respiraþia
se îngroaºã, dar n-ai încotro. Drepturile de
toate felurile eºti obligat sã le respecþi, doar
eºti cetãþean al Uniunii Europene! Un
exemplu: Tinoasa = Sarfalva! Localnicii
pleacã la muncã, în cãruþe trase de cai –
unii ca ai Fefeleagãi, alþii de-ai Cavalerilor
Teutoni. La ora 8 (7) trecem prin pasul Oituz

ºi prin Oituz – satul unde acum un
veac, oastea românã dobora ar-
mata imperialã, jertfindu-se cu o
demnitate care a uimit Europa,
inspirând poezia lui George Coºbuc
„Ostaºii noºtri”, zbârlind mustãþile
ºi perciunii împãratului Frantz Josef
ºi  regelui Carol al IV-lea! Din Broº-
tenii lui Creangã-copilul, Cristel
Scarlat vireazã spre Tescani!

Tescanii
Absenþa indicatoarelor e su-

plinitã de localnicii pe care-i între-
bãm încotro e comuna cu acest
faimos nume. La ora 10 (9) di-

mineaþa, pe un
soare darnic, la
capãtul unor
serpentine um-
brite de arbori
seculari, in-
trãm în curtea
conacului Ro-
setti-Tescani –
paradisul unde
s-a nãscut ºi a
crescut, pânã
la 17 ani, viitoa-
rea Maria Can-

tacuzino ºi apoi Enescu, celebra Maruca –
autoarea cãrþii UMBRE ªI LUMINI, subtitratã
de ea „Amintirile unei prinþese moldave”.
Palatul se profileazã greceºte, însorit, pe
fundalul uriaºei pãduri care îl pãzeºte ºi îl
apãrã, cu cele patru coloane dorice pe care
se sprijinã un fronton cu geometrie roma-
nã. Senzaþia de antichitate emanã din triun-
ghiul de marmurã albã, de sub care doar
trompeþii lipsesc, sã primeascã fragila fiinþã
a adoratei femei, din 1907 ºi pânã spre
1955, de cãtre George Enescu! Urcãm  cel
puþin 30 de trepte, pentru a atinge, în sfâr-
ºit, pereþii albi ai palatului, cu o instinctivã
religiozitate.

Idolatrie ºi Muzicã
Încãperile sunt veritabile saloane, holul

– el însuºi cât o salã de bal. Pe aliniamentul
de sus, friza  e toatã un panopticum fotogra-
fic din câteva
sute de imagini
cu personalitãþi
ale veacurilor
XIX ºi XX, în
cumpãna eve-
n i m e n t e l o r
artistice ºi
istorice ce au
î n s e m n a t
Rãmânia Mare,
Mihai Emines-
cu, regii ºi regi-

nele României, George Enescu în ipostazele
care l-au consacrat – de la scena Atheneului
Român, la secvenþele cu Yehudi Menuhin.
Sanctuar al Eutherpei, palatul expune piane,
pianine vechi, fotolii, mese pentru oaspeþi
ºi de lucru, ale maestrului, portretele fami-
liei Rosetti-Tescani, lãmpi de epocã, statuete
ºi sfeºnice, picturi ale marelui muzician,
sufragerii cu vesela ºi tacâmurile de demult;
nu ºtii ce sã cuprinzi mai repede ºi mai pro-
fund, cu privirea, chiar cu inima. Din nevãzut
rãzbat sonurile Poemei Române – genialã
compoziþie la doar 17 ani scrisã de Enescu,
într-altã parte, ale uneia din Rapsodiile la
fel de române – copleºitoare momente am-
plificate de vioara „Bernardel” – premiul I
acordat junelui muzician român, în 24 iulie
1899, de Consiliul Naþional de Muzicã din
Paris! ªi peste tot, inserþia idolatrã a chipului
Marucãi – zeitatea ce a cucerit inima lui
Pynx, încã din clipa întâlnirii lor pe aleea
care duce ºi azi spre castelul Peleº!

Scurte evocãri
Câteva fragmente din „Umbre ºi lu-

mini”, redau  clipe  din viaþa Marucãi, „Din
vechiul Tescani” (pag. 3): „Carele. Drumul.
(Sonata în La minor pentru pian ºi vioarã,

de George Enescu)”. „Tescani, iulie 1926.
Ah! Ce melancolie infinitã stârnesc dru-
murile româneºti noaptea!” „Iulie 1953,
Paris. „Niºte secãturi din sat ºi din împre-
jurimi, împinse de mai marii zilei, ºi-au îm-
pãrþit pãmântul, vreo sutã de hectare arabile
ºi ºapte sute hectare de pãdure, au devastat
parcul, casa ºi biblioteca, spre profunda
disperare a þãranilor care rãmân credincioºi
proprietarilor-aristocraþi de viþã veche ºi
tradiþiei strãvechi ale domeniului. Þãranul
nostru este total refractar comunismului,
cu toatã osteneala pe care ºi-o dau noii
stãpâni ai României ca sã-l facã sã treacã
la cultul lui Stalin” (pag. 405-406).

Urmãtorul nostru popas vi-l voi relata
de la Ruginoasa lui Alexandru Ioan I Cuza!

Serghie Bucur

Melomanii ploieºteni au fost onoraþi, în seara zilei de 22
septembrie 2016, începând cu orele 19, de superbul duo concertistic
Monica Florescu – Tiberiu Oprea, inivtat sã susþinã un memorabil
program simfonic, pe scena Filarmonicii „Paul Constantinescu”
din Ploieºti. Programul – foarte pretenþios, a cuprins lucrãri de
Robert Schuman (1810-1856) ºi Serghei Rahmaninov (1873-1843),
pe care pianista Monica Florescu, de la Filarmonica din Sibiu ºi
dirijorul Tiberiu Oprea, prim-dirijor al Filarmonicii
Piteºti, l-au prefãcut într-unul de referinþã pentru
viaþa muzicalã contemporanã.

Revenirea maestrului Tiberiu Oprea la
pupitrul dirijoral al orchestrei Filarmonicii „Paul
Constaninescu” a prilejuit afluenþa unui public
numeros, atras atât de supleþea baghetei
dumnealui, precum ºi de vraja transmisã simplu
ºi natural, instrutmentiºtilor ºi solistei.

Concertul în La minor pentru pian ºi
orchestrã, opus cu numãrul 54, ne-a relevat o
virtuozã pianistã în persoana doamnei Monica
Florescu, Concert cãruia ilustra muzicianã i-a
relevat – cu brio – subtilitãþi de o remarcabilã
vibraþie romanticã. Nuanþãrile – potenþate de un
perfect „mecanism” telepatic dirijor-solistã – s-
au risipit în sala „Ion Baciu” a Filarmonicii
prahovene graþie claviaturii peste care diafanele
mâini ale distinsei soliste au fost suverane!
Acalmia primei pãrþi – Allegreto affettuoso – s-a
împletit cu delicateþea baghetei, în baletul ai acaparant, „bun
conducãtor” de efuziune. În fond, se depãnau acele clipe esenþiale
pe care Robert Schumann, între desãvârºita lui dragoste pentru
fosta domniºoarã Clara  Wiek (1819-1896) ºi umbrele care aveau
sã-i întunece inspiraþia, le-a trãit scriind – descurajat de indiferenþa

editorilor dornici de muzicã ºocantã – Concertul cãruia doamna
Monica Florescu i-a întregit strãlucirea dramaticelor interferãri
contrapunctice. Amplificându-le sculptural în partea a II-a – Inter-
mezzo-Andantino grazioso, cu erupþiile ritmice în cascade
apoteotice, în final – partea a III-a –, prin pateticul Allegro vivace.

Pauza ne-a revigorat tonusul cu infernala „scarã” a aritmicelor
sonoritãþi pe care au urcat cele patru miºcãri ale Simfoniei a II-a în

Mi minor, opus numãrul 27, de Rahmaninov,
excelent cadenþate de bagheta fin-impetuosului
Tiberiu Oprea, redând sinuoasa viaþã a
compozitorului care, dezavuat de Stalin, a preferat
meandrele existenþei în excentricul Beverly Hills,
chiar dacã, textualist al sunetelor, urmãrind sã
lase o Muzicã perpetuã, episodul Dresda – al
compunerii acestei Simfonii, pãstra ecourile
primei interpretãri a lucrãrii la Moscova, înainte
de Revoluþia lui Lenin. Aparentele asonanþe – o
superbã linie melodicã frântã –, cu înfrigurare ºi
emoþie gustate de salã, au opus romantismului
schumannian proba construcþiei de tip catedralã
– succesiune de forme, linii, spaþii ºi reliefuri
incandescente, mãreþie de ev tolstoian, cu
furtunile ºi însoririle din „Rãzboi ºi pace”. Singuri
în scenã, maestrul Tiberiu Oprea ºi fermecata
domniei-sale baghetã, ºi Orchestra simfonicã a
Filarmonicii ploieºtene au încheiat cu tulburãtor
„Finis coronat opus” – în structura ultimei pãrþi
– Allegro vivace, un spectacolul simfonic cu

rezonanþe pe care numai Marea Muzicã – dirijatã ºi interpretatã
impecabil, de artiºti înnãscuþi – le aºeazã în memorie ºi în
conºtiinþã, pentru confruntarea cu îndelunga trecere a timpului.

Serghie Bucur

Tescani – Acasã la  PRINÞESA
MOLDAVÃ & GEORGE ENESCU

PPPPPalatul Maralatul Maralatul Maralatul Maralatul Marucãi, de la Tucãi, de la Tucãi, de la Tucãi, de la Tucãi, de la Tescani,escani,escani,escani,escani,
Muzeul celor doi mari îndrãgostiþiMuzeul celor doi mari îndrãgostiþiMuzeul celor doi mari îndrãgostiþiMuzeul celor doi mari îndrãgostiþiMuzeul celor doi mari îndrãgostiþi

DomniºoaraDomniºoaraDomniºoaraDomniºoaraDomniºoara
Maria Rosetti-Maria Rosetti-Maria Rosetti-Maria Rosetti-Maria Rosetti-
TTTTTescaniescaniescaniescaniescani

Una din camerele deUna din camerele deUna din camerele deUna din camerele deUna din camerele de
lucru ale compozitoruluilucru ale compozitoruluilucru ale compozitoruluilucru ale compozitoruluilucru ale compozitorului

GeorGeorGeorGeorGeorge Enescu la Tge Enescu la Tge Enescu la Tge Enescu la Tge Enescu la Tescaniescaniescaniescaniescani

George Enescu,George Enescu,George Enescu,George Enescu,George Enescu,
alias Pynx, în 1alias Pynx, în 1alias Pynx, în 1alias Pynx, în 1alias Pynx, în 1909090909077777

CRONICÃ

MUZICALÃ SIBIUL & PITEªTIUL VIA PLOIEªTI

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 15 Octombrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „„„„„Amãrãº-tAmãrãº-tAmãrãº-tAmãrãº-tAmãrãº-tenii”enii”enii”enii”enii”,

de Zadok Zemach. Regia: Sânziana Stoican; În distribuþie: Ionuþ Viºan (Aurica), Andi Vasluianu
(Shwartz), Ioan Coman (Marmar), Ada Simionica (Bella), Sânziana Tartã (Lulu).

Duminicã, 16 Octombrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Centr„Centr„Centr„Centr„Central Pal Pal Pal Pal Parararararkkkkk
West”West”West”West”West”, de Woody Allen. Regia: Liviu Lucaci. În distribuþie: Nadiana Salagean (Phyllis Riggs),
Ada Simionica (Carol), Dragoº Câmpan (Howard), Andi Vasluianu (Sam Riggs), Diana Roman
(Juliet Powell).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 14 Octombrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Premiera Oficialã –

„Cr„Cr„Cr„Cr„Craca de la miezul nopþii”aca de la miezul nopþii”aca de la miezul nopþii”aca de la miezul nopþii”aca 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 PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Marþi, 11 Octombrie, ora 10:30, Miercuri, 12 Octombrie, ora 11:00  - Cercul Militar¸

Duminicã, 16 Octombrie, ora 11:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu   – „F„F„F„F„Fantantantantantoma dinoma dinoma dinoma dinoma din
Canterville”Canterville”Canterville”Canterville”Canterville”, adaptare Gabriel Apostol dupã Oscar Wilde. Regia: Gabriel Apostol. În
distribuþie: Liviu Urzeala, Paul Niculae, Ana Maria Orbean, Lucian Orbean, Lizica ªterea,
Nelu Neagoe, Carmen Bogdan, Ioana Roºu

Joi, 13 Octombrie, ora 09:30, Joi, 13 Octombrie, ora 10:45  - Cercul Militar – „Sinbad„Sinbad„Sinbad„Sinbad„Sinbad
Marinarul”Marinarul”Marinarul”Marinarul”Marinarul”, de Cristian Pepino. Regia: Cristian Pepino. În distribuþie: Ioana Roºu (Prinþesa
Iasmina), Nelu Neagoe (Sinbad), Lucian Orbean (Cerºetorul, Covorul fermecat, Regele,
Uriaºul), Carmen Bogdan (Mahaburu), Lizica ªterea (Zulina), Paul Niculae (Vrãjitoarea
Hecatona, Strãjerii prinþesei ºi ai regelui), Cãtãlin Rãdulescu (Marinarul Basmut).
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Noi mãsuri de stimulare a ocupãrii forþei de
muncã au fost adoptate sãptãmâna trecutã de
Guvern, acestea vizând persoanele aflate în
cãutarea unui loc de muncã, angajatorii, dar ºi
românii din diaspora.

Astfel, prin modificãrile legislative, este
inclusã în rândul beneficiarilor de mãsuri ac-
tive de ocupare categoria tinerilor care nu au
loc de muncã ºi nici nu urmeazã vreo formã
de învãþãmânt sau de formare profesionalã (Not
in Employment, Education or Training – NEET).
Aceastã categorie, una dintre cele mai
vulnerabile de pe piaþa muncii, nu a fost þintitã
pânã acum prin programele naþionale.

O altã categorie nou inclusã în pachet
pentru a beneficia de mãsuri active de ocupare
este cea a ºomerilor de lungã duratã, de
asemenea un grup vulnerabil puþin sprijinit pânã
în prezent.

Între mãsurile concrete incluse în noul pa-
chet se gãsesc mãsuri active destinate ocupãrii
ce încurajeazã mobilitatea lucrãtorilor prin
acordarea unor prime (de activare, de încadrare
sau de instalare) sau decontarea navetei. Spre
exemplu, ºomerii care decid sã îºi schimbe
domiciliul la o distanþã mai mare de 50 kilometri,
pentru a deveni angajaþi, vor beneficia de o
primã de instalare de 12.500 de lei. Finanþarea
acestor mãsuri active se va face, pentru prima
datã, din fonduri externe nerambursabile ºi din
fondurile publice naþionale aprobate în bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj.

Totodatã, Ordonanþa de Urgenþã care
completeazã ºi modificã Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã majoreazã
ºi cuantumul subvenþiilor acordate angajatorilor.

Principalele propuneri de modificare ºi
completare se referã la:

• Introducerea, în cadrul serviciilor de
informare ºi consiliere profesionalã, a procedurii
de profilare a persoanelor în cãutarea unui loc
de muncã ºi încadrarea lor în diverse categorii
(niveluri) de ocupabilitate pe piaþa muncii: uºor
ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil ºi foarte
greu ocupabil;

Potrivit legislaþiei actuale, informarea ºi
consilierea profesionalã se realizeazã de cen-
tre specializate, organizate în cadrul agenþiilor
pentru ocuparea forþei de muncã, precum ºi
de alte centre ºi furnizori de servicii din sectorul
public sau privat, acreditaþi, care încheie cu
agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã
contracte, în condiþiile legii. Din analiza datelor
statistice prezentate în Raportul privind
implementarea Programului naþional de ocupare
a forþei de muncã pe anul 2015, se constatã cã
prin acordarea serviciilor de informare ºi
consiliere profesionalã, în cursul anului trecut,
au fost încadrate în muncã 61.479 de persoane.

• acordarea de servicii de îndrumare pe
parcursul procesului de integrare socio-
profesionalã la noul loc de muncã, persoanelor
cãrora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate
”greu” ºi ”foarte greu” ca urmare a profilãrii, pe
o perioadã de maxim 3 luni, cu acordul anga-
jatorului, realizate de furnizori de servicii din
sectorul public sau privat, acreditaþi, în condiþiile
legii;

• acordarea unei prime de activare în
valoare de 500 lei neimpozabilã ºomerilor
înregistraþi care nu beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj, în situaþia în care se angajeazã cu
normã întreagã, pentru o perioadã de cel puþin
3 luni. Prima de activare nu se cumuleazã cu
prima de încadrare ºi prima de instalare, pre-
vãzute de art.731 alin.(1), respectiv  la art. 75.

• schimbarea cuantumului ºi modalitãþii

de acordare a primei de încadrare – cuantumul
primei se calculeazã la 0,5 lei/km dar nu mai
mult de 55 lei/zi, proporþional cu numãrul de
zile în care persoanele în cauzã desfãºoarã
efectiv activitatea la angajatorul la care se
realizeazã încadrarea în muncã. Aceastã primã
de încadrare se va acorda lunar, pentru o
perioadã de 12 luni, ºomerilor înregistraþi la
agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã care
se încadreazã, potrivit legii, într-o localitate situatã
la o distanþã mai mare de 15 km de localitatea
în care îºi au domiciliul stabil sau reºedinþa;

• schimbarea cuantumului ºi modalitãþii
de acordare a primei de instalare – aceasta se
acordã persoanelor înregistrate ca ºomeri la
agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã care
se încadreazã în muncã, potrivit legii, într-o altã
localitate situatã la o distanþã mai mare de 50
km faþã de localitatea în care îºi au domiciliul
sau reºedinþa ºi ca urmare a acestui fapt, îºi
schimbã domiciliul sau îºi stabilesc reºedinþa
în localitatea respectivã sau în localitãþile
învecinate acesteia. Prima de instalare se acordã
în cuantum diferenþiat:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregis-
trate ca ºomeri la agenþiile pentru ocuparea forþei
de muncã ºi care se încadreazã în muncã,
potrivit legii, într-o altã localitate ºi, ca urmare a
acestui fapt, îºi schimbã domiciliul;

b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt
însoþite de membrii familiei care îºi schimbã
domiciliul;

c) în cazul în care ambii soþi îndeplinesc
condiþiile de acordare a primei de instalare, unul
va primi 12.500 lei, iar celãlalt va primi o primã
de instalare în cuantum de 3.500 lei;

d) în situaþia în care persoanelor care
îndeplinesc condiþiile de acordare a primei de
instalare li se asigurã de cãtre angajator sau
autoritãþile publice locale sau centrale, locuinþã
de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente
din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice,
acestea beneficiazã, fiecare, doar de o primã
de instalare în cuantum de:

- 3.500 lei pentru situaþiile prevãzute la
punctele a) ºi c);

- 6.500 lei pentru situaþia prevãzutã la
punctul b).

• prima de instalare, in cuantumurile de
la punctele a), b) ºi c) se acordã în douã tranºe:
o tranºã egalã cu 50% din cuantumul stabilit,
la data instalãrii ºi o tranºã egalã cu 50% din
cuantumul stabilit, dupã expirarea perioadei de
12 luni de la angajare;

• prima de instalare stabilitã în cuantu-
mul prevãzut la punctul d) se acordã într-o
singurã tranºã.

• prima de instalare se acordã ºi per-
soanelor de cetãþenie românã care ºi-au exercitat
dreptul la libera circulaþiei a lucrãtorilor în spaþiul
UE ºi SEE pe o perioadã de cel puþin 36 luni, în
cuantumurile ºi cu respectarea condiþiilor
prevãzute de lege.

• definirea grupului þintã eligibil pentru
primele de mobilitate (prima de încadrare ºi
prima de instalare), astfel încât de aceste mãsuri
sã poatã beneficia toate persoanele ºomere
înregistrate la agenþiile pentru ocuparea forþei
de muncã care au domiciliul /reºedinþa sau îºi
stabilesc noul domiciliu/reºedinþa în zonele
prevãzute în Planul Naþional de Mobilitate care
se aprobã ºi se actualizeazã prin hotãrâre de
Guvern, la propunerea MMFPSPV.

Raportul privind implementarea Progra-
mului naþional de ocupare a forþei de muncã
pe anul 2015 prezintã date statistice din analiza
cãrora rezultã cã mãsura privind stimularea
mobilitãþii geografice a forþei de muncã, aplicatã
potrivit reglementãrilor în vigoare, a contribuit
la ocuparea a 1.291 persoane.

Pentru a preveni depopularea zonelor cu
grad înalt de sãrãcie prevãzute în Planul Naþional
de Mobilitate, pachetul de mobilitate încurajeazã
investitorii din zonele respective sã-ºi atragã
personal calificat ºi din alte zone.

Pachetul de mãsuri active adoptate de
Guvern majoreazã cuantumul subvenþiilor
acordate angajatorilor, prin plata unei valori
nominale. În plus, aceste subvenþii se vor da ºi
pentru încadrarea în muncã a unor categorii
noi, respectiv ºomerii de lungã duratã ºi tinerii
NEET, astfel:

- angajatorii care încadreazã în muncã,
pe duratã nedeterminatã, absolvenþi ai unor ins-
tituþii de învãþãmânt primesc lunar, pe o perioadã
de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat o
sumã în cuantum de 900 lei;

- angajatorii care încadreazã în muncã
pe duratã nedeterminatã, absolvenþi din rândul
persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, suma în cuantum de 900 lei
pe o perioadã de 18 luni;

- angajatorii care încadreazã în muncã,
pe perioadã nedeterminatã, ºomeri în vârstã de
peste 45 de ani, ºomeri de lungã durata, tineri
NEET sau ºomeri care sunt pãrinþi unici sus-
þinãtori ai familiilor monoparentale primesc lu-
nar, pe o perioadã de 12 luni, pentru fiecare

persoanã angajatã din aceste categorii, o sumã
în cuantum de 900 lei, cu obligaþia menþinerii
raporturilor de muncã sau de serviciu cel puþin
18 luni;

- angajatorii care, în raport cu numãrul
de angajaþi, ºi-au îndeplinit obligaþia, potrivit legii,
de a încadra în muncã persoane cu handicap,
precum ºi angajatorii care nu au aceastã obli-
gaþie legalã, dacã încadreazã în muncã pe
duratã nedeterminatã persoane cu handicap
ºi le menþin raporturile de muncã sau de serviciu
cel puþin 18 luni;

- angajatorii care încadreazã în muncã,
ºomeri care, în termen de 5 ani de la data anga-
jãrii, îndeplinesc, conform legii, condiþiile pentru
a solicita pensia anticipatã parþialã sau de
acordare a pensiei pentru limitã de vârstã, dacã
nu îndeplinesc condiþiile de a solicita pensia
anticipatã parþialã, beneficiazã lunar, pe perioada
angajãrii, pânã la data îndeplinirii condiþiilor re-
spective, de o sumã în cuantum de 900 lei;

- subvenþiile se acordã proporþional cu
timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din
categoriile prevãzute anterior, precum ºi pentru
perioadele în care persoanele se aflã în concediu
de odihnã.

În prezent, potrivit Legii 76/2002, angajatorii
care încadreazã în muncã, pe duratã nedeter-
minatã, absolvenþi ai unor instituþii de învãþã-
mânt primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni,
pentru fiecare absolvent încadrat:

a) o sumã egalã cu valoarea indicatorului
social de referinþã în vigoare la data încadrãrii
în muncã, pentru absolvenþii ciclului inferior al
liceului sau ai ºcolilor de arte ºi meserii – 500
lei

b) o sumã egalã cu de 1,2 ori valoarea indi-
catorului social de referinþã, în vigoare la data
încadrãrii în muncã, pentru absolvenþii de învã-
þãmânt secundar superior sau învãþãmânt
postliceal – 600 lei

c) o sumã egalã cu de 1,5 ori valoarea
indicatorului social de referinþã, în vigoare la
data încadrãrii în muncã, pentru absolvenþii de
învãþãmânt superior –750 lei.

Angajatorii care încadreazã în muncã, pe
perioadã nedeterminatã, ºomeri în vârstã de
peste 45 de ani sau ºomeri care sunt pãrinþi
unici susþinãtori ai familiilor monoparentale
primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pentru
fiecare persoanã angajatã din aceste categorii,
o sumã egalã cu valoarea indicatorului social
de referinþã în vigoare, cu obligaþia menþinerii
raporturilor de muncã sau de serviciu cel puþin
18 luni – 500 lei. De aceleaºi facilitãþi, cu ex-
cepþia scutirii de la plata contribuþiei la bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj, datoratã de angajator
pentru persoanele respective, beneficiazã ºi
angajatorii care, în raport cu numãrul de an-
gajaþi, ºi-au îndeplinit obligaþia, potrivit legii, de a
încadra în muncã persoane cu handicap, pre-
cum ºi angajatorii care nu au aceastã obligaþie
legalã, dacã încadreazã în muncã pe duratã
nedeterminatã persoane cu handicap ºi le
menþin raporturile de muncã sau de serviciu
cel puþin 2 ani – 500 lei.

Angajatorii care încadreazã în muncã,
potrivit legii, ºomeri care, în termen de 5 ani de
la data angajãrii, îndeplinesc, conform legii, con-
diþiile pentru a solicita pensia anticipatã parþialã
sau de acordare a pensiei pentru limitã de vârs-
tã, dacã nu îndeplinesc condiþiile de a solicita
pensia anticipatã parþialã, beneficiazã lunar, pe
perioada angajãrii, pânã la data îndeplinirii
condiþiilor respective, de o sumã egalã cu va-
loarea indicatorului social de referinþã în vi-
goare, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj- 500 lei.

Sprijin extins pentru creºterea
ocupãrii pe piaþa muncii



TVRTVRTVRTVRTVR 1 1 1 1 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Rezistenþa prin culturã;
10:00 Dosar România (r);

11:00 „Transilvania Dragon” (doc.);
12:30 „Charlot se întoarce târziu
acasã” (burl, SUA, 1916);
13:00 Fãrã etichetã;
14:00 Telejurnal;
15:30 Convieþuiri (live);
17:00 Profesioniºtii;
18:00 Superconsumatoprul (live);
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Tãcerea Nordului” (Canada,
1981);
22:50 „Îmi vei lipsi” (dramã, Franþa,
2009;
00:30 „Transilvania Dragon” (doc,
2015);
02:20 Telejurnal;
03:10 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 (live);
17:50 5 minute de istorie;
18:00 Ora de ºtiri (live);
19:00 Fãrã compromisuri;
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Râul din adâncuri” (dramã, SUA,
1944);
22:00 Telejurnal;
22:30 „Fãrã compromisuri” (s);
00:20 Interzis, arestat, cenzurat (doc.);
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
06:00 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 „În mintea criminalului” (s);
01:00 „Homeland: reþeaua terorii” (s);
02:30 Lecþii de viaþã (r);
03:15 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 În puii mei (div);
21:30 „Bãieþi de oraº” (s, comedie,
România);
22:30 În puii mei Xtra Show (r);
02:00 Observator (r);
02:45 Observator special (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii;
09:15 „La Bloc” (s);
12:00 „Buffy, vânãtoarea de
vampiri” (comedie, SUA, 1992);

13:45 „Surplus de bagaje” (comedie,
SUA, 1997);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Brusc, vara trecutã” (dramã,
SUA, 1959);
20:30 „Ultimului glonþ” (acþiune, SUA,
2012);
22:30 „Tranzacþia” (acþiune, SUA, 2011);
00:30 „Misterele Casei Bântuite”
(thriller, SUA, 2013);
02:30 „Pãdurarii pe butuci” (s, anim,
SUA,
03:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:00 Snooker: Openul
Angliei;
09:30 Formula E:

Campionatul FIA (r);
10:30 Raliuri: În culisele CE;
11:00 Fotbal Cupa Mondialã U17:
Germania-Camerun (r);
12:30 Fotbal CM U17 Spania Mexix (r);
14:00 Snooker: Openul Australiei;
19:00 Fotbal: Liga Campioanelor
(live);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:05 Snooker: Openul Angliei (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:05 Fotbal Cupa Mondialã U17 (dec.);
02:30 Snooker: Openul Angliei (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Exclusiv în România;
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Rezistenþa prin culturã

(rep.);
10:00 Superconsumatorul (r);
11:00 Recrut pe Bricul Mircea;
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);
18:30 magazin World Cup Rusia 2018;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport (r);
20:00 Telejurnal;
21:10 „Un echipaj trãsnit” (comedie, SUA,
1997);
23:10 „Planul Armaghedon” (Franþa-Italia,
1977);
00:55 Recrut pe Bricul Mircea (r);
02:05 Telejurnal (r);
02:55 Rezistenþa prin culturã (r);
03:45 În grãdina Danei (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 (r);
14:30 Cultura minoritãþilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Handbal masculin Liga Naþionalã:
HC Adrian Petrea - Steaua (live);
18:00 Ora de ºtiri;
19:00 Fãrã compromisuri (s, pol, 2010);
19:50 Cartea cea de toate zilele;
20:10 „Atenþie, nu ne supãraþi” (acþiune,
Italia-Spania, 1974);
22:00 Telejurnal (live);
22:30 „Fãrã compromisuri” (s);
00:00 Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu (r);
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
06:00 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 (live);
22:00 „Las fierbinþi” (s, România, 2012);
21:30 „Atletico Textila” (s);
22:30 Jocuri de celebritate (div.);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „În mintea criminalului”(s, com, SUA,
2003);
01:00 „Homeland: reþeaua terorii” (s,
SUA, 2011);
02:30 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
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 „Camelot” (s, dr, Irlanda-SUA-Anglia,
2011);
02:00 Observator (r);
02:45 Observator special (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:00 Ce spun românii (r);
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Silverado” (west, SUA,
1985);

14:15 „Buffy, vânãtoarea de vampiri”
(comedie acþiune, SUA, 1992);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Povestea lui Esther Costello”
(dramã, Anglia, 1957);
20:30 „Alien: Vânãtoarea” (acþiune, SUA,
2003);
23:15 „Þinutul gheþurilor” (pol, SUA, 2013);
01:15 „Thomas cel ciudat” (thriller, SUA,
2013);
03:00 „Pdurari pe butuci” (s, anim, SUA,
2012).

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Fotbal – Liga
Americanã de Fotbal MLS (r);
11:00 Fotbal C.Mondialã U17;

13:00 Snooker: Mastersul European
(live);
18:00 Fotbal Cupa Mondialã U17 (r);
18:55 ªtirile Eurosport;
21:05 Snooker: Openul Angliei (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:05 Fotbal Cupa Mondialã U17 (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Rezistenþa prin culturã;
10:00 Universul crdinþei (live) ®;

11:00 „Inelul cu briliant” (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 “Gustul dulce al vieþii” (comedie,
SUA, 2013);
22:45 „Femeia în negru” (horror, SUA-
Canada, 2012);
00:25 Exclusiv în România (r);
01:10 Magazin World Cup Rusia 2018 (r);
02:40 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);
19:00 Fãrã compromisuri;
19:50 cartea cea de toate zilele;
20:10 “Cu un picior în Paradis” (comedie,
Italia, 1991);
22:30 “Fãrã compromisuri” (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
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;

14:00 Lecþii de viaþã;
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
6;
23:00 “Seducãtorul fãrã chip” (thriller,
SUA, 2007);
01:15 Box – Noaptea Campionilor (s);
02:30 „Rãfuialã în Seattle” (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 iUmor (div.);
01:00 “Un comisar acuzã” (pol, România,
1973)
02:45 Observator special ®;
03:15 Acces direct ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:30 “Aventurile lui Spider
Man” (s, anim, SUA, 2008);
07:00 “Povestea lui Esther
Costello” (dramã, Anglia, 1957);

09:15 Ce spun românii ®;
10:30 “La Bloc” (s);
12:45 „Aterizare forþatã” (dramã, SUA,
1958);
14:15 „Brusc, vara trecutã” (dramã, SUA,
1959);
16:45 „La Bloc” (s);
19:00 „Viaþa începe la 17 ani” (dramã,
SUA, 1958);
20:30 „Lista clienþilor” (dramã, SUA,
2010);
22:30 „Erin Brockovich” (dramã bio, SUA,
2000);
01:15 “Procedurã standard” (doc, SUA,
2008);
03:15 „Pãdurari pe butuci” (s, SUA, 2012).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:00 Fotbal FIFA (r);
07:30 Snooker: Openul
Angliei (r);

09:30 Fotbal Cupa Mondialã U17 (r);
12:00 Formula E. Campionatul FIA (r);
13:00 Snooker: Openul Angliei;
18:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
19:00 Fotbal Cupa Mondialã U17 (lie);
20:00 Snooker: Oenul Angliei (r);
20:55 ªtirile Eurosport;
00:05 Tenis: Circuitul feminin WTA
(dec.);
01:30 Fotbal Cupa Mondialã U17 (r);
02:30 Snooker: Openul Angliei ®.

TVTVTVTVTVR 1R 1R 1R 1R 1
07:00 Preþuieºte viaþa! ®;
07:45 Vorbeºte corect!
08:00 „Nordul sãlbatic” (s, doc.);

09:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
10:00 Zon@;
10:30 Maºini, teste ºi verdicte (r);
11:00 Gala de fotbal (live);
14:00 Telejurnal;
14:30 “Shakespeare, þara lui Will” (s);
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal feminin (live);
18:00 Gala E.ON Energy Globe Award
România 2016;
18:50 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 “O datã-n viaþã” (div);
23:00 Profesioniºtii... best of;
00:00 Gala E.ON Energy Globe Award
România 2016 (r);
00:50 O datã-n viaþã (r);
02:00 Telejurnal (r);
03:15 “Nordul sãlbatic” (s, doc, 2011) ®.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Locuri, oameni ºi comori;
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 Piersic Show ®;
12:30 Londra în trei zile;
13:00 „Deportaþii” (doc.,s);
14:00 „Cesar ºi Rosalie” (comedie,
coprod, 1972);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Popasuri folclorice;
18:00 Telejurnal;
18:30 Locuri, oameni ºi comori;
19:00 Documentar 360 de grade;
20:10 „Angajatul lunii” (comedie, SUA,
2006);
22:10 “Voci inocente” (dr, SUA, 2004);
00:10 Londra în trei zile ®;
00:50 „Angajatul lunii” (r);
02:30 Locuri, oameni ºi comori (r);
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 “Þicniþii” (comedie, SUA-Italia, 1999);
13:00 “Al ºaselea jucãtor” (comedie, SUA,
1997);
15:00 Jocuri de celebritate ®;
16:15 Vocea României ®;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „1.00 Post Terra” (SF, SUA, 2013);
22:30 “Everly” (thriller, SUA, 2015);
00:15 “1.000 Post Terra” (s);
02:15 „Earl” (s, com, 2005)..

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 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 “Despãrþiþi, dar împreunã”
(comedie, SUA, 2006);
02:00 Observator (r);
02:45 Camera cafe (r);
03:15 “Despãrþiþi dar împreunã” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 “Viaþa începe la 17 ani” ®;
09:15 „La Bloc” (s);
11:30 “Povestea lui Esrther
Costello” (dramã, Anglia, 1957);

13:45 „Conflict în familie” (comedie, SUA,
2001);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Erou din întâmplare” (comedie,
SUA, 1992);
20:30 „Unde este dragostea?” (dr. muz,
SUA, 2010);
23:00 “Trafic” (pol, germania-SUA, 2000);
02:15 Cine A.M.

EurospoEurospoEurospoEurospoEurosport 1rt 1rt 1rt 1rt 1
08:00 Snooker: Openul Angliei;
09:30 Tenis: Circuitul feminin

WTA (r);
11:00 raliuri (r);
11:30 Superbike: Campionatul Mondial
(live);
12:15 Fotbal Premier League magazin;
14:15 Fotbal Premier League:
(Middlesbrough – Watford);
16:30 Fotbal Premier League: (Manches-
ter City - Everton (live);
19:30 Fotbal Premier League: Crystal Pal-
ace - West Ham (live);
21:30 ªtirile Eurosport (r);
21:35 Snooker: Openul Angliei (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:05 Tenis: Circuitul feminin WTA (dec.);
02:30 Snooker: Openul Angliei (r).

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

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului (II) (live);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 „Shakespearia, þara lui Will”;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal F. Liga Naþionalã (live);
18:005 Lozul cel mare (live);
18:35 România – patru patrii;
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Lumea e a mea” (acþiune, SUA,
1952);
23:00 Garantat 100%;
00:10 „Rãzboiul din munþi” (romantic, SUA,
1936);
02:10 Telejurnal (r);
02:55 „Shakespearia, þara lui Will” (r);
03:20 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 „Nunta de piatrã” (dramã, România,
1972);
15:40 Poveºti citadine;
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 „Dragoste la zero grade” (dr,
România, 1964);
22:10 „Pãcalã se întoarce” (comedie,
România, 2005);
01:00 Interviurile Festivalului Internaþional
George Enescu;
02:10 Teatru TV: „Girafe Fabula urbanã”.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce spun românii;
11:00 „Al ºaselea jucãtor”

(comedie, SUA, 1997);
13:05 Apropo Tv;
14:00 „Tipic masculin” (comedie, SUA,
2010);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Omul de oþel” (fant, SUA, 2008);
23:00 „Apel de urgenþã” (thriller, SUA,
2013);
00:45 Apropo TV (r);
03:45 „Tipic masculin” (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;
16:15 X Factor (r);
19:00 Observator (live);
20:00 iUmor (div.);
22:00 „Bãieþi de oraº” (comedie, România,
2016);
23:00 În puii mei (r);
00:00 iUmor (r);
02:00 Observator (r);
03:00 Un comisar acuzã (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Erou din întâmplare”
(comedie, SUA, 1992);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Conflict în familie” (comedie,

SUA, 2001);
14:00 „În ritm de step 2” (dramã, SUA,
2010);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Vis înaripat” (dramã, SUA, 1992);
20:30 „Admiratoarele din ...’60" (comedie,
SUA, 2002);
22:30 „Lecþii de viaþã” (dramã, SUA, 2005);
00:30 „Admiratoarle din... ’60" (r);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Snooker: Openul Angliei;
09:30 Curse de maºini:
campionatul Mondial de an-

duranþã (live);
11:00 Omnisport: Watts;
13:15 Superbike: CM (r);
15:00 Tenis. Circuitul feminin WTA (live);
17:00 Snooker: Openul Angliei (live);
18:00 Superbike: Campionatul Mon-
dial (r);
18:45 Tenis: Circuitul feminin WTA - Turneul
de la Linz, Austria (reluare);
20:00 Snooker: Openul Australiei (r);
21:55 ªtirile Eurosport;
00:30 Fotbal Liga Amricanã MLS (live);
02:20 ªtirile Eurosport;
02:30 Fotbal – Liga Americanã MLS
(dec.).

T V RT V RT V RT V RT V R 11111
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 „Charlot vgbond” (s, SUA,

1915);
10:30 România – patru patrii (r);
11:30 Lumea ºi noi (doc.);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Lumea ºi noi (doc.);
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeºte corect!
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:35 Perfct imperfect (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Talk-show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Telejurnal;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Dimineaþa de sport (r);
09:30 Londra, în trei zile (doc.);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de
10 (live);

12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:45 Cap Auzul e un dar. Nu-l ignora!;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 Divertisment (r);;
16:00 magazin (live);;
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:10 TVR 60;
21:30 Teatru TV: „Cerere în cãsãtorie”,
de A.P. Cehov;
23:10 „Trei culori: Albastru” (dramã,
Franþa-Polonia-Elveþia);
01:00 femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:20 TVR 60 (r);
03:40 Magazin (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);
22:15 „Intangibilul” (acþiune, SUA-Pol,
2004);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „În mintea criminalului” (s);
01:30 „Homeland: Reþeaua terorii” (s);
03:15 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;
03:15 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Aventurile lui Spider
Man” (s, anim, SUA, 2008);
08:30 „Viaþa începe la 17 ani” (r);
10:15 „La Bloc” (s);

12:30 „Conflict în familie” (comedie, SUA,
2001);
14:30 „Þicniþii” (comedie, Italia-SUA,
1999);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Cowboy” (west, SUA, 1958);
20:30 „Misionarul misterios” (acþiune,
SUA, 2007);
22:30 „Mãrturie sub torturã” (poliþist,
SUA-canada, 2008);
00:45 „Seducãtorul fãrã chip” (thriller,
SUA, 2007);
02:45 „Aventurile lui Jackie Chan” (s,
anim, 2000);
03:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Maraton (dec.);
11:00 Superbike: C. Mondia;
11:30 Supersport: C.Mondia;

12:30 Snooker: Openul Angliei (r);
14:00 Superbike: C.Mondial (r);
14:30 Supersport: Campionatul Mondial;
15:45 Fotbal Cupa Mondialã U17 (live);
18:45 Fotbal Premier League (r);
19:00 Fotbal Cupa Mondialã U17 ®;
20:30 Fotbal Premier League Magazin
(live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:05 Fotbal campionatul Germaniei (r);
00:05 Fotbal Liga Americanã de fotbal
MLS (r);
01:30 Fotbal FIFA (r);
02:00 Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
09:00 ªtirile de mâine (r);
09:45 Discover România (s);

09:55 Vorbeºte corect!
10:40 Talk-show politic (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Lumea ºi noi (doc.);
13:30 Superconsumatorul;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Repriza a treia (live);
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 Talk-show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Telejurnal;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Perfect imperfect (r);
02:50Telejurnal (r);
03:30 Talk-show politic (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Dimineaþa de sport;
09:30 „Aripi de mãtase” (r);
10:10 femei de 10, bãrbaþi de
10 (live);

11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
14:00 Cultura minoritãþilor (doc.);
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi (s);
15:00 TVR 60;
16:00 Magazin (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:00 TVR 60;
21:10 Destine ca-n filme;
22:00 Poveste dupã poveste
(live);
23:10 „Despre oameni ºi melci”
(comedie, România-Franþa, 2011);
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:20 Pescar hoinar (r);
02:50 TVR 60 (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;
20:30 Supravieþuitorul;
22:15 „Bun venit în junglã” (comedie,
SUA-Anglia, 2013);
00:15 ªtirile ProTv;
00:45 „În mintea criminalului” (s, SUA,
2008);
01:45 „Homeland: reþeaua terorii”
(s);
03:15 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);
03:15 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
06:30 „Cowboy” (west, SUA,
1958);
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (r);

12:00 „Erou din întâmplare” (comedie,
SUA, 1992);
14:30 „În ritm de step 2” (dramã, SUA,
2010);
16:30 „La Bloc” (s);
17:45 „Silverado” (west, SUA, 1985);
20:30 „Brigada de investigaþii” (acþiune,
SUA, 2008);
22:15 „Cyrus” (comedie, SUA, 2010);
00:00 „Alarmistul” (comedie, SUA,
1997);
02:00 „Aventurile lui Jackie Chan” (s);
3:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Superbike: campio-
natul Mondial (r);
10:00 Fotbal campionatul

Germaniei – Bundesliga (r);
11:00 Fotbal Premier League (r);
12:30 Fotbal Premier League;
14:00 Tenis: Circuitul feminin WTA
(live);
19:55 ªtirile Eurosport;
20:00 Tenis: Circuitul feminin WTA
(live);
23:55 ªtirle Eurosport;
00:00 Curse de maºini;
00:30 Curse demaºini: Seria Blancpain
Sprint;
01:30 Curse demaºini: CE F3;
02:00 Superbike: Campionatul  Mon-
dial;
02:30 Tenis: Circuitul feminin WTA –
Turneul de la Luxembourg-Ville Lixem-
burg (r).
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406498.
Vând sufragerie sculpta-

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

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

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

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

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

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

Închiriez garsonierã 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.

12 - 18 octombrie 2016

mica publicitate
9www.informatiaprahovei.ro

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

Vând casã în Româneºti,

Cheia, vând vilã 7 came-
re, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane
mari, teren 650 mp, preþ negocia-
bil, la faþa locului. Tel. 0768-
099935.

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

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

Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro.  Tel. 0736-476526.

Vest - Kaufland, vând
apartament 2 camere, stradal,
47 mp, et. 2/10, balcon mare,
pe mijloc, uºã metalicã, termo-
pane, calorifere noi, îmbunãtã-þiri.
Preþ negociabil. Tel. 0752-
881762.

Vând apartament 2
camere, Republicii, et 2/7, de-
comandat. Preþ negociabil. Tel.
0733-982288; 0724-346543.

Imobil de vanzare in
Ploiesti, Str. Constantei nr.11,
proprietar,  S+P+E+M, suprafa-
ta construita la sol 135 mp, te-
ren 331 mp, pret negociabil.
Relatii la tel. 0244 516 666;
0244 513 122.

Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.

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

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

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

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

Vând apartament 2
camere, cf. 1, decomandat,
gresie, faianþã, termopan, uºã
metalicã, etaj 4/10, 2 lifturi, lângã
ªcoala 29 ºi grãdiniþã, Aleea
Godeanu. Preþ 37500 euro,
negociabil. Tel. 0724-082434.

Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
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Vânzãri
case,terenuri

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 Solentza, an
fabricaþie 2004, gri metalizat,
stare foarte bunã de funcþionare.
Preþ: 3500 lei, negociabil. Tel.
0751-252887.

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-

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:
0758.266.160 ºi
0748.682.428.

Slãnic, vând apartament
2 camere, cf. 1, et. 2, pe faþã,

Prestãri servicii

HOROSCOP

Schimburi

Închirieri

Vânzãri electrice

Cumpãrãri

Vânzãri diverse

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)
Rãsturnãrile de situaþie în plan sentimental vor
atrage dupã sine altele în plan profesional.
Probabil cã în urma discuþiilor ºi evenimentelor
în care eºti implicat alãturi de persoanele dragi,
te vei hotãrî sã pui capãt acelor relaþii sau situaþii
care te solicitã prea mult sau în care ai descoperit
nereguli serioase.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Este nevoie sã te ocupi de membrii familiei ºi de
îndatoririle gospodãreºti. Sunt posibile discuþii
aprinse, însã depinde numai tine cum gestionezi
lucrurile spre binele tuturor. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã! În plan sentimental apar rãsturnãri de
situaþie.

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)
Eºti înconjurat de multã lume la începutul sãptã-
mânii, însã unii te vor sâcâi destul de mult, mai
ales marþi. Selecteazã-þi anturajul ºi nu da crezare
chiar oricui sau oricãrei informaþii care se vehicu-
leazã în preajma ta. În plan sentimental se între-
zãresc noutãþi. Asta înseamnã cã fie se reconfigu-
reazã termenii ºi condiþiile unei relaþii vechi, fie
începe una nouã, dar ceva mai târziu, peste o
vreme.

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)
Îþi cresc veniturile obþinute din munca proprie,
dar apar ºi cheltuieli în faþa cãrora le reziºti cu
greu. Evitã pe cât posibil ziua de marþi, pentru
cumpãrãturi sau achitarea datoriilor! Energia
astralã a acestei zile predispune la erori, pierderi,
subiectivism în aprecieri ºi lipsa atenþiei la deta-
liile importante. Eºti foarte cãutat de persoanele
din anturajul apropiat, fiind posibile multe întâl-
niri ºi dialoguri.

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)
Ai multã energie ºi poþi rezolva treburile restante,
atât cele din plan personal, cât ºi cele din plan
profesional. Nu forþa nota, pentru cã energia vitalã
fluctueazã mult, mai ales marþi. Apar câºtiguri
din munca desfãºuratã la un loc de muncã, dar
totodatã apare ºi ispita cheltuielilor. Poate fi vorba
despre achitarea unor datorii vechi sau despre
achiziþionarea unor bunuri dorite de mult.

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)
Stãrile tale de spirit oscileazã mult pe tot parcursul
sãptãmânii, astfel cã este rost sã fii înþeles greºit
de alþii. Controleazã-þi reacþiile ºi menþine un ritm
constant în acþiuni. Sãnãtatea este vulnerabilã,
bine fiind sã te odihneºti, sã mergi la controale
de specialitate ºi sã urmezi sfaturile specialiºtilor.

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)
O discuþie cu un prieten îþi va oferi idei ºi lãmuriri
deosebite privitor la relaþiile ºi evenimentele în
care eºti implicat. Ar fi bine ca unele amãnunte
despre tine ºi intenþiile tale sã nu le divulgi nimã-
nui. Sãnãtatea este precarã, astfel cã ia în serios
semnalele organismului. Pot intra în discuþie
analizele ºi consultaþiile medicale

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 ºi acþiunile socio-profesionale te solicitã
mult în aceastã sãptãmânã. Se recomandã
prudenþã în dialogurile cu ºefii sau cu reprezen-
tanþii instituþiilor oficiale. Foarte uºor, pe neobser-
vate þi se poate deteriora imaginea publicã ºi
poziþia în cadrul unui colectiv de muncã.

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)
Simþi nevoia de a-þi remodela conºtiinþa ºi impli-
cit filozofia de viaþã pe parcursul acestei sãptã-
mâni. Gândurile, discuþiile cu ceilalþi ºi acþiunile
întreprinse au legãturã cu schimbãrile majore
care intervin încet, dar sigur în segmentul socio-
profesional. Sunt posibile discuþii cu parteneri
strãini, demersuri pentru cãlãtorii, studii sau chiar
pleci pe neaºteptate într-o cãlãtorie-surprizã.

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)
Cheltuielile, dezbaterile pe teme profesionale,
trasarea unor planuri de studii ºi cercetãri repre-
zintã subiectele principale ale acestei sãptãmâni.
Poþi primi bani, bunuri, cadouri dintr-o colaborare
sau din partea rudelor, partenerului de viaþã sau
a colegilor de serviciu.

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)
Dialogorile cu partenerul de viaþã ºi/sau cu
partenerii profesionali vor pune bazele unor ac-
þiuni ºi câºtiguri viitoare de bun augur. Este bine
sã þii cont ºi de sugestiile celorlalþi, dar sã-þi susþii
ºi punctele tale de vedere. Este rost de a-þi îm-
bunãtãþi veniturile din colaborãri sau din moº-
teniri, partaje personale ºi profesionale

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la ser-
viciu, însã va trebui sã-þi rezervi timp ºi energie
fizicã ºi pentru treburile personale ºi cele domes-
tice. Programeazã totul cu mãsurã ºi prudenþã,
pentru cã sãnãtatea îþi poate crea neplãceri seri-
oase. Câºtigã în importanþã segmentul financiar.

PentruPentruPentruPentruPentru     procurareaprocurareaprocurareaprocurareaprocurarea     abonamenteabonamenteabonamenteabonamenteabonamentelorlorlorlorlor
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Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii   Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime Vechime  Tip contract

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Agent de securittae
Ajutor ospãtar
Ambalator
Ambalator
Ambalator manual
Ambalator manual (preparate carne)
Ambalator manual confecþii
Asistent manager
Auditor intern
Brutar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Casier
Casier
Ciontolitor tranºator carne
Circularist
Coafor
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor artic din textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Controlor calitate
Controlor poarta
Coordonator aprovizionare-desfacere
Director comercial
Dispecer
Dispecer
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician de medie ºi joasã tensiune
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor-lacuitor lemn
Fochist
Frezor borwerist
Frizer
Frizer
Gestionar
Gestionar depozit-productie mobilier
Incarcator-descarcator
Infirmierã
Inginer chimist
Inginer chimist
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Îngrijitor bãtrâni bolnavi
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
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
Magaziner
Maistru construcþii civile
Maistru în ind lemnului
Maistru în ind lemnului (secþie tapiþerie)
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
Mn nec asamblarepiese
Mn nec în construcþii
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 ind confecþiilor textile
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn nec-lucrator bucãtãrie
Mn.nec
Montator
Montator
Montator placaje
Montator subansamble
Montator subansamble
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor textile
Normator pt atelier prelucrãri mecanice
Operator CNC
Operator control nedistructiv
Operator introducere prelucrare ºi validare date
Operator introducere prelucrare ºi validare date
Operator introducere prelucrare ºi validare date
Operator mase plastice
Operator mase plastice
Operator maºini ºi unelte
Operator preparare bãuturi rãcoritoare
Ospãtar
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Paznic
Pizzar
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner marfã
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial HORECA
Responsabil
Secretara
ªef secþie productie-inginer
Shaormar
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer  autobuz
ªofer autobuz
ªofer autoturisme ºi camionete
ªofer autoturisme ºi camionete
ªofer tir
Specialist marketing
Stivuitorist
Strungar
Strungar/frezor/strungar l/operatorCNC
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor (argon)
Sudor electric
Tâmplar
Tâmplar universal
Tâmplar universal
Tapiþer
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Zidar
Zidar
Zidar
Zugrav

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

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

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

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

medii
0

medii
medii
medii
sc gen

-
st sup.
st sup

-
0
0

st de spec
medii

10 clase
medii
medii

calificare
medii
sc gen
medii

min 8 clase
10 clase

-
-

8 clase
medii /sup
 st.super

medii
medii
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Tip contract

177, Tulcea – 165, Prahova – 162,
Constanþa – 158, Sãlaj – 152, Vas-
lui – 137, Mureº – 121, Covasna –
117, Cluj – 109, Vrancea – 100,
Galaþi – 89, Ialomiþa – 79, Boto-
ºani – 78, Caraº-Severin – 64, Su-
ceava – 57, Bacãu – 47, Mehedinþi
– 14.

La nivel naþional, cele mai
multe locuri de muncã sunt oferite
pentru: muncitor necalificat la a-
samblarea/montarea pieselor
(1.350), confecþioner asamblor
articole textile (1.015), muncitor
necalificat în industria confecþiilor
(825), lucrãtor comercial (697), ma-
nipulant mãrfuri (672), muncitor
necalificat la ambalarea produselor
solide ºi semisolide (536), ºofer au-
tocamion de mare tonaj (515), am-
balator manual (451), operator con-
fecþioner industria îmbrãcãminte
din þesãturi, tricotaje, materiale sin-
tetice (451), montator suban-
samble (407).

17.972 locuri de muncã vacante la nivel naþional
În perioada ianuarie – august 2016, Agenþia

Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM) a cuprins în programele de formare profe-
sionalã organizate prin intermediul centrelor regio-
nale de formare profesionalã a adulþilor, centrelor
proprii din cadrul agenþiilor teritoriale pentru ocupa-
rea forþei de muncã, dar ºi prin intermediul furnizorilor
de formare autorizaþi, 17.610 de persoane.

Dintre persoanele beneficiare ale cursurilor de
formare profesionalã, 15.984 sunt ºomeri, iar 1.159
sunt persoane care nu beneficiazã de gratuitate.

Cele 922 cursuri gratuite începute în perioada
ianuarie - august 2016 sunt finanþate din bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj (920) ºi din alte fonduri (2)
ºi vizeazã calificarea sau recalificarea (65,08%), dar
ºi iniþierea, perfecþionarea ºi specializarea (34,92%)
persoanelor în cãutarea unui loc de muncã ºi a unor
categorii de angajaþi.

Dintre cele 15.984 persoane cu statut de ºo-
mer, cel mai ridicat interes pentru astfel de cursuri s-
a înregistrat în rândul persoanelor peste 45 de ani
(28,02%) urmate de cele din grupa de vârstã 35 –

Potrivit datelor furnizate de
agenþii economici privind locurile
de muncã vacante, în evidenþele
Agenþiei Naþionale pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã (ANOFM) sunt
înregistrate 17.972 locuri de mun-
cã, în data de 3 octombrie 2016.

Situaþia locurilor de muncã va-
cante, în fiecare judeþ: Bucureºti –
1.986, Sibiu – 1.651, Arad – 1.390,

Argeº – 1.373, Timiº – 1.099, Ilfov
– 1.071, Iaºi – 706, Hunedoara –
652, Dolj – 572, Harghita – 473,
Satu Mare – 456, Olt – 443, Bihor
– 441, Giurgiu – 414, Vâlcea – 409,
Braºov – 384, Alba  - 372, Bistriþa-
Nãsãud – 366, Maramureº – 364,
Gorj – 339, Neamþ – 311, Teleor-
man – 267, Buzãu – 213, Brãila –
201, Cãlãraºi – 193, Dâmboviþa –

45 de ani (26,63%), de tinerii sub 25 de ani
(24,52%) ºi cele între 25 ºi 35 de ani (20,83%).
De asemenea, se observã cã o participare mai
mare la programele de formare profesionalã se
înregistreazã în rândul persoanelor cu studii me-
dii (49,10%), urmate de cele cu studii primare
(35,45%), la polul opus aflându-se persoanele cu
studii superioare (15,45%).

Ocupaþiile în care au fost formaþi cei mai mulþi
ºomeri au fost: lucrãtor în comerþ (1.633 ºomeri),
inspector/referent resurse umane (1.391), opera-
tor intorducere validare ºi prelucrare date (1.124),
bucãtar (768), agent de securitate (723), contabil
(676), frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (651),
competenþe în limba englezã (599), instalator
instalaþii tehnico sanitare ºi de gaze (432)

Rezultatele monitorizãrii persoanelor care s-
au angajat într-o perioadã de cel mult 12 luni de
la absolvirea cursului aratã cã 11.006 de partici-
panþi îºi gãsiserã un loc de muncã pânã la 31
august  2016.

Sursa: anofm.ro

17.610 de participanþi la cursurile ANOFM
în primele opt  luni ale anului 2016
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Numãr cardinal

Limbaj

Oraº ºi aeroport în
Germania

Duduci (dim.)

 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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Biscuiþi cu ovãz

Baie
Bãutã dintr-o

înghiþiturã

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

Sub duº - fantezie

1. Z-N-D-M 2. CABANOªI 3. MESE-AC; 4. ªPRIÞURI; 5. AI-ORE;
6. DR-BTA-A; 7. LATÃ-TOM; 8. LÃUTARI; 9. SÃ-TU-AC 10. CHEFURI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Deasupra

Monedã romanã

Rãsunet

Acela

A se veºteji

Una dupã alta!

Cunoscut

handbalist român

MicºorateCãrare

Linie textilã

Puþin uscat!

Deþinerea unei
arme de foc

Cuºme!

Inamici

Agale

DICÞIONAR:
ASS; DEDU

Un tip vine la directorul unui circ cu
o maimuþã.

- Ce ºtie sã facã?
- Priviþi!
Maimuþa se urcã pe sârmã, merge pe un mono-

ciclu, cu o mânã jongleazã fãclii aprinse, iar cu
cealaltã þine un arcuº, cu care cântã un Capriciu de
Paganini la o vioarã fixatã de umãr.

- Ei!?
- Mda, zice directorul, dar... nu e Yehudi Menuhin!

Un jurnalist întreabã directorul unei case de
nebuni:

- Care este testul ce se efectueazã pentru a externa
un bolnav?

- Umplem cada cu apã, punem alãturi o lingurã ºi
o canã. Îi cerem pacientului sã goleascã cada de apã.

Jurnalistul, zâmbind, spune:
- Orice om normal ar lua cana.
- Nu, un om normal ar scoate dopul de la cadã...

Ce a zis olteanul când a vãzut Marea Neagrã?
Muicã, ce de Olt!

De ce se uitã oltenii pe deasupra ochelarilor? Ca
sã nu-i uzeze!

 Un oltean e condamnat la moarte prin electro-
cutare. Este aºezat pe scaunul electric ºi întrebat care
e ultima lui dorinþã. Olteanul rãspunde:

- Sã mã þineþi de mînã.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
1111140 de gr40 de gr40 de gr40 de gr40 de grame de unt, 50 de grame de unt, 50 de grame de unt, 50 de grame de unt, 50 de grame de unt, 50 de grame de zahãrame de zahãrame de zahãrame de zahãrame de zahãr, 70 de gr, 70 de gr, 70 de gr, 70 de gr, 70 de grameameameameame

de zahãr brun, 1 praf de sare, 1 lingurã de miere, 1 lingurã dede zahãr brun, 1 praf de sare, 1 lingurã de miere, 1 lingurã dede zahãr brun, 1 praf de sare, 1 lingurã de miere, 1 lingurã dede zahãr brun, 1 praf de sare, 1 lingurã de miere, 1 lingurã dede zahãr brun, 1 praf de sare, 1 lingurã de miere, 1 lingurã de
lapte, 1 linguriþã de extract de vanilie, 140 de grame de fãinã, 1lapte, 1 linguriþã de extract de vanilie, 140 de grame de fãinã, 1lapte, 1 linguriþã de extract de vanilie, 140 de grame de fãinã, 1lapte, 1 linguriþã de extract de vanilie, 140 de grame de fãinã, 1lapte, 1 linguriþã de extract de vanilie, 140 de grame de fãinã, 1
vârf de cuþit de bicarbonat de sodiu, 1 linguriþã rasã de praf devârf de cuþit de bicarbonat de sodiu, 1 linguriþã rasã de praf devârf de cuþit de bicarbonat de sodiu, 1 linguriþã rasã de praf devârf de cuþit de bicarbonat de sodiu, 1 linguriþã rasã de praf devârf de cuþit de bicarbonat de sodiu, 1 linguriþã rasã de praf de
copt, 100 de grame de fulgi de ovãz integrali.copt, 100 de grame de fulgi de ovãz integrali.copt, 100 de grame de fulgi de ovãz integrali.copt, 100 de grame de fulgi de ovãz integrali.copt, 100 de grame de fulgi de ovãz integrali.

Opþional: 1 lingurã cu vârf de ciocolatã cu 70% cacaoOpþional: 1 lingurã cu vârf de ciocolatã cu 70% cacaoOpþional: 1 lingurã cu vârf de ciocolatã cu 70% cacaoOpþional: 1 lingurã cu vârf de ciocolatã cu 70% cacaoOpþional: 1 lingurã cu vârf de ciocolatã cu 70% cacao
mãrunþitã cu cuþitul, mirodenii cum ar fi 1 linguriþã de scorþiºoarã,mãrunþitã cu cuþitul, mirodenii cum ar fi 1 linguriþã de scorþiºoarã,mãrunþitã cu cuþitul, mirodenii cum ar fi 1 linguriþã de scorþiºoarã,mãrunþitã cu cuþitul, mirodenii cum ar fi 1 linguriþã de scorþiºoarã,mãrunþitã cu cuþitul, mirodenii cum ar fi 1 linguriþã de scorþiºoarã,
ghimbir mãrunþit (sau pudrã de ghimbir), nucºoarã etc.ghimbir mãrunþit (sau pudrã de ghimbir), nucºoarã etc.ghimbir mãrunþit (sau pudrã de ghimbir), nucºoarã etc.ghimbir mãrunþit (sau pudrã de ghimbir), nucºoarã etc.ghimbir mãrunþit (sau pudrã de ghimbir), nucºoarã etc.

MOD DE PREPARARE
Se aprinde cuptorul ºi se fixeazã la 160 de grade Celsius.
Untul moale, tãiat în bucãþele, se pune într-un castron împreunã cu sarea,

zahãrul ºi zahãrul brun. Se mixeazã pânã când se formeazã o cremã (2-3
minute). Se adaugã mierea, extractul de vanilie ºi laptele ºi se mixeazã pânã se încorporeazã. Dacã
folosiþi ciocolatã, adãugaþi-o peste cremã ºi mixaþi scurt. Faina se amestecã cu praful de copt ºi
bicarbonatul ºi se adaugã peste crema de unt. Dacã folosiþi mirodenii, este momentul sã le adãugaþi
ºi pe ele. Se încorporeazã faina cu mixerul la viteza micã. Se adaugã peste aluatul moale obþinut fulgii
de ovãz ºi se mixeazã pânã când se omogenizeazã. Se iau cu mâna bucãþi din compoziþie ºi se

rotunjesc în palme, obþinând niºte bile ceva mai mici decât o
minge de ping-pong, care se aºeazã într-o tavã acoperitã cu
hârtie de copt, cu distanþã între ele (þineþi cont cã se vor lãþi
mult la cuptor).  Se coc biscuiþii în cuptorul preîncins la 160 de
grade Celsius timp de 25 – 30 de minute, pânã când se for-
meazã deasupra o crustã aurie, crãpatã din loc în loc.

Se lasã biscuiþii câteva minute sã se rãceascã în tavã
(vor fi foarte fragezi cât sunt fierbinþi), apoi se transferã pe un
grãtar special pentru rãcirea prãjiturilor. Dupã ce sunt complet
reci, vor deveni crocanþi ºi se pot pãstra chiar ºi câteva
sãptãmâni bune într-un recipient bine închis (o cutie metalicã
sau un borcan cu capac etanº).

Gustul superb de caramel ºi textura crocantã fac aceºti
biscuiþi una dintre cele mai inspirate alegeri pentru o gustare
de searã alãturi de un pahar cu lapte.

Deºi modificarea genei din
embrionul uman a pornit o serie
de dezbateri anul trecut, un cer-
cetãtor suedez a realizat inter-
venþia pentru prima datã în is-
torie. Pentru prima datã, Friedrik
Lanner a început sã modifice ge-
na din embrionul uman sãnãtos.
Lanner sperã sã gãseascã noi
tratamente pentru infertilitate ºi
avort, utilizând tehnologia de mo-
dificare a genei CRISPR-Cas9.
Acesta va dezactiva gene din em-
brion pentru a vedea ce rol joacã
fiecare în dezvoltarea timpurie.

Multe persoane considerã
cã modificarea genei va conduce
cãtre proiectarea copiilor în
funcþie de anumite dorinþe ale

În ºedinþa de Guvern de miercuri, 14 septembrie, a
fost aprobatã demararea demersurilor pentru de-

clararea Munþilor Fãgãraº ca Parc Naþional. Actul normativ
prevede etapele necesare pentru constituirea acestui nou
parc naþional, care se vor derula în perioada octombrie
2016 – 2020.

Totodatã, în acest scop, va fi creat un grup de lucru
interministerial, sub coordonarea Ministerul Mediului, Ape-
lor ºi Pãdurilor – România responsabil cu activitãþile de
analizã, aprobare ºi planificare. Ca prim pas, Ministerul
Mediului va iniþia o ofertã de colaborare pe bazã de volun-
tariat public privat adresatã organizaþiilor de mediu care
doresc sã sprijine pe termen lung constituirea parcului
naþional, autoritãþilor statului ºi celor locale din zona
viitorului parc. Munþii Fãgãraº constituie cel mai
reprezentativ ºi mai valoros sector al lanþului Carpatic,
acoperind o supra-faþã de aprox. 2000 km2, iar noul statut
ar reprezenta o oportunitate foarte bunã pentru dezvoltarea
economicã durabilã la nivel local care sã susþinã
comunitãþile ºi mediul, scrie Business Magazin. Mai mult,
prin declararea masivului muntos ca arie naturalã
protejatã, se va asigura conservarea ºi punerea sub
protecþie a unui capital natural extraordinar de bogat ce
trebuie bine gospodãrit în prezent pentru a fi lãsat
moºtenire generaþiilor viitoare.

ADN-ul din embrionul uman a fost
modificat de cãtre un cercetãtor suedez

pãrinþilor. De asemenea, ar putea
conduce cãtre boli ereditare noi.
Lanner a afirmat cã aceste cer-

cetãri de bazã doresc sã preîn-
tâmpine situaþiile de acest gen.

Sursa: Science MagazineSursa: Science MagazineSursa: Science MagazineSursa: Science MagazineSursa: Science Magazine

România va avea
cel mai mare parc
natural din Europa

Rece!

Pardosealã de
scândurã

În fiecare an, la 14 octombrie,
credincioºii Bisericii noastre, ºi cu
deosebire cei din Moldova, prãz-
nuiesc cu mare evlavie pe Prea
Cuvioasa Maica noastrã Paras-
chiva, cãreia i se mai spune ºi
Sfânta Vineri.

Viaþa plinã de credinþã, de
smerenie, de blândeþe, de curã-
þenie ºi încãrcatã de faptele de
milostenie, strãbate veacuri ce ne
despart de vremea în care a trãit
ºi lumineazã ca un far viaþa tu-
turor credincioºilor. Este o adevã-
ratã pildã de evlavie ºi bunãtate
pe care Sfânta Bisericã ne-o în-
fãþiºeazã în aceastã sãrbãtoare
ºi ne cheamã sã-i urmãm exem-
plul.

Cuvioasa Paraschiva s-a
nãscut în satul Epivat, localizat
aproape de þãrmul Mãrii Negre,
la începutul veacului al XI-lea,
dintr-o familie creºtinã. Copila Pa-
raschiva adãugase încã de la
început evlaviei sale pornirea de
a ajuta pe sãraci. Încã de pe când
era copilã îºi împãrþea hainele ei
bune ºi scumpe copiilor sãraci ºi
venea acasã îmbrãcatã cu

zdrenþele lor. Pãrinþii ei au în-
cercat, mai întâi cu binele, apoi
cu asprimea, sã o abatã de la
acest drum, dar totul a fost za-
darnic. Râvna ei spre acest lucru
era tot mai mare ºi nu avea o
mai mare bucurie decât atunci
când îi putea ajuta pe cei sãraci.

Dupã moartea pãrinþilor, ºi-
a vândut toatã averea pe care o
primise de la ei, împãrþind totul
la sãraci ºi a pornit spre cetatea
sfântã a Ierusalimului. Ardea în
sufletul ei dorul de a cunoaºte
aceste locuri sfinte. Aici a intrat
într-o mãnãstire de maici, unde
a petrecut în osârdie ºi rugãciune
peste 25 de ani. În urma unei
arãtãri cereºti, s-a întors în satul
sãu Epivat, unde a mai trãit
numai doi ani.

S-a sfârºit ca o lumânare
pe marginea mãrii. Pescarii de
aici i-au gãsit trupul ºi l-au îngro-
pat într-un loc neºtiut de oa-
meni. Dupã un timp s-a desco-
perit locul unde a fost înmor-
mântatã ºi trupul sãu, înmires-
mat de puterea lui Dumnezeu,
a fost dus ºi aºezat în Biserica
Sfinþii Apostoli din Epivat. De aici,
moaºtele ei au fost aduse la
Constantinopol. În anul 1230,
þarul Ioan Asan a adus sfintele
moaºte la Târnovo, capitalaa
im-periului româno-bulgar, unde
au rãmas pânã în anul 1393,
când aceastã cetate a cãzut sub
stãpânirea otomanã. Racla cu
moaºtele ei a fost ocrotitã între

timp în pãrþile Vidinului. Dupã
lupta de la Nicopole, cinstitele
moaºte cad în mâna lui Baiazid,
care le-a dãruit Kneaghinei An-
ghelina a Serbiei. Dupã cãderea
Belgradului sub turci, moaºtele
ei au fost aduse la Constanti-
nopol, de unde evlaviosul domn
al Moldovei - vasile Lupu, le-a
rãscumpãrat de la Patriarhia
Constantinopolului în anul 1641
ºi au fost aºezate, la 14 octom-
brie, în Biserica Sf. Trei Ierarhi,
unde au stat peste 200 de ani,
dupã care au fost mutate ºi
aºezate în catedrala Sf. Mitropolii
din Iaºi.

De atunci, în fiecare an, în
aceastã zi, se prãznuieºte sfânta
noastrã Maicã Paraschiva, ale
cãrei moaºte sunt o comoarã de
mare preþ în þara noastrã, iar
viaþa ei o pildã luminoasã care
ne îndeamnã mereu sã o
urmãm. Cântãrile noastre sfinte,
bisericeºti, ne-o înfãþiºeazã în
stihurile lor, asemãnând-o cu
fecioarele înþelepte care au ieºit
în întâmpinarea mirelui ceresc
cu candelele aprinse. Adevãrata
credinþã ºi iubire de Dumnezeu
se cunoaºte dupã faptele pe
care le facem. Ele au un ecou
sus în cer ºi ne arvunesc viaþa
veºnicã, pe care noi toþi sã o do-
bândim în vecii vecilor, Amin.

Cuvânt la Sfânta Cuvioasa Paraschiva

Pãrintele ªtefan Al.
Sãvulescu
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podul de piatrã, ºtafeta cu

mingea, treci peste rãu, lupul ºi
oile;

- jocuri sportive bilatera-
le care implicã dezvoltarea spi-
ritului de echipã, competitiv, sen-
timentului de sacrificiu, dorinþei
de a câºtiga ºi de autodepãºire,
prezenþa de spirit: fotbal, bas-
chet, handbal, volei;

- trasee utilitar-aplica-
tive (târâri, cãþãrãri, escaladãri,
transport de greutãþi etc.) ce
conduc la dezvoltarea deprin-
derilor motrice, îmbunãtãþirea
capacitãþii de coordonare, creº-
terea vitezei de reacþie;

- crearea unor grupuri
de tip teambuilding pentru creº-
terea gradului de participare
individualã ºi formarea capaci-
tãþii de lucru în echipã;

- jocuri sportive pentru
persoanele cu nevoi speciale:
baschet în fotoliu rulant, fotbal
redus, futsal (fotbal pentru ne-
vãzãtori), global, para-triatlon;

- sport în cartiere: mini-
fotbal, baschet 3x3, minihand-

bal;
Aceste activitãþi se vor derula

pe perioada ºcolarã ºi universi-
tarã, precum ºi în tim-pul liber ºi
au drept obiectiv scop cuprin-
derea populaþiei ºcolare/univer-
sitare în practicarea sistematicã
a sportului, pentru copiii ºi tinerii
cuprinºi în sistemul de învãþã-
mânt, respectiv preºcolari, învã-
þãmânt primar, gimnazial, liceal
ºi universitar.

De asemenea, hotãrârea
adoptatã astãzi de Guvern sta-
bileºte cã sportivii români par-
ticipanþi la Cupa Davis, la Cupa
Federaþiei-FEDCUP la tenis ºi la
Cupa mondialã la rugby, pre-cum
ºi antrenorii acestora ºi alþi teh-
nicieni, vor putea fi premiaþi de
Ministerul Tineretului ºi Sportului
pentru performanþele deosebite
obþinute. Pânã în prezent, potrivit
prevederilor HG nr. 311/2003,
puteau fi premiate doar rezulta-
tele deosebite obþinute la cam-
pionatele mondiale, campiona-
tele europene, Jocurile paralim-
pice, Jocurile Francofoniei, pre-
cum ºi alte persoane.

Mãsuri pentru încurajarea
practicãrii sportului în mod

sistematic ºi organizat
de cãtre copii ºi tineri

ºi au taxat erorile din ofensiva
ploieºteanã, multe goluri fiind
înscrise pe contraatac. Din echi-
pa CSªc. Ploieºti s-a evidenþiat
Andrei Stãnescu, extrema
stângã ploieºteanã marcând 10
goluri ºi fiind foarte prezent în
momen-tele ofensive ale echipei
sale. Pe lista marcatorilor
ploieºteni mai figureazã: A.
Sayecovic 6 goluri; G. Nisulescu

Contraatacurile au fãcut diferenþa
Handbal, juniori I

CSªc. Ploieºti – CSªc. Fãgãraº 23-42CSªc. Ploieºti – CSªc. Fãgãraº 23-42CSªc. Ploieºti – CSªc. Fãgãraº 23-42CSªc. Ploieºti – CSªc. Fãgãraº 23-42CSªc. Ploieºti – CSªc. Fãgãraº 23-42

În etapa a treia a campio-
natului rezervat juniorilor I la
handbal masculin, echipa Clu-
bului Sportiv ªcolar Ploieºti a
întâlnit, pe teren propriu, lidera

CSS Fãgãraº. A fost o partidã
dominatã autoritar de oaspeþii
din Fãgãraº, care s-au impus cu
42-23 ºi care s-au evidenþiat prin
omogenitate ºi forþã.

Diferenþa de scor a fost, to-
tuºi, cam mare (19 goluri) pentru
cum s-a jucat, per ansamblu.
Ploieºtenii au dovedit cã au cu-
noºtinþa handbalului, au înscris
ºi de pe extreme ºi din centru ºi
au încercat sã facã faþã iureºului
impus de adversari. Totuºi, oas-
peþii au fost mai abili în apãrare

AS Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Cocorãºtii Colþ 6-0 (6-0)AS Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Cocorãºtii Colþ 6-0 (6-0)AS Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Cocorãºtii Colþ 6-0 (6-0)AS Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Cocorãºtii Colþ 6-0 (6-0)AS Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Cocorãºtii Colþ 6-0 (6-0)

la 80 m.; la categoria 10 – 11
ani bãieþi: Andrei Blãnaru – me-
dalie de argint la 500 m., meda-
lie de bronz la 60 m.; categoria 8
– 9 ani fete: Daiana Cîrjan – 2
medalii de bronz la 50 m. ºi 300
m.; la categoria  8 –  9  ani bãieþi:

Cel puþin 300 de sportivi
s-au aliniat la startul concursului
de atletism „Cupa Memorial
Marius Petrescu”, ce a avut loc
la Cãlãraºi, pe 1 octombrie. Au
fost concurenþi de la 10 cluburi
din  Cãlãraºi, Cernavodã, Slobo-
zia, Chilia Veche, Bucureºti,
printre care ºi de la CSªc. – CSM
Ploieºti, atleþi pregãtiþi de pro-
fesorii Maria Andrei ºi Florin An-
drei. Echipa CSªc.- CSM Ploieºti
a izbutit sã câºtige „Cupa Me-
morial Marius Petrescu” cu un
total de 79 puncte, obþinând 33
de medalii (10 aur, 10 argint, 13
bronz) cu urmãtoarele rezultate:
la categoria 18 – 19 ani bãieþi:
Denis Niþu – medalie de aur la
800 m., medalie de bronz la 100
m.; la categoria 16 – 17 ani
bãieþi: Mihai Pîslaru – medalie
de aur la 100 m., medalie de
argint la lungime, Sebastian
Parepa – medalie de argint la
800 m., Andrei Nãstãsache – 2
medalii de bronz la 100 m. ºi
800 m.; la categoria 14 – 15 ani
fete: Raluca Baicu – medalie de
argint la 100 m., Emilia Zamfir
Dan medalie de argint la 800 m,
medalie de bronz la 100 m.,
Sînziana Neacºu – medalie de
bronz la 100 m.; la categoria 12
– 13 ani fete: Rebecca Andrei –
medalie de aur la 600 m., me-
dalie de argint la 80 m., Nicoleta
Neagu – medalie de argint la
600 m., Daria Alexandru –

medalie de bronz la 600 m.; la
categoria 12 – 13 ani bãieþi:
Andrei Patrichi – medalie de aur
la 80 m., medalie de bronz la
lungime, Alexandru Blãnaru –
medalie de argint la 600 m.,
Daniel Lascu – medalie de bronz

Atleþii de la CSªc. – CSM Ploieºti au câºtigat Cupa Memorial „Marius Petrescu”
Datcu Teodor – 2 medalii de aur
la 50 m. ºi 300 m., Adrian Neagu
– medalie de argint la 300 m.,
medalie de bronz la 50 m., An-
drei Zincã –medalie de argint la
50 m, Luca Moisoiu – medalie
de bronz la 300 m.; la categoria
6 – 7 ani fete: Delia Blãnaru – 2
medalii de aur la 40 m. ºi la 300
m.; la categoria 6 – 7 ani bãieþi:
Ayan Gudi –2 medalii de aur la
40 m. ºi la 300 m.

Clasamentul pe echipe a
fost urmãtorul: 1. CSS - CSM  Plo-
ieºti – 79 p.; 2. Iacris Bucureºti -
46 p.; 3. CSS Cãlãraºi - 32 p.; 4.
CSM Slobozia - 26 p.; 5. CSM
Ploieºti - 25 p.; 6. Axiopolis Cer-
navodã  - 25 p.; 7. Chilia Veche -
25 p.; 8. CSM Cãlãraºi – 16 p.;
9. CSS Slobozia -12 p.; 10.CSM
Bucureºti - 4 p.

Mihail Marinescu

Oraºul Buºteni a gãzduit,
în perioada 7-9 octombrie, o
foarte apreciatã ºi captivantã
manifestare sportivã - Jocurile
Mãrii Negre pentru Veterani.
Evenimentul s-a desfãºurat
concomitent în patru oraºe
care ºi-au cãpãtat în prezent
un binemeritat ºi valoros re-
nume ca staþiuni turistice de
larg interes atât pe plan intern,
cât ºi internaþional. Este vorba
despre oraºele Varna (Bul-
garia), Luleburgaz, Odessa
(Ucraina). La Buºteni s-au des-
fãºurat meciurile de fotbal ºi
volei masculin.

Ceremonia de deschidere
a avut loc în Sala Sporturilor
din cartierul Silva, acolo unde
s-au desfãºurat  ºi partidele de
volei, România fiind repre-

zentatã de echipa “Tricolorul
LMV” din Ploieºti. Meciurile de
fotbal s-au þinut pe stadionul
“Caraimanul” din localitate.

„Jocurile Mãrii Negre pen-
tru Veterani” reprezintã o mani-
festare devenitã deja tradiþie,
anul acesta desfãºurându-se
ediþia cu numãrul 6. Pânã în
prezent toate disciplinele sport-
ive înscrise în aceastã compe-
tiþie se disputau într-un singur
oraº-gazdã. La Varna s-au des-
fãºurat douã ediþii, Instanbulul
a gãzduit alte douã, iar Odessa
o ediþie. Competiþia din acest
an a fost câºtigatã, atât la fot-
bal, cât ºi la volei de reprezen-
tativa Ucrainei, loturile care au
reprezentat þara noastrã si-
tuându-se pe locul 2 la ambele
discipline.

Jocurile Mãrii
Negre pentru
Veterani-Buºteni

Echipa ploieºteanã putea sã o învingã pe cea din Cocorãºtii
Colþ la un scor ºi mai mare, dar s-a oprit la pauzã, înregistrând
totuºi un rezultat de tenis: 6-0!

Meciul, aºadar, s-a jucat în prima reprizã, când petroliºtii i-au
sufocat pe adversarii lor, înscriind gol dupã gol în poarta
nefericitului Marin. În afara celor ºase goluri, Petrolul ’52 a mai
avut atât în prima, dar ºi în cea de-a doua reprizã, ºi alte mari
ocazii de gol, scorul de pe tabelã putea fi chiar dublat!

La acest joc, loviturta de începere a fost datã de alt mare fost
petrolist, un jucãtor de mare travaliu, Camil Opriºan.

Iatã stenograma golurilor marcate în aceastã partidã:
Min. 14, 1-0:Min. 14, 1-0:Min. 14, 1-0:Min. 14, 1-0:Min. 14, 1-0: Ilie Dumitrescu centreazã excelent de pe

flancul drept în faþa porþii ºi Vintilã înscrie lejer,  în dreapta portarului
Marin.

Min. 30, 2-0: Min. 30, 2-0: Min. 30, 2-0: Min. 30, 2-0: Min. 30, 2-0: Claudiu Tudor executã un corner de pe
partea stângã ºi Prunescu marcheazã cu o frumoasã loviturã
de cap, din interiorul careului mic.

Min. 3Min. 3Min. 3Min. 3Min. 311111, 3-0:, 3-0:, 3-0:, 3-0:, 3-0: Adrian Vintilã dribleazã frumos în careu pe
fundaºul central Florin Ionescu ºi înscrie cu un ºut puternic,
imparabil pentru portar.

Min. 39, 4-0: Min. 39, 4-0: Min. 39, 4-0: Min. 39, 4-0: Min. 39, 4-0: Dragoº Gheorghe centreazã în faþa porþii
de pe flancul stâng ºi G. Matei trimite în propria poartã!

Min. 4Min. 4Min. 4Min. 4Min. 411111, 5-0., 5-0., 5-0., 5-0., 5-0. Ilie Dumitrescu scapã singur spre poartã,
paseazã lui Nae, care, liber în faþa porþii, pune latul ºi marcheazã.

Min. 42, 6-0:Min. 42, 6-0:Min. 42, 6-0:Min. 42, 6-0:Min. 42, 6-0: Dragoº Gheorghe înscrie ºi el din interiorul
careului cu un ºut plasat la colþul lung.

Sã mai spunem cã, în startul meciului, Prunescu (’5) ºi Vintilã
(’6) lovesc pe rând cei doi stâlpi ai porþii apãrate de Marin.

În repriza a doua a meciului, petroliºtii ºi-au menþinut domi-
narea, dar n-au mai marcat, mulþumindu-se cu ocaziile de gol pe
care le-au avut.

Astfel, Claudiu Tudor a nimerit transversala (’50), iar cei doi
intraþi pe parcursul reprizei a doua, Petre ºi Jipa, au avut ºi ei
mari oportunitãþi în minutele 60 ºi 63 (Petre) ºi 75, 76 (Jipa).

La ce scor era pe tabelã, arbitrul Marius Petre nici nu a mai
prelungit jocul, fluierând exact în minutul 90 sfârºitul partidei.

Sã mai spunem cã azi se împlinesc 50 de ani de la memo-
rabila victorie din anul 1966, când Petrolul a învins Liverpool cu
3-1. De altfel, sâmbãtã, 15 octombrie, pe stadionul „Ilie Oanã”, la
ora 17.00, vor avea loc festivitãþi ºi multe alte surprize prilejuite de
aceastã aniversare.

Liga A Prahova, Etapa a VIII-a

Petrolul ’52, „doar” ºase goluri...
Stadion: „Ilie Oanã”. Spectatori: 2000. Au marcat: Ad. Vintilã (’14,

’30), Prunescu (’30), G. Matei (’39 – autogol), Nae (’41), D. Gheorghe
(’42).

PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: Chiº – Olaru (’66 Velisar), Prunescu, D. Chiriþã,
Catanã – Butufei (’59 S. Petre), Cl. Tudor (cpt.), Ad. Vintilã, I. Dumitrescu
(’77 Ursu), D. Gheorghe, Nae (’52 Jipa). Antrenor: Octavian Grigore.

COCCOCCOCCOCCOCORÃºTII COLORÃºTII COLORÃºTII COLORÃºTII COLORÃºTII COLÞ:Þ:Þ:Þ:Þ: Marin – G. Pãun, Fl. Ionescu, G. Matei, G.
Dumitraºcu (’51 Neagu), M. Pandele, I. Burghez, D. Pandele, Fl. Bãlan
(’81 Costache), N. Dumitru, ªt. Taban. Antrenor: Alexandru Niþã.

Cartonaºe galbene: D. Gheorghe (’62), D. Chiriþã (’68) / M. Pandele
(’37).

Au arbitrat: Marius Petre (Poienarii Apostoli), Gabriel Brãilã (Ploieºti),
Florin Bureaþã (Ploieºti).

Jucãtorul meciului: Adrian Vintilã (Petrolul ’52).

Ionuþ Mitoiu

2 goluri; Alexe Ma-rius 1 gol; M.
Neacºu 1 gol; Alber-to ªerban 3
goluri; V. Bucuroiu 1 gol.

În etapa urmãtoare, CSªc.
Ploieºti se deplaseazã la Braºov,
pentru confruntarea cu CSªc.
Dinamo, meci programat pen-tru
6 octombrie, iar pe 9 octo-mbrie
joacã din nou acasã, cu Viitorul
Piteºti.

Mihail Marinescu
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