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Aventurã de zile mari pentru douã fetiþe din localitatea
Poiana Câmpina pe care, cu siguranþã, nu o vor uita  nicio-
datã. Deºi abia au împlinit 14 ani, Ana Maria Nedelcu ºi
Andreea Dina au reuºit sã punã pe jar poliþiºti din douã
judeþe, dar ºi din Bucureºti, dupã ce joia trecutã au fugit
de acasã, luând cu ele banii pãrinþilor pe care aceºtia abia
îi împrumutaserã de la bancã, dar ºi bijuteriile de familie,

Daniel Bucur, procuror în cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Sinaia, în prezent suspendat de Consiliul Suprerior al Magistraturii, a fost
condamnat la trei
ani ºi patru luni de
închisoare cu execu-
tare într-un dosar de
luare de mitã. Bucur
a fost gãsit vinovat
de luare de mitã,
faptã pentru care a
primit o pedeapsã de
2 ani ºi 8 luni, ºi de
trafic de influenþã,
pentru care a primit
o pedeapsã de 2 ani. Conform unui algoritm, instanþa a calculat cã magistratul
va avea de executat doar trei ani ºi patru luni de închisoare. Ca pedepse
complementare, lui Daniel Bucur i-au fost interzise anumite drepturi, printre
care ºi cel de a ocupa funcþia de procuror pe o perioadã de trei ani. Instanþa
a decis sã confiºte de la procuror 3500 de lei, reprezentând bani obþinuþi în
urma sãvârºirii faptelor pentru care a fost trimis în judecatã. În plus, el va
trebui sã plãteascã 10.000 de lei cheltuieli judiciare. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

(continuare în pagina 3)

Aventura de trei zile ºi douã nopþi
a unor puºtoaice din Poiana Câmpina

AAAAAu furu furu furu furu furat baniiat baniiat baniiat baniiat banii
ºi biºi biºi biºi biºi bijutjutjutjutjuteriileeriileeriileeriileeriile
pãrinþilorpãrinþilorpãrinþilorpãrinþilorpãrinþilor
ºi au plecatºi au plecatºi au plecatºi au plecatºi au plecat
la marla marla marla marla mareeeee

peste 10 grame de aur. Pãrinþii fetelor ºi-au dat seama
cã s-a întâmplat ceva grav ºi au alertat autoritãþile abia
dupã ce au gãsit un bilet de adio lãsat acasã de Ana Ma-
ria. Au fost gãsite, din fericire tefere, abia trei zile mai târ-
ziu, tocmai în Constanþa. Cum au ajuns ele acolo, fãrã ca
sã le observe cineva, este greu de imaginat, dar povestea
lor este cât se poate de realã. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).) (cont. în pagina 3)

Vinovat pentru luare de mitã

Daniel Bucur, procuror
în Sinaia, a fost condamnat la

închisoare cu executare

La ISJ Prahova,
uite transparenþa,
nu e transparenþa!

Primarul Buºteniului,
Emanoil Savin,
a premiat foste
glorii ale boxului

Centrul din
Tãtãrãi,
modernizare
finalizatã

Marius Ionescu,
aur ºi argint la
Campionatul
Naþional de Cros

Clubul Sportiv ªcolar
Ploieºti are un
nou director: prof.
Silviu Stãnescu

Nouã semne
de alarmã
cã ai o boalã
de rinichi

Procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Prahova au
decis cã Lucia Groza, femeia în vârstã
de 64 de ani, care a anunþat cã ºi-a
omorât fiul, nu a fost ajutatã de ni-
meni în comiterea crimei. Surse apro-
piate anchetei au precizat cã nu
existã absolut niciun indiciu care sã-
i determine pe anchetatori sã creadã
cã bãtrâna ar fi avut un complice în
noaptea în care ºi-a omorât fiul, un
bãrbat în vârstã de 41 de ani. Aceastã
informaþie apãruse în rândul vecinilor
care au declarat jurnaliºtilor cã Lucia

Groza n-ar fi fost în stare sã ducã la
bun sfârºit oribila crimã, dacã n-ar fi
fost ajutatã de o altã persoanã. Mulþi
îl indicau chiar pe unul dintre ceilalþi
copii ai sãi, frate vitreg cu victima. În
plus, Lucia Gorza ºi-a recunoscut fap-
tele în faþa procurorilor ºi a descris
cu lux de amãnunte, fãrã sã se piar-
dã, cum s-a petrecut totul. Crima s-a
petrecut în noaptea de 2 spre 3 oc-
tombrie a.c., pe fondul consumului
de alcool, dar ºi în urma unor tensiuni
mai vechi între mama criminalã ºi fiul
sãu.

Procurorii au decis: Femeia
suspectã cã ºi-a omorât fiul

nu a avut un complice

(continuare în pagina 2)

Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) propune
introducerea în Hotãrârea de Guvern prin care vor fi aprobate
tarifele maximale pentru RCA a unei menþiuni referitoare la
primele aferente persoanelor fizice, astfel încât acestea sã nu
ajungã la prima maximalã, a declarat luni preºedintele ASF,
Miºu Negriþoiu.

“Nu avem de-a face cu un control al costurilor de pe
persoane juridice pe persoane fizice, iar primele maximale pe

care le-am stabilit nu conduc la creºterea primelor pentru
persoane fizice, dimpotrivã. (...) Sunt tarifele maximale, nu
trebuie sã se ajungã acolo. Uitaþi-vã la comparaþia pe cele
opt societãþi de asigurãri! Toate tarifele maximale sunt sub
primele medii practicate de societãþi, cu douã excepþii: City
Insurance ºi Euroins. (...) Noi ne-am întâlnit astãzi (luni - n. r.) cu
Consiliul Concurenþei ºi ca sã avem un control pe primele
individuale, sã nu ajungã la tarifele maximale, am propus sã
reflectãm în Hotãrârea de Guvern îngheþarea tuturor primelor
la nivelul notificãrilor cãtre ASF sub prima maximalã, sã nu
ajungem la tarifele maximale”, a precizat Negriþoiu.

Preºedintele ASF a fost audiat, luni, în Comisia pentru
politicã economicã, reformã ºi privatizare din Camera
Deputaþilor.

Negriþoiu: „Primele maximale de RCA
pe care le-am stabilit nu conduc la
creºterea primelor pentru persoane fizice”

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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Dupã cum am mai anunþat ºi cu alte ocazii, luni, 17
octombrie, s-a dat startul concursului pentru desemnarea
directorilor ºi directorilor în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar. Este un adevãrat „maraton”, cu emoþii ºi
andrenalinã, la capãtul cãruia înving cei care sunt mai
bine ºi mai minuþios pregãtiþi.

Astfel, în prima zi au susþinut concurs ºi au acumulat
punctajul necesar pentru a deveni directori: Daniela
Avãdanei (130 de puncte) - ªcoala „George Coºbuc”
Ploieºti; Ion Bonciu (136,25 puncte) - ªcoala „Radu
Stanian”; Silviu Anghel (125,25 puncte) - Palatul Copiilor
Ploieºti; Virgil Mãrculescu (128,875 puncte) - Clubul
Copiilor Slãnic; Angela Nãsulea (132 de puncte)  - Clubul
Copiilor „Martha Bibescu” Comarnic; Ion Poponeci
(127,375 puncte)  - Clubul Sportiv ªcolar Sinaia; Silviu
Stãnescu (130,25 puncte) - Clubul Sportiv ªcolar Ploieºti.

Tot pe 17 octombrie, pe lista cu rezultate, la avizierul
ISJ, figura ºi Elena Daniela Lica, aceasta candidând
pentru funcþia de director la C.N. „I.L. Caragiale”, ea acu-
mulând un total de 134,375 puncte. De amintit cã Elena
Daniela Lica deþine trei titluri de „Profesorul anului” în
Prahova. Ca fapt divers, în programul alcãtuit pentru susþi-
nerea interviului ºi evaluarea CV-ului, în dreptul numelui
doamnei profesoare apare, la unitatea de învãþãmânt,
Centrul Judeþean de Excelenþã Prahova, nu ºi C.N. „I.L.
Caragiale”!

A doua zi, pe 18 octombrie, au obþinut punctaje su-
perioare: Margareta Doiniþa Buturoiu (129 de puncte) -
la Grãdiniþa cu program normal (pn) ºi prelungit (pp) din
Bãicoi; Elena-Georgeta Savu (130,875 puncte)-  la
Grãdiniþa cu program prelungit ºi program normal „Iulia
Haºdeu” Câmpina; Lucia Lazãr (130,875 puncte) - la
Grãdiniþa cu pp ºi pn „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril
Ploieºti; Elena Violeta Jugãnaru (134,625 puncte)  - la
ªcoala din Filipeºtii de Târg.

Nu au reuºit sã obþinã punctaj de trecere (adicã cel
puþin 35 de puncte pe probã ºi 105 puncte cumulat)

candidaþii pentru ºcolile din: sat Mãrginenii de jos din
comuna Filipeºtii de Târg; din comuna Floreºti ºi nici pentru
director adjunct la ªcoala Baba Ana, cadidat care acumulat
doar 58,125 puncte. Director la ªcoala Baba Ana a devenit
Elena Doina Uruc, cu 129,5 puncte. Prof. Ion Pufulete, cu
129,125 puncte, a completat lista celor ca-re au reuºit la
concurs, devenind director la ªcoala din co-muna Boldeºti
Grãdiºtea.

Concursul continuã pânã pe 17 noiembrie, afiºarea
rezultatelor concursului fiind  programatã în data de 18
noiembrie, urmatã de o perioadã alocatã depunerii con-
testaþiilor: 21-23 noiembrie. Soluþionarea contestaþiilor ºi
afiºarea rezultatelor finale sunt prevãzute pentru intervalul
24 noiembrie - 9 decembrie 2016. Ultima etapã a con-
cursului - validarea în consiliul de administraþie al inspec-
toratului ºcolar a rezultatelor finale �i transmiterea acestora
la minister - este programatã în data de 16 decembrie  2016.

Mihail Marinescu

La Centrul de Integrare prin Tera-
pie Ocupaþionalã pentru Persoane
Adulte cu Handicap din satul Tãtãrãi
a avut loc finalizãrii proiectului  de
reabilitare, modernizare, dezvoltare ºi
dotare cu echipamente specifice ne-
voilor beneficiarilor de servicii din
institu�ie.

Obiectivele specifice ale proiec-
tului au fost: realizarea lucrãrilor de
consolidare, amenajare ºi dotare a
clãdirii pavilion bolnavi (C11) din
cadrul C.I.T.O.P.A.H Tãtãrãi ºi redarea

circuitului funcþional ºi construirea
unei sere cu o suprafaþã de 70 mp,
pentru dezvoltarea serviciilor destinate
recuperãrii ºi implicãrii active a per-
soanelor beneficiare ale serviciilor din
cadrul centrului.

Proiectul a fost implementat pe o
perioadã de 24 de luni ºi a avut o va-
loare totalã de 2.256.731, 23 lei din
care valoare nerambursabilã
1.667.324, 48 lei iar contribuþia Con-
siliului Judeþean Prahova a fost de
589.406 lei.

Centrul din Tãtãrãi,
modernizare finalizatã

Primii câºtigãtori ai „luptei” pentru ºefia în ºcoli!

În intervalul 21 – 24 octombrie a.c., pompierii
militari din cadrul unitãþii ºi subunitãþilor Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban Can-
tacuzino” al judeþului Prahova au desfãºurat 72
de misiuni, dintre care: 50 misiuni ale echipajelor
SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat
ºi asistenþei medicale de urgenþã, 2 incendii, 8 ac-
cidente rutiere, 7 alte situaþii de urgenþã ºi 5 misiuni
de verificare în teren a unor obiective cu aglomerãri
de persoane din raioanele de intervenþie, precum
ºi de instruire ºi educaþie preventivã a populaþiei în
domeniul situaþiilor de urgenþã.

În cursul sãptãmânii 17-23 octombrie a.c., Ins-
pecþia de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã “ªerban Cantacuzino” al judeþului
Prahova a desfãºurat 24 de controale de prevenire,
dintre care 20 la instituþii, 3 la operatori economici,
2 la localitãþi ºi un operator SEVESO.

Pe parcursul acestor activitãþi, personalul Ins-
pecþiei a depistat 134 de nereguli privind apãrarea
împotriva incendiilor, 51 dintre acestea fiind înlãtu-
rate operativ pe timpul controalelor. Pentru deficien-
þele constatate au fost aplicate 134 de sancþiuni
contravenþionale, dintre care 120 avertismente ºi
14 amenzi în valoare de 18.500 lei.

În intervalul de timp precizat, Inspecþia de Pre-
venire a organizat ºi desfãºurat 19 exerciþii de alar-
mare ºi evacuare în caz de incendiu, cu 2992
participanþi ºi 24 instruiri cu personalul de pe locul
de muncã ºi cu personalul cu atribuþii în domeniul
situaþiilor de urgenþã din cadrul instituþiilor,
operatorilor economici ºi al localitãþilor, precum ºi
activitãþi de informare preventivã în cadrul unitãþilor
de învãþãmânt.

De asemenea, în perioada 17- 23 octombrie
a.c., echipajele de pompieri militari ale celor 6
subunitãþi de intervenþie au efectuat 22 de misiuni
de recunoaºtere în teren, la lãcaºuri de cult, unitãþi
de învãþãmânt, spitale, unitãþi de cazare, supermar-
keturi, din întreg judeþul, verificând cãile de acces
la aceste obiective, sursele de alimentare cu apã,
reþelele de hidranþi ºi alte aspecte de interes ope-
rativ. Totodatã, pe parcursul acestor misiuni, pom-
pierii militari au desfãºurat activitãþi de pregãtire ºi
educaþie preventivã a elevilor, personalului de pe
locul de muncã ºi personalului cu atribuþii în dome-
niul situaþiilor de urgenþã din cadrul obiectivelor
menþionate.

Amenzi de 18.500 lei
aplicate de ISU Prahova

(urmare din pagina 1)
Lucia Groza a alertat autoritãþile la douã

sãptãmâni de la comiterea crimei, mãrturisind
totodatã cã a îngropat cadavrul în curtea casei.

Procurorii au fost suspicioºi la începutul
anchetei considerând cã o femeie în vârstã n-ar fi
putut sã sape o groapã de una singurã ºi nici sã
care cadavrul unui bãrbat. Dar, dupã audieri, au
înþeles cum a procedat Lucia Groza. Femeia a
declarat cã i-a luat trei nopþi sã sape groapa ºi abia
într-a patra noaptea a cãrat cadavrul.

În Prahova, în urmã cu mai bine de 20 de ani
a mai fost un caz similar când mama a luat asupra
sa crima sãvârºitã de fiul ei. Procurorii ploieºteni
au vrut sã fie siguri cã nu vor comite greºeala pe
care colegii lor au fãcut-o la sfârºitul anilor 90, atunci
când au trimis-o pe Viorica Viºan, o femeie din
Comarnic, nevinovatã în spatele gratiilor. Atunci,
Viorica a fost acuzatã cã ºi-a omorât soacra, dupã
care a îngropat-o în closetul din curte. Ca sã-ºi scape
fiul de închisoare, femeia din Comarnic a tãcut ºi a
ales sã meargã la Penitenciarul Târgºor atunci când
ºi-a primit pedeapsa: 15 ani de închisoare. Nimeni
nu ºi-a pus problema în timpul anchetei cum de o
femeie micã de staturã, care nu cântãrea mai multe
de 50 de kilograme, a fost în stare sã care câteva
zeci de metri ºi sã îngroape într-o hazna cadavrul
altei persoane care cântãrea de douã ori cât ea.
Viorica Viºan a stat zece ani în închisoare, deºi ea,
în tot acest timp, a tot trimis scrisori pe unde a
crezut de cuviinþã în care spunea cã nu este
vinovatã ºi aducea ºi dovezi în acest sens. Mult
prea târziu, femeia a fost eliberatã din închisoare,
procesul s-a reluat, iar adevãratul criminal, fiul
bãtrânei, a fost încarcerat.

Lucia Groza, femeia din Ploieºti care susþine
cã ºi-a omorât singurã fiul, este acum în arest
preventiv pentru 30 de zile. Ea a refuzat sã facã
orice declaraþie în faþa instanþei ºi chiar a contestat
mãsura preventivã, deºi în faþa procurorilor a
mãrturisit tot. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Procurorii au decis:
Femeia suspectã
cã ºi-a omorât fiul
nu a avut un complice

Eliminarea timbrului de mediu va genera
efecte negative ºi imediate în piaþa auto, va con-
duce la creºterea numãrului de autovehicule vechi,
poluante, a nivelului de poluare atmosfericã, iar pe
de altã parte încasãrile la bugetul de stat se vor
diminua considerabil, atrage atenþia Asociaþia
Producãtorilor ºi Importatorilor de Automobile (APIA),
într-un comunicat de presã, transmis, luni,
AGERPRES.

Proiectul de lege de relaxare a fiscalitãþii/
birocraþiei, prin eliminarea unui numãr important
de taxe, printre care ºi timbrul de mediu (prevãzut
în OUG 9/2013), a fost avizat
favorabil, luni, în Comisia
pentru buget, finanþe ºi bãnci
a Camerei Deputaþilor.

“Timbrul de mediu,
însã, este un instrument de
politicã economicã de im-
portantã crucialã pentru
ramurã economicã pe care
o reprezentãm. Expertiza
membrilor ºi specialiºtilor
noºtri, precum ºi documen-
taþia de care dispunem în
acest moment referitoare la
practica europeanã în do-
meniu, dar ºi evoluþiile viitoa-
re previzibile pentru piaþa
auto, ne îndreptãþesc sã con-
siderãm cã eliminarea timbrului de mediu (OUG
9/3013) va genera grave efecte negative ºi
imediate pe multiple paliere ale societãþii ºi
economiei româneºti (...) Posibila adoptare a aces-
tui proiect de lege va duce la creºterea poluãrii din
marile oraºe (confirmatã de procedura de pre-in-
fringement în care se aflã România pentru
nerespectarea cerinþelor legislaþiei comunitare în
privinþa calitãþii aerului), precum ºi la deteriorarea
nivelului de siguranþã în trafic (unde România
înregistreazã un dramatic loc 2 în UE în ceea ce
priveºte numãrul de victime ale accidentelor ru-
tiere), dar ºi la scãderea activitãþii producãtorilor ºi
importatorilor autorizaþi de automobile, cu impact
direct extrem de negativ în ceea ce priveºte
restructurarea unui numãr semnificativ al locurilor
de muncã, sau diminuare a încasãrilor la bugetul

de stat, ca ºi consecinþã iminentã a reducerii ac-
tivitãþii din acest sector, concomitent cu creºterea
abruptã a volumului de tranzacþii nefiscalizate”,
precizeazã APIA.

Potrivit Asociaþiei profesionale, „afirmaþia/
motivaþia precum cã timbrul de mediu ar fi „ilegal”
nu este una care sã corespundã cu cele precizate
de Curtea de Justiþie a UE – CJUE”, iar în acest sens
este amintit cazul Manea din 14 aprilie 2015 ºi 9
iunie 2016. Pe de altã parte, APIA susþine cã
eventuala eliminare a timbrului de mediu va duce
ºi la diminuarea încasãrilor la bugetul de stat (TVA,

impozit profit, impozite angajaþi), ca urmare a
scãderii vânzãrilor de autovehicule noi (estimatã
la circa 30%).

În plus, disponibilizarea unui numãr de câteva
mii de angajaþi din industria constructoare de auto-
mobile ºi din sectorul distribuþiei de autovehicule
va genera cheltuieli de la bugetul de stat cu in-
demnizaþiile de ºomaj ale persoanelor dis-
ponibilizate, dar ºi scãderi ale veniturilor la bugetul
asigurãrilor sociale ca urmare a diminuãrii masei
salariale. De asemenea, eliminarea timbrului de
mediu va conduce la creºterea vârstei medii a
parcului auto naþional, iar România va deveni al
doilea ‘cimitir de maºini vechi’ al Europei, dupã
Polonia, ºi va anula eforturile financiare de curãþare
a parcului realizate în ultimii 11 ani prin Programul
„Rabla”.

APIA: Eliminarea timbrului de mediu va genera
creºterea numãrului de autovehicule vechi
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Au fugit pe geam

Aºa cum a relatat bunica unei
dintre fete, Andreea ºi Ana Maria ºi-
au petrecut dupã-amiaza de joi îm-
preunã, acasã la Andreea, în cartierul
Rãgman din Poiana Câmpina. Au
rãmas în camerã pânã în jurul orelor
17.00, atunci când bunica fetei mai
mici a descoperit cã fetele nu mai
erau în casã. Fugiserã pe geamul
care dãdea înspre curtea din spatele
casei. Au început cãutãrile, tele-
foanele, dar degeaba, nimeni nu
putea da vreo informaþie despre locul
în care acestea se ascundeau.
Singura soluþie, ajutorul Poliþiei.
Alarma s-a dat de joi searã, când mai
multe echipaje de la Poliþia Naþionalã,
dar ºi Localã au început verificãrile.
Se ºtiau foarte pu-þine date despre
Andreea ºi Ana Maria, iar toate
informaþiile duceau cãtre o singurã
concluzie: fetele nu glumeau deloc,
aveau în gând sã plece departe de
casã ºi sã li se piardã urma.

Au plãnuit totul
în detaliu

Chiar dacã foarte mici, au orga-
nizat aventura în cel mai mic detaliu.
Au plecat de acasã cu bagaj mic,
doar cu strictul necesar, câteva haine
ºi mâncare, dar cu o sumã foarte ma-
re de bani: 13.000 de lei ºi bijuteriile
din aur pe care le-au gãsit la înde-

mânã, în total peste zece grame de
aur. Dupã ce au fost audiaþi colegii
de clasã ºi prietenii fetelor, poliþiºtii au
aflat cã cele douã copile au fost vãzute
studiind mersul trenurilor, iar poliþiºtii
din Câmpina au început sã verifice
camerele de supraveghere. Aºa au
aflat cã Andreea ºi Ana Maria au ple-
cat joi searã direct la Câmpina, pentru
cã în jurul orelor 20.00 au fost sur-
prinse de una dintre camerele de
supraveghere în centrul municipiului.

ªi-au schimbat
cartela de la telefon

Culmea este cã fata cea micã,
Andreea, avea la ea telefonul mobil,
dar aceasta nu putea fi contactatã
pentru cã îºi schimbase cartela. De
asemenea, anchetatorii au ºtitut tot
timpul cã fetele au acces la internet
pentru cã erau active pe paginile lor
de facebook alternativ, când una
când alta, dar acolo nu dãdeau detalii
despre locul în care se aflau. Au urmat
douã zile de cãutãri pentru ca sâm-
bãtã seara, un telefon sã aducã o
veste bunã. Un cetãþean din Cons-
tanþa anunþa cã le-a vãzut pe cele
douã fugare, pe o stradã din oraºul
de la malul mãrii. Bãrbatul le recu-
noscuse dupã fotografiile date pu-
blicitãþii de poliþiºtii din Poiana Câm-
pina special pentru ca fetele sã fie
gãsite în timp util. Sâmbãtã noaptea,
un echipaj de poliþie din Prahova a
plecat spre Constanþa pentru a le
recupera pe Ana Maria ºi pe Andreea.

Acestea au ajuns acasã abia dumi-
nicã dimineaþa. Erau sãnãtoase, dar
foarte speriate ºi obosite.

Au dormit în azile
de noapte

Au fost lãsate sã se odihneascã,
dar poliþiºtii le-au chemat la audieri
pentru a putea afla dacã au fost mal-
tratate sau dacã au fost atrase în
aceastã aventurã periculoasã de
vreun adult. Aºa s-a aflat cã fetele au
plecat din Câmpina la Ploieºti cu maxi-
taxi, apoi, din Ploieºti au luat un taxi
cãtre Bucureºti. A fost o cursã legalã
pentru care au plãtit 170 de lei. Taxi-
metristul a fost ºi el audiat ºi a declarat
cã le-a lãsat pe fete la intrare în Bucu-
reºti, undeva lângã Casa Presei. De
acolo, povestea a fost relatatã de co-
pile. Ele au povestit cã nu s-au cazat
la un hotel, pemtru cã nu aveau acte
de identitate, aºa cã au mers la un
centru social pentru persoanele fãrã
adãpost. Tot într-un centru similar au
dormit ºi în Constanþa, unde au plecat
cu trenul, vineri dimineaþã.

Surse apropiate anchetei au
precizat cã Andreea ºi Ana Maria au
cheltuit o bunã parte din banii pe care
le aveau la ele, undeva la 3000 de
lei, bani din care ºi-au cumpãrat haine,
mâncare ºi bilete de drum. Acestea
au mãrturisit cã nu au avut un motiv
anume sã plece de acasã, nu erau
maltratate, nu erau bãtute, aveau
toate condiþiile unui trai decent, dar
au vrut pur ºi simplã sã evadeze pen-
tru câteva zile. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

(urmare din pagina 1)
“În temeiul disp. art. 291 alin. 1 Cod

penal rap. la art. 7 lit.b) din Legea nr. 78/
2000, cu aplic. art.75 alin. 2 lit.b), cu
referire la art. 76 alin.1 Cod penal,
infracþiunea de trafic de influenþã,
condamnã pe inculpatul Bucur Daniel,
la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza
disp. art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la
art. 7 lit.b) din Legea nr. 78/2000, cu
aplic. art. 75 alin. 2 lit.b), cu referire la
art. 76 alin. 1 Cod penal, infracþiunea
de luare de mitã, condamnã pe acelaºi
inculpat la pedeapsa de 2 ani ºi 8 luni
închisoare Potrivit art. 289 alin. 1 Cod
penal rap. la art. 67 alin. 2 Cod penal,
art. 66 alin. 2 cu referire la art. 66 alin.1
lit. a), b) ºi g) Cod penal, aplicã inculpatului
pedeapsa complementarã a interzicerii
exercitãrii drepturilor de a fi ales în
autoritãþile publice, sau în orice alte
funcþii publice, dreptul de a ocupa o
funcþie care implicã exerciþiul autoritãþii
de stat ºi dreptul de a exercita profesia
de procuror pe o duratã de 3 ani, ce se
executã în condiþiile prev. de art. 68 alin.
1 lit. c) Cod penal. Conform art. 38 alin.
1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b) Cod
penal ºi art. 45 alin. 1 Cod penal, con-
topeºte pedepsele de mai sus ºi stabi-
leºte ca inculpatul sã execute pedeapsa
cea mai grea, de 2 ani ºi 8 luni în-
chisoare, la care se adaugã o treime din
pedeapsa de 2 ani închisoare, în total
pedeapsa de 3 (trei) ani ºi 4 (patru) luni
închisoare ºi pedeapsa complementarã
a interzicerii exercitãrii drepturilor prev.
de art. 66 alin.1 lit. a), b) ºi g) Cod penal,
pe o duratã de 3 ani. În baza art. 65 alin.
1 Cod penal aplicã inculpatului pedeap-
sa accesorie a interzicerii exercitãrii
drepturilor prev. de art. art. 66 alin.1 lit.
a), b) ºi g) Cod penal, ce urmeazã sã fie
executatã potrivit art. 65 alin. 3 Cod
penal, din momentul rãmânerii defini-
tive a hotãrârii de condamnare ºi pânã
când pedeapsa principalã privativã de
libertate a fost executatã sau con-
sideratã ca executatã. În baza art. 112
alin. 1 lit. e) Cod penal cu referire la
art.289 alin. 3 ºi art. 291 alin. 2 Cod
penal confiscã de la inculpat sumele de
3.000 lei ºi respectiv, 500 lei, dobândite
prin sãvârºirea infracþiunilor. Potrivit art.
404 alin. 4 Cod procedurã penalã men-
þine mãsura preventivã a controlului
judiciar luatã faþã de inculpat prin Or-
donanþa nr. 48/P/2016 din 03 martie
2016 a Parche-tului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie – Direcþia

Naþionalã Anticorupþie – Serviciul Terito-
rial Ploieºti. Conform art. 274 alin. 1 Cod
procedurã penalã obligã pe inculpatul
Bucur Daniel la plata sumei de 10.000
lei cu titlu de cheltuieli ju-diciare cãtre
stat, din care suma de 5.000 lei re-
prezintã cheltuieli cu acelaºi titlu efec-
tuate pe parcursul urmãririi penale. Cu
drept de apel în termen de 10 zile de la
comunicarea copiei minutei”, conform
portalului instanþelor de judecatã.

Decizia datã vineri, 21 octombrie,
nu este una definitivã ºi poate fi atacatã
la instanþa superioarã, adicã la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Procurorul din Sinaia a fost an-
chetat de colegii sãi de la DNA Ploieºti la
îceputul acestui an. El a fost trimis în
judecatã, sub control judiciar, în luna
martie. Potrivit unui comunicat de presã
al DNA, în luna februarie 2015, Daniel
Bucur, în calitate de procuror la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Sinaia, a pretins
de la douã persoane, care sunt martori
denunþãtori în cauzã, ºi a beneficiat din
partea acestora de executarea unor lu-
crãri de amenajare, în valoare de apro-
ximativ 1.000 lei, la un imobil pe care
magistratul îl deþine în oraºul Comar-
nic. În schimbul acestor servicii, pro-
curorul le-a promis celor doi, pe care
anterior îi cercetase ºi faþã de care
dispusese trimiterea în judecatã pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de tâlhãrie în
formã calificatã, cã va interveni la jude-
cãtorul care avea spre soluþionare cauzã
respectivã, pe lângã care a lãsat sã se
creadã cã are influenþã, astfel încât
acesta din urmã sã dispunã o pedeapsã
blândã, respectiv condamnarea celor
doi cu suspendarea executãrii pedepsei
sub supraveghere.

“În perioada aprilie — mai 2015,
suspectul Bucur Daniel, în calitate de
procuror, a pretins ºi a beneficiat de exe-
cutarea unei lucrãri în valoare de aproxi-
mativ 4.000 lei, la acelaºi imobil (pla-
care cu piatrã a unui gard), de la o per-
soanã (martor denunþãtor) cer-cetatã de
magistrat pentru sãvârºirea infracþiunii
de rãnire sau schingiuire a animalelor.
În schimb, procurorul i-a promis per-
soanei respective cã, în cauza respec-
tivã, va adopta faþã de acesta din urmã
o soluþie favorabilã”, se mai aratã în
comunicatul citat.

Consiliul Superior al Magistraturii a
decis sã-l suspende din funcþie pe Daniel
Bucur în momentul în care acesta a fost
trimis în judecatã.  (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Vinovat pentru luare de mitã

Daniel Bucur, procuror
în Sinaia, a fost condamnat la

închisoare cu executare

Aventura de trei zile ºi douã nopþi
a unor puºtoaice din Poiana Câmpina

AAAAAu furu furu furu furu furat baniiat baniiat baniiat baniiat banii
ºi biºi biºi biºi biºi bijutjutjutjutjuteriileeriileeriileeriileeriile
pãrinþilorpãrinþilorpãrinþilorpãrinþilorpãrinþilor
ºi au plecatºi au plecatºi au plecatºi au plecatºi au plecat
la marla marla marla marla mareeeee

Regândirea modelelor de dezvoltare eco-
nomicã, pe baza protecþiei mediului, ºi comu-
nicarea cu cetãþenii reprezintã principalele pro-
vocãri cu care se confruntã în prezent Uniunea
Europeanã ºi de care va trebui sã þinã cont ºi
România, în special în perioada în care va deþine
preºedinþia Consiliului UE, respectiv prima
jumãtate a anului 2019, susþine ministrul
mediului, Cristiana Paºca Palmer.

“Una din provocãrile cele mai mari pe care
eu vãd cã o are UE, dar ºi societatea globalã,
este legatã de schimbãrile climatice, de

degradarea factorilor de mediu, de nevoia de a
regândi modelele de dezvoltare economicã,
astfel încât ele sã ia în considerare faptul cã
avem o planetã cu resurse limitate. Vom fi
aproape nouã miliarde de oameni în 2050, care
toþi vor dori un nivel de trai foarte bun, similar
celui din Statele Unite sau UE, dar acest lucru
va pune o presiune foarte mare pe resursele
planetare ºi, în mod special, pe echilibrul din
ecosistem”, a explicat luni Paºca Palmer, la dez-
baterea “Start pentru 2019, România la
preºedinþia Consiliului UE”.

Potrivit acesteia, a doua temã importantã la
nivelul UE este constituitã de legãtura dintre
cetãþean ºi instituþiile statului ºi cele europene.

“Este perceputã ca o fracturã relaþia
cetãþeanului cu UE, mare parte a scepticismului
care creºte - vedem cazul Marii Britanii, valul
de naþionalism etc. - provine din aceastã pro-
blemã. Comisia Europeanã are o problemã în a
comunica cu cetãþeanul, deºi angajaþii sunt
foarte bine pregãtiþi profesional. Este foarte mult
de lucru în a accelera acest proces de sinergie
ºi de integrare”, a adãugat ministrul Mediului.

Referitor la rolul pe care îl va juca România
la începutul anului 2019, ºeful de la Mediu
considerã cã aceastã provocare trebuie privitã
cu foarte multã seriozitate, cu oameni foarte
bine pregãtiþi, dispuºi sã munceascã foarte mult.

“La aproape 12 ani de la aderarea la UE,
este un test de maturitate pe care îl vom da ºi
sunt sigurã cã vom fi pregãtiþi pentru a-l duce la
bun sfârºit cu succes”, a subliniat Paºca Palmer.

Palmer: Schimbãrile climatice ºi relaþia cu
cetãþenii, principalele provocãri pentru România
în calitate de preºedinte al Consiliului UE în 2019
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„Presa poate realiza înregistrãri/
fotografii/preluãri de imagine în timpul
desfãºurãrii probei de interviu doar
cu acordul persoanelor implicate în
desfãºurarea probei”.

Am þinut sã publicãm acest para-
graf, care este extras din Metodologia
privind organizarea ºi desfãºurarea
concursului pentru ocuparea func-
þiilor de director ºi director adjunct

din unitãþile de învãþãmânt preu-
niversitar, Capitolul II, Art. 8 (7), pentru
a le rãspunde celor care, pe 19 octom-
brie, nu ne-au permis sã realizãm o
fotografie din timpul desfãºurãrii
probei de interviu din cadrul concur-
sului respectiv, probã care se susþinea
la sala 10 din incinta clãdirii care
adãposteºte Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova. Întâi ni s-a cerut

Odatã cu debutul probelor orale din cadrul concursului de ocupare a
posturilor de  conducere din ºcoli, luni, 17octombrie, s-a dat startul ºi înscrierilor
ºi preînscrierilor pentru participarea la concurs în vederea obþinerii gradelor
didactice I ºi II. Astfel, în prima zi, pentru gradul didactic I s-au înscris 6
candidaþi, iar pentru gradul didactic II 14 candidaþi. La preînscriere, figureazã
15 candidaþi pentru gradul didactic II ºi 11 pentru gradul didactic I.

Pentru unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din mediul rural, înscrierile
au continuat ºi pe 18, 19 ºi  20 octombrie 2016, între orele 10.30 – 15.00;
pentru unitãþile de învãþã-
mânt preuniversitar din
mediul urban - Grãdiniþe
cu personalitate juridicã,
Cluburi Sportive, Palatul
Copiilor, Cluburile Copiilor,
ªcoli Profesionale, ªcoli
Speciale – înscrierea pe
21 octombrie a.c.,  între
orele 10.30 – 15.00,
pentru  ªcoli Gimnaziale
– 24, 25 ºi 26  octombrie
2016, între orele 10.30 –
15.00; pentru Colegii, Licee, ªcoli Postliceale – 27 ºi 28 octombrie 2016, între
orele 10.30 – 15.00.

Pentru gradul  didactic II, înscriere din luna octombrie a.c. sunt valabile
pentru sesiunea 2018.

Pentru a promova examenul dedicat gradului  II, candidatul trebuie: sã
aibã calificativ cel puþin „Bine” la aprecierile anuale ºi la inspecþiile ºcolare
dupã 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 asemenea, de cel puþin 8.

Pentru gradul  didactic I, înscriere din octombrie a.c., este valabilã pentru
sesiunea 2019.

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 înscriere plus pânã la obþinerea gradului di-
dactic 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, susþinerea
lucrãrii - cel puþin nota 8 la probele de examen (nota finalã a lucrãrii metodico-
ºtiinþifice = medie aritmeticã între recenþia lucrãrii ºi susþinerea lucrãrii); me-
dia de promovare sã fie de cel puþin 8 (este media aritmeticã obþinutã din
media de la inspecþia specialã ºi nota finalã obþinutã pentru lucrarea metodico-
ºtiinþificã).

În cadrul Proiectului Educaþional
„Generaþia XXI”, ªcoala Gimnazialã

„Sf. Vineri” din Ploieºti organizeazã, pe data
de 29 octombrie a.c., cea de-a X-a ediþie a
Concursului Interjudeþean de Matematicã
intitulat „Regalul generaþiei XXI”. Competiþia
se adeseazã elevilor din clasele III-VIII ºi
conþien 21 de probleme tip grilã, cu nivel
de dificultate gradat, de la simplu la com-
plex.Cerinþele pentru concurs vor fi din ma-
teria clasei precedente. Nu se percepe taxã
de participare.

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice a lansat, în dezbatere publicã, proiectul
de modificare a Legii Educaþiei Naþionale privind
dezvoltarea învãþãmântului profesional-dual.
Opiniile ºi sugestiile pe tema modificãrilor propuse
în acest proiect care faciliteazã dezvoltarea
învãþãmântului profesional dual sunt aºteptate în
perioada 19-29 octombrie pe adresa de e-mail
consultare-dual@tvet.ro.

Proiectul precizeazã, printre altele, cã, ope-
ratorii economici care încheie contract de  parte-
neriat cu unitãþile de învãþãmânt, beneficiazã de
facilitãþi la plata impozitelor, taxelor ºi contribuþiilor
datorate bugetului de stat,  bugetului  asigurãrilor
sociale, bugetelor  fondurilor  speciale  sau  bugetelor
locale, potrivit prevederilor legale.

În continuare, se spune cã învãþãmântul tehnic
este format din: învãþãmânt profesional, învã-
þãmânt liceal tehnologic ºi învãþãmânt postliceal.
Învãþãmântul profesional este învãþãmânt dual.

O altã noutate constã în faptul cã absolvenþii
învãþãmântului profesional pot continua studiile în
învãþãmântul liceal, iar absolvenþii învãþãmântului
obligatoriu care întrerup studiile pot  fi  cuprinºi,
pânã la împlinirea vârstei de 25 ani, într-un pro-
gram de pregãtire profesionalã, în vederea dobân-
dirii unei calificãri profesionale. Pentru absolvenþii
de gimnaziu din seria curentã ºi din seriile an-
terioare care au depãºit  cu mai mult de 3 ani
vârsta clasei, se pot organiza clase separate de
învãþãmânt profesional. Programele de pregãtire
profesionalã sunt organizate prin unitãþile de
învãþãmânt  de  stat ºi sunt gratuite,  pentru  persoa-
nele care intrã  în aceste programe pânã la îm-
plinirea vârstei de 25 ani.

Clasa cu învãþãmânt profesional-dual poate

cuprinde, în medie, 25 de elevi, dar nu mai puþin
de 10 ºi nu mai mult de 30. Clasele din învãþã-
mântul profesional pot fi organizate ºi pe grupe,
pentru a forma maximum trei grupe pentru calificãri
diferite.

În cazul în care proiectul în speþã o sã fie
aprobat, atunci operatorii economici pot solicita sã
se organizeze probe  de  admitere  stabilite  de  uni-
tatea de învãþãmânt în colaborare cu  operatorii
economici respectivi, indiferent de numãrul de can-
didaþi înscriºi ºi de numãrul de locuri disponibile. În
cazul învãþãmântului profesional, tipul, numãrul ºi

conþinutul probelor  de admitere pot fi decise de
unitatea de învãþãmânt ºi operatorii economici.
Probele de admitere pot viza cunoºtinþe din  progra-
mele  ºcolare  din  învãþãmântul  gimnazial  ºi/sau
motivaþia  elevilor,  testarea  unor abilitãþi/aptitudini
ºi alte condiþii de admitere stabilite prin procedurile
de admitere adoptate de unitatea de învãþãmânt
în colaborare cu operatorii economici.

Cam acestea ar fi noutãþile odatã cu intro-
ducerea învãþãmântului profesional-dual, însã,
repetãm, este doar un proiect, lansat în dezbatere
publicã, proiect care ar putea avea parte de unele

modificãri de la forma sa iniþialã.
Documentul a fost elaborat de experþi din

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
ºi Centrul Naþional pentru Dezvoltarea Învãþã-
mântului Profesional ºi Tehnic (CNIDPT) în urma
consultãrilor din grupul interministerial care a inclus
reprezentanþi ai Ministerului Economiei, Co-
merþului ºi Relaþiilor cu Mediul de Afaceri, ai Minis-
terului Finanþelor Publice, ai  Ministerului Muncii,
Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice
ºi reprezentanþi ai Cancelariei Primului Ministru.
Proiectul înglobeazã, de asemenea, ºi feedback-
ul mediului de afaceri.

De altfel, concluziile consultãrilor din grupul
interministerial de lucru au reliefat necesitatea
introducerii programelor de formare în sistem dual,
asumarea de cãtre operatorii economici a
responsabilitãþii pentru pregãtirea practicã a elevilor,
asigurarea prezenþei reprezentanþilor operatorilor
economici în Consiliul de administraþie al unitãþii
de învãþãmânt, flexibilizarea duratei programelor
de formare profesionalã, adaptarea curricullumului
la nevoile pieþei muncii locale ºi regionale, asumarea
costurilor formãrii în stagiile de practicã între ope-
ratorul economic ºi stat prin deduceri fiscale
acordate operatorului economic etc.

Modificãrile legislative vor permite re-
configurarea învãþãmântului profesional prin so-
luþiile identificate ºi asumate. Reamintim cã for-
marea profesionalã în învãþãmântul profesional-
dual combinã educaþia primitã într-o unitate de
învãþãmânt cu învãþarea la locul de muncã în cadrul
unei companii.

„acreditare”!, dupã care am fost
înºtiinþaþi cã trebuia sã depunem la
secretariatul instituþiei o cerere, cu 48
de ore înainte, prin care sã precizãm
cum cã vrem sã realizãm fotografii
ºi sã asistãm la proba de interviu la
ora...! Incredibil, dar cât se poate de
adevãrat ºi aberant!

Nici mãcar printre rânduri, dacã
citeºti Metodologia, nu gãseºti ºi
cerinþele celor de la ISJ Prahova. Mai
aveau sã ne punã sã dãm probã de
lucru, cã poate nu suntem ceea ce
pretindem cã suntem! Cine ºtie! Mai
mult decât atât, vineri, 14 octombrie,
am fost anunþaþi, verbal, cã presa
poate asista la concurs, fãrã însã a se
preciza ºi ceva despre anumite
pretenþii, cerinþe, condiþii... .

De ce nu s-a dorit prezenþa presei
în acea salã de concurs? Se în-
cearcã þinerea la distanþã a mass-
media prin gãsirea unor anumite
pretexte, condiþii scoase peste noapte,
cum ar fi „acreditare” sau acel docu-
ment înaintat cu, atenþie!, 48 de ore
înainte, ºi cu ora trecutã pe cerere?

La ISJ Prahova, uite transparenþa,
nu e transparenþa!

Mihail Marinescu

S-a dat startul ºi la
înscrierile pentru obþinerea

de grade didactice

Mihail Marinescu

TRADIÞIA SE RESPECTÃ!

Mihail Marinescu

ªcoala „Sfânta Vineri” din Ploieºti
se pregãteºte pentru a X-a ediþie
a concursului interjudeþean de

matematicã „Regalul generaþiei XXI”

Tot mai mult accent pe „Învãþãmântul profesional-dual”!

Mihail Marinescu



26 octombrie - 2 noiembrie 2016 www.informatiaprahovei.ro 5
sãnãtate

De la 1 octombrie, remuneraþia medicilor
pentru gãrzile efectuate a crescut cu pânã la
90%, dupã ce Guvernul a adoptat Ordonanþa
de Urgenþã 20/2016.

Plata gãrzilor suplimentare pentru
medici se face acum prin raportarea la
salariul de bazã majorat de la 1 august
2016, iar plata majoratã pentru aceste gãrzi
va fi primitã începând cu data de 15
noiembrie.

Astfel, garda unui medic primar,
gradaþia 5, va fi plãtitã în zilele lucrãtoare
cu 781 de lei brut (la un spor de 25%)
ºicu 1.094 de lei brut (la sporulmaxim de
75%). În zilele de sâmbãtã, duminicã ºi
sãrbãtorile legale, venitul din gardã va
ajunge la 1.667 de lei brut.

Un medic specialist, gradaþia 5, va
primi pentru o gardã efectuatã în cursul
sãptãmânii 614 lei brut (la un spor de 25%)
ºi 860 de lei brut (la un spor de 75%). Pentru
gãzile din weekend ºi din zilele declarate
sãrbãtori legale, acelaºi medic va încasa 1.310
lei brut.

ªi în cazul medicilor rezidenþi care efec-

tueazã gãrzi în condiþiile legii, acestea vor fi plãtite
cu sume între 435 de lei brut ºi 1.147 de lei
brut, în funcþie de anul de rezidenþiat ºi de
sporul aplicat (25% sau 75% în cursul

sãptãmânii ºi 100% pentru zilele de sâmbãtã,
duminicã ºi sãrbãtori legale).

De asemenea, gãrzile suplimentare vor fi
efectuate în baza unui contract individual de
muncã cu timp parþial. Gãrzile vor fi consider-

ate atât vechime în muncã, cât ºi vechime în
specialitate.

De asemenea, contractul de muncã pentru
gãrzi va da dreptul la concediu de odihnã plãtit

proporþional cu timpul lucrat
pentru medicii care efectueazã
numai gãrzi sau pentru cei care
fac gãrzi în alt spital decât cel la
care sunt angajaþi.

Aºa numita „gardã obli-
gatorie” va beneficia de acor-
darea sporului de 25% pe tim-
pul de noapte lucrat, ceea ce
este un element de nouta-te. În
plus, medicii care au obþinut titlul
de doctor în ºtiinþe medicale
începând cu anul 2010 vor pri-
mi sporul legal de 15% care,
pânã la 1 august, nu mai fuse-
se acordat.

Fondurile pentru plata gãrzilor vor fi puse
la dispoziþia spitalelor în mod distinct de cãtre
Casele judeþene de asigurãri de sãnãtate ºi a
Municipiului Bucureºti, conform Ordonanþei de
Urgenþã 43/2016.

Reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii au
avut marþi, 11 octombrie, o întâlnire cu
reprezentanþii Federaþiei Sindicale Hipocrat.
Reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii i-au
asigurat pe sindicaliºti cã modificarea Or-
dinului nr. 870 pentru aprobarea Regula-
mentului privind timpul de munca, organizarea
ºi efectuarea garzilor in unitatile publice din
sectorul sanitar este în ultimele etape de lucru
ºi, în cel mai scurt timp, noua forma a ordinului
va fi publicata în Monitorul Oficial. De ase-
menea, delegaþia Federaþiei Sindicale Hipocrat
a fost informatã cã Ministerul Sãnãtãþii cautã
permanent soluþii astfel încât motivarea per-
sonalului care lucreazã în sectorul sanitar (prin
mijloace financiare sau prin reaºezarea sta-
tutului personalului din sectorul sanitar în
societate) sã fie în concordantã cu importanþa
si complexitatea activitãþii pe care aceºtia o
depun. Decizia de mãrire a salariilor începand
cu 1 august, precum ºi a remuneraþiei pentru
gãrzile suplimentare începând cu 1 octombrie
sunt dovezi concrete în acest sens.

Afecþiunile renale sunt considerate a fi “ucigaºi tãcuþi”,
întrucât semnalele pe care le transmite corpul pot pãrea
banale. Cunoaºterea simptomelor care sunt asociate pro-
blemelor renale îþi poate salva viaþa, scrie revista Doctorul
Zilei.

1. Modificãri urinare1. Modificãri urinare1. Modificãri urinare1. Modificãri urinare1. Modificãri urinare
Dacã în ultimul timp ai remarcat cã te trezeºti des noaptea

pentru a merge la toaletã sau simþi o presiune sau durere
când urinezi, este posibil sã ai probleme cu rinichii.

2. Ai dureri sau arsuri la urinare2. Ai dureri sau arsuri la urinare2. Ai dureri sau arsuri la urinare2. Ai dureri sau arsuri la urinare2. Ai dureri sau arsuri la urinare
Durerile ºi arsurile în timpul urinãrii sunt semn al infec-

þiilor urinare. Netratate, acestea pot duce la complicaþii.
3. Ai dureri în partea inferioarã a spatelui3. Ai dureri în partea inferioarã a spatelui3. Ai dureri în partea inferioarã a spatelui3. Ai dureri în partea inferioarã a spatelui3. Ai dureri în partea inferioarã a spatelui
Durerea de spate localizatã în zona rinichilor este un semn

clar care anunþã probleme renale. Durerea poate apãrea în
timpul urinãrii, dar ºi în alte momente, de aceea multe
persoane ignorã acest simptom extrem de important.

4. Ai apetitul alimentar scãzut4. Ai apetitul alimentar scãzut4. Ai apetitul alimentar scãzut4. Ai apetitul alimentar scãzut4. Ai apetitul alimentar scãzut
Acest simptom apare în momentul în care se formeazã

depozite de toxine la nivelul rinichilor.
5. Þi se umflã mâinile ºi picioarele5. Þi se umflã mâinile ºi picioarele5. Þi se umflã mâinile ºi picioarele5. Þi se umflã mâinile ºi picioarele5. Þi se umflã mâinile ºi picioarele

Când rinichii nu eliminã excesul de lichide din corp,
mâinilor ºi picioarele se umflã ºi pot deveni dureroase.

6. Eºti obositã6. Eºti obositã6. Eºti obositã6. Eºti obositã6. Eºti obositã
Când rinichii sunt bolnavi, organismul nu mai secretã în

cantitãþi normale un hormon care îl stimuleazã sã transporte
oxigen cãtre celulele roºii. Din aceastã cauzã, poate apãrea
oboseala excesivã.

77777. T. T. T. T. Te confre confre confre confre confrunþi cu iritunþi cu iritunþi cu iritunþi cu iritunþi cu iritaþii ºi mâncãrimi la nivaþii ºi mâncãrimi la nivaþii ºi mâncãrimi la nivaþii ºi mâncãrimi la nivaþii ºi mâncãrimi la nivelulelulelulelulelul
pieliipieliipieliipieliipielii

Rinichii au ºi rolul de a elimina toxinele din sânge, însã în
momentul în care nu mai funcþioneazã la parametri normali,
te poþi confrunta cu iritaþii ºi mâncãrimi la nivelul pielii.

8. Ai o senzaþie de greaþã8. Ai o senzaþie de greaþã8. Ai o senzaþie de greaþã8. Ai o senzaþie de greaþã8. Ai o senzaþie de greaþã
Acumulãrile de toxine la nivel sangvin pot duce ºi la apariþia

senzaþiei de greaþã.
9. Ai ameþeli9. Ai ameþeli9. Ai ameþeli9. Ai ameþeli9. Ai ameþeli
Dacã suferi de o afecþiune renalã ºi, în acelaºi timp, ai

anemie, la creier nu mai ajunge suficient oxigen. Principalul
simptom care anunþã aceste probleme de sãnãtate sunt
ameþelile frecvente.

Paginã realizatã de Daniel Lazãr

De la începutul anului ºi pânã la data de 7.10.2016, au fost confirmate
753 de cazuri de rujeola, cu 23 de cazuri mai multe faþã de sãptãmâna
trecutã, fiind raportate ºi 3 decese prin rujeola.

Cazuri de rujeolã au fost înregistrate în urmãtoarele 25 de judeþe:
MUREª – 168; BISTRIÞA – 128; ARAD – 131; CLUJ – 90; TIMIª - 75;

BRAªOV – 32; SUCEAVA – 31; CARAª SEVERIN – 30; HUNEDOARA – 17;
SÃLAJ – 8; ALBA – 5; IAªI – 5; BACÃU – 3; CONSTANÞA – 3; SIBIU – 3;
BUCUREªTI – 3; DÂMBOVIÞA – 2; NEAMÞ - 2; OLT – 2; BIHOR – 1; DOLJ –
1; GIURGIU – 1; HARGHITA – 1; MEHEDINÞI – 1; VASLUI – 1.

Majoritatea cazurilor reprezintã focare în comunitãþile cu acoperire
vaccinalã scãzutã. Astfel, au fost organizate acþiuni de vaccinare cu RRO a
copiilor incomplet vaccinaþi sau nevaccinaþi.

Apelul Ministerului Sãnãtãþii cãtre pãrinþi este de a respecta calendarul
de vaccinare ROR pentru sãnãtatea copiilor. În zonele afectate, Institutul
Naþional de Sãnãtate Publicã recomandã vaccinarea copiilor la vârsta de 7
luni cu refacerea vaccinului la vârsta normalã de 1 an. De asemenea,
reamintim cã existã suficiente doze de vaccin pentru toþi copiii care au
nevoie de imunizare.

Remuneraþia medicilor pentru gãrzile
efectuate a crescut cu pânã la 90%

Întâlnire între reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii ºi

Federaþia Sindicalã Hipocrat

Pentru sesiunea 2016 a exame-
nului de rezidenþiat din data de 20
noiembrie, Ministerul Sãnãtãþii a ma-
jorat numãrul de locuri/posturi, pen-
tru absolvenþii de medicinã generalã,
medicinã dentarã ºi farmacie. Con-
cursul se desfãºoarã în centrele
universitare din Bucureºti, Cluj-Na-
poca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Ti-
miºoara.

O altã noutate pentru acest an
este introducerea unor specialitãþi noi
- cardiologie pediatricã, gastro-en-
terologie pediatricã, nefrologie pedia-
tricã, oncologie ºi hematologie pedia-
tricã, pneumologie pediatricã ºi micro-
biologie clinicã.

Înscrierea
candidaþilor

Înscrierile pentru concurs se fac
prin direcþiile de sãnãtate publicã,
respectiv prin ministerele cu reþea sa-
nitarã proprie, în perioada 14-28
octombrie 2016, inclusiv. Programul
de depunere a dosarelor va fi urmã-
torul: pentru zilele de luni pânã joi orele

9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00
pentru zilele de vineri. Direcþiile de
sãnãtate publicã, respectiv ministerele
cu reþea sanitarã proprie îºi vor adapta
numãrul punctelor de depunere a
dosarelor în funcþie de afluxul de can-
didaþi. Ministerul Sãnãtãþii recomandã
candidaþilor sã nu aºtepte pânã în
ultima zi înscrierea la concurs.

Documentele pe care trebuie sã
le conþinã dosarul de înscriere a
candidatului se gãsesc la adresa rezi-
dentiat.ms.ro. Listele cu candidaþii
admiºi în concurs, pe centre univer-
sitare ºi domenii, se afiºeazã pe site-
ul rezidentiat.ms.ro la data de 7 noiem-
brie 2016.

Desfãºurarea
concursului

Concursul se desfãºoarã sub
formã de test-grilã cu 200 de întrebãri
pentru fiecare domeniu, identice pen-
tru toate centrele universitare în care
se organizeazã concursul, pe o duratã
de 4 ore. Întrebãrile sunt diferite, în
funcþie de domeniu.

Alegerea unui loc sau post este
condiþionatã de obþinerea unui punc-
taj minim de promovare de 60% din
punctajul maxim realizat la nivel
naþional pentru cele 200 de întrebãri
pentru fiecare domeniu.

Ocuparea posturilor
ºi locurilor

Ocuparea locurilor/posturilor în
specialitate se face în ordinea

punctajului de promovare obþinut, în
limita locurilor/posturilor publicate la
concurs, alcãtuindu-se o singurã
clasificare naþionalã pentru fiecare do-
meniu. Alegerea locurilor/posturilor în
specialitate se face la o datã stabilitã

ulterior, prin teleconferinþã, pe baza
punctajului ºi a clasificãrilor, la o datã
stabilitã de comun acord între Minis-
terul Sãnãtãþii ºi universitãþile de me-
dicinã ºi farmacie, în intervalul orar
9,00 - 21,00.

Candidaþii se vor putea prezenta
pentru alegerea locului/postului în
unul din centrele universitare: Arad,
Braºov, Bucureºti, Cluj-Napoca, Cra-
iova, Galaþi, Iaºi, Oradea, Sibiu, Târgu
Mureº sau Timiºoara. Dacã repartiþia
nu se finalizeazã în prima zi, va con-
tinua în ziua urmãtoare, în acelaºi in-
terval orar, iar locurile ºi posturile rã-
mase disponibile se vor afiºa pe
pagina de internet la sfârºitul primei
zile de repartiþie.

Candidaþii sau împuterniciþii aces-
tora care nu sunt prezenþi la data,
ora ºi locul fixate pentru alegerea pos-
tului ori a locului în specialitate ºi a
centrului de pregãtire pierd drepturile
conferite de concurs

Clasificarea pe domenii rezulta�
prin unificarea electronica� a rezulta-
telor din toate centrele universitare
în care s-a desfãºurat concursul, sta-
bilite în urma aplicãrii grilei corecte
rãmase definitivã. Clasificarea este
naþionalã ºi se face pentru fiecare do-
meniu pentru a fost organizat con-
cursul. Locurile ºi posturile rãmase
neocupate în urma finalizãrii alege-
rilor vor putea fi ocupate numai printr-
un alt concurs de rezidenþiat.

Ministerul Sãnãtãþii a publicat metodologia pentru examenul de rezidenþiat

Nouã semne de alarmã cã ai o boalã de rinichi Evoluþia epidemiei
de rujeolã în România
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Serghie Bucur

Regina Elena ieºi pe terasa
palatului regal, singurã, însoþitã de
presimþiri neguroase, spaime care se
zvârcoleau în inima ºi în sufletul ei,
înlãcrimat cu asupra de mãsurã, de
fosta Majestatea Sa Carol al II-lea.
Ambiþiosul Hohenzollern o pãrãsise
pentru „Duduia” – „rivala” ei, Elena
Lupescu. Din urmã, Mihai, un bãrbat
forte, cadrã de frumos ºi de blajin,
vãzându-ºi mama cã iese fãrã sã
anunþe camerista, pãºi titptil pe
urmele sale ºi se ascunse pe dupã
colþuri, pe de o parte voind sã nu îi
tulbure retragerea, pe de alta. sã nu
îi prilejuiascã alte lacrimi, alte
coºmaruri  - de care, de când pre-
dase Þara mareºalului Ion Anto-
nescu, afemeiatul lui tatã devenise
sclavul femeii pentru care renunþa
din nou la tron ºi la România! Cu
gânduri urâte sub frunte, regina se
aºezã în fotoliul în care petrecuse cu
acest nestatornic bãrbat, în anii lunii
de miere, apoi ai domniei survenite -
corect: reluate  - în februarie 1938,
în tandreþuri care acum îi sfâºie amin-
tirile. Dupã ce îl nãscuse pe Mihai,
„Duduia” intrase între ei; de la o cear-
tã la alta, zilele ºi nopþile se legau
într-un sinistru rãzboi, sentimentele
pulsau din ce în ce mai înstrãinate,
depãrtându-se între ele ca pãmântul
de cer.

„Ce pot face pentru Mama!”, se
tângui el, ascuns în despãrþitura sãlii
de acces în direcþia terasei. Mihai
cãlca pe vârfuri, cu enormã pãrere
de rãu în el, dureroasã, gata sã aler-
ge cãtre aceastã dezonoratã fiinþã
(„Cu siguranþã a dus batista la ochi
ºi plânge în hohote!”, îºi spuse mu-
teºte, cãutând o ieºire, o scãpare din
strâmtoarea ce pãrea sã îl sugrume),
„O reginã vândutã pe o metresã!”,
se încumetã junele monarh de pânã
mai ieri, sã dea o sentinþã. „Pentru
mine plânge Mama!”, gândi în sine,
apropiindu-se de o fereastrã care, ci-
ne o deschisese, lãsa aerul rece, de
ianuarie, sã înfioare liniºtea cori-
doarelor cu scãri urcãtoare oriunde
privea. Alaltãieri dimineaþã, Groza ºi
Dej intraserã neanunþaþi în cabinetul
regal, în haitã cu Vâºinski. Trei „ca-
valeri ai morþii” Monarhiei care fãcu-
se din România o þarã europeanã,
respectatã, pe care însã Rusia, Anglia
ºi America ºi-o împãrþiserã, dupã
rãzboi, cum le-a plãcut satrapilor aflaþi
la putere. Clipele de surprizã ºi stu-
poare s-au topit fulgerãtor în gestul
celor trei monºtrii, unul  întinzând o
coalã de hârtie deja tipãritã, altul
cerându-i scurt ºi ultimativ: - Sem-
neazã! Ezitãrile îngãdui Majestãþii
Sale Regele  României, Mihai I de
Hohenzollern Sigmaringen, sã-ºi
ºteargã broboanele de sudoare
brusc ivite pe fruntea înaltã, pânã
atunci seninã ºi luminoasã. Petru
Groza i-a luat mâna ºi i-a împins-o
peste buzunarul în care boierul arde-
lean, înþepat de ochii cadaverici ai
lui Vâºinski ºi ai lui Dej, pusese un
„obiect” tare ºi colþuros. Când „plu-
garul-ºef” dãdu la o parte clapa buzu-
narului, Regele vãzu un pistol masiv,
de un albãstrui lucios, cu piedica
„pregãtitã”... „ - Semneazã! De-acuma
nu mai sunteþi rege!” strigã „tovarãºu”
Groza, utiându-se cãtre ceilalþi doi

invadatori, cu vizibilã fricã, sub reve-
rele costumului sãu, cu o garoafã
roºie la butonierã. - Altfel, executãm
mia de studenþi pro-monarhiºti, pe
care i-am arestat la 8 noiembrie,
„majestate!”, falsã Dej, vânãt, cu un
zâmbet care îngheþase pe gura lui,
prevestitor de crimã.

...Cândva frumoasa principesã
Eleni, fiicã a regelui Greciei, o zânã
de femeie, de care Carol al II-lea,
urmaºul regelui Ferdinand la tronul
României, s-a-ndrãgostit în câteva
minute, este acum nefericita reginã
a României. Pãrãsitã când Mihai
fusese încã un puºti, e adevãrat,
parcã rupt din soare, de bãlai ce
era, sub protecþia Regenþei, singurã
din nou  - când nu numai cã Mihai
a scurtat durata rãzboiului ºi a
scãpat de la moarte alte milioane
de români, dar i-a fost rãpit dreptul
constituþional de a stãpâni pe mai
departe  tronului Þãrii, ea  - regina-
mamã - este alungatã de trufaºa liotã
cumpãratã de Stalin, forþatã sã plece
din propria patrie! Domnii Churchill
ºi Roosevelt râd în mai toate foto-
grafiile publicate de ziarele capitalelor
occidentale. Prin tot Bucureºtiul,
Scânteia îmbrobodeºte minþile
zdruncinate de foamete ºi de front,
iar comisarii sovietici foºgãie zi ºi
noapte, ca ºobolanii, aresteazã,
confiscã ºi toarnã pe opozanþii
„eliberatorilor”.

...Douã braþe o cuprind pe dupã
umeri. Le simte cãldura aceea afec-
tuoasã, de când, adolescent, Mihai
îi înconjura talia ºi se lipea de fiinþa
ei, pânã când uneori adormea...

- Scumpã mamã, e frig aici, lasã-
mã sã îþi acopãr spatele cu aceastã
broboadã - pe care þi-a oferit-o þã-
ranca aceea, de la Curtea de Argeº,
dacã ºi-o mai aminteºti...! ªi, cu îngã-
duinþa ta (avea cuvântul „Majestate”
pe buze), vreau - iartã-mi tonul stã-
ruitor - sã mergem la Atheneu, în
seara asta maestrul George Enescu
ne-a invitat la concertul domniei
sale... Uite-o, e scrisã de mâinile lui
pline de har ºi de o nemaipomenitã
gentileþe...

Scrisul aplecat, în rotunjimi
largi, aºternute cu peniþa cu care
îºi scria notele pe portative, vibra sub
privirile umede ºi triste ale reginei
Elena. Undeva, într-un colþ al fãpturii
sale, inima rãtãcea printre arbori
viscoliþi de dorul de Carol – cândva
(Când? Unde-s acele vremuri, în
parte, de aur, într-alta  - cea de a-
cum, de cenuºã!) împlinire a voin-
þei predecesorilor lor, iar azi, nãruitã,
trãdatã. Dinaintea sa, Enescu se
apleca reverenþios, cu încredinþarea
pe care, încã din vremea trãitã la
Peleº, i-au inspirat-o regii României.
Le-o arãtaserã profund în partea
finalã a Poemei Române, care este
Imnul Regatului României. Regina-
mamã îºi ºterse lacrimile ºi despãturi
cartonul primit din partea soþului
Marucãi  - „Odatã în vizitã la palatul
ei, de la Floreºti, nu, Majestate?”

- Da, Mihai, mergem! Este o
atenþie pe care n-o pot refuza! Ne-
greºit, autoare ei e „prinþesa mol-
davã” !, se ridicã Elena, la braþul fiului
sãu, suspinând...

Caracter ºi
onoare

Eram în 9 octombrie 2013, pe la
10 ore matinale, pe terasa „Casei
Vânãtorilor” din pãdurea Vovidenie -
mânãstire ale cãrei clopote sunã,
voievodal, de utreniile, vecerniile ºi
sãrbãtorile creºtine, inspirând
odinoarã scrisul mãrunt al magului-
povestaº Mihail Sadoveanu, o vreme
locatar al acestui azi muzeu cinegetic-
literar – când  primii un apel pe mobil,
cu puterea trãznetului: „- A murit
domnul profesor  Boaru!”. Zi de toam-
nã, rece, cu aburii povestirilor Bãdiei
Mihail peste brãdeturile din preajmã.
Întors acasã, m-am apropiat, în ziua
de 11, de sicriul cu corpul neînesu-
fleþit al celui mai aprins orator ºi pã-
rintesc ºef de Bibliotecã judeþeanã
Nicolae Iorga. Exact 15 ani de direc-
torat bibliotistic, mesagerul Cãrþii ro-
mâneºti pentru bibliotecile din
Chiºinãu ºi altele ale Basarabiei, un
neîntrecut causeur al sutelor de
lansãri de carte ºi vernisãri de expoziþii
cãrturãreºti, în holul mare al instituþiei,
autor de studii literare, fondatorul ºi
îngrijitorul colecþiei „Cãrticica de bu-
zunar”, orator de nivel academic,
scriitor rafinat, profesorul Nicolae
Boaru a fost dus în lumea umbrelor,
de o imensã adunare omeneascã. Mi-
a vernisat expoziþie de desene „Spania
inimii mele”, pe 29 martie 2013,
pãstratã o lunã ºi jumãtate într-unul
din coridoarele ramificate din holul
mare, apoi, pe 4 iunie, mi-a lansat ro-
manul istoric APTER, în sala Nichita
Stãnescu.  Fusesem împreunã, cu
lansãri de carte, la Casa memorialã
Paul Constantinescu, Galeria de Artã
Plasticã, Muzeul de Artã judeþean,
Filarmonica Paul Constantinescu,
Teatrul Toma Caragiu, liceul Caragiale,
liceul Nichita Stãnescu, Casa memo-
rialã Nichita Stãnescu, Casa Armatei,
la Brebu, la Telega, la Filipeºtii de
Pãdure, la Moreni, la Muzeul Naþional
al Literaturii Române, la Academia
Românã - ce-mi mai puteam dori?
Decât sã-l fi avut ºi astãzi lângã noi,
curtenitor afarã din cale, cu generosul
zâmbet înclinat odatã cu expresivul
sãu chip, pe-un umãr, „Poftiþi, rogu-
vã frumos!, onorat sã vã fiu gazdã,
bine-aþi venit Doamnã... Domnule...!”
Pe ecranul mobilului am ºi azi numã-
rul Sãu de telefon, sub numele cla-
sicizat: Nicu Boaru. Pãstrez o carte
autografiatã, despre scumpul lui Ca-
ragiale. Am, prin el, cele 4 „cãrãmizi”

ale marelui inginer, muzi-
cian ºi istoric al Ploieºtiului.
N. C. Debie. Îl am într-o sutã
de fotografii ºi o mie de a-
mintiri! Meteorit cu orbitã
parcimonioasã:  „24 de-
cembrie 1949 – 9 octom-
brie 2013"!

Pãrintele
AXIOMEI

Postare cu ascuþiº de fulger pe
Facebook, semnatã de poetul Florin
Dochia, preºedintele Societãþii Scriito-
rilor Prahoveni: „Marian Ruscu nu
mai este!” Mã derutase mai devreme
- era duminicã 2 octombrie 2016 (ah!
tot octombrie!) – anunþul  plasat pe

profilul electronic al lui Marian Ruscu,
care mi s-a pãrut de el însuºi scris
(„Cum sã spunã despre el, el, cã nu
mai e în viaþã?”)  Am dedus cã vestea
era a fiicei sale, distinsa poetã Beatrice
Ruscu: „Ieri 1 X tatãl meu Marian
Ruscu a încetat din viaþã dupã o lun-
gã ºi chinuitoare agonie. Trupul neîn-
sufleþit vã aºteaptã la capela cimitirului
Bolovani, pânã marþi 4 X ora 12”. Tim-
pul s-a lãsat refluxului. Ningea cu efigia
plecatului atât de crud, dintre noi.
Aducerile-aminte s-au concentrat mai
întâi sub Casa Hagi Prodan, pe atunci
(1998) Muzeul Nichita Stãnescu, în
magia pre-Axiomiºtilor Ieronim Tãtaru
ºi Stelian Stan, trecând apoi în aristo-
cratul sediu al Cenaclului AXIOMA,
încãpere a Muzeului de Istorie ºi Ar-
heologie Prahova, la etaj, pe meri-
dianul corifeillor veniþi sã înflãcãreze
ambianþa: Miron Oprea, Mihai Bres-
can, Christian Crãciun, Loredana

În PÎn PÎn PÎn PÎn Pantheonul Prantheonul Prantheonul Prantheonul Prantheonul Prahoahoahoahoahovvvvvei,ei,ei,ei,ei,

Umbre vii
Rãsfoiesc DicþionarulRãsfoiesc DicþionarulRãsfoiesc DicþionarulRãsfoiesc DicþionarulRãsfoiesc Dicþionarul
Personalitãþilor Prahovene ºi constatPersonalitãþilor Prahovene ºi constatPersonalitãþilor Prahovene ºi constatPersonalitãþilor Prahovene ºi constatPersonalitãþilor Prahovene ºi constat
cã, în  rãstimpul trecut – mãcinatcã, în  rãstimpul trecut – mãcinatcã, în  rãstimpul trecut – mãcinatcã, în  rãstimpul trecut – mãcinatcã, în  rãstimpul trecut – mãcinat
insistent de misteriosul fenomeninsistent de misteriosul fenomeninsistent de misteriosul fenomeninsistent de misteriosul fenomeninsistent de misteriosul fenomen
geofizic „Schumann” –, multorageofizic „Schumann” –, multorageofizic „Schumann” –, multorageofizic „Schumann” –, multorageofizic „Schumann” –, multora
le-am menþionat plecarea în lumeale-am menþionat plecarea în lumeale-am menþionat plecarea în lumeale-am menþionat plecarea în lumeale-am menþionat plecarea în lumea
umbrumbrumbrumbrumbrelorelorelorelorelor.  Viaþa cultur.  Viaþa cultur.  Viaþa cultur.  Viaþa cultur.  Viaþa culturalã, animatãalã, animatãalã, animatãalã, animatãalã, animatã
apostolic de Nicolae Boaru ºiapostolic de Nicolae Boaru ºiapostolic de Nicolae Boaru ºiapostolic de Nicolae Boaru ºiapostolic de Nicolae Boaru ºi
Marian Ruscu, doi uriaºi „risipitori”,Marian Ruscu, doi uriaºi „risipitori”,Marian Ruscu, doi uriaºi „risipitori”,Marian Ruscu, doi uriaºi „risipitori”,Marian Ruscu, doi uriaºi „risipitori”,
se estompeazã în lungul drumurilorse estompeazã în lungul drumurilorse estompeazã în lungul drumurilorse estompeazã în lungul drumurilorse estompeazã în lungul drumurilor
fãrã întoarcere!fãrã întoarcere!fãrã întoarcere!fãrã întoarcere!fãrã întoarcere!

Manole, Bogdan Georgescu, Gerasim
Rusu Togan, Nic Dumitrescu, Cons-
tantin Trandafir, Constantin Marin ºi
pleiada de nume grele strânsã în jurul
revistei AXIOMA, de forþa magneticã
a lui Marian Ruscu! Am citit câteva
din nuvelettele proprii. Marian mi-a pu-
blicat una din ele. A venit ziua de 15
aprilie 2010 – în care AXIOMA îm-
plinea juna vârstã de 10 ani! Mare ºi
trepidantã aniversare, cu elogii, mul-
þumiri, urãri de viaþã lungã publicaþiei,
redactorilor ºi directorului sãu înte-
meietor: Marian Ruscu. N-a trecut o
lunã de zile ºi trãznetul  ne-a prãvãlit

psihic pe toþi: AXIOMA
ºi-a înschis paginile ºi
a trecut în aºteptarea
unor vremuri mai bu-
nicele! N-au venit ni-
ciodatã! Marian Rus-
cu mi-a apãrut din ce
în ce mai pe la munte,
prin excursii ºi prin
Bremenul þãrii lui Goe-
the. Între timp scoate
o serie de cãrþi, i se re-
cunoaºte performanþa
literarã ºi ºtiinþificã, prin
apariþia ºi rãspândirea
AXIOMEI în toatã þara
ºi pe mapamond, ºi
este primit în Uniunea
Scriitorilor (nu fãrã în-
dreptãþite protestãri).
La „Premier”, sub oblã-

duirea lui apar mulþime de poeþi, pro-
zatori ºi eseiºti. Pe 16 mai 2015, Ma-
rian Ruscu lanseazã una din scrierile
lui, „Lungul drum pânã departe”, po-
veºti trãite la restaurantul Paralela 45,
în anii Ceauºescului. Au comentat-o
Cassian Maria Spiridon, Ionel Necula,
Mioara Bahna ºi Florin Dochia. A
urmat o vizitã la Micul Trianon, unde,
onorat de invitaþia sa, am povestit câte
ceva din legendara iubire a Mariei
(Maruca) Cantacuzino cu George
Enescu, petrecutã aici, în ambianþa
princiarã moºtenitã de fiica ei, Alice,
alias Domniþa  - personajul romanului
foileton (alãturat) cu acelaºi nume. Am
pe un raft, cãrþile publicate de Marian
Ruscu, vreo 15, ºi-i aud glasul teno-
ral... Îmi dicteazã calendarul trecerii
lui prin aceastã scurtã ºi meschinã
viaþã: „18 septembrie 1949  - 1 oc-
tombrie 2016”! „Nãscut tot în ‘49,
vezi?”, îmi face el cu ochiul...

Serghie Bucur
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Program spectacole la Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”

MOTTO:MOTTO:MOTTO:MOTTO:MOTTO:
„Eu mi-am modelat mintea„Eu mi-am modelat mintea„Eu mi-am modelat mintea„Eu mi-am modelat mintea„Eu mi-am modelat mintea
pentru lupta cu viaþa”pentru lupta cu viaþa”pentru lupta cu viaþa”pentru lupta cu viaþa”pentru lupta cu viaþa”

(Constantin Ilie)(Constantin Ilie)(Constantin Ilie)(Constantin Ilie)(Constantin Ilie)
Temperament riguros ºi vizionar, dublat de o

memorie severã ºi melancolicã vibraþie la trecerea
timpului, inginerul Constantin Ilie este, din 2014,
autorul volumului de amnitiri ºi evocãri intitulat
OMUL ªI ANII LUI, cu subtitlul „Convorbiri întârziate
cu domnul „Laptop”, apãrut în condiþii tipografice
mereu superlative, la editura Societãþii Culturale
„Ploieºti - Mileniul III”, director, ing. Constantin
Trestioreanu.  Publicist ºi scriitor, distinsul nostru
domn Constantin Ilie deþine un portofoliu de recenzii
ºi cronici despre cãrþile  de Beletristicã  ale unor la
fel de distinºi autori, cu precãdere ploieºteni, printre
care Ioan Groºescu, Mihai Nedelcu, Ion Th. Grigore,
Gheorghe Marinicã. Filip Kollo ºi Constantin Enciu,
fiind, totodatã ºi redactor al revistei Prahova Eroicã.

Interesul stârnit de aceastã carte izvorãºte
chiar din ilustraþia copertei  - pe fondul cãreia,
într-un instantaneu fotografic, autorul „stã de vorbã
cu domnul „Laptop” – aparatul cu care a scris-o pe
durata periplului consemnat în 320 de pagini cu
priosinþã ilustrate de fotografii din „anii de viaþã” ai
domniei sale. Apreciindu-le a fi „întârziate”, aceste
„Convorbiri cu” partenerul d-sale, „domnul „Laptop”
sunt ºi rãmân un fascinant tezaur istoric, din „sfera
ingineriei ºi proiectãrii în construcþii” pe care „le
valorificã cu real talent evocator ºi în plan memo-
rialistic ºi în cercetarea monograficã”  - citez din
„Nota editorului” care este Preºedintele Societãþii
Culturale „Ploieºti-Mileniul III”, ing, Constantin
Trestioreanu.

Încã din conceperea conþinutului cãrþii, „Con-
vorbirile” d-lui ing. Constantin Ilie  - nãscut pe 18
martie 1929, în Pãuleºti - antreneazã cititorul într-
un sistematic parcurs epic. El însumeazã „Anii de
acasã” cu „Anii de liceu”, cu „Armata în trei ani ºi ju-
mãtate”, cu „Anii iubirilor efemere”, cu „Anii stu-
denþiei”, urmând aceia ai „Cãsãtoriei pentru mulþi
ani”, ai „Ingineriei-50”, ai „Credinþei-ani de evoluþie
ºi filozofii naive”, ºi ai „Acþiunilor de voluntariat”.

Consistentã demonstraþie a gândirii autorului,
relevante consideraþii etice sunt „Notele finale”, în
care inginerul apare dublat de filozoful deloc naiv.
Spicuim câteva secvenþe - perle memorabile.
„Omul îºi trãieºte anii vieþii între douã repere
majore, naºterea ºi moartea. Dacã naºterea are o
datã convenþionalã, înscrisã într-un certificat care îl
însoþeºte toatã viaþa, moartea este singura
certitudine, cu datã necunoscutã, care vine fãrã
veste, ºi al cãrui certificat este numai pentru uzul
moºtenitorilor”. „Se spune cã în viaþã, ca sã fii om,
trebuie sã îndeplineºti trei condiþii: sã faci o casã,
sã sãdeºti un pom ºi sã faci un copil. Eu consider,
fãrã sã mã laud, cã le-am îndeplinit pe toate”. „Le
sunt recunoscãtor învãþãtorilor, profesorilor din liceu

ºi din facultate”. „Am iubit mai întâi pãrinþii (...) pentru
cã le simþeam din plin iubirea lor reciprocã, revãrsân-
du-se ca o cascadã peste mine, mai ales atunci
când aveam nevoie”. „Ca bãrbat, am iubit (...) ºi fe-
meile (...) ca un romantic timid cu iubiri neîmplinite
pentru cã am suferit uneori, ºi mai târziu dupã
cãsãtorie mi-am iubit soþia pânã la sfârºit, timp de
58 de ani, „pânã când moartea ne-a despãrþit”!

Linii ale unei conºtiinþe de sine lucide, active ºi
exemplare, aceste panseuri alcãtuiesc un spectru

moral admirabil, care face din cartea pe care cu
emoþie realã o comentez, un pilduitor Crez asupra
rosturilor vieþii primite de la Pãrinþi ºi ornate cât mai
demn de propriile eforturi, „în lupta pentru viaþã
între naºtere ºi moarte”.

Excelenþa intelectualã a d-lui Constantin Ilie
rezidã ºi dintr-o consideraþie cu totul eticã faþã de
„materia” anilor strãbãtuþi pânã a pleca de unul
singur, pe câmpia finitã a pensionãrii: „Am vãzut
mai multe în jurul meu, le-am fotografiat, le-am
cercetat ºi, ajutat de prieteni, le-am scris. S-au nãscut
astfel câteva cãrþi cu istoria Pãuleºtilor ºi despre
viaþa ºi opera profesorului arhitect Toma T.
Socolescu. Implicit, aceastea au declanºat unele
acþiuni culturale, benefice comunitãþilor din Ploieºti
ºi din Pãuleºti, din care, deocamdatã, evidenþiez:
scoaterea la luminã a realizãrilor ºi a imaginii (sic!)
Marelui Om Socolescu ºi reîntregirea Tezaurului
de la Cocoºeºti”.

Substanþa „Convorbirilor întârziate” ale d-lui
ing. Constantin Ilie „cu domnul „Laptop”, sincer pro-
funde ºi dramatice, poartã, la încheierea „Notelor
finale” scrise - ºi datate 20 decembrie 2013  - cu
pasiune profesionalã, pecetea crepuscularã: „Ar
mai fi multe de fãcut. Mã întreb dacã mã voi opri
aici (...) Cine poate sã ºtie? (...) Voi lãsa timpul sã
curgã în voie, aºa cum am fãcut-o de la începuturi,
lãsându-l pe el sã-mi hotãrascã soarta”.

Serghie Bucur

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Joi, 2Joi, 2Joi, 2Joi, 2Joi, 27 Oct7 Oct7 Oct7 Oct7 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 18:308:308:308:308:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “Job Int“Job Int“Job Int“Job Int“Job Intererererervievievievieviewwwwws”s”s”s”s”, de Petr

Zelenka. Regia: Alexandru Mazgareanu. În distribuþie:  Oxana Moravec (Vera), Ioan Coman (Fratele,
Soþul), Irina Antonie (Bea, Bãrbi, Fata din cimitir), Karl Baker (Paul, Fotograful), Paul Chiributa (Tatãl,
Terapeutul), Crenguþa Hariton (Cumnatã, Îngrijitoarea, Magda), Alin Teglas (Bob, Administratorul, Poliþistul)

Duminicã, 30 OctDuminicã, 30 OctDuminicã, 30 OctDuminicã, 30 OctDuminicã, 30 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 18:308:308:308:308:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “““““TTTTTakakakakake, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke ºie ºie ºie ºie ºi
Cãdar”Cãdar”Cãdar”Cãdar”Cãdar”, de Victor Ion Popã. Regia: Lucian Sabados. În distribuþie: Niculae Urs (Ianke)/Mirel Maneru
(Ianke), Mihai Coada (Take), Ilie Galea (Cãdar), Constantin Cojocaru (Ilie)/Marian Despina (Ilie), Florentina
Nãstase (Ana), Ionuþ Viºan (Ionel), Lucia ªtefãnescu Niculescu (Safta).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
VVVVVineri, 28 Octineri, 28 Octineri, 28 Octineri, 28 Octineri, 28 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 18:308:308:308:308:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “Descur“Descur“Descur“Descur“Descurcã-lume”,cã-lume”,cã-lume”,cã-lume”,cã-lume”, de

Eugene Nacht-Stroe. Regia: Eugene Nacht-Stroe. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Firfirica), Mirel
Maneru (Catache Glonþ), Ion Radu Burlan (Mircea), Dana Vulc (Elvira), Manuela Alionte Frâncu (Nuti),
Rodica Alexandru(Lucreþia), Mihaela Dutu (Coanã Chita), Marian Despina (Boxerul), Petty Musa (Mitzuko),
Gabi Sandu (Lina).

Sâmbãta, 29 OctSâmbãta, 29 OctSâmbãta, 29 OctSâmbãta, 29 OctSâmbãta, 29 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 18:308:308:308:308:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “Cr“Cr“Cr“Cr“Craca de la miezulaca de la miezulaca de la miezulaca de la miezulaca de la miezul
nopþii”nopþii”nopþii”nopþii”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
MarMarMarMarMarþi, 25 Octþi, 25 Octþi, 25 Octþi, 25 Octþi, 25 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 10:300:300:300:300:30 - Cercul Militar – “““““Alba ca zãpada”Alba ca zãpada”Alba ca zãpada”Alba ca zãpada”Alba ca zãpada”. Regia: Ileana Cârstea

Simion. În distribuþie: Ioana Roºu, Mihaela Rus, Paul Niculae, Ramona Vornicu/ Gabi Sandu, Lucian
Orbean, Carmen Bogdan, Costel Dobrescu, Nelu Neagoe, Mihai Androne, Cãtãlin Rãdulescu, Mircea
Hendrich, Mircea Cârlig, Lizica ªterea .

MierMierMierMierMiercuri, 26 Octcuri, 26 Octcuri, 26 Octcuri, 26 Octcuri, 26 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 11:00, Joi, 21:00, Joi, 21:00, Joi, 21:00, Joi, 21:00, Joi, 27 Oct7 Oct7 Oct7 Oct7 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 10:300:300:300:300:30  - Cercul Militar –
“D’ale lui Pãcala”“D’ale lui Pãcala”“D’ale lui Pãcala”“D’ale lui Pãcala”“D’ale lui Pãcala”, de Roxana Matache. Regia: Mihai Androne-. În distribuþie: Cãtãlin Rãdulescu
(Pãcala),Paul Niculae (Preotul), Lizica ªterea (Nevasta preotului), Ioana Roºu (Nevasta Pãcala), Nelu
Neagoe (Aghiuþã).

Duminicã, 30 OctDuminicã, 30 OctDuminicã, 30 OctDuminicã, 30 OctDuminicã, 30 Octombrie, orombrie, orombrie, orombrie, orombrie, ora 1a 1a 1a 1a 11:001:001:001:001:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”,
adaptare de Mihaela Rus dupã P.Ersov. Regia: Mihai Androne. În distribuþie: Mihaela Rus, Nelu Neagoe,
Carmen Bogdan, Cãtãlin Rãdulescu, Ioana Roºu, Lizica ªterea, Paul Niculae, Mircea Hendrich.

Sãptãmâna trecutã a fost organizatã o
expoziþie de goblenuri în incinta Palatului Culturii
Ploieºti. O salã întreagã a fost dedicatã frumo-
sului, matemtic fiind vorba de 215 lucrãri reali-
zate de 15 expozanþi, alþi trei membrii ai Cercului
de Goblen neputând sã expunã.

Practic, cum vine toamna, membrii Cercului
de Goblen îºi afiºeazã lucrãrile realizate peste
an. Acum, în 2016, în incinta Muzeului de
ªtiinþele Naturii, a fost vernisatã a XXII-a ediþie.
Cum deja este o manifestare tradiþionalã, am
solicitat opinia amfitrioanei, dr. Emilia iancu,
directoarea Muzeului de ªtiinþele Naturii
Prahova.

„Este într-adevãr o tradiþie. Oamenii care
se gãsesc în aºa numita „toamnã a vieþii” se
gândesc la frumos, îºi doresc, într-un fel sau
altul, sã-l facã durabil. Foarte mulþi dintre aceºti
domni ºi doamne, cei mai mulþi cu studii su-
perioare, îºi gãsesc alinarea în realizarea acestor
tablouri care prezintã atât natura, cât ºi diversele
lor trãiri. Am legat aceastã expoziþie nu numai
de Eminescu, ci ºi de acele porþiuni de naturã
realizate de dl. Ioniþã, care a reuºit sã gãseascã
frumosul în ceea ce era ponosit. Toate acestea

nu aratã decât realizãrile nemaipomenite ale
existenþei, viaþa sub toate formele ei. Nouã,
oamenilor, nu ne rãmâne decât sã selectãm,
sã arãtãm, sã permanentizãm viaþa, existenþa”.

În expoziþie am întâlnit douã doamne legate
direct de acestã manifestare. Am vorbit cu

dânsele:
Ioana Jianu, vizitatoare: „Sunt prie-

tenã cu douã doamne care expun aici
goblenuri. Doamna Dobrescu ºi doam-
na ªtefania Voicu. Îmi plac foarte mult
goblenurile, am fost pe la foarte multe
expoziþii de acest tip, la Pensionari, la
Filarmonicã. Am o mare admiraþie pen-
tru persoanele care cultivã aceastã
pasiune”.

Lângã doamna Jianu se aflã una
dintre exponante. Am vorbit cu dânsa,
cu doamna Dobrescu:

„În cercul de goblen suntem 18
membri. În funcþie de dimensiunea lucrãrii, noi
facem cam câte trei pe an. ªi asta pentru cã
suntem pensionari ºi avem timp. Ne cumpãrm
materialele ºi aºa gãsim ºi modelele care pot fi
fãcute”.

În afarã de cercul din Ploieºti, organizaþii
similare existã la Focºani, Timiºoara, Bucureºti.

Trebuie precizat, aºa cum a fãcut-o doamna
Dobrescu, cã Cercul de Goblen colaboreazã
foarte bine cu cel din Piteºti. În momentul în
care a început prezentarea a douã cãrþi tipãrite
de echipa lui Paul Voicu, directorul Karta
Graphic, despre Eminescu, oamenii au intrat în
Sala „Unirea” unde au fost prezentate cãrþile
foarte bine realizate tipografic, cu coperþi din
carton. ªi au venit ºi oficialitãþi de la C.J. Prahova.

Doar au participat la realizarea lor....

Directoarea Muzeului de
ªtiinþele Naturii Prahova, prof.
Emilia Iancu, a împlinit 70 de
ani. Angajaþii muzeului împreu-
nã cu câþiva apropiaþi de-ai sãr-
bãtoritei de la Consiliul Ju-
deþean au organizat, cu cea
mai mare discreþie, o petrecere
surprizã. ªi surpriza a fost
totalã, la intrarea în salã Emilia
Iancu fiind copleºitã de emoþii.
Practic, în aproape 15 ani de
când o cunosc, nu am vãzut-
o lãcrimând în public.

Dar, mai bine, despre ce
înseamnã acest om, în câteva
relatãri ale celor prezenþi:

DrDrDrDrDr. Cris. Cris. Cris. Cris. Cristian Glatian Glatian Glatian Glatian Glavvvvvcecececece –
Institutul de Antropologie
„Francisc Reiner” Bucureºti:
„O cunosc pe doamna Iancu
din 1986, când m-a impre-
sionat în mod deosebit, dovadã
cã suntem foarte buni prieteni
dupã atâþia ani. În plus, am
colaborat foarte bine ºi ºtiinþific
dupã trei decenii”.

De la acelaºi institut, am
stat de vorbã cu încã douã per-
soane venite sã o omagieze pe
sãrbãtoritã.

Cristian Vasile:Cristian Vasile:Cristian Vasile:Cristian Vasile:Cristian Vasile: „O cu-
nosc de mulþi ani pe doamna
doctor, este o persoanã ex-
traordinarã. Din câte am vãzut
prin muzeu, este ºi un mana-
ger foarte sufletist”.

Adriana Borosanu:Adriana Borosanu:Adriana Borosanu:Adriana Borosanu:Adriana Borosanu: „O
cunosc pe doamna Emilia
Iancu de mai bine de zece ani.
Este o persoanã minunatã, un
foarte bun manager, cu o foar-
te mare înþelegere, un om care
ºtie mereu ceea ce trebuie sã

facã ºi are capacitatea sã miºte
lucrurile ºi sã le ducã mai
departe”.

Dintre cei prezenþi, nu am
reuºit sã stau de vorbã cu Ro-
dica Paraschiv, dar, ca surprizã
supremã, cu un buchet de
flori, a apãrut ºi preºedintele
CJ Prahova, dl. Bogdandl. Bogdandl. Bogdandl. Bogdandl. Bogdan
TTTTToaderoaderoaderoaderoader. Acesta ne-a declarat:

70 de ani de acasã!

„O cunosc pe doamna Iancu
din 2009. Este un om deo-
sebit, de o calitate excepþionalã,
care de-a lungul tmpului, nu
numai cã nu a avut probleme
în ceea ce înseamnã condu-
cerea Muzeului, dar chiar a
excelat în diversele programe
pe care le-a desfãºurat. Fiind
foarte ocupat, preºedintle Bog-
dan Toader s-a îndreptat spre
ieºire, astfel argumentând încã
o datã bunul simþ ºi eleganþa
care îl caracterizeazã.

Fãrã a-i spune despre ce
este vorba, am solicitat ºi o
declaraþie a sãrbãtoritei: „Vã
iubesc pe toþi! Eu iubesc oa-
menii, iubesc florile, iubesc via-
þa. Voi munci permanent. Caii
mor în picioare! Întâlnirea
aceasta m-a impresionat foarte
mult. Nu îmi place sã vorbesc
despre mine, dar ce a fost aici
este impresionant. Am trãit
exact emoþiile pe care le trãiam
la ºcoalã cu foºtii elevi”.

Ca atare, ºi din partea
noastrã, actualii – tot elevi - ,
La Mulþi Ani! Cã 70 de ani de
viaþã ºi 70 de ani de acasã aþi
demonstrat din plin cã aveþi.

Daniel Mihu

Expoziþia anualã de goblen de la
Muzeul de ªtiinþele Naturii Prahova

Daniel Mihu

CRONICÃ

LITERARÃ UN OM ªI VIAÞA LUI



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 România 9 (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 Dincolo de viitor (r);
13:30 Superconsumatorul;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 tenis de masã masculin:
România - Cehia (live);
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:30 Un doctor pentru dumnea-
voastrã (r);
02:55 Telejurnal (r);
03:35 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 (r);
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 „caravana cinematograficã”
(dramã, România-Germania, 2009);
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:25 Pescar hoinar (r);
02:50 TVR 60 (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 ProTv;
20:00 „Cursã fãrã frâne” (acþiune, SUA,
2012);
21:45 Fotbal UCL: Manchester City –
Barcelona (live);
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Homeland: reþeaua terorii” (s);
01:15 „Breaking Bad: Pe cãi greºite”
(s).

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
06:15 „ªoricelul familiei” (s,
anim, SUA, 2003);
07:15 „Model de la Paris”
(dramã, SUA, 1953);

09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „În ritm de step 2” (dramã, SUA,
2010);
14:15 „Conflict în familie” (comedie,
SUA, 2001);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Cowboy” (west, SUA, 1958);
20:30 „Zborul93" (dramã, SUA-Canada,
2006);
22:30 „Borat” (comedie, SUA, 2010);
00:15 „Escadronul Întâi” (anim,
Canada-Japonia-Rusia, 2009);
01:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:30 Snooker: Campio-
natul Internaþional (r);
10:30 Curse decai (dec.);

11:05 Fotbal Premier League Magazin
(r);
12:40 Snooker (live);
15:30 Superbike: Campionatul Mon-
dial (live9;
17:00 Fotbal – Liga americanã MLS (r);
18:55 ªtirile Eurosport;
19:00 Omnisport: Watts;
20:00 Snooker (r);
22:00 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (r);
23:30 Fotbal FIFA (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Superbike: Campionatul Mon-
dial (r);
01:30 Snooker (r);
03:00 Superbike: Campionatul Mon-
dial (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi ®;
08:00 Europa mea (r);
09:00 Nordul sãlbatic (doc.);
10:00 Superconsumatorul (r);â

10:30 Zon@;
11:00 Dincolo de viitor;
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos!
12:30 Ochiul magic (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 “Adevãrul despre trecut” (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal feminin. Liga Naþionalã:
U. Cluj – HC Zalãu (live);
18:00 Exclusiv în România;
18:50 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 “O datã-n viaþã” (div);
23:00 Profesioniºtii... best of;
00:00 Geopolitice (r);
00:35 O datã-n viaþã (r);
02:25 Telejurnal (r);
03:15 Superconsmatorul (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
08:30 „Prietenie cu nãbãdãi” (s,
com, Austria, 2002);
09:30 „Aripi de mãtase” (s);

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal masculin: Liga Naþionalã:
AHC Dunãrea Cãlãraºi – CSM Focºani;
12:50 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
13:00 Legile afacerilor;
13:30 Gala umorului (r);
14:20 Te vrea România! (r);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:35 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:10 „Valea fãgãduinþei” (aventuri, SUA,
1971);
22:20 “Capcanele seducþiei” (comedie
romanticã, SUA, 1998);
00:30 Arte, carte ºi capricii (r);
01:30 Destine ca-n filme (r);
02:30 Capcanele seducþiei (r);
03:30 Legile afacerilor (r).

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 “Un cãþel în Cupele europene”
(comedie, SUA, 2004);
13:15 “Legenda lui Johnny Lingo” (familie,
NZ, 2003);
15:00 Jocuri de celebritate ®;
16:15 Vocea României ®;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Legea strãzii” (acþiune, SUA, 2013);
22:30 “Charlie Talisman” (comedie
romanticã, SUA, 2007);
00:30 “Legea strãzii” (acþiune, SUA, 2013);
02:30 „Prieteni de serviciu” (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 “Misiune în linia întâi” (acþiune, SUA,
2006);
02:30 Observator (r);
03:15 “Misiune în linia întâi” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 “Misterul crimei din Man-
hattan” ®;
10:00 „La Bloc” (s);
12:45 “Vis înaripat” (dramã, SUA,

1992);
15:00 „Buffy, vânãtoarea de vampiri”
(comedie acþiune, SUA, 1992);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „În ritm de step 2" (dramã, SUA,
2010);
20:30 „Erin Brokovich” (dr. bio, SUA, 2000);
23:15 “La limitã” (thriller, Germania-SUA,
2002);
01:15 „Erin Brockovich” (r);
02:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:00 Snooker: Campionatul
Internaþional;
12:00 Omnisport: Watts (r);

12:15 Fotbal Premier League magazin
(r);
13:45 Fotbal Premier League: Sunder-
land – Arsenal (live);
17:00 Fotbal Premier League: Tottenham
– Leicester (live);
19:30: Fotbal Premier Leagu: Crystal Pal-
ace – Liverpool (live);
21:30 Ciclism: Cursa de ºase zile pe
velodrom (live);
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Snooker: campionatul Inter-
naþional (r);
02:30 Ciclism: Cursa de ºase zile pe
velodrom (r);
03:00 Fotbal Liga Americanã MLS (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 Ultima ediþie (live);
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal F. Liga Naþionalã (live);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Puterea binelui (doc);
19:00 Ochiul magic;
20:00 Telejurnal;
21:10 Ediþie specialã Colectiv;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Puterea binelui (doc);
00:35 Tezaur folcloric (r);
01:35 Dincolo de viitor (r);
02:00 Ultima ediþie (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Cap compas (r);
09:00 Ferma;
09:30 „Aripi de mãtase” (s);
10:00 Pescar hoinar;

10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Baschet masculin FIBA Europe Cup:
Steaua – Lukoil Academic Sofia;
12:50 TVR 60;
13:00 Cap Compas;
13:30 Naturã ºi sãnãtate;
14:10 „B.D. la munte ºi lamare” (comedie,
România, 1971);
16:00 Duelul pianelor (div.);
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
19:00 Telejurnal;
20:00 Te vrea România!
21:50 5 minute de istorie;
22:10 „Profetul, aurul ºi ardelenii”
(comedie, România, 1978);
00:00 „Deportaþii” (s);
01:10 Teatru TV: „Bizoni Fabula urbanã”;
02:40 Naturã ºi sãnãtate (r);
03:10 Te vreaRomânia (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce spun românii;

11:00 „Legenda lui Johnny Lingo” (fam,
NZ, 2003);
13:05 Apropo Tv;
14:00 „Mai rãu nu se poate” (comedie,
SUA, 2001);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Transformers 3" (SF acþiune, SUA,
2011);
23:00 „Malavita: O familie criminalã”
(comedie, SUA-Franþa, 2011);
01:15 Apropo TV (r);
02:15 „Prieteni de serviciu (s).

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 „Camelot” (s, Irlanda-SUA-Anglia,
2011).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Buffy, vânãtoarea de
vampiri” (comedie, SUA, 1992);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „În ritm de step 2" (dramã,
SUA, 2010);

13:30 „Conflict în familie” (comedie, SUA,
2001);
15:30 „La Bloc” (s);
17:45 „Ultima aventurã” (comedie acþiune,
SUA, 1993);
20:30 „Anaconda” (horror, SUA, 1997);
22:15 „Hotel particlar” (comedie, SUA,
1985);
00:30 „Anaconda” (r);
01:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:00 Snooker: campionatul
Internaþional;
10:00 Ciclism: Cursa de ºase

zile, pe velodrom (r);
11:45 Superbike: campionatul Mon-
dial (r);
12:30 Snooker: Campionatul
Internaþional (live);
15:30 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (r);
17:15 Superbike: campionatul Mondial (r);
18:00 Omnisport: Watts (r);
18:15 Superbike: campionatul Mondial;
19:55 ªtirile Eurosport;
20:05 Fotbal Liga Americanã MLS;
22:55 ªtirile Eurosport;
23:05 Fotbal Liga Americanã MLS (live);
01:00 Superbike: campionatul Mondial (r);
01:30 Fotbal Liga Americanã MLS (r) .

T V RT V RT V RT V RT V R 11111
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 ªtirile de mâine (r);

09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!
09:45 Discover România;
09:55 Vorbeºte corect!
10:40 carpaþii, Plãmânul Europei (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Ultima ediþie (r);
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:35 Perfct imperfect (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Telejurnal;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Perfect imperfect (r);
02:50 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Dimineaþa de sport (r);
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);
13:45 Cap Auzul e un dar. Nu-l ignora!;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 Duelul pianelor (div.);
16:00 Magazin (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:10 TVR 60  Povestea minoritãþilor din
România;
21:10 Teatru TV: „Livada de viºini”, de
A.P. Cehov;
23:10 „Trei culori: Roºu” (dramã, Franþa-
Polonia-Elveþia);
01:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 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 „hansel ºi Grtel: Vânãtori de
vrãjitoare” (acþiune, Germania-SUA,
2013);
22:00 Supravieþuitorul (emisiune con-
curs, Sezonul 1, Episodul 14);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Homeland: Reþeaua terorii” (s);
01:30 „Zboarã cu noi!” (s);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

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

13:00Observator;
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).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Vis înaripat” (r);
10:45 „La Bloc” (s);
13:00 „Buffy, vânãtoarea de
vampiri” (comedie, SUA, 2012);

14:45 „Un cãþel în Cupele Europene”
(comedie, SUA, 2004);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Model de la Paris” (co., SUA, 1953);
20:30 „Saqa Amurg: Zori de zi – partea
I” (aventuri, SUA, 2011);
22:45 „Monstrul din lake Placid”
(acþiune, SUA, 2010);
00:45 „Seducãtorul fãrã chip” (thriller,
SUA, 2007);
02:45 „Charlie Talisman” (comedie
romanticã, SUA, 2007);
02:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
10:00 Patinaj artistic: Marle
Premiu (Grand Prix);
12:00 Ciclism: Cursa de ºase

zile, pe velodrom (dec.);
13:30 Superbike: C.Mondial (r);
15:00 Snooker: C. Internaþional (r);
17:00 Patinaj artistic: Marele Premiu (r);
19:05 Fotbal Premier League Mag. (live);
21:00 Fotbal Premier League: Stoke City
(Abglia) – Swansea (Anglia) (live);â
22:55 ªtirile Eurosport;
23:05 Fotbal: Campionatul Germaniei –
Bundesliga (r);
00:00 Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã (r);
00:15 Cãlãrie: Cupa Mondialã FEI (r);
01:15 Omnisport: Watts (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 ªtirile de mâine (r);
10:00 Talk-show politic (r);

12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 În grãdina Danei (r);
13:30 Superconsumatorul;
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 Talk-show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Perfect imperfect (r);
02:50 Telejurnal (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;
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Spãort (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
16:00 Handbal masculin Liga Naþionalã:
CS HC Adrian Petrea Reºiþa – AHC
Potaissa Turda (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:35 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:00 TVR 60;
21:10 „Peter Ibbetson” (telecinema-
teca);
22:50 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
23:10 „Vremea rãzbunãrii”;
00:50 TVR 60 – Ovedetã, un tablou;
01:10 „Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:30 Cap compas (r);
03:00 TVR 60 (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv (live);
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 „Homeland: reþeaua terorii”
(s);
01:00 „Zboarã cu noi!” (s);
03:15 La Mãruþã (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);
23:00 Un show pãcãtos (live);
01:00 În puii mei! (r);
02:00 Observator (r);
02:45 Observator special (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Ptiu!” (r);
09:00 Ce spun românii;
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Fraierul” (comedie

romanticã, SUA, 2000);
14:30 „Buddy” (aventuri, SUA, 1997);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Bunã ziua, tristeþe!” (dramã, SUA,
1958);
20:30 „Anaconda 3" (acþiune, SUA,
2008);
22:30 „Clubul vrãjitoarelor” (thriller, SUA,
1996);
00:30 „Mai bine nu se poate” (comedie
romanticã, SUA, 1996);
03:00 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:00 Snooker: campio-
natul Internaþional;
12:30 Curse de maºini: Su-

per Cupa Porche (r);
13:30 Ciclim: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (r);
14:30 Snooker: Campionatul Interna-
þional (live);
17:30 Fotbal FIFA (r);
18:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
19:55 ªrtirile Eurosport;
20:00 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodom (r);
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Snooker: Campionatul Inter-
naþional (r);
02:00 Fotbal Liga Americanã MLS
(live).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 ªtirile de mâine (r);
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!

09:45 Discover România (doc.);
10:00 Universul credinþei (live);
12:30 Parlamentul României;
13:00 Oameni ca noi;
13:30 Superconsumatorul (r);
14:00 Telejurnal;
15:10 Akzente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Oameni cu minte;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Talk show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri (r);
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Suprconsumatorl (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Perrfect imperfect (r);
02:50 Telejurnal (r).

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

(live);
11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
12:30 Piersic Show;
13:00 Telejurnal (r);
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
14:00 Cultura minoritãþilor;
15:00 TVR 60;
16:10 „Râul din adâncuri” (dramã, SUA,
1932);
17:30 Cap Compas;
18:00 „Aripi de mãtase”;
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:00 TVR 60;
21:10 „Armãsarul lui Megan” (aventur,
SUA-Canada, 2013);
22:50 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
23:10 „Minþi ucigãtoare” (acþiune, SUA-
Olanda-Anglia, 2004);
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:30 Naturã ºi aventurã (r);
03:00 TVR 60 – Portret de secol(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);
20:30 Las Fierbinþi (s);
21:30 Fotbal Cupa României: Foresta
Suceava – Steaua (live);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Homeland: Reþeaua terorii” (s,
SUA, 2011);
01:00 „Zboarã cu noi” (s);
03:15 Lecþii de viaþã (r).

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

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Next Star;
23:00 Un show pãcãtos (live);;
01:00 „Camelot” (s, 2011);
02:00 Observator (r);
02:45 Observator special (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
12:00 „Buddy” (aventuri, SUA,
1997);

13:45 „Amicul Joey” (co. muz., SUA, 1957);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Misterul crimei din Manhattan”
(comedie, SUA, 1993);
20:30 „Vânãtoarea ultimului dragon”
(acþiune, China-Anglia, 2013);
22:15 „Gothika” (thriller, SUA, 2003);
00:15 „Sex ºi minciuni” (dr.bio, SUA, 2008);
02:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Snooker. Campionatul
Internaþional (r);
12:30 Curse de maºini: Super

Cupa Porsche (r);
13:00 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe velo-
drom (r);
14:30 Snooker: Campionatul Interna-
þional (live);
17:30 Omnisport: Watts Top 10 (sport);
18:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
19:00 Omnisport: Watts (r);
19:55 ªtirile Eurosport;
20:00 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom;
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Fotbal Liga Americanã MLS.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 ªtirile de mâine;
09:45 Discover România;
10:40 Talk-show politic (r);

12:30 Parlamentul României (2008);
13:00 M.A.I. aproape de tine;
13:30 Oameni cu minte (r);
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Mediatorii;
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 Carpaþii, plãmânul Europei (live);
23:00 Ora de ºtiri;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:10 Exclusiv în România (r);
01:50 Perfect imperfect (r);
03:05 Sport (r);
03:55 Carpaþii, plãmânul Europei! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Dimineaþa de sport;
09:30 “Aripi de mãtase” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 – best of;
11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta! (live);
13:00 Telejurnal;
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!;
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub tri dictaturi;
15:00 TVR 60;
16:10 Ieri-Azi-Mâine;
18:00 „Aripi de mãtase”(s);
18:35 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:10 „Detectiv cu greutate: Ucigaºul din
Miami” (acþiune, Germania-Italia-SUA,
1991);
21:50 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
22:10 Gala umorului (div.);
23:10 “Cine trage la urmã” (dramã, SUA,
2010);
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 D’ale lu’ Miticã (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
9;
23:00 “Saga Amurg: Zori de zi – partea II”
(aventuri, SUA, 2012);
01:45 „Earl” (s, ultimul episod).

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
06:15 “Misterul crimei din Man-
hattan” (comedie, SUA, 1993);
08:30 Ce spun românii ®;
09:30 “La Bloc” (s);

12:00 „Ptiu!” (comedie, SUA, 1954);
14:00 „Bunã ziua, tristeþe!” (dramã, SUA,
1958);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Vis înarpat” (dramã, SUA,
1992);
20:30 „Legea seducþiei” (thriller, SUA,
1991);
22:30 „Bugsy” (dramã, SUA, 1991);
01:15 “Furtuna de foc” (acþiune, SUA,
1998);
03:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:00 Snooker: campionatul
Internaþional;

12:00 Fotbal – Liga Ameri-canã MLS (r);
13:30 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (r);
14:30 Snooker: Campionatul Internaþio-
nal (live9;
17:30 Fotbal – Liga Americanã MLS (r);
20:25 ªtirile Eurosport;
20:30 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom;
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Snooker: Campionatul Interna-
þional (r);
02:30 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (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.
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Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

Vând 12103 mp teren
extravilan, 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.

M&M
COMPUTERS

Ne vizitaþi, vã conectaþi
ºi... navigaþi !

COMPUTERS

PLOIE+TI,
STR.ROMAN{, NR. 50 A

 Tel: 0244-51.61.66;

M&M

CONEXIUNEA
CU VIITORUL!

UN PROVIDER
CREAT PENTRU
DUMNEAVOASTRÃ!

http: // www.mmc.ro; e-mail: mmc@ mmc.ro
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LA PREÞURI FÃRÃ CONCURENÞÃ

TEXT ANUNÞ _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

  Anunþurile de micã publicitate pentru persoanele fizice se publicã gratuit.
Pentru persoanele juridice, anunþurile de micã publicitate se taxeazã cu

    0,5  lei/cuvânt.
Informaþia Prahovei nu-ºi asumã responsabilitatea pentru textul anunþului!
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Tel:

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,

HOROSCOP

Schimburi

Închirieri

Vânzãri electrice

Cumpãrãri

Vânzãri diverse

Vânzãri auto
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Prestãri servicii

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)
Sunt ºanse sã-þi creascã veniturile din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Dar, în paralel apar cheltuieli pe nevoi personale.
ªi cei dragi îþi vor da târcoale, pentru a le înde-
plini niscai mofturi. Prudenþã ºi discernãmânt,
pentru cã sunt posibile pierderi, furturi sau
cheltuieli nefolositoare.

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 timpul sã te ocupi mai mult de nevoile tale
personale ºi mai puþin de ale altora. Relaþiile
cu ceilalþi, mai ales relaþia cu partenerul de via-
þã, colaboratorii, asociaþii sunt contradictorii.
Sunt posibile neplãceri de la ºi prin aceste per-
soane, de aceea fii prudent.

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)
Ai nevoie de liniºte, meditaþii în locuri sfinte,
plimbãri uºoare în aer liber ºi mult somn. Prio-
ritãþile momentului sunt locul de muncã ºi sãnã-
tatea. Existã niscai neplãceri în ambele direcþii,
dar ai încredere ºi rãbdare cã vor veni vremuri
bune. Deocamdatã este bine sã te relaxezi ºi
sã-þi îndeplineºti sarcinile cotidiene cât poþi tu
de bine.

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)
Dialogurile cu unele persoane din viaþa ta îþi vor
lãmuri multe ºi mãrunte, mai ales în ceea ce
priveºte cariera ta profesionalã ºi imagina pu-
blicã. Þine cont de cele aflate ºi depune eforturi
serioase, pentru a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor inter-
veni momente de relaxare ºi disconfort sufletesc.

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)
Este nevoie sã pui la punct documente, acte,
contracte vechi care îºi aºteaptã rândul demult,
iar acum a sosit termenul limitã. Fii prudent ºi
concentreazã-te pe ceea ce ai de fãcut! Totul
are importanþã ºi trebuie rezolvat corespunzãtor
la momentul potrivit. Vor apãrea în preajma ta
oameni care te vor sfãturi de bine. Ia aminte la
cele aflate!

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)
Cum treburile cotidiene nu te slãbesc o clipã
vei fi nevoit sã revii în acum ºi aici. Totuºi sunt
ºanse sã te ocupi de organizarea unei cãlãtorii
de agrement, pentru studii sau pentru a lucra în
alte þãri. La serviciu eºti în vizorul ºefilor, iar
colegii îþi lasã numai þie rolurile principale. Pru-
denþã, rãbdare ºi încredere cã te vei descurca
foarte bine.

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)
Este vorba despre achitarea facturilor, taxelor
sau amenzilor dupã caz. Prin intermediul cola-
borãrilor sau datoritã partenerului de viaþã este
posibil sã plãteºti daune serioase. Cei dragi vor
veni în preajma ta cu multã afecþiune, pentru a
le oferi bani sau bunuri valoroase. Prudenþã ºi
nu te lãsa ademenit de vorbele ºi gesturile mie-
roase!

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)
Sunt ºanse sã rediscuþi termenii unei colaborãri,
sã te orietenzi spre alte contracte sau pur ºi
simplu sã te angrenezi în activitãþi comune cu
partenerul de viaþã. Sunt posibile discuþii aprin-
se, dar pânã la urmã lucrurile se vor rezolva
favorabil. Apar cheltuieli destul de mari, fie pe
taxe, facturi, servicii, fie datoritã moºtenirilor
sau partajelor.

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)
Cum sãnãtatea este foarte vulnerabilã ar fi bine
sã apelezi la colegii de încredere, pentru a te
sprijini. Existã conflicte în culisele profesionale
ce trebuie luate în seamã. Poziþia ta în cadrul
unui colectiv de lucru este uºor de subminat, de
aceea ar fi bine sã-þi aduni forþele ºi sã-þi înde-
plineºti responsabilitãþile corect ºi la timp.

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)
Cu toate cã aparent este armonie ºi antren în
relaþiile sentimentale, în umbrã existã interese
meschine din partea multora. Fii prudent ºi evitã
sã ai încredere în vorbele dulci ºi gesturile afectu-
oase, indiferent din partea cui vin. Acordã aten-
þie sporitã ambianþei de la locul de muncã.

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)
Aparent este în regulã în segmentul domestic,
dar conflictele mocnesc în umbrã. Fii alãturi de
cei dragi ºi cautã sã-i înþelegi pe fiecare. Cumva
se simte în aer, cã lucrurile nu mai merg ca îna-
inte. Schimbarea este greu de produs, mai ales
cã eºti deja foarte obiºnuit cu situaþia familialã
actualã. Totuºi, fii pregãtit pentru orice!

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)
O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi cãlã-
torii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie sã
rezolvi acte, documente, sarcini profesionale
în locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de
mult. Intervin ºi treburile gospodãreºti sau rezol-
varea unor situaþii ale membrilor familiei. Dis-
cuþii aprinse de la bani ºi bunuri patrimoniale.
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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
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Tip contract

Agent asigurãri
Agent curãþenie
Agent curãþenie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate ºi intervenþie
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Ajutor bucãtar
Ajutor cofetar
Ajutor ospãtar
Alpinist
Ambalator
Ambalator manual (fabrica preparate carne)
Ambalator manual confecþii
Analist calitate
Analist calitate/inginer calitate
Barman
Brutar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtoreasa
Camerista
Camerista
Casier
Casier
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor artic din textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Contabil
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Controlori conformitate
Coordonator aprovizionare-desfacere
Covrigar
Decorator confecþioner obiecte artizanat
Dispecer
Dispecer centru de alarmã
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician automatizãri
Electrician automatizãri
Electrician telecomunicaþii
Electromecanic auto
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Frezor
Frezor borwerist
Frizer
Frizer
Frizeriþa
Infirmierã
Inginer chimist
Inginer c-tii civile
Inginer electroenergetica
Inginer electroenergetica
Inginer electromecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanicã finã
Inginer optometrist
Inginer producþie
Inginer silvic
Inginer sudor
Îngrijitor
Îngrijitor bãtrâni bolnavi
Îngrijitor clãdiri
Îngrijitor clãdiri
Îngrijitor clãdiri
Inspector/ controlor calitate
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Lãcãtuº
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº prelucrare fier forjat
Lucrãtor comercial

5
3
2
5
2
2
1
1
2
2
2
7
5
1
1
1
2
1
6
1
1
3
3
5
1
3
1
5
2
4
5
3

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

10
2
8

10
1
1
5
2
1
2

medii
medii
medii
medii

10 clase
medii

-
liceu
medii

-
medii

-
medii

gimnaziu
-

superioare
superioare

-
8 clase
medii
liceu
medii

-
-

medii
8 clase

0
medii

-
sc gen
medii

min 8 clase
-

medii
-

medii
-

medii
-

sc prof
medii

calificare
calificare

medii
medii

-
-

calificare
medii

0
medii

calificare
calificare

superioare
calificare

medii
calificare

medii
medii
medii
medii

0
calificare
sc profes.

-
medii

-
0

calificare
calificare
calificare

-
medii

calificare
-
-

medii
st super
calificare

superioare
superioare
sup tehn
st super

supde spec.
-

superioare
superioare
superioare
superioare
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Abreviere

Nicovalã

Vin superior

 Cuvânt de învãþãturã  Cuvânt de învãþãturã Cuvânt de învãþãturã 

ANECDOTE:

Casa de Pensii:  0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:

            0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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Ruladã cu banane

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

Struguri

1. CA-SUC 2. CAPIA-OM 3. SALTA-U; 4. OT-I-CAR; 5. ROªII-A;
6. VAS-UDAT; 7. V-IT-P; 8. VERDEAÞÃ; 9. TOE-TIC 10. ÞELINÃ-R.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Fructul agriºului

Avocat (abr.)

Dorit
Tuns!

Vin amar
Fibrã niponã

Producãtori
de vinuri
Strugure

Unt!

Bir

Vin superior

Storcãtor de
struguri

Din struguri!

Plinã  de

struguri

Apã  stãtãtoare

12 luni

Ana Vieru

Trei la romani

La faþa locului

Repere!

DICÞIONAR:
PAV; ILAU

Caiele!

Poftim!

La cramã!

Soi de vin

Susþine

viþa de vie

În curgerea anului, Sfânta
Bisericã înnoieºte ºi mãreºte
amintirea aleºilor sãi, pentru ca
pe de o parte sã ne deprindã cu
ideea suferinþei ºi a pãtimirii, iar
pe de altã parte sã ne pregãteas-
cã spre a fi gata sã ne dãm toatã
viaþa pentru Hristos, adicã pentru
credinþa pãrinþilor noºtri. Dar
pentru ce oare Sfânta Bisericã ne
pune atât de des în faþã prive-
liºtea pãtimirii pe nedrept a ace-
lora ce au rãbdat pentru Hristos?
Pentru ce astãzi suntem chemaþi
sã fim martorii unui martiriu sã-
vârºit tocmai în zilele lui Diocle-
þian? Cred cã rãspunsul a fost ros-
tit chiar de Cel ce este adevãrul ºi
viaþa. „Dacã m-au prigonit pe
mine, ºi pe voi vã vor prigoni”. Cei
dintâi creºtini au urmat fãrã
teamã calea Sfintei Cruci, ºtiind
cã vor primi cununi nepieritoare
în ceruri. Între ei se numãrã ºi

Sfântul Mare Mu-cenic Dimitrie
Izvorâtorul de mir, un tânãr ostaº
cãruia deºi ar fi putut face o
carierã militarã mãreaþã, i-a
plãcut mai mult cã fie un învã-
þãtor al credinþei noastre în Dum-
nezeu, modest, iubitor de ade-
vãr, sporind mereu în sãvâr-ºirea
faptelor bune – lucru care i-a a-
tras pedeapsa de a fi ucis în
temniþã, împuns cu suliþa în
coasta sa.

Pe tot pãmântul dacã va
putea cineva privi, va vedea cã
nu este nimeni în lume care sã
nu pãtimeascã într-un fel sau
altul. ªi se pare cã mai mult pãti-
mesc cei nevinovaþi. Cât de puþin
stã în mâna omului ca prin pu-
terile lui proprii sã poatã îndulci
paharul necazurilor, dacã nu are
cunoºtinþa aceluia care a ºters
toatã lacrima moralã din sufletul
omenesc! Sigur, Mântuitorul ºi

Domnul nostru Iisus Hristos poa-
te da tãrie omului, când inima
lui se cutremurã în faþa suferin-
þei. Doar creºtinismul schimbã
amãrãciunea în dulceaþã, rãul în
bine, moartea în viaþã. Doar un
om foarte credincios poate pri-
cepe bine cuvântul Sfintei Evan-
ghelii „Fericiþi veþi fi când vã vor
prigoni pe voi ºi vor zice tot cu-
vântul rãu împotriva voastrã,
minþind pentru Mine. Atunci sã
vã bucuraþi ºi sã vã veseliþi, cã
plata voastrã multã va fi în ce-
ruri”. Un bun creºtin îºi aduce
aminte de preceptul evanghelic
cum cã „nici un pãr din capul
vostru nu se miºcã, fãrã voia lui
Dumnezeu din cer”.

Iatã de ce primii creºtini pu-
neau mare preþ pe suferinþã
ºtiind cã omul prin suferinþã de-
vine foarte rãbdãtor, iar rãbdarea
aduce nãdejde, iar nãdejdea
creºtinã nu ruºineazã”.

Iatã dar cu ce scop Sfânta
Bisericã pune în faþa oamenilor
de astãzi modele de sfinþi, ca sã
nu depunem munca noastrã
numai pentru grija trupului, ci sã
ne întãrim sufletul permanent
prin rãbdare ºi nãdejde mare în
acela care este limanul tuturor
celor înviforaþi, mângâierea celor
întristaþi ºi rãsplãtitorul celor ce
luptã în viaþã dupã dreptate ºi
dupã adevãr: „Cãci mai bine este
a suferi cineva fãcând binele,
decât a-i face bine, fãcând rãul”.

Acest adevãr sfânt, pentru
care mucenicii ºi-au dat viaþa,
fãrã îndoialã cã l-au înþeles în-

deajuns ºi strãbunii noºtri. În is-
toria patriei noastre vedem des-
tul de lãmurit cã bãtrânii noºtri
prin rãbdare ºi prin nãdejde au
adus la limanul salvator þara
noastrã, însufleþiþi permanent de
duhul libertãþii evanghelice care
a luptat mereu ºi hotãrât împo-
triva întunericului ºi a stãpânirii
îngânfate. Având pildele eroilor
noºtri creºtini, ei s-au înarmat cu
prudenþã, rãbdare ºi cu mare
nãdejde au luptat fãrã grija tru-
pului jertfind case, averi ºi orice
alt interes personal pentru folosul
obºtesc al þãrii. Acesta este efectul
învãþãturii Sfintei noastre Biserici.
Acum, la fiecare sãrbãtoare, prin
glasul amvonului Biserica strigã
necontenit: „Români ºi fraþi creº-
tini binecuvântaþi sã nu uitaþi nici
o clipã cã sunteþi creºtini ºi încã
creºtini ortodocºi! Întãriþi-vã inima
în lupta împotriva greutãþilor ºi a
necazurilor zilnice! Nu vã întristaþi
ca cei care nu au nãdejde, când
vã vedeþi învãluiþi de suferinþe ºi
de nedreptãþi, cãci omul este da-
tor sã sufere, sã rabde ºi sã lupte
cu nãdejde în suflet pentru ade-
vãr, libertate, dreptate ºi frãþie”!

Este de datoria noastrã a fie-
cãruia ca sã ne unim permanent
glasul cu acela al sfinþilor ºi cu
inimi curate sã-l rugãm mereu pe
bunul Dumnezeu sã sãdeascã în
noi rãbdarea ca sã nu ne pierdem
nãdejdea când vom umbla pe
calea cea strâmtã ºi  anevoioasã

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir

Inginerul informatician Pierre Gauthier a susþinut un interviu în
aceastã companie ºi s-a gândit sã împãrtãºeascã experienþa sa pe
blogul personal. Pe lângã solide cunoºtinþe, este nevoie ºi de un bun
management al lucrului ºi abilitãþi de codificare.

Acestea sunt cele 10 întrebãri la care acesta a trebuit sã rãspundã:
1. Care este funcþia inversã a celei „malloc” în C++?
2. Ce funcþie în Unix lasã un soket sã primeascã conexiuni?
3. Câþi biþi sunt necesari pentru stocarea adresei MAC?
4. Sorteazã timpul necesar pentru: Citirea regiºtrilor PC-ului

(computerului), citirii diskului, schimbãrii contextului, citirii memoriei
sistemului.

5. Ce este un „inode” în Linux?
6. Ce funcþie a Linuxului preia o interogare ºi întoarce un „inode”?
7. Care este numele unui semnal „Ucide”?
8. De ce sortarea rapidã este cea mai bunã metodã de sortare?
9. Existã o mulþime de 10.000 de valori de 16 biþi, cum numeri

mai eficient biþii?
10.Care este tipologia pachetelor schimbate (transferate) pentru

a stabili o conexiune TCP?
Da, par niºte întrebãri destul de grele, însã dacã persoanele in-

tervievate au cunoºtiinþe în acest domeniu, acestea nu mai par atât
de complicate. În ciuda acestui interviu, zilele petrecute la Google re-
prezintã o experienþã beneficã atât din punct de vedere profesional,
cât ºi personal: dispun de bufeturi cu mâncare, locuri colorate de
depozitare a bicicletelor ºi chiar cãþei care se aflã în incinta companiei.

Sursa: IFL Science

Un bãrbat la librãrie:
- Aº dori o carte pe tema “Femeia se

supune bãrbatului”.
- Utopie ºi SF la etaj, vã rog !

- Aº dori o carte de Eminescu.
- Care ?
- Mihai...

O tipã face dragoste cu un student:
- Ai terminat ?
- Nu, sunt abia în anul II.

O studentã vine la examen ºi privindu-l gingaº
pe profesor îi spune:

- Domn profesor! Pentru a lua examenul, sunt
gata la orice !

- La orice ?
- La orice !
- Bine, atunci... învãþaþi.

Un mare filozof, ajunge la o stânã:
- Pastore ancestral, ale tale sunt aceste mioritice

fãpturi care se autofurajeazã pe acest mirific plai ?
Ciobanul de pe batã, dând din cap:
- Indubitabil !

- Ce citeºti ?
- “Dielectrica” lui Hegel.
- ªi de ce o þii pe Kant ?
- Aºa am cumpãrat-o de la Schopenhauer.
- Trebuia sã o iei de la Târgul Descartes.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
2 banane coapte
Crema neagrã:  400 g biscuiþi, sfãrâmaþi,  4 linguri pline cu cacao,

miezul mãcinat de la 40 nuci,  150 g zahãr pudrã,  250 ml apã rece
Crema albã:  150 g nucã cocos,  150 g zahãr pudrã,  250 g unt

(margarinã)
Altele:  coalã de celofan,  zahãr tos sau nucã de cocos

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Sfãrâmaþi biscuiþii ºi mãcinaþi nucã. Curãþaþi bananele de coajã

ºi tãiaþi-le în douã, pe lungime.
Amestecaþi ingredientele, pânã la omogenizare completã, separat pentru crema

neagrã ºi pentru crema albã.
Presaraþi pe o coalã de celofan,

întinsã pe masa de lucru, zahãr tos sau
nucã de cocos. Puneþi 1/2 din crema
neagrã ºi acoperiþi-o cu 1/2 din crema
albã. Aºezaþi la marginea de pe latura
lungã, jumãtãþile de la o bananã.

Rulaþi cu ajutorul celofanului sub
formã de sul ºi închideþi capetele.
Procedaþi identic ºi pentru a doua ruladã.

Daþi la rece câteva ore.  Serviþi tãiatã
felii, simplã sau decoratã cu friºcã sau cum
doriþi.

a vieþii acesteia în veci de veci.
Pãrintele ªtefan Al.

Sãvulescu

Pentru a lucra la Google,
este nevoie de o minte ascuþitã

Vin   oþeþit
Vin   sec!

Jumãtate vinars!
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Sãptãmâna trecutã, Circul
“Globus” din Bucureºti a gãz-
duit gala ”Careul de aºi”, în
cadrul cãreia Viorel Simion l-a
avut ca adversar pe spaniolul
Andoni Gago Lopez, supa-
ranumit “El Macho”, desem-
nat challenger de versiunea
profesionistã IBF. În aceeaºi
galã  au fost urmãriþi “la lucru”
alþi doi boxeri, ambii neînvinºi
în carierã, ambii campioni
mondiali la tineret: Bogdan
Dinu ºi Flavius Biea!

Unul dintre momentele
cele mai emoþionante ale galei
a fost apariþia în ring a douã
foste mari glorii ale boxului nos-
tru amator.  Ca ºi în reuniunea
pugilisticã “Careul de aºi”, de-
rulatã în martie 2016 tot la
Circul “Globus”, firma organi-
zatoare, King Promotion ºi Pri-
mãria Oraºului Buºteni, au con-
tinuat sã aducã în prim plan
sportivii care au scris istorie în
nobila artã! Dupã ce în martie
au primit distincþii 10 foºti mari
boxeri ( Ion Alexe, Alec Nastac,

Mircea Simon, Francisc Vas-
tag, Leonard Doroftei, fraþii
Dorel ºi Marian Simion, Mihai
Leu, Adrian Diaconu ºi Lucian
Bute), acum a venit rândul lui
Calistrat Cuþov ºi Daniel Dumi-
trescu.

Calistrat Cuþov are un pal-
mares impresionant, din 400
de meciuri disputate pierzând

doar 14, cucerind medalia de
bronz la Jocurile Olimpice din
1968, titlul european din 1969
ºi medalia de argint continen-
talã în 1971. Daniel Dumitres-
cu, elevul lui Calistrat la Clubul
Dinamo, a fost vicecampion
olimpic în 1988 ºi vicecampion
european în 1989. Calistrat
Cuþov a primit un frumos tro-

Primarul Buºteniului, Emanoil Savin,
a premiat foste glorii ale boxului

feu, “in memoriam” ºi pentru
fratele sãu, Simion,un alt mare
campion al boxului (vicecam-
pion olimpic ºi mondial, triplu
campion european).

Premierea a fost fãcutã în
ring de primarul oraºului Buº-
teni, Emanoil Savin ºi Preºedin-
tele King Promotion, Sorin Flo-
rea. În cuvântul sãu, Emanoil
Savin a subliniat: “Îmi face ma-
re plãcere sã particip la aceas-
tã festivitate emoþionantã!
Chiar vorbeam cu domnul Ca-
listrat Cuþov, înainte de galã, cã
toþi marii boxeri ai þãrii noastre,
în anumite perioade, au ales
sã se antreneze la Buºteni,
oraº de care-i leagã amintiri
dragi, mulþi dintre ei ajungând
în ultimii ani cetãþeni de onoa-
re ai urbei! ªi pe viitor, Buºte-
niul, aflat în plinã dezvoltare,
inclusiv din punct de vedere
al utilitãþilor sportive, îi va aº-
tepta cu drag pe competitorii
noºtri de frunte pentru a le fi
gazdã primitoare în pregãtirea
viitoarelor performanþe!”.

Bãile Felix, la Campionatul Naþional de Cros, el
reuºind sã obþinã douã medalii: una de argint
– la individual, ºi alta de aur – în concursul pe
echipe. Ionescu i-a avut drept coechipieri pe
colegii care aparþin de clubul craiovean: Andrei
ªtefana (locul 3), Ilie Corneschi (5), Marius Buº-
cã (7), Paul Bãrbiescu-Cãlinescu (13) ºi fratele
sãu, Mãdãlin Ionescu (14). În competiþia pe
echipe s-au luat în considerare cei mai buni
patru timpi ai fiecãrei formaþii.

Pentru Marius Ionescu urmeazã, peste
douã sãptãmâni, participarea cu echipa
României la Campionatul Balcanic de Cros, ce
va avea loc în Serbia, la Cuprija.

Sala Sporturilor „Tra-
ian” din Râmnicu Vâlcea
a gãzduit, în perioada 18-
21 octombrie a.c., Campio-
natul Naþional de Karate al
Ministerului Administraþiei
ºi Internelor, competiþie la
care, din partea IPJ Pra-
hova, a participat ºi sportiva
legitimatã la CSM Ploieºti,
Gabriela Vasilescu. Ea a
reuºit sã câºtige câte o me-
dalie la fiecare dintre pro-
bele de concurs: aur la Ka-
ta individual ºi bronz la
Kumite individual.

Antrenorul emerit Li-
viu Apostol, cel care se ocu-
pã de pregãtirea sportivei,
a declarat: „Gabriela intra prima datã în sala de karate în urmã
cu aproape 25 de ani, fãcând, pe atunci, naveta de la Urlaþi
pentru a participa la antrenamente, deci nu se mai aflã la prima
tinereþe. Totuºi, mi-a fãcut o mare bucurie pentru cã a reuºit, din
nou, sã reprezinte cu succes ºcoala ploieºteanã de karate, venind
cu douã medalii de la o competiþie la care, anul trecut, cucerea
aurul în ambele probe!”.

În urma susþinerii con-
cursului pentru ocuparea func-
þiei de director la Clubul Sportiv
ªcolar Ploieºti, prof. Silviu Stã-
nescu a izbutit sã acumuleze
un punctaj superior faþã de
contracandidatul sãu, prof.
Doru Munteanu. Dupã proba
scrisã, test-grilã, Munteanu
avea un punctaj mai bun,
43,125, în timp ce Stãnescu
avea 40 de puncte. Decisive
au fost, însã, proba de interviu
ºi evaluarea CV-ului, probe la
care arbitrul internaþional de
handbal, Silviu Stãnescu, a
punctat mult mai bine: 41,25
la CV ºi 49 la interviu, faþã de
37,5 cu 48,5 cât a avut Mun-
teanu. A fost o „bãtãlie” decisã
spre finalul ei, din care nu au
lipsit emoþiile.

Iatã câteva date semni-
ficative despre noul director al
Clubului Sportiv ªcolar Ploieºti:

Silviu Stãnescu a absolvit

Facultatea de Educaþie  Fizicã
ºi Sport Bucureºti, anul 1996.
Are Master în Educaþie Fizicã,
Turism ºi Timp liber, obþinut la
Universitatea Valahia din Târ-
goviºte. Din anul 1996, Silviu
Stãnescu este arbitru naþional

de handbal, iar din 2005 a de-
venit ºi arbitru internaþional în
sportul cu mingea micã. Din
anul 2014 devine profesor titu-
lar la Clubul Sportiv ªcolar Plo-
ieºti.

Stãnescu este antrenor de
handbal categoria a II-a, în pre-
zent antrenând echipele de
juniori I ºi juniori II bãieþi din
cadrul CSS Ploieºti, echipe în
cadrul cãrora activeazã ºi fiul
sãu, Andrei, un tânãr cu reale
calitãþi ºi de mare perspectivã.
Printre cei mai importanþi jucã-
tori de handbal pregãtiþi de
prof. Silviu Stãnescu figureazã
Iulian Stamate, jucãtor aflat în
activitate, cãpitanul echipei de
handbal masculin CSM Bucu-
reºti, Cristian Preda, care a evo-
luat în decursul carierei sale
atât la Dinamo, cât ºi la Steaua.

Îi urãm felicitãri ºi mult
succes în noua funcþia profe-
sorului Silviu Stãnescu!

Mihail Marinescu

(M.M.)Sursa: csmploiesti.ro

Medalii de aur ºi de bronz
pentru Gabriela Vasilescu
la C.N. de karate al MAI

Toatã lumea se aºtepta ca
formaþia petrolistã sã câºtige
toate cele trei puncte în jocul
cu Tricolorul din Breaza. N-a
fost sã fie aºa. Ploieºtenii au
smuls doar un punct, mun-
cind din greu pentru el.

Compartimentul defensiv
a rãmas dator în a-
cest meci cu Brea-
za ºi nici Vintilã (fost
jucãtor la Breaza)
n-a avut finalizãri cu
gol. De fapt, cei doi
au ºi fost schim-
baþi. Nae a fost înlo-
cuit dupã pauzã cu
D. Gheorghe, iar
Vintilã cu Michel Ji-
pa (’57). Noul intrat

Jipa a adus, de fapt, ºi egalita-
tea pe tabelã.

În partea a doua a meciu-
lui, petroliºtii au atacat mai
mult, masându-i pe brezeni în
terenul lor, dar golul n-a venit.
ªi asta din cauzã cã portarul
celor din Breaza, Iscru, s-a în-

trecut pe sine, cu câteva inter-
venþii foarte bune, plus cã a fost
ajutat ºi de barele porþii sale.

Pe final de joc, atacul Pe-
trolului n-a mai fost lucid, s-au
mai ratat câteva ocazii ºi tabela
n-a mai fost schimbatã, înregis-
trându-se un rezultat de egali-
tate.

Seria celor opt meciuri cu
victorii la rând a fost întreruptã
la Breaza. Acest rezultat de
egalitate este al doilea, dupã cel
din runda inauguralã, tot un
1-1, obþinut la Pãuleºti.

Vã prezentãm acum cum
s-au marcat cele douã goluri:

 Min. 5Min. 5Min. 5Min. 5Min. 511111, 1-0. , 1-0. , 1-0. , 1-0. , 1-0. Petre
Toader înscrie din loviturã libe-
rã, de la 22 de metri, cu o exe-
cuþie mãiastrã.

Min. 62, 1-1. Min. 62, 1-1. Min. 62, 1-1. Min. 62, 1-1. Min. 62, 1-1. Claudiu
Tudor a executat un corner ºi
Michel Jipa marcheazã cu
capul.

Sã mai spunem cã meciul
s-a disputat pe un teren care
pãrea o orezãrie, un adversar
în plus pentru echipa mai tehni-
cã, Petrolul.

La sfârºitul sãptãmânii, Pe-
trolul va întâlni echipa antrena-
tã de Marius Viºan, AFC Bãneºti
Urleta, pe stadionul „Ilie Oanã”.

Ionuþ Mitoiu

Clubul Sportiv ªcolar Ploieºti are
un nou director: prof. Silviu Stãnescu

Atletism

Marius Ionescu, atlet legitimat la CSM Ploieºti
– CSM Craiova, a participat, pe 22 octombrie, la (M.M.) Sursa: csmploiesti.ro

Fotbal Liga „A” Prahova, Etapa a X-a

Petrolul, meci greu la Breaza!
Stadion: „Parc”. Spectatori: 800. Au marcat: P. Toader (’51) /

M. Jipa (’62).
TRICTRICTRICTRICTRICOLOLOLOLOLORORORORORUL: UL: UL: UL: UL: Iscru – Brânzea, Al. Neagu (cpt.), Soreanu,

Vancea, M. Muºea – P. Toader, L. Georgescu, M. Duricu – G. Oprea
(’46 Nãftãnilã), I. Oprea (’78 Udrea; ’89 V. Plumb). Antrenor: Florin
Stãncioiu.

PETRPETRPETRPETRPETROLOLOLOLOLUL: UL: UL: UL: UL: Chis – V. Olaru, J. Prunescu, D. Chiriþã, Velisar – V.
Butufei (’78 Crãciun), I. Dumitrescu, Cl. Toader (cpt.), Niþescu (’61
S. Petre), D. Nae (’46 D. Gheorghe) – Ad. Vintilã (’57 Jipa). Antrenor:
Octavian Grigore.

Cartonaºe galbene: P. Toader (’45), Iscru (’90) / V. Butufei
(’71) ºi Gabriel Rãduþã (Ploieºti).

Observator AJF: Mihai Ionescu (Ploieºti).
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