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Conferinţă susţinută de Dumitru-Dorin
Prunariu în faţa elevilor ploieşteni

Este o mare onoare să te poţi afla
în preajma unui asemenea om ca Du-
mitru-Dorin Prunariu, singurul român
care a... păşit dincolo de atmosfera
Pământului, în spaţiul cosmic, încon-
jurând Terra de 125 de ori, în cadrul
programului spaţial din care a făcut
parte. Ai un sentiment deosebit, apar-

te, cu vibraţii energetice înalte. Bunul
simţ, modestia şi, nu în ultimul rând,
inteligenţa sunt aspecte care spun
multe despre caracterul său nobil.

Vineri, 5 februarie a.c., Dumitru-
Dorin Prunariu s-a aflat la Ploieşti, pen-
tru a participa la o activitate organiza-
tă de Asociaţia Pay It Forward, asociaţie
care cuprinde elevi de la Colegiile Naţio-
nale „I.L. Caragiale” şi „Mihai Viteazul”
din Ploieşti, evenimentul având loc la
Sala Europa a Consilului Judeţean Pra-
hova. Cu această ocazie, Dumitru-Dorin
Prunariu a susţinut o conferinţă în ca-
drul căreia a expus o prezentare denu-
mită „Explorarea spaţială încotro – de
unde am plecat, unde am ajuns şi ce
vrem să facem în viitor”, în faţa unei
săli arhipline, publicul fiind alcătuit din
elevi, cadre didactice, profesori univer-
sitari doctori.

(continuare în pagina 2)

Vizită a unui
secretar
de stat în
Prahova

Echipa masculină
de baschet C.S.M.
Ploieşti are un nou
antrenor, Eugen Ilie

Sport şi
spectacole
la Zilele oraşului
Buşteni

În intervalul 8 - 21 februarie, în Muntenia, vremea mai caldă decât ar
fi normal pentru luna februarie va caracteriza toată perioada celor două
săptămâni, astfel că sunt estimate, mediat pe regiune, temperaturi maxime
de 8 - 13 grade şi minime, în general, pozitive, de până la 5 grade. Valori
nocturne uşor sub pragul de îngheţ se vor înregistra în primele nopţi, apoi
vor fi posibile doar izolat. Ploi frecvente şi în general moderate cantitativ se
vor semnala în noaptea de 10 spre 11 februarie. După această perioadă,
probabilitatea pentru ploi locale va fi mai ridicată în perioada 13-16
februarie.

La munte, regimul termic al următoarelor două săptămâni va fi
caracterizat de valori în general uşor mai ridicate decât cele obişnuite în
luna februarie, cu maxime ce se vor încadra între 2 şi 6 grade şi minime de
la -5 la -1 grad Celsius. Temperaturi mai scăzute se vor înregistra în perioada
11-12 februarie, când valorile diurne vor fi în general negative, iar cele
nocturne vor coborî până la o medie de -8 grade. Precipitaţiile, la început
mixte, apoi doar sub formă de ninsoare vor fi mai consistente în zilele de
10 şi 11 februarie, determinând depunerea unui strat nou de zăpadă. În
restul intervalului se menţin condiţiile pentru precipitaţii cu caracter local
şi temporar, iar ninsori se vor semnala doar la altitudini mari.

Vineri dimineaţă, la ora 6.15,
pe Centura de Vest a Ploieş-

tiului a avut loc cel mai grav acci-
dent de circulaţie din ultimii ani, în
urma căruia şi-au pierdut viaţa 5
persoane, patru bărbaţi şi o femeie,
toţi adulţi, una dintre ele fiind chiar
şoferul autobuzului, care efectua o
cursă regulată Măneşti - Ploieşti.
Alte 28 de persoane au fost rănite.
A fost instituit cod roşu de interven-
ţie, 22 de ambulanţe fiind prezente
la faţa locului. Tragedia s-a produs
ca urmare a coliziunii între o au-
tobasculantă încărcată cu nisip şi
un autobuz cu călători.

La Spitalul Judeţean Ploieşti au
fost mobilizaţi şi medici care în
momentul accidentului nu se aflau
în tură, iar pentru consilierea aparţi-
nătorilor victimelor s-a apelat la psi-
hologi. Parchetul de pe lângă Ju-
decătoria Ploieşti a deschis un do-
sar penal în acest caz. (D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)

Accident cu 5 morţi
lângă Ploieşti

ANM: Vreme caldă
şi în general ploioasă, în
intervalul 8 - 21 februarie
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pe podium!
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Guvernul a modificat şi completat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică, în sensul clarificării modului în care se determină
preţurile de referinţă şi preţurile de pornire. Principalele modificări aduse de Hotărârea
adoptată de Guvern au în vedere:

- Definiţia termenului de “preţuri de referinţă pentru fiecare an de produc-ţie.
Potrivit noilor reglementări, “preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie -
preţurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate
publică, determinate anual, în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de
specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de tehnologia de exploatare; preţurile

de referinţă pentru fie-
care an de producţie
pot fi revizuite o singu-
ră dată în cursul unui
an, în baza unei note
justificative”.  Până în
prezent, preţul de refe-
rinţă era definit doar
pentru proprietatea pu-
blică a unităţilor admi-
nistrativ teritoriale,
noua definiţie acope-

rind şi proprietatea publică a statului. Noua definiţie permite modificarea preţului de
referinţă în cazul în care condiţiile pieţei o impun.

- Se introduce o prevedere prin care se defineşte gradul de acce-sibilitate,
care este unul din criteriile în baza căruia se determină preţul de referinţă pentru
fiecare an de producţie. Acest criteriu este instituit în scopul stabilirii corecte a distanţei
de colectare. Potrivit noilor reglementări, “gradul de accesibilitate este distanţa
determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat,
dintre centrul de greutate al suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter
permanent pentru transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de
încărcare.”

- O altă modificarea vizează stabilirea preţului de pornire pentru masa
lemnoasă vândută la licitaţie. Potrivit reglementărilor introduse, preţul de pornire la
licitaţie pentru fiecare partidă se stabileşte pornind de la preţul de referinţă aferent
acesteia. Preţul de referinţă aferent fiecărei partizi se calculează în funcţie de preţul
de referinţă pentru fiecare an de producţie.  Preţurile de referinţă pentru fiecare an de
producţi pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a
statului se aprobă înainte de licitaţia principală, prin decizie a conducătorului
administratorului fondului forestier proprietate publică a statului şi pot fi stabilite la
nivel naţional, judeţean sau local, după caz.”

Din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională
a Pădurilor Romsilva a fost adjudecat până în prezent, la licitaţii şi negocieri, un volum
de apro-ximativ 1,5 milioane mc, ceea ce reprezintă circa 33% din volumul de peste
4 milioane mc adjudecat în ace-eaşi perioadă a anului de producţie 2015. Acest
lucru va avea un impact major asupra pieţei lemnului din România, afectând activitatea
econo-mică la nivel naţional.
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Fabioara Ionescu, administratorul
public al judeţului; Ludmila Sfîrloagă,
consilier judeţean precum şi de către
prefectul Judeţului Prahova, Rodica
Paraschiv.

După această întrevedere, se-
cretarul de stat a facut o vizită la mai
multe centre de plasament din Ju-
deţul Prahova, rebilitate cu fonduri eu-
ropene şi co-finanţate de Consiliul
Judeţean Prahova: Centrul de Pla-
sament Filipeştii de  Târg,  Centrul de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsi-
hiatrică pentru Persoane Adulte cu
Handicap Ariceştii Rahtivani (sat Ne-
delea) şi Centrul de Integrare prin Te-
rapie Ocupaţională pentru Persoane
Adulte cu Handicap Tătărai.

La finalul vizitei, secretarul de stat
s-a declarat mulţumit de calitatea  lu-
crărilor cât şi de pregătirea personalu-
lui ce îşi desfăşoară activitatea în
aceste centre.

Vizită a unui secretar de stat în Prahova

Secretarul de stat în Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, Adrian Marius
Dobre, a efectuat o vizită de lucru în

Judeţul Prahova. Acesta a fost primit
la sediul Consiliului Judeţean Prahova
de către Radu Ionescu, vicepreşedin-
tele Consiliului Judeţean Prahova;

Modificări privind determinarea preţurilor de referinţă pentru
masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică

SC Servicii de Gospodărire Ur-
bană SRL a făcut publică o evidenţă
a lucrărilor efectuate pe domeniul
public, în perioada 1 – 5 februarie a.c.

1. Doborâri - 30 de arbori
2. Tăieri corecţie/Înălţări de

coronament/Toaletări - 75 de arbori
Zone: Ienăchiţă Văcărescu, Se-

ciului, Siliştei, Vărbilău, Bahluiului,
Şoseaua Vestului, Profi, Moldoveanu

Marian, Democraţiei, Logofăt Tăutu,
Baraolt, Cameliei, Strejnic, Duca
Vodă, Banatului, Bahluiului, Scoru-
şului, Rapsodiei, Şoseaua Nordului,
Nalbei, Poştei, Intrarea Castor,
Cibinului, B-dul Bucureşti, Malu Roşu,
Mărăşeşti, Ghe. Doja, Ştefan cel Mare,
Democraţiei, Anotimpului, Milcov,
Eremia Grigorescu, Spătar Milescu, B-
dul Independenţei.

3.Lucrări de întreţinere executate
pe spaţiile verzi (parcuri, grădini
publice, aliniamente, peluze): strâns
şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri
de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi
menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei
etc), îndepărtat resturi vegetale.

* Sere şi pepiniere – activităţi de
îngrijire, întreţinere material dendro-
floricol, livrat material la terţi etc.

4 Lucrări cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreţinerea
aleilor prin curăţenie zilnică şi trans-
port gunoi, întreţinere curăţenie ca-
pelă, grupuri sanitare şi clădiri admin-
istrative, monitorizare şi intervenţii
utilităţi ori de câte ori a fost necesar,
spart gheaţa şi îndepărtarea acesteia
şi a zăpezii de pe aleile din incinta
cimitirului.

5.Intervenţii pe domeniul public:
intervenţii locuri de joacă/domeniu

public: activităţi întreţinere spaţii verzi
– un număr de 35 de salariaţi de la
compartimentul tehnic sunt detaşaţi
la compartimentul zone verzi; Pictor
Rosenthal – confecţionare şi montare
elemente de siguranţă; Buna Vestire
– confecţionare şi montare elemente
de rigidizare la 3 balansoare;
Industriei- confecţionare şi montare
elemente de rigidizare balansoare; B-

dul Republicii –
confecţionat şi
montat element
de rigidizare la un
balansoar; Gara
de Sud – repoziţio-
nare stâlp susţine-
re panou avertiza-
re; Mihai Emines-
cu- demontare, re-
parare si remon-
tare balansoar;
Cameliei (Com-
plex Ideal)- confec-
ţionare două ele-
mente rigidizare
balansoare; Mc

Donald’s – reparaţie obiecte de joacă;
Parc Toma Socolescu – reamplasat
8 bănci; Andrei Mureşanu – montat
gard din plasă bordurată; Cameliei-
reparat gard tip lalea.

6. Iluminat public  -  în urma se-
sizărilor primite la Dispeceratul so-
cietăţii, în număr de 47, au avut loc
intervenţii în zonele: Cartier 9 Mai, Ana
Ipătescu, Andrei Mureşanu, Bariera
Bucureşti, Cartier Bereasca, Bucov-
Poştei, Buna Vestire, Ghe. Gr. Canta-
cuzino, Centrul Civic, Mihai Eminescu,
Eroilor, Găgeni, Ghe. Doja, Ienăchiţă
Văcărescu, Lupeni, Malu Roşu,
Mărăşeşti, Mihai Bravu, Cartier Nord,
B-dul Petrolului, B-dul Republicii,
Rudului, Traian, Transilvaniei, Cartier
Vest. Acestea au vizat înlocuirea a 56
de becuri, 12 corpuri de iluminat
(reparate la atelierul societăţii), 6
siguranţe fuzibile, 20 de cleme tip
CDD. De asemenea, au fost reparate
la atelierul societăţii, in total, 25 cor-
puri de iluminat defecte; au fost refă-
cute 48 de legături electrice întrerup-
te. În această perioadă, s-au derulat
şi activităţi de demontare a instala-
ţiilor ornamentale precum şi de între-
ţinere-menţinere a sistemului de ilu-
minat public.

Lucrările SGU Ploieşti
în perioada 1-5 februarie

Miercuri şi joi, la sediul şcolii din
Boldeşti, str. Poligonului, nr.2, cadrele
şi elevii Şcolii de Subofiţeri de Pompieri
şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”
Boldeşti au participat la campania
umanitară „Donează sânge! Salvează
o viaţă”, acţiune desfăşurată de Pa-
triarhia Română, în parteneriat cu Cen-
trul de Transfuzie Sanguină Ploieşti.
Atât cadrele, cât şi elevii şcolii au răs-
puns în număr mare la nevoile seme-
nilor aflaţi în suferinţă, conştientizând
necesitatea utilizării sângelui la nivel
naţional, ţinând cont că deviza pom-
pierilor este „prevenim – protejăm -
salvăm”.

Donaţie de sânge la Boldeşti

(urmare din pagina 1)
„Sunt un om ca oricare altul, şi-a

început Prunariu conferinţa. Pur şi
simplu mi-am ales o meserie deosebită
şi am făcut-o şi în continuare o fac aşa
cum consider mai bine. Mai bine pentru
noi, mai bine pentru instituţiile noastre,
pentru România. Este adevărat că a fi
al 103-lea cosmonaut din cei 7 miliarde
de locuitori ai planetei reprezintă ceva
deosebit. În lume, sunt acum cam 540
de oameni care zboară în spaţiul cos-
mic, începând cu Iury Gagarin, în 1961,
însă numărul lor nu o să crească subs-
tanţial, pentru că spaţiul cosmic repre-
zintă investiţii enorme. Zburăm în cos-
mos pentru a cunoaşte ce este şi din-
colo de planeta noastră, dar în acelaşi
timp omul îşi pune întrebări funda-
mentale: Care este originea noastră?;
Oare viaţa s-a născut aici, pe Pământ,
şi există numai pe Pământ sau viaţa
este universală şi s-a dezvoltat acolo
unde a găsit condiţii favorabile?; De
unde venim?”.

Invitatul special a trecut în revistă
evenimentele care au marcat istoria
explorării spaţiului cosmic, cum ar fi
primul pas pe Lună, lansarea pe orbita
Pământului de laboratoare spaţiale, de
Staţii spaţiale, misiuni care aveau să
cunoască o dezvoltare şi o cooperare
internaţională importantă. „Acum, în
spaţiul cosmic, se află câţiva oameni,
care participă la diverse misiuni din
programele spaţiale, printre care şi un
rus împreuncă cu un american, care
amândoi vor rămâne în spaţiul cosmic
un an, pentru a face o serie de experi-
mente pe organismul uman, să ob-
serve cam cum s-ar comporta organis-

mul dacă ar zbura către Marte, testân-
du-se comportamentul şi rezistenţa
corpului uman la timp îndelungat petre-
cut în cosmos”, a mai precizat Prunariu.

Foarte interesantă ni s-a părut a fi
şi abordarea unui subiect... la modă,
Planeta Marte, despre care Prunariu a

afirmat că este o zonă a sistemului
nostru solar care incită mult, „pentru
că noi, oamenii, considerăm că în urmă
cu foarte mult timp, Marte a fost o
planetă vie, unde au curs râuri, probabil
a avut şi vegetaţie şi, de ce nu, că a
existat şi viaţă inteligentă pe această
planetă Marte şi ne-am gândit poate
că noi suntem cumva urmaşii emigran-
ţilor de pe Marte. Probabil că atunci,
cândva, s-a întâmplat o catastrofă la
nivel planetar şi cei care trăiau acolo,
foarte dezvoltaţi, ar fi ştiut ce se întâm-
plă sau ce urmează să se întâmple, iar
o parte a emigrat în sistemul solar. Este
o subpoziţie personală, vă rog să mă
credeţi. Nimeni nu a afirmat, încă, ştiin-
ţific acest lucru. Dar nu este imposibil
ca lucrurile să fi stat astfel”, a afirmat

Prunariu.
Astronautul român a continuat cu

o prezentare a creşterii interesului
pentru spaţiul cosmic, programele
spaţiale fiind dezvoltate foarte mult de
către China, referindu-se şi la turismul
spaţial, care, deşi este foarte scump,
sunt oameni care au deja bilete rezer-
vate pentru a zbura în Cosmos peste
ceva ani. Prunariu a alocat un spaţiu
important misiunilor ce au în program
explorarea asteroizilor, misiuni care pot
îmbunătăţii viaţa pe pământ, prin
extragerile de materii prime din aste-
roizi. Se vorbeşte despre aducerea, cu
ajutorul unei navete spaţiale, unui as-
teroid în apropierea Lunii, tocmai pentru
ca oamenii de ştiinţă să-l cerceteze mai
bine, să cunoască „misterul” asteroi-
zilor, punându-se la lucru diverse echi-
pamente speciale, care sunt mai uşor
de transportat până în preajma Lunii
decât în altă parte a sistemului nostru
solar.

Asociaţia de elevi Pay It Forward
organizează, de ceva vreme, astfel de
evenimente, la care sunt invitate diver-
se personalităţi româneşti, pentru ca
acestea să le vorbească elevilor despre
experienţa lor de viaţă, despre cariera
lor.

Evenimentul de la Sala Europa din
Ploieşti a beneficiat şi de prezenţa unor
personalităţi ale învăţământului univer-
sitar românesc: prof. univ. dr.  Silviu Ne-
guţ - Doctor Honoris Causa al Univer-
sităţii de Petrol-Gaze Ploieşti, prof. univ.
dr. Gheorghe Vlăsceanu, lector univ. dr.
Marius Cristian Neacşu - toţi de la Aca-
demia de Studii Economice Bucureşti

Mihail Marinescu

Conferinţă susţinută de Dumitru-Dorin
Prunariu în faţa elevilor ploieşteni
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Nu mai puţin de 16 poliţişti din
Prahova, fie că vorbim despre ofiţeri
sau doar despre simpli agenţi, au
ajuns în cătuşe în ultimul an,  ca o
dovadă  a corupţiei  care a cuprins
sistemul şi despre care vorbeam
până acum doar pe la colţuri fără să
avem vreodată speranţa că se va
apuca cineva de curăţenie. De la
scandalul din vara anului trecut, în
urma căruia trei ofieţeri cu funcţii de
conducere au ajuns în arest suspec-
taţi de fapte de corupţie şi până la
ultimul agent de la rutieră, recunoscut
în comunitatea unde activează pen-
tru atenţiile pe care le solicita şi pri-
mea pentru o amendă mai mică sau
în schimbul unui serviciu, toţi au adus
o pată pe obrazul Inspectoratului Ju-
deţean de Poliţie Prahova. Ultimii doi
poliţişti care au simţit cătuşele şi altfel
decât agăţate la centură sunt
Dumitru Burduja şi Viorel Tudose, de
la Poliţia Filipeştii de Pădure. Aceştia
sunt suspectaţi de luare de mită, fals
intelectual, abuz în serviciu şi instigare
la abuz în serviciu. Parchetul Tribuna-
lului Prahova a cerut vinerea trecută
arestarea preventivă pentru 30 de zile
pe numele celor doi, dar judecătorul
de drepturi şi libertăţi din cadrul Tri-
bunalului Prahova a respins solicita-
rea şi a decis ca agenţii să fie judecaţi
în continuare sub control judiciar.
Măsura preventivă vine, însă, însoţită
cu o decizie destul de drastică în ceea
ce-i priveşte pe Burduja şi Tudose: nu
mai au voie să-şi exercite meseria pe
o perioadă de 60 de zile, astfel că,
mai mult ca sigur, putem spune că
miercuri, 3 februarie, a fost ultima lor
zi de muncă în Polţie. În acelaşi dosar,
procurorii au mai adus cu mandat la
audieri şi alţi trei poliţişti, doi tot de la
Filipeştii de Pădure şi unul de la Poliţia
Băicoi, dar procurorii au decis să-i
ancheteze în continuare în stare de
libertate. Şi ei sunt suspecţi în dosar.

Practic, doar în săptămâna
trecută, şase angajaţi ai Ministerului
de Interne, toţi din Prahova, au ajuns
în faţa anchetatorilor în calitate de
suspecţi, acuzaţi de fapte de corupţie
sau, mai grav, de instigare la trafic de
droguri, dacă este să ne referim şi la
poliţiştul din cadrul Serviciului Arme,
Explozivi şi Substanţe Periculoase din
cadrul IJP Prahova, despre care am
scris în numărul anterior.

Lista ruşinii
Ne permitem să deschidem lista

ruşinii, deşi nu ei au fost primii poliţişti
din Prahova care au ajuns în arest,
cu Adrian Rădulescu, comisar şef şi
fost adjunct al IJP Prahova, Emanuel
Saghel, şef serviciu în cadrul Brigăzii
de Combatere a Criminalităţii Orga-
nizate Ploieşti şi Constantin Ispas,
şeful Serviciului Judeţean Anticorup-
ţie Prahova din cadrul Direcţiei Ge-
nerale Anticorupţie.  18 august 2015
a fost ziua în care toţi trei au fost aduşi
cu mandate la  sediul DNA Ploieşti
petru a da declaraţii în cadrul unui
dosar în care sunt anchetate fapte
de corupţie. Doi dintre ei, Ispas şi
Saghel, au ieşit de la audieri în cătuşe,
iar Rădulescu a scapat doar cu un
control judiciar şi asta pentru că ar fi
colaborat cu anchetatorii. Acuzaţiile
în cazul celor trei sunt dintre cele mai
grave: luare de mită, trafic de influ-
enţă (3 infracţiuni), spălare de bani,
cercetare abuzivă, efectuarea de

operaţiuni financiare, ca acte de
comerţ incompatibile cu funcţia, atri-
buţia sau însărcinarea pe care o
îndeplineşte o persoană şi folosire, în
orice mod, direct sau indirect, de infor-
maţii ce nu sunt destinate publicităţii
ori permiterea accesului unor per-
soane neautorizate la aceste informa-
ţii în cazul lui Constantin Ispas, luare
de mită, trafic de influenţă, şantaj şi
folosire, în orice mod, direct sau indi-
rect, de informaţii ce nu sunt destinate
publicităţii ori permiterea accesului
unor persoane neautorizate la aceste
informaţii în cazul lui Saghel, iar în
ceea ce-I priveşte pe Rădulescu,
acuzaţiile sunt de cercetare abuzivă.

Conform unui comunicat remis
presei de DNA, ofiţerii aflaţi la con-
ducerea unor structuri importante
care aveau ca “obiect de activitate”
exact combaterea faptelor de care
aceştia sunt acum acuzaţi, au săvârşit
ilegalităţile pe o perioadă lungă de
timp, din 2010 şi până în 2013. Cu
alte cuvinte nu a fost o scăpare, o gre-
şeală, o abatere, ci un mod de viaţă.
Mai grav este că, în toată această
perioadă, cel puţin unul dintre cei trei
poliţişti prospera şi nici nu se ferea să
arate acest lucru, fără ca vreunul
dintre şefii săi să ia vreo măsură în
acest sens. Ne referim cu siguranţă
la Constantin Ispas în curtea căruia
procurorii DNA au găsit nu mai puţin
de şapte maşini dintre cele mai
scumpe existente pe piaţă: Autoturism
marca Mitsubishi ASX înmatriculat
sub nr. PH-14-XXX înmatriculat la
09.04.2013, Autoturism marca Audi
A6 înmatriculat la data de 24.11.
2011 sub nr.PH-13-XXX - vândut la
data de 15.07.2013, Autoturism mar-
ca VW Golf înmatriculat sub nr. PH-
92-XXX la data de 17.10.2010 (ma-
şină înmatriculată pe numele fiului,
când încă nu împlinise vârsta de 18
ani), radiat la data de 26.07.2012, au-
toturism marca Audi A 4 înmatriculat
la data de 30.07.2012 sub nr. PH-92-
XXX, autoturism marca Toyota Aygo
înmatriculat la data de 22.07.2011
sub nr. PH-13-XXX, iar mama incul-
patului Ispas Constantin, Ispas Elena,
în vârstă de 76 de ani, are înregistrate
ca înmatriculate pe numele său un
număr de două autoturisme de lux
respectiv:  BMW 320D înmatriculat
la data de 22.12.2014 sub nr. PH-15-
XXX şi VW Passat CC înmatriculat la
data de 16.05.2014 sub nr. PH-05-
XXX, conform referatului procurorului
de caz.

Emanuel Saghel

Cum de a reuşit un ofiţer de
poliţie, e adevărat cu o funcţie im-
portantă, să facă o aşa avere au ex-
plicat procurorii DNA: era implicat în
afaceri incompatibile cu funcţia (“cul-
tivarea cerealelor, plantelor legumi-
noase şi a plantelor producătoare de

seminţe oleaginoase”, “creşterea
bovinelor”, “creşterea porcinelor”,
“creşterea ovinelor şi caprinelor”), dar,
în acelaşi timp, în perioada februarie
2012 — august 2014, el a primit, în
mod direct, sume importante de la
administratorii unei societăţi, precum
şi indirect, prin furnizarea unor
mărfuri, de către firma acestora, către
cele administrate de rudele sale.
Ispas juca la nivel înalt, nu se complica
cu şpăguţe demne de un agent de
rutieră, aşa cum au procedat poliţitşii
din Filipeştii de Târg.

Cât despre Emanuel Saghel,
ofiţerul BCCO, am putea scrie un ade-
vărat roman. Unele surse spun despre
el că este de fapt o victimă a siste-
mului. S-a complăcut ca subaltern
bun exectuant de ordine doar că să
aibă şi el nişte beneficii. Procurorii
DNA Ploieşti arată în referatul de
arestare că Saghel primea bunuri, în
special materiale de contrucţii în
cantităţi mari, dar nu refuza nici bilete
în lojă la meciurile FC Petrolul,  în
schimbul unor informaţii considerate
clasificate pe care le oferea unor
indivizi aflaţi în anchetă. Viaţă plină
de aventuri a avut acest poliţist şi nu
s-a dezis de ea nici măcar atunci când
s-a afalt în spatele gratiilor de unde
trimitea mesaje codate către  “Un-
chiu”, “Finu” şi “Şefu” cărora le cerea
bani pentru avocaţi şi ajutor pentru
un complet de judecători care să-l
scape de belea. Pentru aceste me-
saje, scrise pe o carte în tehnica trans-
poziţiei literelor (rearanjarea literelor
în cuvânt), procurorii DNA au solicitat
instanţei rearestarea ofiţerului BCCO,
după ce acesta fusese plasat sub
control judiciar. A fost o premiră în
Prahova, cel puţin în dosarele instru-
mentate de parchetele mari (DNA,
DIICOT sau Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Ploieşti). De aseme-
nea, este important de precizat şi
faptul că atât Saghel cât şi ceilalţi doi
colegi de dosar au au dat declaraţii
în faţa procurorilor în repetate rânduri,
nu doar în ziua în care au fost reţinuţi.
Este clar că acest dosar, care nu s-a
finalizat nici acum, la şase luni de la
momentul percheziţiilor, este unul
dintre cele mai complexe şi că va mai
dura până ce Ispas, Saghel şi Rădu-
lescu vor fi deferiţi justiţiei.

Marin Tudorică

Un alt nume important în lungul
şir al poliţiştilor prahoveni corpţi este,
în mod evident, Marin Tudorică, fostul
şef al Poliţiei Sinaia, ajuns în arest.
Adjunctul său, Ionuţ Roşca, a fost
plasat sub control judiciar şi asta pen-
tru că ar fi colaborat cu anchetatorii.
Despre aceştia am scris în amănunt,
dar nu putem să trecem cu vederea
faptul că şi Tudorică, om vechi în
sistem, fost şef al Poliţiei Câmpina în
anii 90, numit după 2000 şef la Si-
naia, a acumulat o avere impresio-
nantă, în ciuda faptului că atât el, cât
şi soţia lui (poliţist şi ea) nu au avut –
în mod oficial – alte venituri decât sa-
lariile. Iată că acum procurorii DNA

încearcă să demonstreze că Tudorică
era implicat în afaceri imobiliare de
pe urma cărora câştiga suficient de
bine încât să-şi permită o vilă de lux şi
maşini pe măsură. Şi în acest caz an-
cheta este abia la început şi nu este
exclus ca verificările DNA Ploieşti să
se întindă şi la Primăria Sinaia, institu-
ţie cu care Tudorică avea o relaţie de-
loc firească, dacă este să ne uităm în
referatul procurorilor. “Astfel, în cursul
anului 2007, Primăria Staţiunii Sinaia
a organizat o licitaţie care avea ca
obiect concesionarea a şase parcele
de teren aflate în proprietatea privată
a unităţii administrativ-teritoriale.
După publicarea anunţului de
organizare a acestei licitaţii, suspectul
Tudorică Marin s-a prezentat personal
la Biroul de urbanism, amenajarea te-
ritoriului şi cadastru din cadrul Primă-
riei Staţiunii Sinaia, jud. Prahova,
pentru a se interesa în legătură cu te-
renurile scoase la licitaţie, (…). După
ce i-au fost arătate acestuia pe hartă
poziţiile terenurilor respective sus-
pectul a afirmat că urmează ca, prin
intermediul lui Simion Bogdan Cris-
tian, să participe la licitaţie pentru a
concesiona două dintre terenurile lici-
tate şi a spus (…) că suspectul Simion
Bogdan Cristian se va prezenta pentru
a cumpăra două din caietele de
sarcini pentru două terenuri scoase
la licitaţie, lucru care s-a şi întâmplat
ulterior,” se arată în documentul citat.

Burduja şi Tudose
Comparativ cu activitatea celor

cinci despre care am discutat până
acum, ilegalităţile de care sunt acuzaţi
poliţiştii din Filipeştii de Pădure par
doar o joacă de copii. Par doar, pentru
că la acel nivel, de Poliţie de comună,
atitudinea de superioritate în faţa lo-
calnicilor este extrem de nocivă. În
plus, susţin surse judiciare din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Prahova, Viorel Tudose şi Dumitru
Burduja se comportau astfel de foarte
mult timp, ei fiind poliţişti încă din anii
90. Practic, Tudose şi Burduja nu be-
neficiau neapărat de bani, ei primeau
în special cadouri constând în alimen-
te sau combustibil pentru a închide
ochii în faţa abaterilor de la lege
săvârşite de oamenii din comună.

Dorian Doman

Un alt poliţist care a ajuns mai
întâi în atenţia opiniei publice şi abia

Poliţişti în cătuşe

ani mai târziu în faţa procurorilor este
Dorian Doman, şi el poliţist la Serviciul
Rutier, dar implicat în foarte multe
scandaluri. Prima dată, Doman a fost
prezentat ca un personaj negativ din
sistem în anul 2005, atunci când bas-
chetbalistul Toni Alexe a murit într-un
accident pe DN1, la ieşire din Sinaia.
Doman a făcut verificările la faţa
locului, fiind acuzat ulterior că el este
cel care i-ar fi furat sportivului o impor-
tantă sumă de bani (5000 de euro,
prima de joc) şi un ceas valoros. Acu-
zaţiile nu s-au putut proba şi Doman
scapă de un dosar penal. Urmează,
câţiva ani mai târziu, un  alt scandal
în care protagonist a fost tot Doman.
Acesta este implicat într-un eve-
niment rutier cu maşina poliţiei, iar
în urma impactului, un bărbat, victima
unui alt accident pe care Doman o
ducea la Spitalul din Câmpina pentru
prelevare de probe biologice, moare.
S-a spus atunci că poliţistul Doman
ar fi fost vinovat de accident, că se
afla pe contrasens, că nu folosise
girofarul şi sirenele, dar iese cu faţa
curată şi din această poveste. Nu s-a
întâmplat acelaşi lucru în toamna
anului 2014, atunci când poliţistului
Dorian Doman i se organizează un
flagrant, suspectat fiind că împru-
muta bani cu camătă. În acel mo-
ment, în maşina personală a poliţis-
tului este găsită o importantă sumă
de bani, (14.000 de lei) pe care nu a
putut să o justifice. În acelaşi dosar
mai sunt cercetaţi doi fraţi din Sinaia,
Cătălin şi Nelu Baicu, recunoscuţi în
zona Valea Prahovei pentru afacerile
lor dubioase. Cauza este instrumen-
tată de Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Ploieşti, iar în data de 5
februarie 2016 Dorian Doman şi fraţii
Baicu au fost trimişi în judecată sub
acuzaţia de spălare de bani. Dosarul
a fost înregistrat pe rolul secţiei penale
a Tribunalului Prahova şi nu a primit
până în acest moment un prim ter-
men de judecată. Dorian Doman a
fost iniţial arestat preventiv, ulterior a
fost plasat în arest la domiciliu pentru
ca, în cele din urmă, să fie cercetat
sub control judiciar.

Departe de noi gândul de a de-
monstra faptul că Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Prahova este
corupt de la un capăt la altul, dar nu
putem remarca faptul că în utlima
perioadă ies la lumină tot mai multe
cazuri concrete de poliţişti care au
profitat de uniforma lor şi de funcţie
pentru a face bani negri cot la cot cu
infractorii. Sunt dosare penale întoc-
mite care se află acum în lucru la di-
verse Parchete din Prahova, de la
DNA până la DIICOT şi Parchetul de
pe lângă Tribunalul Prahova. Din pă-
cate, sursele noastre spun că abia a
început curăţenia în sistem, iar sur-
prize vor fi multe în aceast an.

(D.F.)
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În această perioadă, elevii se află
în vacanţă intersemestrială, însă doar
pentru câteva zile, asta pentru luni,
15 februarie, ei trebuie să se întoarcă
la şcoală, atunci urmând să înceapă
şi semestrul al doilea al anului şcolar
2015-2016. La doar o săptămână,
însă, de la revenirea la şcoală, elevii
de clasa a VIII-a, clasa a XI-a şi clasa a
XII-a vor fi nevoiţi să facă faţă simulării
Evaluării Naţionale, respectiv exame-
nului de Bacalaureat. Simularea
Evaluării Naţionale va începe pe 22
februarie, odată cu susţinerea simu-
lării la proba de Limba şi literatura
română, după care urmează, pe 23
februarie, simularea probei de ma-
tematică. Afişarea rezultatelor este
programată pentru data de 4 martie.
Simularea probelor scrise ale exa-
menului de Bacalaureat pentru elevii
claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar
2015-2016 are următorul calendar:
Limba şi literatura română (7 martie),
proba obligatorie a profilului (9
martie), exclusiv pentru elevii claselor
a XII-a, probă la alegere a profilului şi
specializării (10 martie). Toate probele

Simulări de examene, sub imperiul camerelor video, dar şi audio!

Un număr de 195 de cadre
didactice pensionare au primit
aprobare, din partea consiliilor
de administraţie al unităţilor
şcolare, să-şi continue activita-
tea didactică şi în anul şcolar
2016-2017, pe aceleaşi posturi,
evident. De fapt, aceasta era şi
condiţia ca respecitvul pensio-
nar să rămână în activitate la
catedră, anume ca postul pe
care l-a ocupat să fie în continua-
re complet. Din cele 195 de ast-
fel de cadre didactice, 70 se află
la prima solicitare de prelungire
a activităţii, tot 70 pentru a doua
oară şi 55 pentru a treia oară
(adică pentru ultima dată, legea
nepermiţând decât de trei ori să
existe o astfel de solicitare).

Într-o altă ordine de idei, pe
data de 17 februarie, la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean
Prahova se va afişa lista cate-

mâine vor fi în stare să introducă şi
ceva aparatură pentru citit gân-
durile...! Totuşi, puţine sunt şcolile care
pot pune la dispoziţie şi acest sistem
audio, pe lângă cel video existent deja,
surse din Inspectoratul Şcolar Jude-
ţean Prahova precizându-ne că va
exista o cerinţă către consiliile locale
ca acestea să prevadă şi cheltuieli
pentru ca acest sistem audio să existe
în fiecare şcoală, sală de examen. Si-
mulările au un dublu obiectiv: familia-
rizarea elevilor cu rigorile unei evaluări
naţionale, respectiv a unui examen
de Bacalaureat naţional, respectiv
optimizarea rezultatelor obţinute de
către elevii din învăţământul preuni-
versitar la finalul studiilor gimnaziale/
liceale. În vederea adoptării unor
măsuri pentru îmbunătăţirea perfor-
manţelor şcolare, rezultatele vor fi
analizate la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ, prin discuţii individuale
cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,
şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul
consiliului profesoral.

Însuşirea, de către elevi, a unor noţiuni de
bază referitoare la prevenirea situaţiilor de
urgenţă şi cum trebuie să se comporte atunci
când au de înfruntat evenimente precum
incendii, cutremure etc. sunt extrem de benefice
atât pentru ei, cât şi pen-
tru cei din jurul lor, pentru
că viaţa este lucrul cel
mai de preţ pe care omul
trebuie să-l apere. De ce-
va vreme, elevii şi cadrele
didactice sunt implicate
în fel de fel de campanii,
proiecte, lecţii deschise
derulate fie la nivel de
şcoală, fie la nivel de co-
munitate, toate având
acelaşi numitor comun:
Protejarea vieţii.

Săptămâna trecută,
la Inspectoratul Şcolar
Judeţean Prahova a fost
lansat Proiectul intitulat
“Paza bună trece primej-
dia rea” şi caietul cu te-
matica în domeniul situa-
ţiilor de urgenţă “Fii isteţ, fii pregătit”, eveniment
organizat de Primăria Municipiului Ploieşti în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Pra-
hova, Casa Corpului Didactic şi Centrul Judeţean
de Excelenţă Prahova. Obiectivul principal al

acestui proiect îl reprezintă pregătirea elevilor
din învăţământul primar şi a personalului didac-
tic pentru dobândirea de cunoştinţelor referitoa-
re la prevenirea situaţiilor de urgenţă, pentru
formarea unor comportamente adecvate în si-

tuaţii deosebite, precum calamităţi sau incendii
etc. Proiectul este coordonat de Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi aplicat cu
sprijinul Primăriei Municipiului Ploieşti, Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Prahova, Centrului de

Excelenţă, C.N. “Jean Monnet” Ploieşti, OMV Pe-
trom, Casa Corpului Didactic Prahova. Au onorat
invitaţia la evenimentul prilejuit de lansarea
proiectului Cristian Mihai Ganea - viceprimar cu
atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti, prof.

Horia Toma - ins-
pector şcolar gene-
ral adjunct al Ins-
pectoratului Şcolar
Prahova, prof. Ma-
riana Cazacu - di-
rector Casa Corpu-
lui Didactic Praho-
va, Carmen Gheor-
ghe – director ge-
neral al Poliţiei Lo-
cale Ploieşti, preot
Ştefan Musat, re-
prezentanţi  ai ins-
tituţiilor partenere,
elevi, cadre didacti-
ce, directori de

şcoli. Activităţile incluse în proiect se vor des-
făşura până la sfârşitul acestui an şcolar, în 15
localităţi din judeţ, inclusiv în şcoli din Municipiul
Ploieşti.

sunt scrise. Afişarea rezultatelor va
avea loc pe data de 18 martie.

Noutatea consta în faptul că, în-

cepând din acest an şcolar, exame-
nele naţionale vor avea nu numai
supraveghere video, ci şi audio, ceea

ce poate reprezenta un stres în plus
pe capul elevului examinat. Dacă se
va continua în acest stil, mâine, poi-

Elevi din clasele a III-a şi a IV-a mai au timp
până la data de 15 februarie să se înscrie pentru
concursul naţional de cultură generală intitulat
“Popas în universul cunoaşterii”, concurs aflat la
cea de-a VII-a ediţie şi care se va desfăşura la
Şcoala Gimnazială “B.P. Haşdeu” din Câmpina,
pe 19 martie a.c.

Parteneri ai concursului sunt: Inspectoratul
Şcolar Judeţean Prahova, Casa Corpului Didactic
Prahova şi Primăria Câmpina, iar iniţiatori: prof.
Coralia Matei – inspector şcolar pentru învăţă-
mântul primar, prof. Elena-Adina Săbăngeanu,
prof. Maria Ghinea şi prof. Gabriela Dinu. Iniţiatorii
concursului “Popas în universul cunoaşterii” îşi
propun stimularea interesului micilor şcolari pentru
cercetarea ştiinţifică a realităţii în vederea
deschiderii drumului spre marea performanţă.

Concursul urmăreşte evaluarea competenţe-
lor şi abilităţilor specifice vârstei şcolare mici din
sfera preocupărilor acestora. Cunoştinţele de limba
şi literatura română, matematică, ştiinţe, geografie,
istorie, educaţie civică, arte, dar şi experienţa

Mihail Marinescu

A fost lansat Proiectul “Paza
bună trece primejdia rea”

Mihail Marinescu

drelor vacante/rezervate com-
plete şi incomplete, urmând ca
până pe 19 februarie să fie înre-
gistrate     cererilor pentru com-
pletarea normei didactice la ins-
pectoratul şcolar. Organizarea
probelor practice/orale în pro-
filul postului pentru completările
şi întregirile de normă didactică
este prevăzută pentru 22 fe-
bruarie.

Din calendarul mobilităţii
personalului didactic valabil
pentru acestă lună februarie,
mai fac parte următoarele activi-
tăţi:emiterea şi comunicarea
deciziilor de completare de
normă/transfer (perioada 24-
26 februarie); transferarea per-
sonalului didactic titular dispo-
nibilizat prin restrângere de
activitate sau prin restructura-
rea reţelei şcolare ori prin desfiin-
ţarea unor unităţi de învăţă-

mânt; afişarea la inspectoratul
şcolar a listei cuprinzând toate
posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate complete şi
incomplete (termen 25 februa-
rie); afişarea, la inspectoratele
şcolare, a listei cadrelor didac-
tice care intră în restrângere de
activitate, începând cu data de
1 septembrie 2016 (termen 25
februarie); afişarea la sediile
unităţilor de învăţământ a con-
diţiilor specifice şi a grilelor de
evaluare aferente acestora (da-
că este cazul) pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor
vacante prin transfer consimţit
între unităţile de învăţământ,
avizate de inspectoratele şcola-
re (termen 25 februarie 2016);
înregistrarea cererilor, însoţite de
documentele precizate în aces-
tea, cadrelor didactice aflate în
restrângere de activitate, la ins-
pectoratele şcolare; verificarea
şi avizarea dosarelor depuse de
către comisia de mobilitate a
personalului didactic din învăţă-
mântul preuniversitar constitui-
tă la nivelul inspectoratului şco-
lar şi consilierul juridic al inspec-
toratului şcolar (perioada 26
februarie-4 martie).

Mihail Marinescu

195 de cadre didactice pensionare
au primit aprobare pentru continuarea
activităţii şi în anul şcolar 2016-2017

proprie a copilului constituie obiectivele acestui
concurs. Toate acestea dezvoltă personalitatea
elevului, spiritul de competiţie şi de iniţiativă,
precum şi interesul ştiinţific. Iniţiatorii acestui con-
curs îşi propun să colaboreze cu colegii din judeţul
Prahova şi din alte judeţe, interesaţi să le ofere
elevilor oportunitatea unei competiţii.

Obiectivele concursului: evaluarea compe-
tenţelor şi abilităţilor elevilor; stimularea interesului
pentru cunoaştere; valorificarea experienţei
elevilor dobândite în procesul de învăţare şi în
activitatea extracurriculară; evidenţierea spiritului
competitiv şi dorinţei de performanţă; stabilirea
unor relaţii de colaborare între cadrele didactice
participante în favoarea unei activităţi educative
eficiente.

Fiecare învăţător poate participa cu maximum
6 elevi. Testarea cuprinde 30 de întrebări tip grilă,
cu trei variante de răspuns, unul singur fiind cel
corect. Timpul alocal rezolvării este de 75 de
minute. Nu se percepe taxă de participare.

Mihail Marinescu

“Popas în universul cunoaşterii”, la Şcoala
Gimnazială “B.P. Haşdeu” din Câmpina



10 - 16 februarie 2016 www.informatiaprahovei.ro 5
cultură

Constantin Brâncuşi s-a născut la 19 fe-
bruarie 1876, în satul Hobiţa, comuna Peştişani,
situată în judeţul Gorj din Oltenia.

Avea numai şapte ani când a pornit pentru
prima oară în lume. Mama sa îl găsi la Tg. Jiu
şi-l aduse acasă. În 1887, pleacă a doua oară
şi se angajează ucenic la o boiangerie. Este rea-
dus la Hobiţa pentru a pleca din nou, peste un
an, la Slatina. Peste un an se va găsi la Craiova,
lucrând la un birt, unde muncea 18 ore pe zi.

Iată cum întâmplarea care îi va schimba
destinul: într-o zi a pus rămăşag că va construi
o vioară din scândurelele unei lăzi pentru
portocale. Şi, sub privirile mirate ale muşteriilor,
a făcut-o. Apoi a adus un lăutar să o încerce şi
acesta a spus că este mai bună ca a lui. Urmarea
acestui fapt a fost că, Grecescu, perierul, şi
Zamfirescu, patronul lui Brâncuşi, stăruiră la
prefectura judeţului, care patrona şcoala de
meserii din Craiova, să fie primit acolo.

La 1 septembrie 1895, Brâncuşi intră la
Şcoala de Arte şi Meserii din Craiova, la secţia
sculptură, iar epitropia Madona Dudu îi acordă
o bursă.

În 1898, Brâncuşi termină această şcoală
şi se înscrie la Şcoala de Arte Frumoase din Bu-
cureşti.

După absolvire, urmează cursuri practice,
apoi efectuează stagiul militar.

Influenţat de rezonanţa culturală a Parisului,
pleacă în 1904 către capitala Franţei, pe jos.
Parcursul a fost plin de privaţiuni, aşa că Brân-
cuşi ajunge obosit şi bolnav la Paris, unde îl
întâmpină sărăcia.

În 1905, Ministerul Culturii şi Instrucţiunii
Publice îi acordă o bursă şi este primit, prin con-
curs, la Şcoala Naţională de Belle Arte din Paris.

Însă, meşteşugul migălit, în chiar desăvâr-
şirea executării lui, nu-l satisfăcea pe Brâncuşi,
deşi cele trei lucrări prezentate la Salonul de
Toamnă au fost apreciate.

Întâlnirea cu Rodin va fi benefică. Maestrul
îl încurajează pe ucenic şi îl sfătuieşte să nu
lucreze repede şi să nu expună mult. În pofida

aprecierilor, Brâncuşi nu era mulţumit. Simţea
că există alte filoane, dar nu le întrezărea. Se
afla în impas. Luminiţa se ivi în aprilie 1907,
când în atelierul lui Brâncuşi îşi făcu apariţia o
femeie îndoliată care îşi pierduse soţul şi voi să-
i facă un monument funerar, la Buzău.

Brâncuşi a lucrat trei ani la această coman-
dă şi abia în 1910, la Salonul Independenţilor,
va expune statuia intitulată „Rugăciune”.

Pentru prima oară, opera lui Brâncuşi se
prezenta altfel ca până atunci. Statuia aceasta
reprezenta gestul prosternării, reculegerea
înaintea morţii dovedindu-se a fi un simbol uni-
versal al durerii. Aceasta a constituit începutul
transformării stilului lui Brâncuşi, care stabilea

un cu totul alt dialog între natură, artist şi operă
în lungul drum spre esenţializare.

Tot în această perioadă, un alt compatriot,
dr. Solomon Marbe, îi solicită lui Brâncuşi o lu-
crare funerară pentru mormântul din Cimitirul
Montparnasse al logodnicei sale, care se sinu-
cisese.

De data aceasta, Brâncuşi s-a gândit că
trebuie să unească Moartea şi Dragostea. Re-
producem mărturisirea lui Brâncuşi: „Trebuia să
vorbesc despre măreţia dragostei şi a morţii.
Aşa a apărut sculptura mea intitulată „Sărutul”,
în care capetele formează litera M, iniţiala morţii.
De fapt, am vrut să amintest prin ea nu numai
de această pereche, dar şi de toate acele
perechi care s-au iubit vreodată pe această lume
înainte de a o părăsi”.

Era, însă, numai un început. Important ră-
mâne faptul că opera lui Brâncuşi îşi găseşte
făgaşul.

După 1910, printre operele lui Brâncuşi a
apărut o sculptură mai descumpănitoare decât
cele de până atunci. O pasăre. „Pasărea” lui
Brâncuşi avea picioarele înfipte în soclu, trupul
bombat şi captul arcuit. A fost numită „Pasărea
măiastră”. Este interesant ceea ce a spus Brân-
cuşi despre ea: „Am dorit ca „Măiastra” să-şi
ridice capul fără a exprima mândria, orgoliul sau
sfidarea. A fost una dintre cele mai dificile pro-
bleme şi numai după o îndelungată strădanie
am reuşit să redau această mişcare integrată
în avântul zborului. Astfel „Pasărea măiastră” a
devenit simbolul zborului. (O variantă a „Păsării”
s-a vândut, în 2005, la o licitaţie din New York,
cu 27 de milioane de dolari).

Pentru Brâncuşi simplitatea nu a fost un
scop, dar a ajuns la ea mergând către esenţa
lucrurilor.

Şi în timp ce primul război mondial zguduia
Europa, în atelierul lui Brâncuşi apare, în 1915,
un ou de marmură, şlefuit, care avea o prelun-
gire ciudată. Au urmat alte variante în care oul
a fost desăvârşit. Sculptura a fost numită „Înce-
putul lumii”. Brâncuşi ajunsese la începutul lumii
prin această esenţă uluitoare.

În 1913, Brâncuşi participă cu cinci lucrări
la o mare expoziţie internaţională de artă moder-
nă organizată la New York, expoziţie ce cuprin-
dea peste o mie de lucrări realizate de trei sute
de artişti.

În urma acestui eveniment au apărut mulţi
colecţionari americani interesaţi de opera lui
Brâncuşi, iar în 1914, are loc prima expoziţie
personală a lui Brâncuşi, tot la New York.

Graţie prietenei sale, Otilia Cosmutza,
artistul întâlneşte, în 1907, pe baroana Renne
Frachon. Aceasta acceptă să-i fie model; şe-
dinţele vor dura între 1908-1910. Pe urmă, este
rândul unei tinere artiste, Margit Pogany, remar-
cată de Brâncuşi. Aceste două femei vor sta la
baza celor 29 de versiuni care se vor îndepărta
de modele, vor pulveriza noţiunea tradiţională
de portret şi vor deveni chintesenţa tuturor
portretelor de femei.

Versiunea finală a celebrei sculpturi inti-
tulată „Domnişoara Pogany”, din bronz, datează
din 1933.

Începând cu 1922, Brâncuşi dezvoltă ciclul
„Cocoşilor”. Sculptorul vrea să vadă ultima ver-
siune a „Marelui Cocoş”, având o înălţime de
4.85 metri, terminată în 1954, înălţându-se în
inima Parisului. Visul acesta nu i s-a împlinit. În
schimb, la Panateneele sculpturii de la Atena,
în 1965, „Cocoşul” lui Brâncuşi va fi ridicat în
faţa Acropolei, proclamând comunitatea de spirit
a celei mai pure arte moderne a clasicismului
de acum 25 de secole.

Ideatic, Brâncuşi se dovedeşte a fi din ce în
ce mai interesat de filozofia orientală. Astfel,
cartea publicată de Jacques Bacot, la Paris, în
1925 „Poetul tibetan Milarepa” devine cartea
sa de căpătâi. Acest călugăr, poet şi magician a
trăit în Tibet între 1052-1135. Învăţătura lui
vizează eliberarea omului de contradicţiile sale
şi urmăreşte redarea unităţii primordiale a

omului cu divinitatea. Influenţat de Milarepa,
Brâncuşi mărturiseşte: „Se află un scop în toate
lucrurile; pentru a ajunge la el trebuie să te
eliberezi de tine însuţi. Eu nu mai aparţin acestei
lumi, eu sunt departe de mine însumi. Eu sunt
în esenţa lucrurilor”.

În 1935, Liga femeilor i-a propus Miliţei
Pătraşcu, care lucrase la Târgu Jiu manusoleul
Ecaterinei Teodoroiu, să conceapă un ansamblu
monumental ce urma să celebreze jertfa eroilor
din primul război mondial. Ea declară că ase-
menea idee se cuvenea a fi sugerată spre înfăp-
tuire celui mai mare sculptor român de faimă
universală, Constantin Brâncuşi, şi îi scrie aces-
tuia la Paris. Răspunsul lui Brâncuşi a venit
prompt: „Nu vă pot spune cât de fericit aş fi să
pot face ceva la noi în ţară”.

Brâncuşi a venit în ţară în 1937, având în
minte proiectul unei „Coloane fără sfârşit”,
cuprinzând cincisprezece romburi suprapuse.

Cutreierând locurile unde trebuia să fie ridi-
cat monumentul, lui Brâncuşi i se înfiripă treptat
o viziune mai amplă a întregului ansamblu.

Mai întâi s-a gândit să ridice o „Poartă”,
adică un portal de piatră pe care să o lege de
coloană „printr-o alee dreaptă care să poarte
numele „Calea Sufletelor Eroilor”. Aretia Tătă-
răscu notează: „Prietenii lui Brâncuşi înţeleg
măreţia lucrării şi sumele necesare sunt
adunate spontan”.

Pe malul Jiului, acolo unde se dăduseră
luptele a fost executată „Masa tăcerii”. Este o
masă stranie, de piatră, robustă şi simplă.
„Masa” lui Brâncuşi nu te invită să stai la ea,
este o „Masă a Jertfei şi a Reculegerii”.

Apoi, parcurgând aleea, ajungi la al doilea
monument: „Poarta Sărutului” sau „Poarta
Dragostei”. Acest monument reprezintă Arcul
de Triumf al existenţei noastre.

Mult mai departe se profilează al treilea
monument „Coloana fără sfârşit” care este
alcătuit din 15 romburi alungite, cu muchiile
rotunjite, simbolizând, conform concepţiei lui
Brâncuşi „generaţii întregi, una pe umerii
celeilalte”. Înaltă de 30 de metri, coloana este
realizată din alamă galbenă.

Ansamblul monumental de la Târgu Jiu a
fost inaugurat pe 26 octombrie 1938.

În 1939, Brâncuşi călătoreşte pentru a treia
oară în S.U.A., periplul său cuprinzând Philadel-
phia, Washington şi Chicago. La Chicago, Brân-
cuşi propune un proiect de bloc, de patru sute
de metri, după modelul „Coloanei fără sfârşit”.

Brâncuşi moare la 16 martie 1957, la Paris
şi este înmormântat la Cimitirul Montparnasse.

Astăzi, Brâncuşi este considerat inven-
tatorul sculpturii moderne. După cum sublinia
Theo van Doesburg, Brâncuşi a dus într-un grad
extrem de perfecţiune sculptura cea mai ele-
mentară şi cea mai esenţializată, iar Athena
Tacha Spear afirma, în 1976, că toţi artiştii
contemporani îi sunt îndatoraţi lui Brâncuşi.

Încheiem acest eseu cu câteva aforisme
lăsate de Brâncuşi: „Nu căutaţi formule obscure
sau mistere. Vă dăruiesc bucurie curată. Priviţi
statuile mele până când le veţi vedea”.

Călin Catargiu

Dadaismul a fost inventat de Tristan Tzara, scriitor
francez de origine română. Tristan Tzara, pe numele său
adevărat Samy Rosenstock, s-a născut la Moineşti, în
1896 şi a murit la Paris în 1963. În România a fondat,
împreună cu Ion Vinea, revistele „Simbolul” (1912) şi
„Chemarea” (1975), ambele ilustrate de Marcel Iancu.

Dadaismul a luat naştere în „etapa Zurich”, în februa-
rie 1916, când avea 20 de ani. Iată confesiunea lui Tristan Tzara: „Am încercat să golesc de
conţinut cuvintele şi să dau versului un sens nou, global, prin intonaţie şi contrast auditiv”.
Dadaismul a apărut ca o reacţie de contestare şi a fascinat pe mulţi poeţi tineri prin insolitul
său conceptual.

Mişcarea dadaistă a reprezentat un jalon în istoria liricii europene şi a constituit germenele
suprarealismului. Astfel, dadaişti ca Andre Poreton, Philippe Soupault, Paul Eluard au evoluat
spre suprarealism.

Tristan Tzara a plecat cu nestematele sale lirice din România şi s-a realizat în Franţa.
Cărţile sale, „Prima aventură cerească a Domnului Antipirină” (1916), „Douăzeci şi cinci de
poeme” (1919), „Şapte manifeste dada” (1924), „Omul aproximativ” (1931), „Suprarealismul
şi perioada postbelică” (1947), „Faţa interioară” (1953) etc. au avut un notabil răsunet european.

Conchidem citând câteva versuri ale lui Tristan Tzara, sugestive pentru devenirea sa.
„Gândurile mele se duc, ca oile la păscut, în nesfârşit / plâng în fluier pe câmpie triste părţi de
biografie / mă înec în deznădejde de fenomene seismice / şi pe străzi aleargă vântul ca un
câine fugărit”.

Remember Brâncuşi  -
140 de ani de la naştere

100 de ani
de la inventarea
DADAISMULUI

Călin Catargiu
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Eveniment cultural

Program spectacole la Teatrul “Toma Caragiu Ploieşti”
SESESESESECŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂCŢIA DRAMĂ

Sâmbătă, 13 Februarie, ora 18:30 - Sala Filarmonicii
„Paul Constantinescu” – „„„„„TTTTTakakakakake, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke şi Cadâr”e şi Cadâr”e şi Cadâr”e şi Cadâr”e şi Cadâr”, de Vic-
tor Ion Popa. Regia: Lucian Sabados.

SESESESESECŢIA REVISCŢIA REVISCŢIA REVISCŢIA REVISCŢIA REVISTTTTTĂĂĂĂĂ
Duminică, 14 Februarie, ora 18:30 - Sala Filarmonicii

„Paul Constantinescu” -  „Descur„Descur„Descur„Descur„Descurcă-lume”că-lume”că-lume”că-lume”că-lume”, de Eugene
Nacht-Stroe. Regia: Eugene Nacht-Stroe.

SESESESESECŢIA PĂPUŞICŢIA PĂPUŞICŢIA PĂPUŞICŢIA PĂPUŞICŢIA PĂPUŞI
Duminică, 14 Februarie, ora 11:00 - Sala Filarmonicii

„Paul Constantinescu” – „Mo„Mo„Mo„Mo„Motttttanul încălţat”anul încălţat”anul încălţat”anul încălţat”anul încălţat”, adaptare
după Charles Perault. Regia: Mihai Androne.

Singuri pe terasa palatului Mogoşoa-
ia, prinţii Bibescu şi Cantacuzino păstrea-
ză câteva clipe de linişte. E amiază.
Umbrele întind pânze de răcoare printre
stâlpii răsuciţi. Adie în rafale suflul obosit
al ultimei zile de Cuptor; freamătă câmpia
plină de porumbiştile cărora nici unul nu
le zăreşte marginile. Fiecare dă impresia
că îşi ascultă gândurile şi bătăile inimilor.

- Chiar veţi străbate Africa, prinţe?,
se arătă Bâzu, părând uimit în sinea lui,
de riscurile aventurii despre care, în plin
vacarm al ziarelor Bucureştiului, ei înce-
puseră ceva mai devreme să vorbească.
Pe masă, cafelele abureau laolaltă cu
fumul ridicat lenevos din scrumiera plină
cu mucurile ţigaretelor de mult epuizate.

- Dumneata eşti aviator, şi încă unul
cu mare faimă, domnule Cantacuzino, şi
înţelegi prea bine ce înseamnă o astfel
de ambiţioasă cursă aeriană...

- ...Împreună cu distinsa prinţesă
Martha, am aflat din gazete, că veţi par-
curge traseul acesta, or, când e vorba de
o Doamnă, mă rog, ezit puţin, dacă-mi
îngăduiţi!

- Dumneata n-ai zburat cu Nadia
peste Europa? Vizarăţi un record, dacă
nu mă înşeală memoria... A propos, ce
mai face adorata dumitale Mamă, prinţe-
sa Maruca? Am auzit, sigur că de la
Martha, că a fost internată într-un spital
vienez şi că maestrul Enescu i-a ţinut o
docilă şi romanţioasă companie...

- Ştiu prea puţin, prinţe, pentru că
Maman a respins refuzurile noastre – al
meu şi-al Alicei, în chestiunea căsătoriei
cu acest sărac muzician! În orice caz,
profesorul Nae Ionescu a aruncat-o cu
un oribil cinism în disperarea ce a dus la
şederea în spitalul din patria lui Johann
Strauss! Greşeli ale instinctului erotic, la
femei, foarte accentuate!

- Sunteţi generos, prinţe. Să nu vor-
bim chiar noi!, surâse ştrengăreşte Bibes-
cu, din strânsoaea uniformei cu vipuşti
aurii, pe sub cozorocul caschetei albe,
lăsând pipa pe marginea cristalului hex-
agonal, plin cu resturi de portocale şi kiwi.
Coniacul franţuzesc sclipea castaniu într-
o rază a soarelui alunecând în linişte în
partea cealaltă a orizontului. Iriza viu, în
şerpuirile fumului lenevos ieşind din nuca
lulelei de abanos, cu însemnul „GVB”
încadrat de două aripi de aeroplan.

- Ce puneţi voi la cale, crailor?, se
auzi din capul scărilor, vocea languroasă
a Doamnei Bibescu, plutind parcă, pe
deasupra pardoselii, într-o rochie vapo-
roasă din atlas azuriu, peste care ţinea
cu degetele o capă roşu-vişinie. Prinţesa
de odinioară Lahovary, proaspăta Bibes-
cu, păşea în toată majestatea ei, către
fotoliile celor doi boieri – răsturnaţi între
masive rotunjimi de piele, ale căror tre-
săriri le schimbară fulgerător poziţiile.
Bâzu sări în picioare, ca la un ordin de
garnizoană şi, se îndreptându-şi ţinuta,
rămase sfinxul biped, cu uitături prădal-
nice. Înaintea lui, Martha păşea cu solem-
nitatea care emana continuu din fiinţa ei
nobilă, aglomerându-i imaginaţia de care,
de altfel, dădea mereu dovada speţei de
sânge albastru din care provenea, cu
scene amoroase şi de petrecere. Junele
Cantacuzin fu însă mai îndrăzneţ ca altă
dată, mergând către femeia somptuoasă,
al cărui chip exala pasiunea şi voluptatea
pe care podoaba capilară – lejer revăr-
sându-i-se peste umeri – arunca reflexe
diamantine peste privirile de o vrajă
princiară irezistibilă. Se aplecă peste
mâna întinsă către el şi o sărută îndelung,
având grijea să-şi ia cascheta de pe
creştetul frumos pieptănat – cu cărare.

- Mulţumesc, domnule căpitan, sun-
teţi atât de ceremonios pe cât de iubit
sunteţi de madamele care vă asaltează
la curse şi pe hipodrom...! Ce mai face
scumpa prinţesă moldavă – ilustra dumi-
tale mamă, doamna Enescu? Ce-ai zice
de o serată aici, în palatul acesta, cu iz
voievodal, pe care distinsa Maruca să o
prezideze, iar maestrul să încânte invi-
taţii? Aud?... Dar luaţi-vă locul, să bem
ceva şezând, nu-i aşa Valentin?

În vreme ce servitoarele preparau

paharele cu glazură şi lichidul aromat, şi
fixau feliile de lămâie în buza de cristal,
Martha se întinse pe chez-longue-ul ei,
strict personal, picior peste picior, zâm-
bind cu vădită plăcere către tânărul
Cantacuzino – pe care îl văzu fascinată
când într-o carlingă de avion, când pe
motocicleta cu care de fel asurzea pri-
vitorii la Şosea, virând nebuneşte. „Sea-
mănă leit cu Maruca, îi moşteneşte
figura, ochii şi părul, tare bărbat!”, gândea
Martha, găsindu-l cu totul altfel decât pe
Marcel Proust – sărmanul dandy ale sa-
loanelor Parisului luminat cu gaz lampant
românesc. „Acest Bâzu are parcă o soră,
nu?”, se auzi pe ea însăşi, ocazie să adu-
că discuţia, totuşi, în partea aceea de
lume pe care Maruca o domină copios,
când nu are chef ca, adesea, să fie cu
localnicii şi autortăţile, senzaţională.

- Domnul Proust mi-a scris că l-a
ascultat pe maestrul George Enescu în
sala Collone din Paris, unde, după ce a
dirijat Poema sa română, a cântat o
lucrare de Saint-Saens! Ştii şi tu, Valentin,
îţi aminteşti că te-am rugat să citeşti acea
scrisoare prin care nefericitul scriitor îmi
adresa rugămintea să viziteze Corcova
bunei lui prietene, Elena Bibescu, pianis-
ta, mama celor doi băieţi ai defunctei, cu
care te vedeai pe malurile Senei şi în
locuinţele lor,  dar şi Sinaia – unde, auzise
dumnealui, au loc balurile bogătaşilor, la
Cazinoul de-aci!... Dar să nu ne pierdem
în ieftinătăţi...

- ...Ştiu că domnul Proust nu poate
fi o asemena „ieftinătate” Martha!, ripos-
tă neaşteptat – şi cu atâta mai nepoliticos
– pentru Bâzu, principele George Vaelntin
Bibescu, fixând zările peste care în-
serarea scăpăta leneşă, uscată, cu mi-
resme de vegetaţie arsă. Parcă am făcut
o înţelegere, să nu-i mai rosteşti numele
mai ales într-o întâlnire ori vizită, precum
cea de-acum!

Martha zâmbi cinică spre soţul ei.
Se aşezase indiferentă în fotoliul său şi
încrucişând genunchii unul peste altul (pe
care Bâzu îi văzu de-adreptul goi şi le
percepu mirosul cald, parfumat), prinse
cu trei degete cupa cu coniac. Simţise
privirile musafirului, aidoma acelora ale
lui Marcel, ca atunci când, ştiind că îi
cauta prietenia, se cunoscuseră în
atmosfera incendiară a balului dat de
ziarul l’Intransigeant, într-o seară de Mai,
unde sosiseră, fără să ştie, unul după
altul, la câteva minute, dânsa – cu au-
tomobilul Ambasadei franceze, Proust –
cu o trăsură ciucure de prieteni ai săi.
Sorbi din licoarea cafenie cu gheaţă şi
aprinse un ţigaret subţire, fumegând
aproape invizibil. Vasăzică Jorj-Val face pe
gelosul, în vreme ce, parcă luându-se la
întrecere cu oaspetele – căpitanul de
aviaţie cu moşie la Floreşti – dumnealui
umblă cu cine-i pofteşte inima (dar nu
aşa căzuseră de acord?). Prin urmare,
aceleaşi „drepturi” le avea şi ea – mai cu
seamă după ce toată lumea înaltă,
academică a Parisului o admira pentru
premiul atribuit odată cu locul într-unul
din fotoliile Academiei Franceze.

- Sunt gata să o conving pe Maman,
în privinţa seratei despre care aţi amintit,
nobilă doamnă Bibescu!, schimbă,
pentru câteva clipe, Bâzu, natura înce-
putului de ceartă ivit în semiumbra ce
acoperea terasa palatului şi înbruna
stâlpii cu nervuri în spirală. Nadia i se
părea mai frumoasă decât Martha. Îi va
povesti această evidentă iulzie, blondei
lui iubite, iar mamă-sii o să-i ceară, pur şi
simplu, să împlinească voinţa prietenei
sale de la Posada. Femei – aidoma
acelora din romanul omonim al lui Mihail
Sebastian – întâlnit, când venea aici, pe
Calea Victoriei, ieşind din redacţia unde
altul asemenea lor („Ăsta da crai!, vorba
Marthei”), domnul Nae Ionescu, scrie la
„Cuvântul”.

- Contez pe onoarea dumitale, dom-
nule Cantacuzino!, spusese, cu dosul
palmei încălzit de gura ca o ventuză a lui
Bâzu, Martha, studiată din umbră de
bărbatul ei.

Serghie Bucur

Iubitorii de Arte din Câmpina au
avut prilejul să admire tablourile
semnate de artista plastică Amalia
Suruceanu – inginera devenită recent
preşedinta breaslei de pictori şi sculptori
din acest municipiu, personalitate
extrem de activă în viaţa culturală a
aristocratei aşezări între apele Prahovei
ale Doftanei. Un dialog pregătit cu
dânsa în vara trecută conturează
profilul domniei sale artistic şi etic.

- Distinsă doamnă Amalia Suru-
ceanu, primăvara 2015 a fost pentru
Câmpina şi locuitortii eu o epocă fastă
cultural, ca de altfel întregul an care a
trecut. Ştiind-o din istorii reale sau
apocrife un veritabil Oraş al Soarelui,
revin la acast postulat rămas în conş-
tiinţa publică drept „Cel mai însorit oraş
de sub Carpaţii de Miazăzi”. Greşesc?

- „Câmpina – Oraşul Soarelui !” –
un postulat în care am crezut tot-
deauna! Optimistă fiind din fire, nu
numai că-mi doresc să văd totul într-o
lumină prietenoasă, ci – chiar dacă
meteorologic acest lucru nu se întâmplă
– să găsesc „lumina” acolo unde mă
aflu şi acolo unde-mi doresc să fie. Cel
puţin pentru mine, Câmpina este şi va
rămâne „Oraşul Soarelui sufletului
meu!” Simt că aici îmi este locul şi de
fapt aici mă regăsesc, cu toate că în
călătoriile mele prin lume au fost locuri
care m-au încântat pen-tru câteva clipe
şi care şi-au pus amprenta asupra mea.
Câmpina este Acasă, e viaţa mea!

- Soarele şi lumina sunt viaţa
Câmpinei şi a locuitorilor ei. Mai are
acest „timbru” astăzi? Voiţi să rămână

acelaşi?
- Câmpina este de suflet! Oamenii

re-nasc sub soarele Câmpinei şi de fapt
totul renaşze în lumina  ei caldă. Pro-
babil că în timp va fi din ce în ce mai
departe ideea de a nu fi capabilă să
văd ceea ce oraşul acesta oferă; pentru
că el oferă! Trăiesc încă sub amintirea
vremurilor când se vindea bragă la
pahar în Centru, iar mama mă ducea
la Patibar pentru pateuri cu brânză şi
Cico. Mai am nostalgia ploilor de vară,
când toţi copiii de pe strada noastră
ieşeam în ploaie şi cântam „Cărămidă
lucitoare / Dă Doamne să fie soare...!”
Ploi de vară, care se terminau incon-
stestabil cu un curcubeu mirific! Poate
de aici dragostea pentru lumină, pentru
culori, pentru curcubeu! Se spune că
ceea ce ai trăit în copilărie rămâne
întipărit în tine toată viaţa. Pentru mine
aşa este! Mi-ar fi plăcut să rămână
oraşul de atunci. Progresul este
inevitabil, însă mi-ar fi plăcut să fie mai
prezent aerul boem!

- Conduceţi Uniunea Artiştilor
Plastici proprie Municipiului şi vieţii lui
artistice, aici aflându-se câţiva artişti
plastici extraordinari, dar şi spiritul
geniului plastic românesc recunoscut
în Universalitate: Nicolae Grigorescu.
Cum s-au petrecut lucrurile?

- Câmpina pare predestinată Artei!
Fi-ind unul dintre fondatorii picturii
moderne româneşti, sunt convinsă că
spiritul lui Nicolae Grigorescu veghează
încă asupra urbei noastre, de aici atât
de mulţi şi talentaţi artişti plastici în
zonă. Viaţa creatoare i-a fost călău-
zită de fiecare rază de soare! Ce oare
altceva este culoarea decât lumină şi
energie? Autoritatea geniului său s-a
pre-lungit covârşitor şi după dispariţia
artistului, în 1907, influenţa sa re-
marcându-se atât asupra contem-
poranilor săi cât şi asupra generaţiilor
următoare.

Activitatea mea artistică a început
practic în 2010, până atunci doar ra-
reori cochetând cu pictura. Dacă până
atunci nu m-am gândit să încep o ca-
rieră în acest domeniu, din acel an
m-am gândit din ce în ce mai des,
pentru că pictura mă acapara şi a
devenit un modus vivendi, spiritual vor-
bind, din ce în ce mai profund, până la
a se contopi în însăşi existenţa mea.
Sucursala din Cîmpina a Uniunii
Artiştilor Plastici Ploieşti s-a înfiinţat

odată cu înscrierea mea, în noiembrie
2013, în această Asociaţie. A fost mo-
mentul în care Arta a învins „prag-
matismul” Ingineriei. Pentru ea s-a dus
o bătălie şi nu m-am aşteptat, fiind la
început, să fiu numită în această
funcţie; m-am simţit „aruncată în apă
şi, astfel, nevoită să înot până a ajunge
la liman!” A fost greu, dar extrem de
frumos!

- La mai bine de un an de zile de
prezenţă creatoare, aceeaşi perioadă
consemnează, cred, contribuţia UAP-
ului în localitate, în provincie şi după
câte ştiu, şi în străinătăţuri. S-au con-
turat rezultate dorite şi ecorui fa-
vorabile?

- Greu – pentru că nu ştiam no-
ţiunile „organizatorice”, Frumos –
fiindcă am trecut prin toate etapele şi
am învăţat să construiuesc o echipă –

ceea ce este azi UAP Câmpina! „De-
butul” s-a concretizat pe 8 ianuarie
2014, la sărbătorirea a 511 ani de
atestare documentară a oraşului, cu
prima mea expoziţie personală. La doar
o lună şi jumătate de la înfiinţarea
Sucursalei UAP Ploieşti în municipiul
nostru. Un eve-niment ce nu îl voi uita
niciodată! Au fost alături de mine fa-
milia, colegi, vecini, oameni abia
cunoscuţi care mă priveau şi, văzându-
mi lucrările, îmi zâmbeau! A fost cel mai
frumos cadou – o sală arhiplină, cu
oameni cu feţele luminoase! Au urmat
expoziţii care au vestit Primăvara (2014
şi 2015) organizate în Câmpina, drept
„Terapie prin Artă” cu copiii internaţi şi
instituţionalizaţi la spitalul Voila, un pro-
gram de voluntariat pentru pictura
murală a spitalului municipal Câmpina,
acţiuni artistice etc. Cel mai mult mă
bucură zâmbetele de pe chipurile
oamenilor pe care îi întâlnesc, ale
copiilor în special!

- Pictoriţa Amalia Suruceanu unde
a expus?

- Am participat la câteva expoziţii
orga-nizate de colegii din ţară, la
Bucureşti, Câmpulung Muscel, Sibiu,
Sinaia, iar în străinătăţuri cum spuneţi
dumneavoastră, la Balcic şi la Ruse,
invitată apoi de Galeriile de Artă din
Erfurt şi din Londra! În episodul următor
intrăm în detalii şi impresii!

(Va urma)
Serghie Bucur

Cu artista plastică Amalia Suruceanu:

CÂMPINA E VIAŢA MEA!

„Dictatura emoţiei”
Sau „Social-media şi puterea Străzii”. Titlu incitant, subiect captivant. Pentr-

o conferinţă la ordinea zilei. Cum fu cea ţinută recent, în Piteşti, de Tavi Ştireanu.
Publicist prolific, argeşean de fel. Cândva senator, astăzi jurnalist. Care vorbi şi
stârni întrebări pe această temă nu de neglijat. Ce implică din plin varii informaţii,
psihologie socială, sociologie şi analiză politică, adecvat combinate, pentru
eşefodaj...

Ştireanu veni la pregătit în domeniu. Deta/liind,  argumentând,
exemplificând, citând. Eve/nimentele toamnei trecute stând, pare-se, la originea
acestei încercări teoretice îndrăzneţe. Ce sfârşi, firesc, cu poziţia sa ferm
declarată, de apărare a libertăţii de comunicare modernă, ori/câte defecte-ar
avea, inevitabil, aceasta. Şi, chiar dacă Octavian mai lasă loc îndoielii, astfel
de dizertaţii ar fi utile mereu. Căci, binevenit, ne dau de gândit. Politică, inexorabil,
în toate fiind din belşug...   Adrian Simeanu
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ANECDOTE:

Produs lactat

Sobe neîncălzite

Ioana Decebal

INTEGRAMĂ

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

Pe lângă sobă
Reglează şi menţine

temperatura în
incintă

Cărămidă de sobă

1. Î-T-T-M 2. ÎNZĂPEZIT 3. ŢURŢURE; 4. GR-E-R-I; 5. FOC-RIO;
6. INIE-MA 7. RE-ANUAL; 8. NOR-TTB; 9. HI-NEA-A; 10. TOAMNA.

Rezolvarea integramei din
numărul trecut

Mioară

Marin Sobaru

Încălzitor electric
Centimetru cub

(abr.)

Număr cardinal
Cel care curăţă
sobe şi coşuri

Olan
Jeratic

Juţin jeratic!

 Cuvânt de învăţătură  Cuvânt de învăţătură Cuvânt de învăţătură 

Casa de Pensii:  0244.577.406
Poliţia Comunitară: 0244.954
Primăria Ploieşti: 0244.546.161
Consiliul Judeţean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenţei în familie: 0244.983
Agenţia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurări de Sănătate: 0244.517869
Biroul de Evidenţă a Populaţiei: 0244.302378
Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială:

                         0244.577638
Biroul de Paşapoarte: 0244.302386

Apel Urgenţă: 112
Poliţia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaţii SNCFR: 0244.952
Ora exactă: 1958
Inspectoratul Şcolar: 0244.577699

Scoate fum şi
lavă în Sicilia

Dânsa

Lăsat în mijloc!

Sau

Ars în sobă

Consumat
în sobă

Cenuşar

Aşezări cu multe
fumuri

Râu în Iran

Moscovite

“Fum” alb

La uşiţă,

la sobiţă!

R
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n
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Salată de paste cu legume

Fumuri (fig.)

DICŢIONAR:
CMC; TAB

Constructor

de sobe
Circulaţia gazelor

de ardere în sobă

Mulţi oameni contempo-
rani nouă caută leacul care
să-i ducă sigur la nemurire.
Gândul de a trăi veşnic l-a atras
pe om dintotdeauna. Nu iau în
calcul vieţuirea după moarte,
fiind legată de o existenţă spi-
rituală a sufletului în lumea lui
Dumnezeu, însă vor să rămâ-
nă cu orice preţ în viaţa pămân-
tească pentru totdeauna. Este
un mare paradox să poţi crede
că vei trăi veşnic pe acest pă-
mânt, chiar dacă ştiinţa a încer-
cat să creeze în laboratoare for-
mule care să “înveşnicească”
omul pe pământ. Un exemplu

elocvent în acest sens a fost
clonarea. Pentru a deveni ne-
muritori, noi nu avem nevoie
de clonare şi nici de descoperiri
şi experienţe făcute în labo-
rator. Avem nevoie de credinţă
şi de fapte bune. Nu certifica-
tele  de intelectuali sau diplo-
mele, de foarte multe ori, cum-
părate aduc nemurirea, ele
dăunează grav societăţii eco-
nomice, ştiinţifice, politice, inte-
lectuale şi mai ales morale. Ne-
murirea o câştigă omul în
Hristos şi cu Hristos, Domnul
nostru. Realitatea nemuririi ori
veşniciei ca adevăr relevat nu

se distruge doar pentru că unii
nu cred în ea. Sunt foarte con-
vins, potrivit afirmaţiei lui Dos-
toievski, că şi în cel mai decă-
zut om mai există un licăr de
conştiinţă şi care, valorificat,
poate duce la nemurire. Omul
de astăzi, însă, trebuie să ştie
că fără de Dumnezeu, lumea
experimentează nimicul ca
existenţă. Doar dacă rămâne
în Dumnezeu, omul poate înţe-
lege ce înseamnă viaţa şi
poate câştiga nemurirea. Sunt
foarte mulţi care nesocotesc
astăzi aceste percepte salva-
toare şi nemuritoare. Dar sunt

şi mai mulţi aceia care, deşi au
diplome cumpărate, nu au în-
ţeles şi nu înţeleg ce înseamnă
nemurirea şi zac permanent
tăvăliţi în mocirla păcatului, iar
asupra capului lor atârnă sabia
judecăţii care îi aşteaptă. Dacă
vrem nemurirea, avem Arhetip
pe Hristos Domnul care se gă-
seşte permanent în Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie. Acolo
sigur găsim noi toţi, iubiţii mei
credincioşi, leacul sfânt al ne-
muririi noastre! Există o tendin-
ţă a omului de astăzi de a dis-
truge tot ceea ce nu poate cu-
prinde cu mintea, tot ceea ce
nu cadrează cu starea sa psi-
hică, dar arată probabil că-
derea noastră umană.

Ce face omul când vede o
floare foarte frumoasă? În loc
să o admire şi să se minuneze
de ea, are impulsul de a o rupe
pentru a şi-o însuşi. Aşa a făcut
şi Lucifer când şi-a dorit mai
mult, a dorit puterea lui Dum-
nezeu.  Aşa doreşte sigur şi o-
mul nostru de astăzi.  influen-
ţat de tendinţele nebuneşti ale
diavolului. dar cine să înţelea-
gă? Este nevoie de Sfânta şi
Dumnezeiasca Liturghie, care
să salveze o Românie creştină
care parcă se clatină. Să pu-
nem şi noi toţi umărul la aceas-
ta, în veci de veci!

Lumea noastră de astăzi experimentează nimicul ca existenţă

Părintele Ştefan Al.
Săvilescu

Un bărbat stătea pe veranda cu soţia
sa. La un moment dat, spune:

- Te iubesc!
Soţia răspunde:
- Vorbeşti tu, sau berea din tine ?
Bărbatul:
- Eu vorbesc… cu berea…

 - Mamă, m-a bătut tata de două ori azi, nu’ş ce
naiba a avut.

- Păi de ce?
- Prima oară când i-am arătat carnetul de note şi a

doua oară când i-am spus că e al lui de când era elev.

 O femeie intră precipitată în cabinetul medi-
cului psihiatru.

- Doctore, trebuie să mă ajutaţi, soţul meu este
grav bolnav: mă crede câine.

- Şi cum se manifestă?
- Îmi cere să-i fiu credincioasă mereu.

 Mama către fiica proaspăt căsătorită:
- Copila mea, să nu uiţi niciodată zicala: găteşte-

i soţului un peşte şi-l saturi pentru o zi.
- Învaţă-l să pescuiască şi vei avea weekend-

urile libere.
 - Bulă, câte porunci există?

- Zece, domnule profesor.
- Şi ce se întâmpla dacă nu respecţi una dintre

ele?
- Rămân nouă…

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
- o pungă paste
 - o căpăţână medie broccoli
 - câteva buchetele conopida
 - 10-12 roşii mici
 - 200 g brânză Gouda
 - 100 g măsline feliate
 P P P P Pentrentrentrentrentru sos:u sos:u sos:u sos:u sos:
- 3 linguri ulei
- sucul unei lămâi

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Se desfac în buche-

tele mici atât broccoli, cât şi conopida, şi
se pun în apă clocotită 2-3 minute.

Se pun paştele la fiert conform indi-
caţiilor de pe pachet.

Uleiul se amestecă bine cu sucul de
lămâie şi se toarnă peste paste imediat ce
acestea sunt fierte.

Se scurg bine conopida şi broccoli
şi se adăugă pastelor, apoi se pun roşiile
tăiate în două, măslinele şi brânză Gouda
tăiată cubuleţe. Se amestecă uşor şi se
serveşte.

Oamenii de ştiinţă din Marea Britanie au primit aprobarea de a
modifica genetic embrioni umani, procedura experimentală fiind autori-
zată de Autoritatea pentru Fertilizare Umană şi Embriologie (HFEA), insti-
tuţie ce reglementează etica şi procedura fertilizării umane, potrivit
bbc.com.

Este prima dată când o ţară analizează şi aprobă tehnici de modifi-
care a ADN-ului embrionar uman. Studiile se vor desfăşura la Institutul
Francis Crick din Londra şi au ca scop înţelegerea temeinică a momen-
telor iniţiale ale dezvoltării vieţii umane. Experimentele se vor face în
primele şapte zile de după fertilizare şi ar putea evidenţia cauzele

avortului spontan. Cercetătorii
nu au primit permisiunea de a
implanta embrionii modificaţi în
corpul unei femei. Editarea ge-
netică reprezintă manipularea
ADN-ului - component principal
al aparatului genetic, esenţial
pentru identitatea oricărui or-
ganism.

În 2015, cercetătorii chinezi
au anunţat că au folosit tehnica
editării genetice pe embrionii

umani pentru a ajusta o genă care provoacă boli hematologice. Domeniul
manipulării genetice naşte controverse, una dintre criticile aduse
experimentelor de acest gen fiind că alterarea ADN-ului uman este peste
limita eticii umane şi ar putea duce la programarea genomului pentru
aşa numiţii “designer babies” - copii care pot fi programaţi genetic.

“Vrem să înţelegem genele necesare pentru ca un embrion uman
să se dezvolte într-un copil sănătos. Motivele sunt infertilitatea şi
avorturile, care devin probleme din ce în ce mai prezente, dar nu sunt
fenomene foarte bine studiate”, a afirmat cercetătoarea dr. Kathy Niakan
pentru a motiva lansarea tehnicii de editare genetică a embrionilor
umani. Kathy Niakan studiază de peste zece ani dezvoltarea embrionară,
iar principala ţintă a experimentelor ei este înţelegerea detaliată a
primelor şapte zile ale creşterii. De-a lungul acestui interval de timp,
ovulul fertilizat evoluează într-o structură de veziculă germinativă numită
blastocist, formată din 200-300 de celule. Chiar şi în acestă etapă de
blastocist, unele celule îndeplinesc un rol specific - unele cresc mai
departe pentru a se implanta în placentă, unele formează un sac
membranos ataşat de embrion, iar altele se grupează formând corpul
fătului. În această perioadă, segmente din ADN-ul uman înregistrează
o activitate intensă. Este probabil ca aceste gene să ne ghideze
dezvoltarea primară, dar este neclar cum eşuează acest proces în cazul
unui avort.Experimentele vor fi făcute prin utilizarea embrionilor de la
donatori. (M.M. Sur(M.M. Sur(M.M. Sur(M.M. Sur(M.M. Sursa: descopersa: descopersa: descopersa: descopersa: descopera.ra.ra.ra.ra.ro)o)o)o)o)

Incredibil, dar adevărat:

S-a aprobat procedura de modificare
genetică a embrionilor umani!



TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00  Starea naţiei (r);
10:00 Rezistenţa prin cultură;
11:00 „Călători în lumi para-

lele” (s);
12:30 „Comorile Toscanei” (s);
13:00 Fără etichetă;
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Convieţuiri;
17:00 Profesioniştii;
18:00 Superconsumatoprul (live);
18:50 Vorbeşte corect!
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Prim plan (live);
22:30 Starea naţiei;
23:25 Maşini, teste şi verdicte;
00:00 „Într-o seară de octombrie”
(dramă, Italia, 2009);
01:40 Eclusiv în România (r);
02:20 Comorile Toscanei (r);
03:00 Telejurnal (r).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 Arta fericirii (r);
09:20 „Dănilă Prepeleac” (s);
09:30 Pescar hoinar;

10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 „Legea lui Doyle” (s);
12:00 La fix (live);
13:00 5 minute de istorie;
13:10 „Dănilă Prepeleac” (s);
13:20 Arta fericirii;
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 „Legea lui Doyle” (s);
17:50 Cartea cea de toate zilele;
18:00 Telejurnal;
19:10 Documentar 360 de grade;
20:00 „Casa de sub arbori” (dramă,
Franţa-Italia, 1971);
22:00 Ora de ştiri (live);
23:10 „CSI: Crime şi investigaţii” (s);
00:00 La fix (r);
01:00 Mic dejun cu un campion (r);
02:00 Cartea cea de toate zilele (r);
02:10 Jurnal de secol;
02:20 Arta fericirii (r);
03:30 Natură şi sănătate (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
15:00 „Lecţii de viaţă” (s);
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTV;
17:30 La Măruţă;
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 „Nu te pune cu Zohan”
(comedie, SUA, 2008);
22:30 Ştirile ProTv;
23:00 „Terra Nova” (s);
00:00 „Lege şi dreptate” (s);
01:00 „Nu te pune cu Zohan” (r);
03:00 Vorbeşte lumea (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani (live);

11:15 Mireasă pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu (real-
ity show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Te pui cu blondele?
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 „Vremuri întunecate” (acţiune,
SUA, 2011);
03:00 Observator (r).

PRPRPRPRPRO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMA
09:00 La Măruţă;
09:15 „Ca-n vremurile bune”
(comedie, SUA, 2001);
10:45 „La Bloc” (r);

12:45 „Culoarea dragostei” (dramă,
SUA, 2000);
14:30 „O pacoste de comoară” (r);
16:45 „La Bloc” (s);
18:45 „Stă să plouă cu chiftele”
(anim, SUA, 2009);
20:30 „Reţeaua” (thriller, SUA, 1995);
22:45 „Bani însângeraţi” (horror, SUA,
1999);
00:45 „Reţeaua” (r);
02:45 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporporttttt
10:15 Omnisport: Watts;
10:30 Fotbal: Eurogoluri;
11:00 Fotbal de sală (r);

13:00 Sărituri cu schiurile: CM (r);
13:45 Combinata nordică (live);
15:00 Biatlon: Cupa mondială (r);
16:00 Combinata nordică: Cupa
Mondială (live);
17:00 Sărituri cu schiurile: Cupa
Mondială (live);
19:45 Snooker: Mastersul German;
20:55 Ştirile Eurosport;
21:00 Biatlon: Cupa mondială (r);
22:30 Sărituri cu schiurile: CM (r);
23:55 Ştirile Eurosport;
00:00 Snooker: Mastersul German;
01:30 Biatlon: Cupa Mondială (r).

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naţiei (r);
10:00 După Cortina de Fier;

11:00 „Călători în lumi paralele” (s);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 De joi până joi (live);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Akzente (live);
17:00 Interes general (live);
18:00 Lozul cel mare;
18:30 O ţară mai bună (s);
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport (r);
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Prim plan (live);
22:50 Starea zilei;
22:25 Starea naţiei;
23:25 Anchetele comisarului Anto-
nescu;
00:00 „Într-o seară de octombrie II”
(dramă, Italia, 2009);
01:40 Exclusiv în România (r).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 Arta fericirii (r);
09:20 „Dănilă Prepeleac” (s);
09:30 Europa 360 de grade;

10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 „Legea lui Doyle” (s);
12:00 La fix;
13:00 5 minute de istorie;
13:10 „Dănilă Prepeleac” (s);
13:20 Arta fericirii;
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 „Legea lui Doyle” (s);
17:50 Cartea cea de toate zilele;
18:00 Telejurnal;
19:00 Documentar 360 de grade;
20:10 „Pariuri şi rochii de mireasă”;
22:00 Ora de ştiri (live);
23:10 „CSI: Crime şi investigaţii” (s);
00:00 La fix (r);
01:00 Arte, carte şi capricii (r);
02:00 Cartea cea de toate zilele;
02:10 Jurnal de secol;
02:15 Arta fericirii (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea!
15:00 Lecţii de viaţă;
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă (div.);
19:00 Ştirile ProTV;
20:30 „Sabotaj” (acţiune, SUA, 2014);
22:00 Ştirile ProTV;
23:00 „Terra Nova” (s);
00:00 „Lege şi dreptate” (s);
01:30 „Sabotaj” (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi Dani
(live);

11:15 Mireasă pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
18:00 Ce spun românii;
19:00 Observator;
20:30 Next Star;
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 Observator (r);
02:00 „Venin distrugător” (acţ.SUA, 09);
03:45 Acces direct (r).

PRPRPRPRPRO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMAO CINEMA
07:45 La Măruţă (r);
09:15 „Ca-n vremurile bune”
(comedie, SUA, 2001);
11:15 „La Bloc” (s);

13:15 „Ultima călătorie” (dr. SUA, 09);
15:00 „Stă să plouă cu chiftele” (ani-
maţie, SUA, 2009);
16:45 „La Bloc” (s);
18:45 „Cartea Junglei II” (av., SUA, 97);
20:30 „Renunţă, Dorothy!” (SUA, 2006);
22:15 „O moarte mai bună” (acţiune,
SUA, 2000);
00:15 „Bani însângeraţi” ( SUA, 1999);
02:15 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporporttttt
08:00 Fotbal de sală: CE (r);
09:30 Sporturi cu motor: For-
mula E (r);

10:00 Combinata bordică: CM (r);
10:30 Sărituri cu schiurile: CM (r);
12:00 Snooker: Mastersul German (r);
13:15 Fotbal de sală: CE (r);
14:45 Sărituri cu schiurile: C.M. (r);
15:30 Schi fond: CM (live);
17:00 Biatlon: CM;
21:00 Ştirile Eurosport;
21:05 Fotbal: Mondogoluri;
22:00 Fotbal de sală: CE (live);
00:00 Ştirile Eurosport;
00:05 Biatlon: CM;
01:45 Schi fond: CM (r);
02:30 Fotbal de sală: CE (r).

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naţiei (r);
10:00 După cortina de fier;

11:00 „Călătorii în lumi paralele” (s);
12:00 Teleshopping;
12:30 „Comorile Toscanei” (s);
13:00 O ţară mai bună;
13:30 M.A.I aproape de tine (info);
14:00 Telejurnal;
15:00 Teleshopping;
15:30 Oameni ca noi;
16:00 Parlamentul României;
17:00 Ne vedem la TVR!
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Cu un picior în Paradis” (come-
die, Italia, 1991);
22:50 „Ucigaşul din umbră” (romantic,
SUA, 1995);
00:30 Exclusiv în România;
01:10 „Cu un picior în Paradis” (come-
die, Italia, 1991);
03:30 Telejurnal (r).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 Arta fericirii;
09:20 „Dănilă Prepeleac” (s);
09:30 Natură şi sănătate;

10:00 Documentar 360 de grade (r);
11:00 „Legea lui Doyle” (s);
12:00 La fix – Bucură-te de viaţă! (r);
13:00 5 minute de istorie;
13:10 „Dănilă Prepeleac;
13:20 Arta fericirii (live);
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:00 Telejurnal;
19:10 Cartea cea de toate zilele;
19:20 Jurnal de secol;
20:10 Poveste după poveste;
21:00 Arte, carte şi capricii;
21:55 Handbal masculin: CE (live);
23:10 „Maşina lui Jayne Mansfield”
(dramă, SUA-Rusia, 2012);
01:20 „Deportaţii” (s);
02:30 Arta fericirii (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
15:00 Lecţii de viaţă;
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă;
19:00 Ştirile Pro TV;
20:30 „Hansel şi Gretel: Vânătorii de
vrăjitoare” (acţ.Germania-SUA, 2012);
22:00 „Străinul” (acţiune, SUA, 2003);
23:45 „Hansel şi Gretel: Vânătorii de
vrăjitoare” (r);
01:15 „Străinul” (r).

AntAntAntAntAntenaenaenaenaena
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani (live);

10:55 Teleshopping;
11:15 Mireasă pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 „Luptă la înălţime” (acţ. SUA, 93);
22:30 „Plăcinta americană: Nunta”
(comedie, SUA-Germania, 2003);
00:30 „Luptă la înălţime” (r);
02:30 Observator (r);
03:45 Acces direct (r).

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
09:00 La Măruţă;
10:45 „La Bloc” (s);
12:45 Stă să plouă cu chiftele”
(animaţie, SUA, 2009);

14:30 „Cartea Junglei II” (av.SUA, 1997);
16:15 „La Bloc” (s);
18:45 „Cei trei Ninja lovesc din nou”
(aventuri, SUA-Japonia, 1994);
20:30 „Karate Kid II” (av.SUA, 1986);
22:45 „Onoare pătată” (acţiune, SUA-
Canada, 2002);
00:45 „Maestrul beţiv” (comedie
acţiune, HongK, 1978);
03:00 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:00 Fotbal: Mondogoluri;
08:05 Fotbal latin;

08:30 Fotbal FIFA;
09:00 Omnisport: Watts;
09:30 Biatlon: Cupa Mondială;
11:30 Fotbal de sală: CE (r);
13:30 Biatlon: Cupa Mondială (r);
15:30 Fotbal de sală: CE (r);
16:30 Fotbal de sală: CE (r);
17:30 Biatlon: Cupa Mondială (r);
21:00 Sărituri cu schiurile: CM (r);
22:00 Biatlon: Cupa mondială (r);
23:30 Sărituri cu schiurile: CM;
00:30 Ştirile Eurosport;
00:35 Omnisport: Watts.

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Gala umorului (r);
08:00 „Micul Dracula” (s);
08:30 Dr. Fix (div.);

09:00 Politică şi delicateţuri;
10:00 Zon@;
10:30 Maşini, teste şi verdicte (r);
11:10 O dată-n viaţă I (r);
12:25 Eşti român!;
12:35 O dată-n viaţă II (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Blitz în Capitală;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Bon anniversaire, Monsieur
Chopin (ep.1);
17:00 Vorbeşte corect!
17:15 „Maigret şi gangsterii” (pol, Italia-
Franţa, 1963);
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 „Mad Men – Nebunii de pe Madi-
son Avenue” (s);
22:45 Starea naţiei;
23:45 Profesioniştii;
00:45 „Argatul” (west, SUA, 1971);
03:05 Telejurnal.

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:30 Cap Compas;
09:30 Mic dejun cu un campion;
10:30 „Connor sub acoperire”;
11:30 Destine ca-n filme între

Prut şi Nistru (r);
12:30 Misterele istoriei;
13:00 Deportaţii (s);
14:10 „Un prieten de nădejde” (aventuri,
Canada, 2000);
15:50 Cartea cea de toate zilele;
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Popasuri folclorice;
18:00 Telejurnal;
18:30 Locuri, oameni şi comori;
19:00 Arte, carte şi capricii;
20:10 „Ultima iubire” (Austria, 1973);
22:10 „O iubire a lui Swann” (dramă,
Franţa-Germania, 1984);
00:10 „Un prieten de nădejde” (r);
01:50 „Ultima iubire” (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:00 Ce spun românii (r);
11:00 „Dragoste la a doua

vedere” (comedie, SUA, 2010);
13:00 Ştirile ProTv;
13:05 „Ninja în vacanţă” (aventuri, SUA,
1995);
14:45 „Graba strică treaba” (comedie,
SUA, 1997);
17:00 „Un sejur cu surprize” (comedie,
SUA-Spania, 2009);
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 „Misiune imposibilă: Protocolul
fantomă” (acţiune, SUA, 2011);
23:00 „Fără obligaţii” (comedie, SUA,
2011);
01:00 „Misiune imposibilă: Protocolul
fantomă” (r);
03:30 „Fără obligaţii” (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
10:00 „B.D. la munte şi la
mare” (co. România, 1971);

12:00 Mireasă pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
16:30 Te pui cu blondele? (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva!;
23:15 „Fantoma de la Operă 2" (musi-
cal, Anglia, 2012);
02:00 Observator (r);
02:45 „B.D. la munte şi la mare” (r).

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
07:30 La Măruţă (div.);
09:00  „La Bloc” (s);
11:30 „cei trei Ninja lovesc din
nou” (aventuri, SUA-Japonia,

1994);
13:15 „Karate Kid II” (av.SUA, 1986);
15:30 „La Bloc” (s);
18:00 „Julie şi Julia” (dramă, SUA,
2009);
20:30 „Poliţist sub acoperire” (comedie,
SUA, 2005);
22:30 „Fraţi vitregi” (comedie, SUA,
2008);
00:30 „Poliţist sub acoperire” (r);
02:30 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:30 Fotbal de sală: CE (r);
09:30 Sărituri cu schiurile:
C.M. (r);

10:15 Schi alpin: CM;
13:00 Fotbal Premier League;
19:30 Sporturi de iarnă;
20:25 Ştirile Eurosport;
20:30 Biatlon: Cupa Mondială;
21:15 Biatlon: C.Mpondială (live);
23:00 Sărituri cu schiurile: C.M;
00:00 Ştirile Eurosport;
00:05 Fotbal de sală: CE (dec.);
01:35 Schi alpin: Cupa Mondială (r);
02:00 Biatlon: Cupa Mondială (r);
02:45 Schi alpin: CM (live).

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
08:10 Universul credinţei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grădina Danei;

10:35 Viaţa satului;
13:00 Tezaur folcloric;;
14:00 Telejurnal;
14:30 Puterea binelui (doc);
14:30 Tazaur folcloric;
15:30 „Descălecaţi în Carpaţi” (s);
16.00 Politică şi delicateţuri;
17:00 Gala umorului;
18:00 Lozul cel mare (conc.);
18:35 Observatori la Parlamentul Euro-
pean;
19:30 Zâmbeşte, mâine va fi mai bine
(sau la fel);
20:00 Telejurnal;
21:10 „Arbitraj” (dr. SUA-Polonia, 2012);
23:00 Garantat 100%;
00:00 Mad Men – Nebunii de pe Madi-
son Avenue (s);
01:40 Gala umorului (r);
02:35 Blitz în Capitală;
03:00 Telejurnal.

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:00 Popasuri folclorice (r);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 „Connor sub acoperire” (s);

11:30 Locuri, oameni şi comori (r);
12:00 Cap Compas;
12:30 A doua emigrare;
13:00 Natură şi aventură;
13:30 Natură şi sănătate;
14:00 „Secretul lui Nemesis” (comedie,
România, 1985);
16:00 Festivalul Internaţional de circ de
la Monte-Carlo;
17:00 D’ale lu’ Mitică;
18:00 Telejurnal;
18:30 Drumul lui Leşe;
19:30 Europa 360 de grade;
19:10 Handbal masculin: Campionatul
European din Polonia (live);
20:10 „Ringul” (dr, România, 1985);
22:10 „Bună! Ce faci?” (comedie,
România-Spania, 2010);
00:00 Poveste după poveste (r);
01:10 Teatru: „Castelul din Carpaţi”;
02:10 „Secretul lui Nemesis” (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:00 Ce spun românii;
11:00 „Ninja în vacanţă”

(aventuri, SUA, 1995);
13:00 Ştirile ProTv;;
13:05 „Graba strică treaba” (comedie,
SUA, 1997);
15:15 „Un sejur cu surprize” (comedie,
SUA-Spania, 2009);
17:00 „Salonul de frumuseţe” (comedie,
SUA, 2005);
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 „Titanic” (aventuri, SUA, 1997);
00:15 „Dragoste otrăvitoare” (dramă,
SUA, 2002);
02:15 „Titanic” (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
14:00 X Factor: Best Moments I;

16:00 Super Bingo Metropolis;
17:30 X Factor: Best Moments II:
19:00 Observator;
20:00 „Mr. Bean” (co. Anglia, 1990);
20:30 „Cenuşăreasa” (anim. SUA, 50);
22:00 „Cum să scapi de un tip în 10 zile”
(comedie, SUA-Germania, 2008);
00:30 „Cenuşăreasa” (r);
02:00 Observator (r);
02:45 „Mr. Bean” (r);
03:15 „Cum să scapi de un tip în 10 zile”.

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
07:00 Doamne de poveste;
08:00 „Cei trei Ninja lovesc din
nou” (r);
09:45 „La Bloc” (s);

12:15 „Karate Kid II” (av. SUA, 1986);
14:30 „Misterul piramidelor” (doc,
Franţa, 2009);
16:45 „La Bloc” (s);
18:45 „Crăciunul cu familia Krank”
(comedie de familie, SUA, 2004);
20:30 „Un gigolo de doi bani: Aventuri în
Europa” (comedie, SUA, 2005);
22:00 „Pineapple Express: O afacere
riscantă” (comedie, SUA, 2008);
00:15 „Un gigolo de doi bani: Aventuri în
Europa” (r).

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:00 Fotbal de sală: CE (r);
09:15 Biatlon: Cupa Mondială;
10:15 Schi alpin: CM (r);

13:00 Sărituri cu schiurile: C. M. (r);
14:15 Fotbal Premier League (live);
17:30 Sărituri cu schiurile: CM (live);
18:45 Biatlon: Cupa mondială (live);
20:30 Sărituri cu schiurile: CM;
22:45 Biatlon: Cupa mondială (r);
00:00 Ştirile Eurosport;
00:05 Biatlon: Cupa Mondială (r);
01:00 Sporturi de iarnă (r);
02:00 Sărituri cu schiurile (r).

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Sport;
09:00 Starea naţiei (r);
09:50 Opinii fiscale;

10:00 Submarinul României (doc.);
11:00 „Călători în lumi paralele” (s);
12:30 „Comorile Toscanei” (s);
13:05 Germana de la 1;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:00 Teleshopping;
15:30 Maghiara de pe unu;
16:55 Vorbeşte corect!
17:00  Garantat 100% (r);
18:00 Dosar România;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Prim plan (live);
22:30 Starea naţiei;
23:25 Nocturne;
00:20 Observatori la Parlamentul Eu-
ropean;
01:15 Exclusiv în România;
01:55 Un doctor pentru dumnea-
voastră.

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 Arta fericirii (r);
09:20 Cartea cea de toate zilele;
09:30 Misterele istoriei (r);

10:00 Documentar 360 de grade;
10:55 „Legea lui Doyle” (r);
12:00 La fix;
13:10 Jurnal de secol;
13:20 Arta fericirii (live);
14:30 Cultura minorităţilor;
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine (live);
17:00 „Legea lui Doyle” (s);
17:50 Cartea cea de toate zilele;
18:00 Telejurnal;
19:00 Documentar 360 de grade;
20:10 Teatru: „Matca”, de M. Sorescu;
21:40 Jurnal de secol;
22:00 Ora de ştiri;
23:10 „CSI: Crime şi investigaţii” (s);
00:30 La fix (r)
01:00 Drumul lui Leşe (r);
02:20 Arta fericirii (r).

PRPRPRPRPRO TO TO TO TO TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
16:00 „Lecţii de viaţă” (s);
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă;
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 „Ninja: Răzbunarea” (acţiune,
SUA, 2013);
22:30 Ştirile ProTv;
23:00 „Terra Nova” (s);
00:00 „Ninja: Răzbunarea” (r);
01:45 Ce spun românii? (r);
02:45 Vorbeşte lumea (r).

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani;

11:25 Mireasă pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi şi dăruiţi;
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 „Icarus” (thriller, SUA-Canada,
2010);
03:00 Observator (r);
03:45 Acces direct (r).

PRPRPRPRPRO CinemaO CinemaO CinemaO CinemaO Cinema
08:30 La Măruţă;
10:15 „La Bloc” (s);
12:15 „Crăciunul cu familia
Kranks” (r);

14:15 „Graba strică treaba” (comedie
romantică, SUA, 1997);
16:30 „La Bloc” (s);
18:30 „Balada lui Lucy Whipple”
(aventuri, SUA, 2001);
20:30 „La bine şi la rău” (romantic,
SUA, 2009);
22:30 „Bancomatul terorii” (thriller,
SUA-Canada, 2012);
00:15 „Străinul” (r);
02:15 Cine A.M.

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:30 Schi alpin: Cupa
Mondială (r);
09:30 Biatlon: Cupa

mondială (r);
10:30 Schi alpin: Cupa Mondială (r);
11:00 Sărituri cu schiurile (r);
12:00 Snooker: Openul Ţării Galilor
(live);
19:00 Sărituri cu schiurile: C. M. (r);
20:15 Biatlon: Cupa mondială (r);
20:55 Ştirile Eurosport;
21:00 Openul Ţării Galilor (live);
23:55 Ştirile Eurosport;
00:00 Fotbal: Eurogoluri.

TTTTTVR 1VR 1VR 1VR 1VR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Starea naţiei (r);
10:00 SOS pe Marea Neagră

(doc.);
11:00 „Călători în lumi paralele” (s);
12:30 Tribuna partidelor parlamenta-
re;
13:00 EURO polis;
14:00 Telejurnal;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeşte corect!
17:00 Nocturne (r);
18:00 Gări de poveste;
19:00 Exclusiv în România;
19:45 Sport;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:10 Prim plan;
22:45 Starea naţiei;
23:40 Gări de poveste;
00:30 Politică şi delicateţuri (r);
01:15  Exclusiv în România (r);
01:55 Un doctor pentru dumneavoas-
tră;
03:05 Telejurnal (r);
03:55 SOS pe Marea Neagră (doc, r).

TTTTTVR 2VR 2VR 2VR 2VR 2
08:10 Arta fericirii;
09:20 Cartea cea de toate
zilele;
09:30 A doua emigrare (r);

10:00 Documentar 360 de grade;
11:00 „Legea lui Doyle” (s);
12:00 La fix;
13:00 5 minute de istorie;
13:10 Jurnal de secol;
13:20 Arta fericirii;
14:30 Cultura minorităţilor (doc.);
15:00 Telejurnal;
16:00 Ieri-Azi-Mâine;
17:00 „Legea lui Doyle” (s);
17:50 Cartea cea de toate zilele;
18:00 Telejurnal;
19:00 Documentar 360 de grade;
20:10 D’ale lu’ Mitică;
21:00 Destine ca-n filme;
22:00 Ora de ştiri (live);
23:10 „CSI: Crime şi investigaţii” (s);
00:00 La fix;
01:00 Memorialul durerii (r);
02:00 Cartea cea de toate zilele;
02:10 Jurnal de secol;
02:20 Arta fericirii (r).

PrPrPrPrPro To To To To TVVVVV
07:00 Ştirile ProTv;
10:30 La Măruţă (r);
12:00 Vorbeşte lumea;

13:00 Ştirile ProTv;
14:00 Vorbeşte lumea;
15:00 Lecţii de viaţă;
16:00 Ce spun românii;
17:00 Ştirile ProTv;
17:30 La Măruţă (div.);
19:00 Ştirile ProTv;
20:30 „Profă rea, dar buuuună”
(comedie, SUA, 2011);
22:15 Ştirile ProTv (r);
22:45 „Terra Nova” (s);
00:00 „Profă rea dar buuună” (r);
01:45 Ce spun românii (r);
02:45 Vorbeşte lumea.

AntAntAntAntAntena 1ena 1ena 1ena 1ena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaţa cu Răzvan şi
Dani;

11:15 Mireasă pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasă pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi şi dăruiţi;
23:00 Un show păcătos (live);
01:00 „Terminator 3: Supremaţia
Roboţilor” (acţiune, coprod, 2003).

PrPrPrPrPro Cinemao Cinemao Cinemao Cinemao Cinema
08:45 La Măruţă;
09:15 „Danielle Steel’s – În
căutarea fericirii” (r);
10:30 „La Bloc” (r);

12:30 „Poliţist sub acoperire” (come-
die, SUA, 2005);
14:30 „Sejur cu surprize” (comedie,
SUA-Spania, 2009);
16:30 „La Bloc” (s);
18:30 „Eu sunt Moşul” (comedie,
SUA, 2001);
20:30 „Obsesia” (thriller, SUA, 2009);
22:45 „Dansatoarele zombie”
(comedie horror, SUA, 2008);
00:45 „Fără obligaţii” (r).

EurEurEurEurEurosososososporporporporport 1t 1t 1t 1t 1
08:30 Biatlon: C. M. (r);
09:30 Schi alpin: Cupa
Mondială (r);

10:30 Schi fond: Cupa Mondială;
11:00 Cupa Mondială la Biatlon;
12:00 Snooker: Openul Ţării Gagilor
(live);
19:00 Sporturi de iarnă (r);
20:00 Ştirile Eurosport;
20:05 Sărituri cu schiurile: Cupa
Mondială (r);
21:00 Snooker: Openul Ţării Gagilor
(live);
00:00 Ştirile Eurosport;
00:05 Sporturi cu motor;
00:15 Biatlon: Cupa Mondială (r);
02:30 Sărituri cu schiurile: C. M.
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nătăţiri. Preţ negociabil 11.000
euro. Tel. 0749064390.

Vând  casă bătrâneas-
că (2 camere + hol), curent, apă
+500mp teren, comuna Gor-
netu Cricov, sat Gornetu Cricov,
. Telefon: 0726-382333.

Vând teren, 1,2 hec-
tare, zonă pitorească deosebi-
tă, judeţul Buzău, Subcarpaţii
de Curbură. Preţ negociabil. Tel:
0720340362.

Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8
mp, et. 4/5, Ploieşti, str. Tache
Ionescu (lângă Cinemascop).
Preţ: 45.000 Euro, negociabil.
Tel: 0745-885947.

Vând casă 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Băr-
căneşti, DN1, toate utilităţile.
Telefon: 0769-301535.

Vând casă în Româ-
neşti, DN1, P+1, construcţie
2008, 7 camere + 3 băi, 240
mp construit, teren 2300 mp,
toate utilităţile, se pretează şi
pentru firmă sau cabinet medi-
cal. Preţ negociabil. Tel: 0244-
586460; 0727-924250;
0763681549.

Zona Nord, vând ur-
gent apartament 2 camere (se-
midecomandat), baie, hol, bu-
cătărie spaţioasă, balcon, etaj
4/4, preţ negociabil. Tel. 0730-
488955.

Vând casă în Ciupel-
niţa, la Şoseaua principală,
compusă din 3 camere, bu-
cătărie, hol, terasă. Teren:
1147mp, curent electric, apă în
curte, carte funciară făcută.
Preţ: 11000 Euro, negociabil.
Tel: 0744-887514.

Vând teren în Lipă-
neşti, 245 mp, deschidere 10
m, fundaţie de casă construită,
cu suprafaţă de 75mp, branşa-
ment apă, împrejmuit, între ca-
se. Preţ negociabil. Tel. 0752-
120934 şi 0724-745004.

Vând teren intravilan,
str. Mihai Bravu, 9100 mp,
deschidere 21,34m, 57.000
euro, plata în 2 tranşe. Tel.
0744-586461.

Vând casă central,
comuna Vâlcăneşti, Prahova. 4

ta construita la sol 135 mp, te-
ren 331 mp, pret negociabil.
Relatii la tel. 0244 516 666;
0244 513 122.

Vând casă bună în
satul Buda, comuna Ariceştii
Rahtivani, cu multe acareturi,
4000 mp teren, două utilităţi,
cadastru efectuat, ideală
crescătorie păsări - animale
mici. Telefon: 0730-565430.

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonă centrală,
deschidere 21,5m, facilităţi
(apă, gaze, curent electric,
canalizare), preţ 38 Euro/mp,
negociabil. Tel. 0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieşti, Ba-
riera Bucov, lângă benzinăria
Mol, 58 mp, balcon 10 m, se-
paraţie gaze, aer condiţionat,
uşă metalică, carte funciară.
Preţ negociabil. Tel. 0725/
422.482.

Vând loc de veci în Ci-
mitirul “Nou Bolovani”, cu bor-
dură şi cruce de mozaic, cate-
goria I, preţ negociabil. Telefon:
0747-131031; 0344-733804.

Vând  9100 mp teren
intravilan în Ploieşti, Mihai
Bravu, deschidere (21-34) m,
posibilităţi multiple variante.
Tel. 0744586461.

Vând  casă bună, satul
Buda, comuna Ariceştii Rah-
tivani, cu acareturi, 4000 mp
teren, utilităţi, cadastrul efec-
tuat, ideală pentru crescătorie
de păsări sau  animale mari.
Tel. 0726756236.

Vând  garsonieră Plo-
peni, et.2, pe mijloc, fără îmbu-

Cheia, vând vilă 7
camere, 2 grupuri sanitare, 3
balcoane mari, teren 650 mp,
preţ negociabil, la faţa locului.
Tel. 0768-099935.

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

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centra-
lă termică proprie, calorifere
noi, gresie, faianţă, accept
credit Prima casă. Tel. 0736-
476526.

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

Vest - Kaufland, vând
apartament 2 camere, stradal,
47 mp, et. 2/10, balcon mare,
pe mijloc, uşă metalică, termo-
pane, calorifere noi, îmbunătă-
ţiri. Preţ negociabil. Tel. 0752-
881762.

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

Imobil de vanzare in
Ploiesti, Str. Constantei nr.11,
proprietar,  S+P+E+M, suprafa-
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Tel:

Vânzări
case,terenuri

BLAUPUNKT RPC 3000. Ofer
200 lei. Tel. 0736-087912.

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

Cumpăr urgent 2 inte-
grate TDA 8561Q. Ofer preţul
pe loc. Tel. 0727-616347.

Schimb maşină de
tencuit marca PFT cu Opel
Vectra diesel, an de fabricaţie
2000-2002. Are capacitate de
lucru de 200 m2/zi, cu
întrebuinţări multiple. Telefon:
0761 604 233.

Închiriez spaţiu 90mp,
cu toate utilităţile funcţionale,
încălzire centrală, separat
centrală, separat  alarmă
Bidepa, Internet, ideal pentru
farmacie cu laborator sau cabi-
net medical + 30 mp al doilea
spaţiu, foarte elegant, zonă
centrală, Gh. Doja nr. 109. Tel:
0244-518649; 0722670300.

Ploieşti, zona Vest, Lă-
mâiţa, închiriez apartament
1(2) camere semimobilat, cu
toate utilităţile, pentru un (o)
pensionar(ă) sau 1(2) elevi
(studenţi), preţ negociabil. Tel.
0244-587351.

Închiriez cameră mo-
bilată la casă, intrare separată,
zona Bariera Bucov, toate uti-
lităţile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preţ: 100 Euro/
lună, negociabil. Tel: 0732-
429297.

Închiriez garaj, Bariera
Bucov, 200 lei/lună, pentru
maşină sau depozitare. Tel.
0732-429297.

Închiriez garsonieră,
toate utilităţile, perioadă lungă,
zona 23 August, Strada Zim-
brului, 150 Euro/lună negocia-
bil. Tel. 0732-429297.

Doamnă serioasă, su-
praveghez copii, bătrâni, fac
menaj la domiciliu. Tel. 0720-
744719.

Arhitect, întocmesc do-
cumentaţie pentru obţinere
autorizaţie de construire (civile
şi industriale). Tel. 0769-
090545; 0769-090540.

Doresc să fac menaj la
sedii de firmă sau persoane în
vârstă, 2-3 zile pe săptămână.
Tel. 0728-178920.

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clădiri şi terenuri) pentru rapor-
tare financiară la 31.12.2015
şi în alte scopuri. Tel. 0244-
533082.

Caut editură/sponsor/
asociat pentru tipărirea şi difu-
zarea a nouă volume ale lu-
crării mele “Din istoricul unor
şcoli prahovene”. Tel. 0244-
545869, orele 18.00 - 20.00,
luni - vineri.

Execut menaj şi cură-
ţenie în locuinţă. Tel: 0244-
587351,  după ora 16:00.

Ofer servicii complete
de contabilitate (balanţă, de-
claraţii, bilanţ) şi personal sala-
rizare (Revisal, fişe fiscale). Tel:
0726-754238.

Maseur terapeut - efec-
tuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preţ 30
lei/şedinţă. Tel. 0729222993;
0244-590002.

Ofer meditaţii la limba
engleză la domiciliul meu sau
al dvs., în Ploieşti, pentru copii
şi adulţi. Preţ negociabil. Tel.
0720908819.

Meditez limba spa-
niolă, engleză, franceză, me-
todă rapidă şi eficientă pentru
copii şi adulţi. Preţ convenabil.
Tel: 0748-143037.

Ţintea, teren 1300 mp, living,
3 dormitoare, bucătărie, 2
băi, cămară, cameră centrală
termică, beci, terasă închisă
cu geam la etaj, balcon spre
stradă. Toate utilităţile: apă,
gaze, electricitate, încălzire
centrală. Preţ 130.000 euro.
Telefon: 0744-660323.

Vând 2300 mp teren
intravilan, Cocorăştii-Caplii, Jud.
Prahova, cu utilităţi (apă, gaze,
lumină). Preţ 6 euro/mp, nego-
ciabil.  Tel: 0731-512011.

Vând teren intravilan
3300 mp in comuna Iordă-
cheanu, sat Iordăcheanu,
judetul Prahova (lângă Bel-
gianu‘), zonă centrală, deschi-
dere la drum judeţean 18 ml,
intabulare, cu utilităţi, apă,
gaze, lumină, cablu. Preţ nego-
ciabil. Relaţii la telefon 0724-
585954.

Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonă
centrală - Strada Malul Praho-
vei, facilităţi (gaze, apă, lumină).
Tel. 0729-119064; 0726-
128329.

 Vând 7500 mp teren
în Blejoi, lângă Cartier “Roua”,
ieşire la DN1. Tel. 0729-
119064; 0726-128329.

Vând Dacia 1310,
fabri-caţie 1999,  stare foarte
bună. Telefon: 0740-530334.

Vând Dacia 1310, fabr.
2000, proprietar, preţ nego-
ciabil. Telefon: 0740/530334.

Vând piese de schimb
motor, cutie de viteze, cau-
ciucuri vară-iarnă şi celelalte
componente dintr-o Dacie Lo-
gan nouă, dezmembrată, la
preţ scăzut. Tel. 0730-682829.

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnică şi
funcţională foarte bună, rulat
95000 km reali, preţ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

Vând Logan 1,6 benzi-
nă, din 2005, 54.000 km, ga-
raj, jenţi cu cauciucuri iarnă,
dispozitiv remorcare, barcă cu
motor şi peridoc.  Telefon:
0762/630188.

Vând maşină de cusut
portabilă, manuală şi electrică,
rusească, în stare foarte bună
de funcţionare. Tel: 0244-
533082.

Vând orgă Roland 170
şi radio receptor profesional
RX2000. Tel. 0244-573750,
după ora 18.00.

Vând placă de bază In-
finity NF-M2, DDR II, cu pro-
cesor AMD Athlon 64+ (3,2
Ghz.) pe Soket AM 2; două plă-
cuţe RAM de câte 1 GB fiecare
DDR II 1066; sursă Torent de
450 W. Stare foarte bună:
Preţuri negociabile. Tel.
0727980858.

Vând lemne pentru foc
şi tablă provenită de la o casă
demolată, oraş Băicoi. Tel.
1723-406498.

Vând bibliotecă, 2,20
m lungime, stare bună + 1
măsuţă şi 2 scaune. Preţ: 200
RON. Tel. 0344-402.496.

Cumpăr urgent alimen-
tator cu curent continuu de 9V,
cu 2,2 A. Tel. 0736-406119.

Cumpăr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încărcător şi telecomandă). Tel:
0736-406119.

Cumpărurgent faţă
detaşabilă de casetofon auto

camere, 2 holuri, cămară, su-
prafaţă construită 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preţ; 16000 Euro. Tel:
0720-295909.

Vând apartament cu
2 camere, zona Profi Mără-
şeşti, decomandat, confort 1,
etaj 7/10, renovat recent, com-
plet mobilat, balcon 10 ml, ter-
mopan integral, uşi din lemn,
uşă intrare metalică, interfon.
Preţ:52500 Euro, uşor negocia-
bil.. Tel.: 0727372749.

Vând apartament cu 4
camere, în zona Baraolt, deco-
mandat, confort 1, etaj 3/4, 2
băi, centrală termică, izolat, gre-
sie/faianţă/parchet, termo-
pan, uşi de lemn, uşă intrare
metalică, aer condiţionat, bal-
con, interfon. Preţ: 64000
Euro. Tel.: 0725520820.

Vând apartament cu 3
camere, zona Vest, decoman-
dat, confort 1, etaj 6/10, gre-
sie/faianţă/parchet, izolat, ter-
mopan, uşi de lemn, uşă in-
trare metalică, balcon, interfon.
Preţ: 55000 Euro. Tel.:
0723385379.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaţii,
izolat termic, ct. cadastru, et. 3/
4, preţ 30.000 euro sau
schimb cu similar Ploieşti, zona
Nord sau Sud. Telefon: 0767/
101552.

Câmpina - vând aparta-
ment 2 camere, central, deco-
mandat, etaj 3/4, toate utilită-
ţile, centrală termică, izolaţie
exterioară, preţ 30.000 Euro
sau schimb cu similar în Plo-
ieşti, zona Sud sau Nord. Tel:
0720-503585.

Vând apartament 2 ca-
mere, conf. 1 decomandat, etaj
7/10, scară mijloc, termopan,
totul schimbat 70 mp, complet
mobilat. Preţ: 60.000 euro. Tel.:
0727.37.27.49.

Vând apartament 3 ca-
mere, decomandat, 100 mp,
situat în vilă, 3 balcoane, toate
utilităţile, gresie, faianţă, termo-
pane, str. Poieniţei nr. 2, preţ
80000 euro. Telefon: 0727/
932125.

Vând apartament 2
camere, Ploieşti, str. Mihai Bra-
vu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preţ 47.000 euro. Telefon:
0721-700544.

Vând în com. Cislău,
jud. Buzău, casă 5 camere bă-
trânească, parţial termopan,
prispă mare, teren 1100 mp,
apă curentă, zonă liniştită de
munte. Preţ 25000 euro
negociabil. Tel. 0727-372749.

Vând urgent aparta-
ment 2 camere, Buda, blocu-
rile mici, zonă liniştită, la 7 kilo-
metri de Ploieşti, preţ convena-
bil. Telefon: 0758.266.160 şi
0748.682.428.

Slănic, vând aparta-
ment  2 camere, cf. 1, et. 2, pe
faţă, zona A, ultracentral,
balcon 6.5  m, preţ 40.000 E
negociabil. Tel.: 0745-028954

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

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

Vând casă, zona Barie-
ra Unirii, 205 mp, 3 camere,
baie, bucătărie, debara, hol 12
mp, gresie, faianţă, parchet,
centrală termică, acoperiş Lin-
dab, canalizare, asfalt, preţ
75.000 euro. Telefon: 0723/
645809, 0721/555714.

Vând casă bătrâneas-
că şi 1500 mp teren în Pu-
chenii Moşneni, racord electric,
asfaltat, canalizare. Tel: 0728/
868022.

Vând casă cu teren, str.
Poeniţei nr. 3, lângă Gara de
Nord. Tel. 0744-476.698,
0726-708.405, 0730-
308.512.

Vând casă Băicoi

Vânzări electrice

Prestări servicii

Închirieri

Cumpărări

Vânzări diverse
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Vânzări auto

Schimburi

BerBerBerBerBerbec (2bec (2bec (2bec (2bec (21 mar1 mar1 mar1 mar1 martie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)tie - 20 aprilie)
Nimic mai enervant decât să stai şi să-ţi întorci
buzunarele pe dos, întrebându-te pe ce naiba ţi s-
au dus banii pe care abia i-ai primit. Poţi, în schimb,
să stai liniştit (a) în privinţa facturilor: vor fi la fel de
mari ca şi luna trecută. E drept, banii nu aduc
fericirea, dar... oare chiar crede cineva chestia asta?
Ceva merge totuşi bine: dragostea.

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)
Toată lumea mai are momente depresive şi acum
a venit rândul tău. Ai şi motive: n-ai realizat nimic
până acum, viaţa ta amoroasă e varză, cariera
bate pasul pe loc şi n-o să reuşeşti niciodată să ţii
un regim de slăbit. Cel puţin aşa ţi se va părea în
următoarele zile, în ciuda susţinerii pe care o vei
primi de la cei apropiaţi. Vei primi bani la sfârşitul
săptămânii, păcat că n-au nici o valoare.

Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 2Gemeni (22 mai - 21 iunie)1 iunie)1 iunie)1 iunie)1 iunie)
Se pare că eşti răsfăţat (a) rău de tot de astre în
ceea ce priveşte amorul, pentru că ţi se pregăteşte
o surpriză extrem de plăcută: o cină elegantă, un
masaj erotic, un week-end la munte. O să-ţi prindă
bine, pentru că, în rest, vei avea mai mult de muncă
sau de învăţat decât credeai că poţi duce. O să
poţi duce, nu e problema, iar la sfârşitul săptămânii
vei vedea şi primele rezultate concrete.

Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 2Rac (22 iunie - 21 iulie)1 iulie)1 iulie)1 iulie)1 iulie)
Vei avea cam multe de îndurat din partea parte-
nerului de cuplu săptămâna aceasta. Te aşteaptă
nişte cicăleli, reproşuri, acuzaţii nefondate şi de-
pinde doar de tine dacă vei reuşi să stingi scandalul
înainte să înceapă, sau să torni gaz pe foc. Un
telefon plăcut de la o persoană pe care n-ai mai
văzut-o de mult timp îţi va însenina săptămână.

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)
Ocupat (a) până peste cap, dar complet epuizat(a)
şi lipsit(a) de chef, aşa vei fi în această perioadă.
Ştii că ai multe de rezolvat, dar le amâni până în
ultima clipă. În schimb, îţi vei face griji pentru pro-
blemele pe care preconizezi tu că le vei avea la
anul pe vremea asta, în loc să te ocupi de ce ur-
gent. O fostă iubire va încerca să intre din nou în
graţiile tale.

FFFFFecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 sepecioară (23 august – 22 septttttembrie)embrie)embrie)embrie)embrie)
Săptămâna acesta vei fi în centrul atenţiei, însă,
cel mai probabil, nu din cauza unor întâmplări plă-
cute. Vei suporta o nedreptate şi va trebui să-ţi
aperi drepturile în public. Partea bună e că, la sfâr-
şit, vei obţine ceea ce doreşti. Dacă eşti implicat(a)
într-o relaţie începută recent, ţi se va propune să
mergeţi un pas mai departe.

Balanţa (23 sepBalanţa (23 sepBalanţa (23 sepBalanţa (23 sepBalanţa (23 septttttembrie - 22 octembrie - 22 octembrie - 22 octembrie - 22 octembrie - 22 octombrie)ombrie)ombrie)ombrie)ombrie)
O săptămână în care eşti din nou vedetă, din nou
în centrul atenţiei. Ceva ai făcut (sau urmează să
faci) tu: ori ţi-ai luat o piesă superbă de îmbră-
căminte, ori ţi-ai schimbat maşina, ori ai fost
premiat(a) pentru un proiect. Cert e că se va vorbi
despre tine cu stimă, sau chiar cu invidie.

ScorScorScorScorScorpion (23 octpion (23 octpion (23 octpion (23 octpion (23 octombrie - 2ombrie - 2ombrie - 2ombrie - 2ombrie - 21 noiembrie)1 noiembrie)1 noiembrie)1 noiembrie)1 noiembrie)
Săptămâna aceasta stai pe un butoi cu pulbere:
rişti să te cerţi cu toată lumea şi asta nu pentru că
ai avea motive serioase. Vei primi însă o mică
lovitură în orgoliu, cel mai probabil în domeniul
amoros, care te va face să vrei să-ţi descarci nervii
pe cei din jur. Ştii şi tu foarte bine că nu e o atitudine
utilă, mai ales că vei avea nevoie în curând de
ajutorul familiei pentru o achiziţie importanta.

SăgeSăgeSăgeSăgeSăgetăttăttăttăttător (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 2or (22 noiembrie - 21 decembrie)1 decembrie)1 decembrie)1 decembrie)1 decembrie)
Ai foarte multe pe cap, dar vestea bună e că te afli
pe ultima sută de metri. Mai ai câteva zile de tras
tare şi apoi eşti liber(a). Examenele, sau proiectele
de serviciu, îţi vor solicita toată atenţia şi energia,
aşa că nu va fi timp să răspunzi tachinărilor senti-
mentale. De ce spun asta? Pentru că vei fi ţinta
avansurilor unui semn de Aer (Gemeni, Balanţă,
Vărsător).

CapricorCapricorCapricorCapricorCapricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)n (22 decembrie - 20 ianuarie)
Săptămâna aceasta va fi una de frământări şi
insomnii provocate de nişte dileme amoroase:
dacă ai o relaţie cu probleme, vei întâlni o tentaţie
foarte mare care îţi va spori neliniştile. Calculează-
ţi bine paşii, pentru că, dacă cedezi, tot tu vei ieşi
în pierdere la sfârşit.

VărVărVărVărVărsătsătsătsătsător (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 1or (20 ianuarie - 18 f8 f8 f8 f8 febrebrebrebrebruarie)uarie)uarie)uarie)uarie)
Eşti una din zodiile cele mai răsfăţate în această
săptămână! Un proiect profesional la care visezi
demult e pe cale să se realizeze. Nimic nu te mai
poate întoarce din drum, dar trebuie să fii atent(a)
la cei cu care te asociezi: una din aceste persoane
nu-ţi vrea binele. Nişte tensiuni mai vechi din familie
se vor rezolva ca prin minune.

PPPPPeşti (1eşti (1eşti (1eşti (1eşti (19 f9 f9 f9 f9 febrebrebrebrebruarie - 20 maruarie - 20 maruarie - 20 maruarie - 20 maruarie - 20 martie)tie)tie)tie)tie)
Visează, visează tu, dar aşa vor trece multe ocazii
pe lângă tine. La ce mă refer? La dragoste, desigur.
Dacă stai şi oftezi după fostul (fostă), nu vei observa
vecinul (vecina) care îţi face ochi dulci şi care nu e
deloc de lepădat. În schimb, când vine vorba de
bani, laşi reveriile şi devii foarte convingător
(convingătoare). Vei primi, oricum, un cadou
frumuşel de la cineva din familie.
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Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie
2015, la nivel naţional, a fost de 4,90%, mai mare cu 0,2
pp faţă de cea din luna noiembrie a anului 2015 şi mai
mică cu 0,39 pp faţă de cea din luna decembrie a anului
2014, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă. Aceeaşi
sursă spune că 436.242 de
şomeri erau înregistraţi în evi-
denţele agenţiilor teritoriale
pentru ocuparea forţei de
muncă, dintre care 108.533
primeau indemnizaţie de şo-
maj. În perioada de raportare,
rata şomajului în rândul băr-
baţilor a crescut cu 0,09 pp
faţă de luna precedentă, iar
rata şomajului pentru femei a
scăzut de la 4,51% la 4,45%.

Cei mai mulţi şomeri a-
veau între 40 şi 49 de ani
(120.972 persoane), urmaţi
de cei din grupa de vârstă 30
– 39 de ani (88.763), la polul
opus aflându-se persoanele
între 25 – 29 de ani (33.060).
Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gim-
nazial şi profesional aveau ponderea cea mai mare în totalul
şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (76,92 %), în
timp ce şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal repre-
zentau 18,03%, iar cei cu studii universitare 5,06 %.

În luna decembrie a anului trecut, 17 judeţe şi muni-
cipiul Bucureşti au înregistrat reduceri ale ratei şomajului,

ANOFM şi-a propus, pentru anul
2015, ocuparea a 350.000 de
persoane prin implementarea măsu-
rilor active prevăzute de legislaţia în
domeniu. Până la finalul anului 2015
au fost încadrate 354.029 de persoa-
ne, medierea muncii, informarea şi
consilierea profesională, ca măsuri de
bază ale serviciului public de ocupa-
re,având o contribuţie semnificativă la
atingerea acestui rezultat. La finalul
anului trecut, în urma evaluării realizării
gradului de îndeplinire a Planului de
formare profesională a rezultat cu-
prinderea la cursuri a 43.402 persoa-
ne, dintre care: 40.371 şomeri; 632
persoane care beneficiază de servicii
gratuite, alţii decât şomerii; 184 per-
soane beneficiare de servicii gratuite
de evaluare a competenţelor; 2.086
persoane din rândul celor care nu
beneficiază de gratuitate (1.776 per-
soane care au urmat cursurile prin
CRFPA şi 310 persoane care au urmat
cursurile prin centre proprii); 129
persoane cuprinse în programe de
ucenicie.

De asemenea, în perioada ianua-

rie – decembrie 2015 au început
2.395 programe de formare profe-
sională gratuite, 62,30% dintre aces-
tea fiind programe de calificare sau
recalificare şi 37,70% de iniţiere, per-
fecţionare şi specializare. 1.375 dintre
aceste cursuri au ca sursă de finan-
ţare bugetul asigurărilor pentru şomaj,
iar 1.020 fondurile structurale europe-
ne. Analizând în funcţie de vârstă par-
ticiparea şomerilor la astfel de cursuri,
cel mai ridicat interes l-au manifestat
tinerii sub 25 de ani (33,19%), urmaţi
de persoanele cu vârsta cuprinsă între
35 şi 45 de ani (23,11%) şi de persoa-
nele peste 45 de ani (23,01%). Distri-
buţia pe nivel de studii a acestora s-a
menţinut constantă pe tot parcursul
anului 2015, mai mult de jumătate
dintre cursanţi având studii medii
(51,76%), 34,41% studii primare şi
13,83% studii superioare. În urma mo-
nitorizării persoanelor care s-au anga-
jat într-o perioadă de cel mult 12 luni
de la absolvirea cursului, până la 31
decembrie 2015 şi-au identificat un
loc de muncă 17.698 de persoane.

M.M.; Sursa: anofm.ro

Ag.securitate
Agent securitate
Agent servicii clienţi
Agent servicii clienţi
Agent vânzări
Ambalator manual
Ambalator manual
Asistent designer
Barman
Bucătar
Călcător confecţii
Casier
Casier
Ciontolitor tranşator carne
Cofetar
Conducător activitate de transport rutier
Confecţioner
Confecţioner  asamblor art  din textile
Confecţioner  asamblor art din textile
Confecţioner art din textile
Confecţioner asamblor articole textile
Confecţioner asamblor articole textile
Confecţioner prelucrător în industria confecţiilor
Confecţioner textile
Confecţioner, prelucrător în ind textila
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor financiar
Controlor tehnic de calitate
Director economic
Economist
Electrician
Electrician
Electrician
ELECTRICIAN CONSTRUCŢII
Electrician întreţinere maşini
Fierar betonist
Gestionar
Imprimator textile
Inginer constructor
Inginer c-tii civile
Inginer sudor
Inginer/    subinginer c-tii
Îngrijitor clădiri
Îngrijitor clădiri
Inspector ssm
Lăcătuş
Lăcătuş construcţii metalice
Lăcătuş mecanic
Lăcătuş mecanic
Lucrător  modelator covrigărie
Lucrător bucătărie
Lucrător bucătărie
Lucrător comercial
Lucrător gestionar
Lucratot comercial
Maistru lăcătuş construcţii metalice
Manager de proiect
manipulant mărfuri
manipulant mărfuri
Manipulant mărfuri
Maşinist la maşini mobile pt transport intern
Maşinist la maşini pentru terasamente

Modelier
Montator subansamble
Montator tâmplărie din al. şi mase plastice
Motostivuitorist
Munc nec.în ind confecţiilor
Muncitor nec în ind confecţiilor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat construcţii
Muncitor necalificat în ind confecţiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecţiilor textile
Muncitor necalificat în ind confecţiilor textile
Muncitor necalificat la asamblarea de piese
Operator calculator introducere validare date
Operator confecţioner industrial tricotaje
Operator facturare
Operator la deservirea războaielor de ţesut
Operator maşini-unelte
Operator tunsator textile
Ospătar
Ospătar
Patiser
Paznic
Pizzar
Pizzar
Rabotor mortezor roti dinţate
Reprezentant comercial
Sablator
Şef atelier reparaţii
Şef de sala restaurant
Şef formaţie confecţii textile
Şef restaurant
Şef secţie producţie
Şofer
Şofer cât D
Şofer maşină mare tonaj
Şofer maşină mare tonaj
Şofer tir
Spălător vehicule
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Sudor electric
Sudor electric în instalaţii gaze
Sudor manual cu arc electric
Tehnician ataşamentist
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Tinichigiu auto
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Vopsitor industrial
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Realizările Programului
de ocupare a forţei

de muncă în anul 2015

Şomajul în rândul femeilor, în scădere!
cele mai mari scăderi fiind în: Vâlcea (cu 0,26 pp), Giurgiu
(cu 0,21 pp), Galaţi (cu 0,18 pp), Olt (cu 0,14 pp), Teleor-
man (cu 0,12 pp) şi în judeţele Caraş, Sibiu şi Gorj cu
0,10 pp fiecare. Nivelurile cele mai ridicate au fost atinse
în Teleorman (10,97%), Vaslui (10,74%), Mehedinţi

(10,65%), Buzău (9,69%), Dolj (9,21%), Galaţi (8,77%),
Olt (7,82%), urmate de judeţele Ialomiţa (7,51%) şi Gorj
(7,42%).

Similar lunilor precedente, cea mai mică rată a
şomajului, 1,25 %, a fost înregistrată în Ilfov.

Mihail Marinescu
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Atmosferă de mare meci dumi-
nică seara, în Sala Olimpia din Ploieşti,
numeroşi spectatori venind să asiste
la confruntarea dintre CSM Ploieşti şi
ASC 2010 Corona Braşov, meci consi-
derat derby, ca urmare a locurilor din
clasament ocupate de cele două com-
batante, locul 3 pentru Braşov şi 5
pentru Ploieşti. Din nefericire, handba-
listele echipei ploieştene nu au reuşit
să-i facă fericiţi pe suporteri, pierzând
în faţa braşovencelor, scor 30-34, dar
şi şansa de a urca, în cazul unei vic-
torii, două locuri în clasament, până
pe locul 3, unde au mai stat şi în turul
campionatului. Astfel, Corona Braşov
şi-a luat revanşa pentru înfrângerea
pe care i-a administrat-o echipa ploieş-
teană în turul campionatului, chiar la
Braşov.

Ploieştencele au dat acum o repli-
că modestă oaspetelor, diferenţa fiind
făcută, în mare parte, de apărare, la
care se mai poate adăuga şi inspiraţia
din fazele ofensive. Braşovul a avut
în Denisa Dedu un portar excepţional,
ca de obicei, despre care suntem si-
guri că vom mai auzi în viitorul apro-
piat. Greu se putea marca în poarta
braşoveană, Dmitrovic, Tivadar, Bozo-
vic şi compania nemaiştiind ce şi cum
să facă pentru a răpune buturile ad-
verse. Ce-i drept, au fost câteva mo-
mente – dar suficiente pentru soarta
partidei – în care nici aruncările plo-
ieştencelor nu erau dintre cele mai

grozave, fie se trimitea mingea pe
direcţia portarului, fie mingiile nu
nimereau spaţiul porţii.

CSM Ploieşti a avut şi neşansa
să întâlnească o echipă a Braşovului
aflată într-o formă sportivă foarte
bună, fiind calificată în sferturile de
finală ale Cupei EHF şi care a venit la
Ploieşti după succese în campionat
cu HCM Roman şi SCM Craiova. Antre-
norul echipei ploieştene, Neven Hru-
pec, a încercat, pe parcursul partidei,
fel de fel de variante tactice, apelând
şi la schimbări dese de jucătoare pe
apărare/atac, la coordonare, la extre-
me, însă niciuna nu s-a dovedit a fi
câştigătoare, jucătoarele ploieştence
părând că nu găsesc antidotul pentru
a contracara jocul cursiv şi superior
al adversarelor.

Echilibrul a fost menţinut circa 20
de minute, timp în care CSM-ul nu a
condus decât o singură dată (7-6),
pentru că în rest braşovencele erau
cele care dictau ritmul partidei şi se
aflau în faţă, punând astfel presiune
pe echipa noastră, care trebuia să
alerge după egalare sau după reduce-
rea handicapului de goluri. Din minu-
tul 21 a început să se cam rupă... fil-
mul pentru echipa ploieşteană, oas-
petele înscriind 4 goluri la rând şi
distanţându-se serios pe tabelă (12-
17 în minutul 25). Până la pauză, dife-
renţa a mai fost micşorată la 3 goluri
şi erau ceva semne că se putea face

ceva pentru ca partida să nu fie pier-
dută de ploieştence. Era, totuşi, doar
o iluzie!

Ce a urmat în repriza a doua, mai
bine să uităm cât mai repede. Pur şi
simplu nu ne venea să credem ochilor
ceea ce vedeam. Jucătoarele braşo-
vence zburdau pur şi simplu pe tren,
înscriau gol după gol din orice poziţie,
de pe extreme, din zona pivotului, din
centru, în timp ce ploieştencele cu
greu găseau breşe în apărarea braşo-
veană, iar atunci când reuşeau trimi-
teau mingea fie pe portar, fie pe lângă
sau peste poartă, rare fiind momen-
tele când consemnam ceva faze spec-
taculoase şi în dreptul echipei ploieş-
tene. Se mai întâmplă, pe parcursul
sezonului, ca o echipă să aibă şi astfel
de căderi de inspiraţie într-un joc, fie
el jucat şi pe teren propriu. Spre final
de partidă, Sheiko, Shutska-Burtea,
Tivadar şi, nu în ultimul rând, Chiricuţă
aveau să aducă echipei ploieştene o
prospeţime şi răutate pozitivă în joc.
Însă era prea târziu! În minutul 56,
tabela indica o diferenţă de 9 goluri
în favoarea Braşovului. Incredibil, dar
adevărat! A urmat, aşa cum precizam,
o revenire, o tresărire de orgoliu a plo-
ieştencelor, care au marcat 5 goluri
la rând, dintre care ultimele 3 au apar-
ţinut extremei stânga Chiricuţă, ceea
ce a făcut ca Ploieştiul să piardă la
doar patru goluri diferenţă, mai mică
decât cea cu care a pierdut Braşovul

în tur în partida cu team-ul ploieştean.
După meci, antrenorul ploieş-

tencelor, Neven Hrupec, a declarat:
„În primul rând, vreau să felicit echipa
din Braşov, pentru că, într-adevăr,
după CSM Bucureşti şi HCM Baia
Mare, este a treia echipă a campiona-
tului. Astăzi Corona a jucat mai bine
decât noi şi a meritat să câştige,
pentru că a fost echipa mai bună. Noi
nu am jucat bine în apărare, pentru
că, totuşi, am înscris 30 de goluri şi
nu am reuşit să câştigăm un meci pe
teren propriu. Dar, când primeşti 19
goluri într-o repriză, este greu să ai
pretenţii să iei puncte. Am încercat să
ne facem jocul, am avut o tentativă
de a reveni în meci, dar apoi am căzut
şi, pe final, singurul obiectiv a fost de
a pierde la o diferenţă mai mică decât
cea cu care am câştigat în tur, la
Braşov. Nu este o problemă că nu am
urcat pe locul al treilea, pentru că ţelul
nostru în acest sezon este să fim între
primele cinci echipe ale campiona-
tului şi să jucăm în ediţia viitoare a
cupelor europene. Nu trebuie să pu-
nem presiune cu locul al III-lea. Trebuie

să ne antrenăm în continuare şi să
câştigăm următoarele meciuri, pentru
că eu cred în această echipă şi sunt
sigur că ne putem îndeplini obiec-
tivul”.

CSM PloieştiCSM PloieştiCSM PloieştiCSM PloieştiCSM Ploieşti: : : : : Tatalovic - Florea
(2 goluri), Burtea-Shutska (2), Bozovic
(4, 2 din „7 metri”), N. Tudor (1), Tiva-
dar (2, 1 din „7 metri”), Farcău (6). Au
mai jucat: Şerban - Dmitrovic (4, 2 din
„7 metri”), Sheiko (5), Balaban,
Vasilescu (1), Chiricuţă (3). Antrenor:
Neven Hrupec.

CorCorCorCorCoronaonaonaonaona     BrBrBrBrBraşoaşoaşoaşoaşovvvvv:::::     Mîrcă Olariu -
Chiper (4 goluri), Ţăcălie (6), Pricopi
(4), Raţiu (1), Zamfir (13, 2 din „7
metri”), Hotea (1). Au mai evoluat:
Dedu, Roşca - Bondar, Neagu (1 gol),
Dincă (4), Marcu, Creţu, A. Berbece.
Antrenor: Bogdan Burcea.

Arbitri: Cristian Băban şi Ionuţ
Marta (ambii din Maramureş). Obser-
vator FRH: Cristian Potora (Cluj).

În etapa următoare, CSM Ploieşti
va juca la HCM Roman, un altă partidă
considerată derby, meciul fiind pro-
gramat a se juca pe 13 februarie.

Mihail Marinescu

Handbal feminin

CSM Ploieşti a pierdut şansa
de a urca din nou pe podium!
CCCCC.S.M. Ploieşti – A.S.M. Ploieşti – A.S.M. Ploieşti – A.S.M. Ploieşti – A.S.M. Ploieşti – A.S.C.S.C.S.C.S.C.S.C. 20. 20. 20. 20. 20111110 Cor0 Cor0 Cor0 Cor0 Corona Brona Brona Brona Brona Braşoaşoaşoaşoaşov 30-3v 30-3v 30-3v 30-3v 30-34 (14 (14 (14 (14 (16-16-16-16-16-19)9)9)9)9)

Baschetbaliştii de la CSM Ploieşti
au încheiat sezonul regulat cu un
succes categoric în dauna formaţiei
„satelit” a prim-divizionarei Gaz Metan
Mediaş, câştigând confruntarea cu
98-38.

La prima apariţie din acest an în
faţa propriilor fani, Dumitrescu şi com-
pania au dat recital împotriva unei
echipe medieşene cu o medie scăzu-
tă de vârstă. Calificaţi deja la faza se-
mifinală, ploieştenii nu au dorit să re-
ducă deloc motoarele în faţa grupării
ardelene, sosite în „Olimpia” cu o zes-
tre de doar 3 victorii în acest sezon.
La fel ca în partida tur, Andrei Ene şi-
a impus cu lejeritate punctul de ve-
dere sub panouri, pentru ca, din spa-
tele semicercului, căpitanul Vlad Du-
mitrescu şi Adrian Movileanu să lo-
vească în mod constant. Cum scorul
a luat proporţii încă din debutul sfer-
tului secund, banca tehnică a echipei
noastre a luat decizia de a trimite în
arenă tot lotul de jucători, fiind utilizaţi
şi Scărlătescu, Crăciun, Bărbuceanu
sau Stanoilovici.

Pentru CSM Ploieşti, au evoluat:
Movileanu 9p, Scărlătescu 3p, Bărbu-
ceanu 4p, Dumitrescu 14p, Biasutti

14p, Ene 26p, Dogaru 10p, Neagoe
12p, Crăciun 6p.

„Suntem foaarte fericiţi pentru
parcursul avut până în acest moment
şi, evident, pentru calificarea la faza
semifinală. Trebuie să fim conştienţi,
însă, că greul de-abia acum începe,
dar, cu sprijinul conducerii clubului şi
al lui Cătălin Burlacu, un om dedicat
100% acestui proiect şi căruia trebuie
să-i mulţumim pe această cale, sun-
tem convinşi că vom avea motive de
satisfacţie. Până atunci, să sperăm
că ziua de mâine ne va aduce bucu-
rii”, a spus, la final, coordonatorul sec-
ţiei de baschet masculin a CSM Plo-
ieşti, Dacian Vanc.

Mihail Marinescu

Baschet masculin

Victorie categorică
a ploieştenilor de la CSM!
CSM Ploieşti - Gaz MeCSM Ploieşti - Gaz MeCSM Ploieşti - Gaz MeCSM Ploieşti - Gaz MeCSM Ploieşti - Gaz Metttttan 2an 2an 2an 2an 2

Mediaş 98-38 (48-1Mediaş 98-38 (48-1Mediaş 98-38 (48-1Mediaş 98-38 (48-1Mediaş 98-38 (48-15)5)5)5)5)

Eugen Ilie a devenit noul antrenor al echipei de baschet mas-
culin CSM Ploieşti, echipă care activează în Liga I, cu mari şanse
de promovare în Liga Naţională. Eugen Ilie are vârsta de 39 de ani,
fost component al primei reprezentative a României, iar acum este
şi selecţioner al echipei naţionale „U18". A venit la Ploieşti după ce
cu o zi înainte s-a despărţit de Ştiinţa Bucureşti.

În cadrul conferinţei de presă care a avut loc duminică, la pri-
ma oră, la sediul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, conducerea
clubului l-a prezentat pe noul tehnician, la eveniment participând
Cezar Stoichiciu – directorul CSM Ploieşti, Cătălin Burlacu – pre-
şedintele onorific al secţiei de baschet, Dacian Vanc - coordonatorul
secţiei, Titi Mircea – antrenorul secund, şi Robert Munteanu -
preparatorul fizic.

„Pentru toţi iubitorii baschetului din Ploieşti, vreau să anunţ
faptul că am gândit un proiect prin care vrem să facem performanţă
în cadrul acestei secţii, la Clubul Sportiv Municipal. Ca urmare, am
pornit la un nou drum, cu un suflu tânăr şi un management la fel
de tânăr, având drept obiectiv promovarea în Liga Naţională. Aces-
tea fiind spuse, am deosebita plăcere de a vi-l prezenta în funcţia
de antrenor principal al echipei de baschet pe Eugen Ilie, un fin cu-
noscător al fenomenului, al baschetului modern şi un foarte bun
descoperitor de tinere talente. Ne dorim o colaborare de lungă du-
rată, astfel încât nu doar să ajungem în Liga Naţională, ci şi să
atacăm, ulterior, primele poziţii ale clasamentului”, a declarat
directorul clubului, Cezar Stoichiciu.

Noul antrenor are planuri mari alături de CSM Ploieşti, consi-
derând că venirea la Ploieşti reprezintă un pas înainte în cariera
sa, proiectul pe termen lung gândit de actuala conducere, împreună
cu Cătălin Burlacu şi factorii locali de decizie cântărind enorm în
alegerea făcută.

„Vreau, în primul rând, să le mulţumesc celor care s-au gândit
la mine şi au insistat ca eu să ajung pe banca CSM-ului. Alături de
persoanele din cadrul acestui club şi, desigur, cu sprijinul şi expe-
rienţa lui Cătălin Burlacu, sunt convins că lucrurile vor merge în
direcţia dorită şi vom putea obţine promovarea în prima divizie. La
cele două jocuri disputate împotriva acestei tinere formaţii ploieş-
tene, în sezonul regulat, am observat multă dârzenie şi ambiţie,
dar pentru a putea privi lucrurile pe termen lung, avem nevoie de
întăriri la nivelul lotului. Ne aflăm în discuţii cu câţiva jucători din
Liga Naţională şi Liga I şi sperăm ca doar în câteva zile să primim
acceptul acestora de a veni la Ploieşti. Ne dorim să formăm încă
de pe acum un nucleu puternic pentru Liga Naţională şi avem ne-
voie, pe lângă tinerii din lot, şi de baschetbalişti cu o mai mare
experienţă competiţională”, a punctat noul antrenor principal al

echipei noastre. Din staff-ul tehnic vor mai face parte antrenorul
secund Constantin Mircea şi preparatorul fizic Robert Munteanu.

Fost coleg cu Eugen Ilie la loturile naţionale, Cătălin Burlacu,
preşedintele onorific al secţiei de baschet, a declarat. „Mă bucur
că am reuşit să-l aducem la echipă pe Eugen Ilie. El îmi este un
foarte bun prieten, ne cunoaştem încă din perioada junioratului şi
sunt convins că împreună vom face performanţă. Dorim să formăm
un grup unit, să creăm emulaţie în cadrul acestei comunităţi şi să
readucem Ploieştiul pe harta Ligii Naţionale. Eugen Ilie este un
bun strateg, un antrenor cu o viziune modernă asupra jocului de
baschet şi sunt convins că această colaborare se va extinde şi la
nivelul primei divizii. Am avut parte de un început anevoios, dar, pe
parcurs, cu sprijinul noii conduceri, lucrurile au intrat în normalitate

şi am reuşit să ne descoperim o nouă mentalitate, o nouă structură
şi noi obiective”.

În ceea ce priveşte lotul de jucători cu care CSM Ploieşti va
aborda faza semifinală a Ligii I, acesta va fi completat în zilele ur-
mătorare prin aducerea unor baschetbalişti cu experinţă, dar şi a
unor jucători de perspectivă, care să crească alături de acest proiect.
Coordonatorul secţiei de baschet, Dacian Vanc, dă însă asigurări
că niciunul dintre componenţii actuali ai lotului nu va fi îndepărtat.
„Toţi cei care au fost alături de noi de la bun început şi au pus
umărul la accederea în faza semifinală vor rămâne în cadrul acestei
echipe. Nimeni nu va fi îndepărtat, ştiindu-se, mai ales, condiţiile
de care cu toţii am avut parte la începutul acestui sezon, când am
fost nevoiţi să ne descurcăm cu bani foarte puţini”.

Mihail Marinescu

Echipa masculină de baschet C.S.M.
Ploieşti are un nou antrenor, Eugen Ilie
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Finalul săptămânii care tocmai s-a încheiat
a fost prilej de mare bucurie şi de sărbătoare
pentru oraşul de la poalele Caraimanului, unde
s-a organizat a zecea ediţie a manifestării „Zilele
Oraşului Buşteni”. Evenimentul a avut, cum era
şi firesc, în program şi numeroase manifestări
sportive, respectiv competiţii de schi şi fotbal.
Cu acest prilej s-a desfăşurat cea de-a IX-a ediţie
a Cupei Oraşului Buşteni la Schi Alpin.

Sportivii s-au întrecut pe Pârtia Kalinderu,
joi, 4 februarie, luptându-se pentru premiile care,
în total, au însumat aproximativ 16.000 de lei.

Cel mai îndrăgit matinal din România,
„Neatza cu Răzvan şi Dani”, difuzat de postul

de televiziune Antena 1, a fost transmis de
această dată - în mod inedit - în direct din Fun
Park Kalinderu Buşteni, vineri 6 februarie a.c.
La acest apreciat eveniment au luat parte,
alături de primarul localităţii, Emanoil Savin,

interpreţi precum Alessia, Dj Rynno, Amna, Lidia
Buble, Voltaj.

Accesul la instalaţiile de transport din Com-
plexul Kalinderu a fost gratuit în anumite inter-
vale orare, iar turiştii s-au putut bucura atât de
pârtia pentru avansaţi, cat şi de cea pentru
începători.

Sâmbătă au concer-
tat Alex Maţaev, Claudia
Ghiţulescu, Alessia, An-
dreea D, Daniel Iordă-
chioaie, Lidia Buble, eve-

nimentul fiind prezentat
de îndrăgiţii Răzvan şi
Dani. Aceştia au avut
parte de o plăcută surpri-
ză, de „mari” proporţii ce
l-a avut ca protagonist pe
Emanoil Savin, primarul
Buşteniului. Celor doi le-
a fost oferit un tort te-
matic uriaş! Acesta avea
forma unui televizor alb-
negru de tip vechi -

Diamant - având pe
ecran o fotografie cu cei
doi prezentatori realiza-
tă la prima lor emisiune
în urmă cu opt ani. Pu-
blicul prezent sâmbătă
seara s-a putut delecta

în finalul manifestării cu un spectaculos foc de
artificii. Seria concertelor de la pârtia Kalinderu
a continuat duminică, 8 februarie. Pe scena spe-
cial amenajată au urcat Leya D, Ornela Pasăre,
Denisa Trofin şi Viorica Macovei.

Tot duminică, la sala de sport din cartierul
Silva, s-a desfăşurat cea de-a X-a ediţie a presti-
gioasei manifestări sportive „Cupa Oraşului
Buşteni la Fotbal”, şi anul acesta pe primul loc
al podiumului de premiere urcând selecţionata
cartierului Zamora, care s-a impus în finală, după
loviturile de departajare, în faţa revelaţiei aces-

tui an, echipa car-
tierului Silva. Aceasta
a condus, la un mo-
ment dat, cu 4-1, dar
s-a văzut egalată cu
doar câteva secunde
înainte de final. Din
echipa învingătoare a
făcut parte şi primarul
Savin, care a ieşit acci-
dentat de pe teren.

Daniel Lazăr

Sport şi spectacole la
Zilele oraşului Buşteni

Cel puţin 400 de sportive
din toată ţara au participat la
Naţionalele de atletism pentru
juniori 2 şi 3, etapa I, concurs
ce a avut loc în zilele de 6 şi 7

februarie a.c., în Sala de atle-
tism „Lia Manoliu” din capitală.
Printre concurenţi s-au aflat şi
sportive de la CSM-CSS
Ploieşti, cele mai bune
performanţe, la categoria
juniori 2, obţinându-le elevii
pregătiţi de prof. Maria Andrei:
Mihai Pîslaru a câştigat
probele de 400 m. şi 800 m.,
respectiv Andreea Neagu –
locul 1 la 800 m. şi locul 3 la
400 m. La categoria juniori 3,
cele mai bune rezultate au fost
obţinute de Florin Nica – locul
4 la 400 m. şi Raluca Baicu –
locul 4 la 400 m. În apropierea
podiumului s-au mai aflat Mi-
hai Pîslaru – locul 5 la 60 m.,
David Năstase – locul 6 la 400
m, Andrei Năstăsache – locul
7 la 400 m, Sebastian Manu
– locul 7 la lungime. (M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)

să meargă din ce în ce mai bine
pentru gazde, înregistrându-se
un „parţial” 10-2, astfel că tabela
indica 24-18, soarta fiind decisă.
Diferenţa a urcat chiar şi până la
opt goluri (31-23 în minutul 26),
dar până la urmă ploieştenii au
mai redus din handicap,
terminându-se 33-27.

Tehnicienii echipei noastre
nu l-au folosit în acest meci pe
Bogdan Botezatu, care a acuzat
o uşoară accidentare la gleznă şi
a fost menajat în perspectiva
partidei de luni, de la Baia Mare.

POPOPOPOPOTTTTTAISSAAISSAAISSAAISSAAISSA: : : : : Pallag - Thal-
maier (10 goluri), Adomnicăi (6),
I. Rotaru (7), Savic (2), R. Pavel (4),
Lazăr (2). Au mai jucat: Varo - R.
Marian, Ştef, Blidar (1), Suciu,
Măcicăşan. Antrenor: Horaţiu Gal.

CSM PLCSM PLCSM PLCSM PLCSM PLOIEŞTIOIEŞTIOIEŞTIOIEŞTIOIEŞTI: : : : : Szopka -
Tărîţă (6 goluri), Capotă (2), Turcu
(6), Al. Farcaş (4), Dediu (5), Stăn-
cioiu (2). Au mai evoluat: Antonaru
- Hoinaru (1 gol), Hodorogea (1),
Zamfir. Director tehnic: Ion Nicol-
ae. Antrenor principal: Dragoş
Dobrescu.
HCM Minaur Baia MarHCM Minaur Baia MarHCM Minaur Baia MarHCM Minaur Baia MarHCM Minaur Baia Mareeeee

- CSM Ploieşti- CSM Ploieşti- CSM Ploieşti- CSM Ploieşti- CSM Ploieşti
333334-23 (14-23 (14-23 (14-23 (14-23 (17-17-17-17-17-11)1)1)1)1)

După partida de la Turda,
handbaliştii ploieşteni s-au de-
plasat la Baia Mare, pentru con-
fruntarea cu HCM-ul din localitate,
unde au înregistrat o nouă înfrân-
gere, la o diferenţă de 11 goluri.
Un scor foarte drastic în condiţiile
în care echipa băimăreană de
acum era doar o umbră a celei
care în urmă cu ceva timp făcea
furori în Liga Naţională şi în cupele
europene.

HCM MINHCM MINHCM MINHCM MINHCM MINAAAAAUR:UR:UR:UR:UR:     Simulescu -
B. Mihai (3 goluri), Sadoveac (4),
Sabou (6), Buşecan (2), A. Cris-
tescu (3), Bera (9, 3 din „7 metri”).
A mai jucat: Vilovski (7 goluri).
Antrenor: Petru Pop.

CSM PLCSM PLCSM PLCSM PLCSM PLOIEŞTIOIEŞTIOIEŞTIOIEŞTIOIEŞTI: : : : : Szopka -
Tărîţă, Capotă (1 gol), Al. Farcaş
(4 goluri), Zamfir, Dediu (2), Stăn-
cioiu (1). Au mai evoluat: Anto-
naru, D. Rotaru - Turcu (8 goluri, 4
din „7 metri”), Botezatu (6), Hoi-
naru, Hodorogea (1). Director teh-
nic: Ion Nicolae. Antrenor princi-
pal: Dragoş Dobrescu.

Următorul meci este cel de
duminică, din Sala „Olimpia”, cu
CSM Focşani, de la ora 18.00.

PPPPPoooootttttaissa Taissa Taissa Taissa Taissa Turururururda - Cda - Cda - Cda - Cda - C.S.M..S.M..S.M..S.M..S.M.
Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti Ploieşti 33-233-233-233-233-27 (17 (17 (17 (17 (13-13-13-13-13-13)3)3)3)3)

Handbaliştii de la CSM Plo-
ieşti nu au început prea bine anul
2016. După insuccesul din Cupă
au urmat două înfrângeri şi în cam-
pionat, ambele în deplasare. Mai
întâi, ploieştenii au jucat la Turda,
pe 5 februarie, meciul contând
pentru etapa a 18-a a Ligii Naţiona-
le. Partida s-a disputat sub nota
echilibrului timp de aproximativ 40
de minute, după care gazdele au
trecut la timona partidei, încurajate

şi de public, dar şi de un arbitraj
favorabil.  Ploieştenii au condus
în prima repriză cu un gol, în
minutul 26, dar apoi turdenii au
prins o serie grozavă, cu patru
goluri consecutive, însă replica
CSM-ului Ploieşti nu a întârziat să
apară, Al. Farcaş, Dediu şi Capotă
fă-când ca tabela de marcaj să
arate scor egal la pauză, 13-13.
În actul secund, echipa
ploieşteană a de-butat cu două
goluri, 14-16, dar a urmat o
eliminare de două mi-nute la
Stăncioiu şi de aici lucrurile avea

Pârtiile de la Homorad şi Sugas – Băi au
găzduit, în perioada 4-6 februarie a.c., ediţa a VIII-
a a concursului national de schi alpin „Trofeul Gerar
2016", concurs rezervat copiilor proveniţi din
Cluburile şi Palate ale copiilor, şcoli si licee. Echipajul
judeţului Prahova, al Clubului Copiilor din Slănic,
condus de prof. Virgil Mărculescu şi prof. Moise
Niculescu, a obţinut rezultate meritorii: Ioana

Handbal masculin

Două înfrângeri în câteva zile în contul băieţilor de la CSM Ploieşti

Mihail Marinescu

Frâncu Palivan (categoria 7 – 8 ani) a obţinut
locul V la slalom special; Gabriel Niţu
(categoria 9 – 10 ani) – locul VII la slalom
special şi locul VII la slalom paralel; Todosia
Luca (categoria 9 – 10 ani) - locul VI la slalom
special şi locul VI slalom paralel; Iulian
Alexandru Cismaru (11 – 12 ani) - locul V la
slalom special, locul VI la slalom uriaş şi locul
III la slalom paralel; Eduard Gabriel Dragomir
(11 – 12 ani) – locul II la slalom uriaş şi locul
I la slalom paralel. Din echipajul prahovean
au mai făcut parte şi copiii Maria Antonia
Tătulescu (11 – 12 ani) şi Tudosia Matei (7-8
ani). (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

Rezultate meritorii pentru micuţii
schiori de la Clubul Copiilor
din Slănic la Trofeul Gerar

Atleţii de la C.S.M. -
C.S.S. Ploieşti, din nou

pe podium!


