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România a pierdut cei mai mulþi
bani europeni pe cadrul financiar 2007-
2013 prin Programul Operaþional Sec-
torial Transport, respectiv peste 973,1
milioane de euro, reiese din datele
autoritãþilor publicate pe site-ul fonduri-
ue.ro. Astfel, pe locul al doilea în ceea
ce priveºte cea mai mare sumã pierdutã
se situeazã Programul Operaþional Sec-
torial Mediu cu 946,6 milioane euro,
iar pe al treilea - Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane cu circa 852,1 milioane euro. O
altã sumã semnificativã este la
Programul Operaþional Regional - 593,1
milioane euro. De asemenea, s-au mai
pierdut 2,7 milioane euro în cadrul Pro-
gramului Operaþional Dezvoltarea Capa-
citãþii Administrative. În total, România
a pierdut 3,2 miliarde euro din banii
alocaþi pentru perioada de programare
2007-2013.

Autoritãþile au majorat gradul de

absorbþie a fondurilor europene pe ca-
drul financiar 2007-2013 prin reducerea
alocãrii banilor europeni cu 276
milioane euro, la 18,78 miliarde euro.
Astfel, absorbþia curentã a fondurilor
europene 2007-2013 a crescut în luna
ianuarie, comparativ cu noiembrie
2016 când au fost publicate ultimele
date, cu 1,2 puncte procentuale, la
82,93%, deºi valoarea declaraþiilor de
cheltuieli transmise la Comisia Euro-
peanã a rãmas la acelaºi nivel de 15,57
miliarde de euro.

În ceea ce priveºte absorbþia efec-
tivã, aceasta a crescut cu 1,15 puncte
procentuale, rãmânând la 14,8 miliarde
de euro, reprezentând la finalul lunii ia-
nuarie 79,23%. Pe Programul Opera-
þional Sectorial Creºterea Competiti-
vitãþii Economice (POSCCE), rata de ab-
sorbþie curentã era de 105,47%, pe
Programul Operaþional Asistenþã Teh-
nicã - 113,42% (include top-up-ul soli-
citat de CE), pe Programul Operaþional
Sectorial Mediu - 78,55, pe Programul
Operaþional Regional - 85,04%, pe
Programul Operaþional Sectorial Dez-
voltarea Resurselor Umane - 73,37%,
pe Programul Operaþional Sectorial
Transport - 77,31% iar pe Programul
Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Ad-
ministrative - 98,66%.

În perioada 2007-2013,

România a pierdut 3,2
miliarde euro bani europeni
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Ploieºtiul, în zodia crimei
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Cartierul Mihai Bravu din Ploieºti
a fost zguduit, luni dimineaþã, de o
crimã oribilã petrecutã într-unul dintre
blocurile aflate în zonã. O tânãrã, în
vârstã de 36 de ani, a murit sub ochii

copiilor sãi, dupã ce a fost înjunghiatã
de mai multe ori chiar de bãrbatul
cu care urma sã se cãsãtoreascã.
Alarma a fost datã de un copil, rãnit
ºi el de cuþitul cu care mama sa a

fost omorâtã. Luni, la primele ore ale
dimineþii, ploieºtenii care locuiesc în
cartierul Mihai Bravu au avut parte
de scene de coºmar.

(continuare în pagina 3)

Medicul Lucian Jianu, singurul specialist în medicina
muncii din Sinaia, a fost prins în flagrant în timp ce lua mitã
de la un pacient. Doctorul fusese denunþat, înainte, de cel
de la care urma sã ia banii pentru a-i întocmi documentele
necesare pentru a se retrage din activitate pe caz de boalã.
Despre medicul Jianu existau informaþii încã de acum doi
ani cã obiºnuieºte sã cearã bani în mod nelegal pentru a-
ºi oferi serviciile.

Luni searã, la policlinica din Sinaia, acolo unde îºi
desfãºura activitatea doctorul Jianu, dar ºi la domiciliul
acestuia, au avut loc mai multe percheziþii. Acesta a fost
scos din biroul sãu însoþit de jandarmi ºi dus la audieri la

Ploieºti, la sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul Prahova.
Surse apropiate anchetei au precizat cã Jianu solicita

contravaloarea unei pensii pentru a elibera oamenilor
documentele necesare pentru prelungirea perioadei de
pensie pe caz de boalã. Fiind singur cu aceastã specializare
în zona Sinaia, nu ducea lipsã de clienþi. De altfel, în mediul
online, pe site-urile sfatulmedicului.ro ºi teiadna.ro au apãrut
o serie de reclamaþii cu privire la felul în care îºi desfãºura
activitatea medicul Jianu, iar oamenii nu se fereau sã spunã
cã acesta cerea bani de la pacienþii sãi.

(continuare în pagina 3)
D.F.

Lucian Jianu, medic din Sinaia,
acuzat de luare de mitã

Trei administratori de societãþi
din Prahova, condamnaþi la
închisoare pentru cã ºi-au forþat
angajaþii sã ia credite de la bancã

O Ordonanþã de Urgenþã datã
de fostul Guvern Cioloº tulburã
apele în învãþãmânt în ce
priveºte veniturile salariaþilor

Prof. dr. Pavel
Chirilã:
„Nu hrãni
cancerul!”

Cinci unitãþi de învãþãmânt
din Ploieºti, gazdele etapei
naþionale a Olimpiadei de
Tehnologia Informaþiei

La sfârºitul lunii
decembrie,
în Prahova, figurau
12.718 ºomeri

În Muntenia, în primele zile ale urmãtoarelor douã sãptãmâni, vremea va
fi deosebit de rece, geroasã noaptea. Vor fi valori medii ale temperaturilor
maxime între -3 ºi zero grade ºi ale celor minime între -14 ºi -11 grade. Începând
din 15 februarie, vremea va intra într-un proces de încãlzire ºi, treptat, va
deveni caldã pentru aceastã perioadã. Temperatura medie diurnã va fi între 2
ºi 4 grade, la început, atingând 10 - 12 grade, în jurul datei de 23 februarie.
Temperaturile nocturne, vor creºte de la -8 la -6 grade, pe 16 ºi 17 februarie,
spre 0 grade, în cea mai mare parte a celei de-a doua sãptãmâni. Precipitaþii în
general slabe, mai ales sub formã de ploaie, vor fi prezente în cea de-a doua
sãptãmânã, cu deosebire în intervalul 20 - 22 februarie. La munte, vremea va
fi deosebit de rece, geroasã noaptea ºi dimineaþa în majoritatea masivelor
montane la începutul intervalului, apoi va intra într-un proces de încãlzire
începând cu 15 februarie. Valorile medii ale temperaturilor maxime vor creºte
de la un grad Celsius, de la mijlocul primei sãptãmâni, pânã la 2 - 3 grade, spre
sfârºitul intervalului, iar cele minime de la -8 grade, pânã la valori medii în jur de
-4 grade, spre sfârºitul celei de-a doua sãptãmâni. În intervalul 18 - 26 februarie,
probabilitatea de apariþie a precipitaþiilor va fi mai ridicatã.

Vremea va continua sã se încãlzeascã

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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Angajaþii din sistemul educaþional
vor primi salarii mãrite în aceastã lunã,
în medie cu 15% mai mari comparativ
cu cele primite în luna ianuarie 2017.
Salariile din aceastã lunã sunt aferen-
te lunii ianuarie, de aceastã majorare
beneficiind ºi personalul auxiliar ºi
nedidactic din ºcoli.

Totuºi, în realitate, sumele prim-
ite la majorare sunt mai mici, asta din
cauzã cã sporurile angajaþilor din învã-
þãmânt sunt calculate prin raportare
la salariul de bazã din luna decembrie
2016, ºi nu la cel actual. Vina o poartã
Ordonanþa de Urgenþã nr. 99 datã
de fostul Guvern al României, condus

de Cioloº, datatã cu luna decembrie
2016, privind, printre altele, ºi unele
mãsuri pentru salarizarea personalu-
lui plãtit din fonduri publice.

La Art. 1 se precizeazã: „În perioa-
da 1 ianuarie-28 februarie 2017,
cuantumul brut al salariilor de bazã/
soldelor funcþiei de bazã/salariilor
funcþiei de bazã/indemnizaþiilor de
încadrare lunarã de care beneficiazã
personalul plãtit din fonduri publice
se menþine la acelaºi nivel cu cel ce
se acordã pentru luna decembrie
2016 în mãsura în care personalul
îºi desfãºoarã activitatea în aceleaºi
condiþii ºi nu se aplicã valoarea de

O Ordonanþã de Urgenþã datã
de fostul Guvern Cioloº tulburã

apele în învãþãmânt în ce
priveºte veniturile salariaþilor

referinþã ºi coeficienþii de ierarhizare
corespunzãtori claselor de salarizare
prevãzuþi în anexele la Legea-cadru
nr. 284/2010 privind salarizarea
unitarã a personalului plãtit din fon-
duri publice, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare”.

La Art. 2: „În perioada 1 ianuarie-
28 februarie 2017, cuantumul sporu-
rilor, indemnizaþiilor, compensaþiilor ºi
al celorlalte elemente ale sistemului
de salarizare care fac parte, potrivit
legii, din salariul brut, solda lunarã
brutã/salariul lunar brut, indemni-
zaþia brutã de încadrare se menþine
la acelaºi nivel cu cel ce se acordã
personalului plãtit din fonduri publice
pentru luna decembrie 2016, în mã-
sura în care personalul îºi desfãºoarã
activitatea în aceleaºi condiþii”.

Aºadar, calcularea sporurilor,
indemnizaþiilor la salariul de bazã,
aceste sporuri ºi indemnizaþii sunt
calculate în aplicaþie prin raportare la
salariul de bazã din luna decembrie
2016, „ceea ce este o flagrantã con-
tradicþie cu prevederile HG 38 din
2017. Creºterile salariale sunt nesem-
nificative pentru personalul didactic
care beneficiazã de sporurile legal cu-
venite ºi, astfel, sunt prejudiciate grav
drepturile salariale”, se aratã în Adre-
sa pe care Federaþia Sindicatelor Libe-
re din Învãþãmânt a transmis-o, re-
cent, Ministerului Educaþiei.

La salariul de bazã se pot acorda
urmãtoarele sporuri ºi indemnizaþii:
indemnizaþie pentru învãþãmântul
special (15%), gradaþie de merit
(25%), spor de dirigenþie (10%), spor
pentru predare simultanã pentru
douã, trei sau patru clase (7%, 10%
sau 15%), spor pentru angajaþii care
îºi desfãºoarã activitatea în localitãþi
izolate (20%), spor pentru condiþii
periculoase sau vãtãmãtoare (15%).

concerte în aer liber ºi nume-
roase manifestãri sportive, res-
pectiv competiþii de schi, fotbal
ºi lupte greco-romane. Debutul
activitãþilor înscrise pe agenda
acestei sãrbãtori va fi dat de cea
de-a X-a ediþie a Cupei Oraºului
Buºteni la Schi Alpin.

DJ Arando Marquez va da
startul concertelor ºi va încinge
atmosfera pe Pârtia Kalinderu,
timp de patru zile. Pe scenã, atât
sâmbãtã, cât ºi duminicã, vor
urca numeroºi artiºti ai mo-
mentului, precum Lidia Buble,
Deejay Ryno ºi Sylvia, Amna,
Nicole Cherry ºi mulþi alþii.
Evenimentul va fi prezentat de
Rãzvan ºi Dani de la Antena 1.

La sala de sport din car-
tierul Silva se vor desfãºura do-
uã manifestãri sportive: „Cupa

Oraºului Buºteni la Fotbal” ediþia a XI-
a ºi cea de-a V-a ediþie a Turneului de
Lupte Greco Romane.

În perioada 16-19 februarie, va
avea loc o nouã ediþie a  manifestãrii
de suflet, devenitã deja tradiþie: „Zilele

Oraºului Buºteni”. În cadrul ediþiei din
acest an, evenimentul va avea în pro-
gram, pe lângã mult aºteptatele

SC Servicii de Gospodãrire Ur-
banã SRL Ploieºti a efectuat pe
domeniul public, în perioada 6-10
februarie a.c., mai multe lucrãri.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri
de corecþie la arborii de pe domeniul
public ºi privat al municipiului în
ordinea depunerii cererilor ºi verifi-
cãrii în teren, în conformitate cu le-
gislaþia în vigoare (total doborâri arbori
– 9; total tãieri de corecþie ºi toaletãri

– 83) în urmãtoarele zone: Cornãþel,
Apelor, Înfrãþirii, Eremia Grigorescu,
Bulevardul Bucureºti, Gheorghe Doja,
Parc Mihai Viteazul, Ghe. Gr.Canta-
cuzino, Cristianul, Brebenei, Parc
Cameliei, Troienelor, Cameliei.

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

* Sere ºi pepiniere – activitãþi de
îngrijire, întreþinere material dendro-
floricol, livrat material la terþi etc.

3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie cape-
lã, grupuri sanitare ºi clãdiri adminis-
trative, monitorizare ºi intervenþii

SGU Ploieºti nu mai asigurã
iluminatul public în municipiu

utilitãþi ori de câte ori a fost necesar,
îndepãrtare gheaþã de pe aleile din
incinta cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public:
confecþionat rigle bãnci loc de joacã
Bariera Bucureºti, Parc Mihai Viteazul;
reparaþii gard tip lalea de pe str.
Cameliei - la sediul societãþii din Mircea
cel Bãtrân; ambalat instalaþii iluminat
ornamental - la sediul din Mircea cel
Bãtrân; vopsit cele 9 bãnci din parcul

Nichita Stãnescu Nord - la sediul so-
cietãþii; curãþat conducte refulare
fântâna artezianã Palat Administrativ
- la sediul societãþii; montat rigle bãnci
Parc Mihai Viteazul; identificare de-
ficienþe în teren în urma sesizãrilor
primite; deszãpezire bazine fântâni;
confecþionat elemente mobilier ur-
ban ºi obiecte de joacã în urma cons-
tatãrilor din teren; identificare pro-
bleme locuri de joacã Zona Vest în
urma sesizãrilor primite.

5. Iluminat public -  începând cu
data de 7.02.2017, a încetat con-
tractul de delegare a întreþinerii ºi
menþinerii sistemului de iluminat pub-
lic din municipiu. Aleºii locali au decis
ca acest contract sã fie atribuit direct
unei firme cu licenþã, pânã la orga-
nizarea licitaþiei prin care va fi de-
semnat operatorul.

Daniel Lazãr

Oraºul Buºteni se pregãteºte de ziua sa

Începând cu data de 10 februarie a.c., ISU Prahova continuã provocarea
lansatã semenilor în anul 2016 de a deveni voluntar în cadrul inspectoratului,
prin reluarea campaniei „Salvator din Pasiune”.

Demersul instituþiei amintite are la bazã beneficiile activitãþilor de voluntariat,
ca expresie a implicãrii, solidaritãþii ºi responsabilitãþii civice ºi valorii profesionale
a acestora, materializatã în sprijinul acordat comunitã•ilor pe timpul situa•iilor
de urgen•ã, dar •i pentru prevenirea lor.

Dupã parcurgerea unor programe de pregãtire, activitãþile derulate alãturi
de efectivele inspectoratului general vor consta în participarea la misiunile de
interven•ie, utilizarea noþiunilor de bazã în acordarea primului ajutor calificat,
implicarea în acþiunile de ajutor umanitar ºi în cele de popularizare a mesajului
preventiv.

Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã cei care doresc sã se alãture
pompierilor salvatori sunt urmãtoarele:

• vârsta cuprinsã între 16 ºi 65 de ani;
• apt din punct de vedere medical;
• sã nu fi fost condamnat pentru sãvârºirea infracþiuni lor cu intenþie;
• sã nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor

pentru situaþii de urgenþã.
Dosarul candidatului trebuie sã conþinã:
• cererea de înscriere;
• certificat de cazier judiciar (pentru persoanele cu vârsta peste 18

ani);
• copie dupã actul de identitate;
• aviz psihologic (cabinete psihologice acreditate – cu men�iunea „apt

pentru activitatea de voluntariat în cadrul ISU”);
• act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfãºurare;
• adeverinþã medicalã cu menþiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt

pentru muncã” (medicul de familie);
• acordul pãrinþilor/tutorelui legal, pentru persoanele cu vârsta sub 18

ani.
Dosarele complete ale candidaþilor vor fi depuse la sediul ISU Prahova din

str. Rudului, nr. 96, Ploieºti, de luni pânã joi între orele 10:00 – 14:00. În urma
analizei dosarelor, candida•ii vor fi contacta•i telefonic pentru a se prezenta în
vederea semnãrii contractelor •i furnizarea informa•iilor necesare urmãtoarelor
activitã•i.

Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obþinute
accesând site-ul www.isuprahova.ro ºi facebook/ISU Prahova.

Mihail Marinescu

Proiectul „Salvator din pasiune”
continuã în judeþul Prahova
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Primãria municipiului Ploieºti le rea-
minteºte ploieºtenilor, persoane fizice
ºi juridice, cã au obligaþia de a înlãtura
zãpada, gheaþa sau poleiul de pe tro-
tuarele din dreptul locuinþelor sau se-
diilor firmelor, în vederea asigurãrii depla-
sãrii în condiþii adecvate.

Pentru a se evita aplicarea de a-
menzi contravenþionale, vã informãm
faptul cã, în conformitate cu H.C.L. nr.
228/2006 pentru aprobarea Regula-
mentului privind stabilirea unor mãsuri
pentru gospodãrirea municipiului Plo-
ieºti, “neefectuarea sau efectuarea ne-
corespunzãtoare de cãtre persoanele
fizice sau juridice a operaþiilor de men-
þinere a curãþeniei, înlãturare a zãpezii,
gheþii sau poleiului, a trotuarelor ºi rigo-
lelor (inclusiv a grãtarelor gurilor pluviale),
din dreptul locuinþelor sau sediilor”
constituie contravenþie, iar sancþiunile
ce pot fi aplicate de Poliþia Localã Plo-
ieºti  sunt cuprinse între 500 ºi 1500

de lei pentru persoanele fizice ºi între
1000 ºi 2500 de lei pentru persoanele
juridice.

Totodatã, Primãria solicitã cetã-
þenilor sã acorde o atenþie deosebitã
îndepãrtãrii þurþurilor formaþi la nivelul
acoperiºului imobilului sau oricãrei alte
construcþii, astfel încât traficul pietonal
sã se desfãºoare în cele mai sigure
condiþii.

Acolo unde situaþia se impune, iar
gradul de dificultate în îndepãrtarea
þurþurilor este unul mãrit, cetãþenii sunt
rugaþi sã semnaleze aceste cazuri ape-
lând Dispeceratul Primãriei Municipiului
Ploieºti, la numãrul de telefon 0244/
984, respectiv Dispeceratul Poliþiei
Locale Ploieºti la telefon 0244/954.

(urmare din pagina 1)
Un puºti de doar 11 ani, alerga

dezbrãcat ºi plin de sânge, prin faþa
blocului strigând dupã ajutor. Fusese
martorul unei scene terifiante. Mama
sa, Mariana R., în vârstã de doar 36
de ani, fusese atacatã ºi înjunghiatã
chiar de iubit, un bãrbat cu ºase ani
mai tânãr, cu care urma sã se cãsã-
toreascã în curând.

Coºmarul a început duminicã
searã, atunci când Mariana a hotãrât
sã cheme în vizitã, în apartamentul
pe care îl închiriase de câteva luni,
pe douã dintre prietenele sale. Cele
trei fete au stat la poveºti pânã ce aca-
sã a apãrut ºi Alexandru Rusu, iubitul
Marianei. Bãrbatul a participat la dis-
cuþii ºi nu a pãrut deranjat de prezen-
þa celorlalte femei în casa iubitei sale.
Ceva s-a întâmplat, însã, peste noapte
astfel cã, spre dimineaþã a izbucnit
un scandal în toatã regula. Anumite
surse apropiate anchetei susþin cã
Alexandru i-ar fi fãcut avansuri uneia
dintre cele douã prietene, cu care ar
fi intenþionat sã întreþinã relaþii sexua-
le. Refuzat, bãrbatul s-a enervat ºi a
devenit violent. Mariana a sãrit în
ajutorul prietenei sale ºi de aici, totul
a degenerat. Alexandru a luat un cu-
þit cu care a lovit-o pe iubita sa pânã a
lãsat-o fãrã suflare. În ajutorul ei a sãrit

ºi David, fiul cel mare al femeii, dar
copilul a fost ºi el rãnit cu cuþitul la
umãrul drept. Înfricoºat de tabloul de
coºmar la care fusese martor, bãiatul
a fugit din casã ºi s-a refugiat într-o
altã scarã de bloc unde se pare cã
locuia o rudã ºi a dat alarma.

La ora 5 ºi 17 minute, Serviciul
de Ambulanþã Prahova a fost solicitat
ajutorul medicilor pentru douã victime.
Pentru una dintre ele, aceºtia nu au
mai putut face nimic. Murise în urma
rãnii profunde din zona toracelui care
îi atinsese organele vitale. David, bãia-
tul victimei, a fost transportat de urgen-
þã la Spitalul de Pediatrie din Ploieºti
unde a ºi rãmas internat. Medicii care
l-au consultat susþin cã, din punct de
vedere fizic, copilul este bine ºi în afara
oricãrui pericol, însã, pentru el, greul
de-abia acum începe. Se aflã încã în
stare de ºoc, iar medicii nu i-au spus
cã mama lui nu mai este. Ca princi-
pal martor, urmeazã sã fie ºi el audiat,
dar asta dupã ce va reuºi sã depãºeas-
cã starea de ºoc ºi în prezenþa unui
psiholog.

Principalul suspect al crimei este
Alexandru Rusu (30 de ani), un tânãr
din Bucureºti de fel, cu antecedente
penale, recent eliberat din închisoare
unde a executat o pedeapsã privativã
de libertate pentru proxenetism ºi

trafic de persoane. Alexandru ºi Ma-
riana s-au cunoscut recent undeva
în Anglia unde cei doi au trãit o perioa-
dã. S-au întors în þarã recent, la înce-
putul acestui an ºi urmau sã facã
nunta în varã.

Alexandru a fugit imediat dupã
scandalul din apartamentul iubitei
sale, iar poliþiºtii îl cautã atât în Prahova,
cât ºi în Bucureºti pentru a fi audiat.
Dacã va fi gãsit vinovat, acesta riscã
o pedeaspã cu închisoare de pânã la
30 de ani, pentru omor calificat ºi
vãtãmare corporalã.

Este cea de-a doua crimã oribilã
care se petrece în cartierul Mihai Bra-
vu în nici un an de zile. În toamna
anului trecut, cei ce locuiesc în zonã
au avut parte de un alt coºmar atunci
când au aflat cã o femeie respectabilã,
trecutã de 60 de ani, ºi-a omorât fiul,
un bãrbat de 40 de ani. Mai grav a
fost cã femeia îngropase cadavrul bã-
iatului în curtea casei, imediat dupã
comiterea crimei. Lucia Groza a
declarat atunci poliþiºtilor cã încercase
sã ascundã crima, doar cã remuº-
cãrile nu i-au dat pace, astfel cã s-a
autodenunþat. Lucia se aflã acum în
arest ºi urmeazã sã-ºi primeascã cât
de curând pedeapsa, pentru cã ºi-a
recunoscut fapta.

 (D.F.)

Ploieºtiul, în zodia crimei
Tânãrã, ucisã cu mai multTânãrã, ucisã cu mai multTânãrã, ucisã cu mai multTânãrã, ucisã cu mai multTânãrã, ucisã cu mai multe loe loe loe loe lovituri de cuþit,vituri de cuþit,vituri de cuþit,vituri de cuþit,vituri de cuþit,

de bãrde bãrde bãrde bãrde bãrbatul cu carbatul cu carbatul cu carbatul cu carbatul cu care tre tre tre tre trebuia sã se cãsãtebuia sã se cãsãtebuia sã se cãsãtebuia sã se cãsãtebuia sã se cãsãtorororororeascãeascãeascãeascãeascã

(urmare din pagina 1)
“Pãrerea mea despre dr. Lucian Jianu este cã ar trebui

sa se opreascã sã ia mitã (ºpagã) de la pacienþii sãi bolnavi
ºi sãraci! Merge un pacient la comisia anuala pt. a i se prelungi
pensia lui pe caz de boala cu încã un an - la Spitalul Orãºenesc
Sinaia, la dr. Lucian Jianu - dacã pacientul pune un plic cu
bani în mâna dr. Lucian Jianu, acesta îi va prelungi pensia cu
încã un an. Dacã pacientul este prea sãrac pt. a oferi preþul
unei pensii în plicul doctorului, atunci doctorul nemulþumit îi
va refuza prelungirea pensiei bolnavului! Bravo doctorului
Lucian Jianu din Sinaia care furã banii pacienþilor sãi bolnavi,

Lucian Jianu, medic din Sinaia,
acuzat de luare de mitã

care profita de ei pt. a se lãfãi dumnealui pe banii lor! Halal
integritate moralã! Dar aceasta nu o sã mai þinã mult timp:
ulciorul nu merge de multe ori la apã, ori se sparge, ori se
crapã!”, scria Ana M. pe sfatulmedicului.ro.

În luna ianuarie a acestui an, Ioan Nica, un alt medic, de
data aceasta ginecolog, fost ºef de secþie la Spitalul din
Câmpina, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspen-
dare pentru luare de mitã. Acesta a fost acuzat cã lua bani cu
titlu de mitã, de la pacientele sale, pentru întrerupere de sarcinã.

 (D.F.)

Georgel Savu, Elena Savu ºi Ele-
na Georgescu, administratorii unor
societãþi comerciale din Prahova, au
fost gãsiþi vinovaþi de înºelãciune cu
consecinþe deosebit de grave ºi ºantaj
pentru cã ºi-au obligat angajaþii sã
contracteze credite de la mai multe
bãnci comerciale. Muncitorii, oameni
sãraci, s-au trezit apoi cã trebuie sã
plãteascã ratele la împrumut, deºi nu
vãzuserã niciun leu din credit. Toatã
suma, peste 8 miliarde de lei vechi, a
intrat în buzunarul patronilor. Porcu-
rorii au aflat de acest caz abia când
oamenii au primit acasã somaþii de la
bancã prin care erau avertizaþi cã vor
rãmâne fãrã bunuri, dacã nu-ºi vor
plãti datoriile.

În total 20 de persoane au picat
în plasa angajatorilor care, pentru a
pune mâna pe sume mari, le-au mãrit
oamenilor salariul doar în acte. Curtea
de Apel Ploieºti a decis sã anuleze
aceste credite ºi sã confiºte de la vino-
vaþi sume importante de bani, astfel:

Savu Georgel trebuie sã plãteascã
10.000 euro, 10.500 lei; Savu Elena
Nadia: 17.400 lei; Savu Georgel ºi Savu
Elena Nadia: 19.500 euro (câte
9.750 euro); Savu Georgel, Savu
Elena Nadia ºi Georgescu Elena:
2.700 euro, 16.155,09 lei, 6.300 lei,
14.700 lei, 16.000 lei, 17.300 lei,
16.370,49 lei, 16.720 lei, 17.700 lei,
3.500 euro, 10.959,72 lei, 11.960,48
lei, 15.000 lei, 16.370,49 lei, 7.400
lei, 3.570 euro, 9.464,38 lei, 16.700
lei, 9.300,50 lei, 14.000 lei, 11.752,47
lei, 16.400 lei, 10.000 lei, 20.500 lei,
7.100 euro, 17.900 lei, 16.000 lei,
22.509,42 lei, 17.900 lei, 17.900 lei ºi
3.500 euro.

Ca pedeapsã principalã, Georgel
Savu, Elena Savu ºi Elena Georgescu
au fost condamnaþi la câte trei ani
de închisoare cu suspendare fiecare,
dar ºi la 60 de zile de muncã în folosul
comunitãþii. Decizia Curþii de Apel este
una definitivã.

(D.F.)

Trei administratori de societãþi
din Prahova, condamnaþi la
închisoare pentru cã ºi-au forþat
angajaþii sã ia credite de la bancã

Sindicatul Apicultorilor din România ameninþã cu proteste în stradã, dacã
autoritãþile nu vor lua mãsuri pentru rezolvarea situaþiei dificile în care se aflã
sectorul, principalele nemulþumiri fiind legate de mortalitatea familiilor de albine
din cauza utilizãrii neonicotinoidelor la tratarea culturilor; de modul în care se face
controlul mierii din România, dar ºi de lipsa subvenþiilor ºi a ajutorului de minimis
pe anul 2016. Potrivit unui comunicat al Agrostar remis, luni, AGERPRES, sindicaliºtii
cer interzi-cerea folosirii neonicotinoidelor ºi obligarea fermierilor sã afiºeze la loc
vizibil subs-tanþele folosite pentru tratarea culturilor, punctând asupra mortalitãþii în
masã a familiilor de albine. Nemulþumirile apicultorilor sunt legate ºi de Legea
Apiculturii, solicitând, totodatã, subvenþionarea de la bugetul de stat a fermelor de
multiplicare ºi selecþie, ajutorul de minimis pentru 2016, viziunea MADR legatã de
etichetarea, analiza ºi controlul mierii din România apicultorii ºi debirocratizarea în
cazul accesãrii fondurilor europene. “Sectorul apicol se confruntã cu probleme
deosebite. Nu se mai poate continua aºa. Am ajuns în situaþia ca noi sã mâncãm
surogat de miere ºi mierea noastrã sã fie vândutã în alte þãri. Copiii noºtri mãnâncã
miere cu pesticide. Domnul secretar de stat, Daniel Botãnoiu, a fost foarte receptiv
la problemele pe care le-am ridicat, dar aºteptãm lucruri concrete. În circa 10 zile
vom avea o nouã întâlnire. În funcþie de cum vor decurge lucrurile, cât de repede se
vor concretiza propunerile pe care le facem, vom stabili paºii de urmat. Oamenilor
le-a ajuns cuþitul la os ºi vom ieºi în stradã cu afumãtorile ºi echipaþi cu halate, cu
cizme. Sperãm ca importanþa apiculturii pentru omenire sã fie conºtientizatã de
cei care au frâiele agriculturii ºi situaþia sã se rezolve”, a declarat preºedintele
Sindicatului Apicultorilor, Dãnuþ Puiºoru.  În cadrul discuþiilor s-a pus problema creãrii
unui fond la care sã participe fiecare fermier cu o sumã pe hectar, pentru susþinerea
sectorului apicol ºi pentru despãgubiri în caz de mortalitate, având în vedere ºi
importanþa polenizãrii, se mai aratã în comunicat.

Dacã autoritãþile nu vor rezolva situaþia
dificilã în care se aflã sectorul,

Apicultorii ameninþã cu proteste în stradã

Atenþie la þurþuri!
Recomandãri pentru cetãþeni:
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În acest an, etapa naþionalã a
Olimpiadei de Tehnologia Informaþiei
se va desfãºura în Ploieºti, în cinci
locaþii: C.N. „Mihai Viteazul”, C.N. „I.L.
Caragiale”, Colegiul „Spiru Haret”,
Colegiul „Toma Socolescu” ºi C.N. „Ni-
chita Stãnescu”. Etapa judeþeanã se
va susþine pe 8 aprilie, iar cea naþio-
nalã în perioada 18-21 mai, ambele
etape în unitãþile de învãþãmânt mai
devreme amintite.

Secþiunea TIC
Pentru elevii din clasa a IX-a: la

etapa judeþeanã, cerinþele probei pot
face referire la conþinuturile corespun-

zãtoare primelor douã competenþe
generale din programa ºcolarã de TIC
în vigoare pentru clasa a IX-a; la etapa
naþionalã, cerinþele probei pot face
referire la conþinuturile corespunzã-
toare tuturor competenþelor generale
din programa ºcolarã de TIC în vigoa-
re pentru clasa a IX-a.

Pentru elevii din clasa a X-a: la
etapa  judeþeanã, cerinþele  probei  pot
face  referire  la  conþinuturile  cores-
punzãtoare competenþelor generale
1 ºi 3 din programa ºcolarã de TIC în
vigoare pentru clasa a X-a ºi la toate
conþinuturile corespunzãtoare progra-
mei ºcolare de TIC în vigoare pentru

clasa a IX-a; la etapa naþionalã, cerin-
þele probei pot face referire la toate
conþinuturile corespunzãtoare progra-
melor ºcolare de TIC în vigoare pentru
clasele a IX-a ºi a X-a.

Pentru elevii claselor XI-XII, atât
la etapa judeþeanã cât ºi la etapa
naþionalã,cerinþele pot face referire la
toate conþinuturile corespunzãtoare
programelor ºcolare de TIC în vigoare
pentru clasele a IX-a ºi a X-a. Proba
de concurs va permite utilizarea unor
medii de lucru specifice  disciplinei:
programe  de prelucrare a imaginii,
programe de prelucrare audio  res-
pectiv  audio-video, aplicaþii pentru
gestionarea de fiºiere, editoare HTML
etc.

Secþiunea C#
În  pregãtirea  probei  de  proiect

din  cadrul  secþiunii  C#  se  vor
avea  în  vedere  cu prioritate urmãtoa-
rele: prezentarea unui mediu de
programare vizual, operaþii ºi unelte
specifice ale acestuia; elemente de

programare orientatã pe obiecte în
context vizual; construirea interfeþei
utilizator (ferestre, controale, meniuri,
bare de unelte, obiecte grafice); ac-
cesarea ºi prelucrarea datelor stocate
în diverse formate: fiºiere text, docu-
mente din suita Microsoft Office
(Word, Power Point, Excel, Access),
baze de date locale, servere de baze
de  date (SQL Server Express); dez-
voltarea ºi prezentarea unei aplicaþii
în mediu vizual.

Etapa judeþeanã
Pentru ambele secþiuni, proba de

concurs va începe la ora 9.00 ºi va
dura 4 ore. La expirarea timpului
alocat probei, persoanele nominaliza-
te de cãtre preºedintele executiv al
Comisiei de organizare ºi evaluare
pentru etapa judeþeanã a Olimpiadei
de Tehnologia Informaþiei, membri ai
acestei comisii, vor prelua produsele
elevilor, în prezenþa acestora, în vede-
rea evaluãrii. În cazul în care un can-
didat doreºte sã pãrãseascã sala de

concurs înainte de expirarea timpului
alocat probei, se va aplica aceeaºi
procedurã la pãrãsirea sãlii. Dupã pre-
darea produselor, concurentul va
confirma prin semnãturã, în bor-
deroul sãlii de concurs, dimensiunea
propriului director, exprimatã în bytes.
Dupã preluarea produselor nu se vor
opera modificãri în produsele elevilor
ºi nu se vor redenumi fiºierele/
directoarele (nume ºi/sau extensie)
care cuprind produsele elevilor.

Etapa Naþionalã
Probele  de  concurs la etapa

naþionalã a Olimpiadei de Tehnologia
Informaþiei se desfãºoarã în acelaºi
mod ca ºi la etapa judeþeanã. Pentru
ambele secþiuni proba de concurs va
începe la ora 9.00 ºi va dura 5 ore.
Fiecare concurent va primi subiectele
în formã listatã, iar pe calculator va
gãsi resursele necesare ºi subiectul
în format PDF.

Mihail Marinescu

Cinci unitãþi de învãþãmânt din Ploieºti, gazdele etapei
naþionale a Olimpiadei de Tehnologia Informaþiei

antropice, despãduririle, deºertificarea ºi poluarea –
efecte ale activitãþilor umane asupra mediului, scenarii
despre evoluþia mediului, protecþia, conservarea ºi
ocrotirea mediului, managementul mediului înconjurã-
tor. La etapa judeþeanã, printre altele: Scenarii despre
evoluþia mediului, protecþia, conservarea ºi ocrotirea me-
diului, managementul mediului înconjurãtor. Regiona-
lizarea ºi globalizarea lumii contemporane: Dimensiunile
ºi domeniile regionalizãrii ºi globalizãrii. ªi pentru etapa
naþionalã se pune accent pe mediul înconjurãtor, dar ºi
pe regionalizarea ºi globalizarea lumii!

Pentru clasa a XII-a, la etapa localã ºi la cea
judeþeanã, se cer cunoºtinþe despre elementele de
geografice de bazã din Europa ºi România (tratare
comparativã si succesivã, de la Europa la România);
Spaþiul românesc ºi spaþiul european; Elemente fizico –
geografice definitorii ale Europei si ale României: - relieful
major (trepte, tipuri si unitãþi majore de relief), clima
(factorii genetici, ele-mentele climatice, regionarea
climaticã), harta sinopticã a Europei ºi a României;
hidrografia – aspecte generale; Dunãrea ºi Marea Neagrã,
înveliºul biopedogeografic,  resursele naturale; Elemente
de geografie umanã ale Europei ºi ale României: harta
politicã a Europei; România ca stat al Europei, populaþia
ºi caracteristicile ei geo-demografice; sistemul de oraºe
al Europei etc. Pentru etapa naþionalã se cer ºi lucruri
despre România ºi Uniu-nea Europeanã (U.E.), formarea
Uniunii Europene ºi evo-luþia integrãrii europene;
caracteristici geografice, politice ºi economice actuale
ale U.E.; Statele Uniunii Europene:  privire generalã ºi
sinteticã; studii de caz: Franþa, Germa-nia, Regatul Unit,
Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.

Mihail Marinescu

Au apãrut precizãrile privind organizarea ºi desfãºu-
rarea olimpiadei de geografie 2016-2017. Astfel, dupã etapele
locale, susþinute în ianuarie-februarie, se organizeazã cele
judeþene, pe 4 martie, iar faza naþionalã este programatã a
avea loc în perioada 18-23 aprilie – pentru clasele VIII, IX, X,
XI ºi XII.

Putem observa cã, printre cerinþe, la clasa a XI-a, se nu-
mãrã ºi cele referitoare la regionalizarea ºi globalizarea lumii,
subiecte arzãtoare, mult dezbãtute atât pro, cât ºi contra în
aceastã perioadã. Tendinþa în care se vrea a merge, de
cãtre majoritatea populaþiei, este în defavoarea globalizãrii,
dovadã fiind ºi rezultatul alegerilor recente din SUA.

Sã revenim, însã, la  olimpiada de geografie.
Conþinuturile asociate competenþelor specifice sunt

preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a
VIII-a. Subiectele vor fi realizate în funcþie de parcurgerea
tematicii din aceastã programã ºi în raport cu etapele
desfãºurãrii acesteia.

Printre altele, la etapa localã, se cer cunoºtinþe legate
de România, poziþie geograficã, relieful: caracteristici gene-
rale (trepte ºi forme de relief, proporþionalitatea reliefului),
unitãþile majore de relief: Carpaþii ºi Depresiunea Transilvaniei,
dealurile ºi podiºurile, câmpiile, lunca ºi Delta Dunãrii,
platforma continentalã; clima – factorii genetici ai climei,
elementele climatice; tipuri ºi nuanþe de climã; apele –
Dunãrea, râurile interioare, lacurile, apele subterane, Marea
Neagrã. La etapa judeþeanã, la clasa a IX-a: Pãmântul – o
entitate a Universului: Universul ºi Sistemul Solar, evoluþia
Universului ºi a Terrei, caracteristicile Pãmântului ºi conse-
cinþele geografice; mãsurarea ºi reprezentarea spaþiului
terestru: coordonatele geografice, reprezentãri cartografice,
mãsurarea ºi calculul distanþelor ºi al suprafeþelor pe hãrþi
geografice ºi în orizontul local, reprezentãrile cartografice ºi
societatea omeneascã. La clasa a X-a, la etapa judeþeanã:
Statele ºi grupãrile regionale de state, evoluþia în timp a
hãrþii politice, principalele probleme actuale de geografie
politicã; geografia populaþiei ºi a aºezãrilor umane - dinamica
populaþiei, bilanþul natural al populaþiei, mobilitatea teritorialã
a populaþiei, bilanþul total al populaþiei, evoluþia numericã a
populaþiei, tipuri de medii de viaþã etc., multe regãsindu-se
ºi la cerinþele pentru etapa naþionalã. La clasa a XI-a, etapa
localã: Modificãri recente ale mediului terestru, factorii
geoecologici – aspecte generale, geosistemul, ecosistemul
ºi peisajul geografic, factori geoecologici – caracteristici ºi
funcþionalitate, tipurile de medii geografice, tipurile de peisaje
geografice, mediile zonei temperate, hazarde naturale ºi

Subvenþia alocatã de Ministerul
Educaþiei Naþionale pentru consti-
tuirea fondului de burse ºi protecþie
socialã a studenþilor înregistreazã o
creºtere de la 83 lei/student bugetat/
lunã la 201 lei/student bugetat/lunã,
începând cu semestrul II al anului
universitar 2016-2017. Aceastã mã-
surã a condus la o creºtere a buge-
tului, la capitolul asistenþã socialã, cu
300 milioane de lei faþã de sumele
alocate anul trecut în acest scop. Bur-
sele se acordã pe perioada derulãrii
tuturor activitãþilor didactice iar numã-
rul beneficiarilor depãºeºte 150.000
de student.

Condiþiile de eligibilitate pentru a
intra în posesia burselor, precum ºi
sumele repartizate în funcþie de fie-
care tip de bursã (performanþã, merit,
studiu, socialã) sunt stabilite de
senatele universitare, în conformitate
cu prevederile Legii Educaþiei ºi cu
regulamentele proprii.

În acelaºi context, se precizeazã
cã, începând cu 1 februarie 2017,
potrivit unei hotãrâri de Guvern, stu-
denþii români ºi strãini din învãþã-
mântul universitar cu frecvenþã - li-
cenþã, master, doctorat - au gratuitate
la transportul feroviar intern la toate
categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe
toatã durata anului calendaristic,
indiferent de distanþã sau de rutele
cãlãtoriilor. Beneficiazã de aceastã
mãsurã 464.273 de studenþi, indife-
rent de vârstã, cu condiþia sã fie în-
matriculaþi în instituþii de învãþãmânt
superior acreditate/autorizate pro-
vizoriu.

Eliberarea legitimaþiilor gra-Eliberarea legitimaþiilor gra-Eliberarea legitimaþiilor gra-Eliberarea legitimaþiilor gra-Eliberarea legitimaþiilor gra-
tuite de cãlãtorie, cât ºi a abona-tuite de cãlãtorie, cât ºi a abona-tuite de cãlãtorie, cât ºi a abona-tuite de cãlãtorie, cât ºi a abona-tuite de cãlãtorie, cât ºi a abona-
mentelor lunare gratuite se facementelor lunare gratuite se facementelor lunare gratuite se facementelor lunare gratuite se facementelor lunare gratuite se face
astfelastfelastfelastfelastfel:

-pânã la începerea anului uni-
versitar 2017/2018, în baza legiti-
maþiei de student pentru reducere
la transport, respectiv a unui act de

identitate (carte de identitate sau
paºaport);

-dupã începerea anului uni-
versitar 2017/2018, în baza legiti-
maþiei de student pentru reducere/
gratuitate la transport, cât ºi a unui
act de identitate respectiv carte de
identitate sau paºaport;

-pânã la începerea anului uni-
versitar 2017/2018, pentru studenþii
care nu au beneficiat de legitimaþia
de student pentru reducere/gratuita-
te la transport, pe baza unei adeverin-
þe eliberate de instituþia de învãþã-
mânt superior la care sunt înma-
triculaþi.

De asemenea, elevii din învãþã-
mântul obligatoriu, profesional, in-
clusiv postliceal, liceal acreditat/au-
torizat beneficiazã de tarif redus cu
50% pentru transportul feroviar intern
la toate categoriile de trenuri, clasa a
II-a, pe tot parcursul anului calenda-
ristic.

În ceea ce priveºte transportul cu
metroul pentru studenþi, s-a decis di-
versificarea ofertei tarifare, aceasta in-
cluzând, pe lângã abonamentul lu-
nar cu reducere 50%, în primã fazã,
ºi restul de titluri de transport: 2 cãlã-
torii, 10 cãlãtorii, abonament sãptã-
mânal, abonament 1 zi, cu reducere
50%, în faza a II-a, mai exact începând
cu 1 iulie 2018. Studenþii orfani sau
studenþii proveniþi din casele de copii
beneficiazã de gratuitate pentru
transportul cu metroul pe tot parcur-
sul anului universitar. Pe perioada va-
labilitãþii abonamentului lunar stu-
denþii nu mai pot beneficia de redu-
cere la alte titluri de cãlãtorie cu me-
troul. Suma alocatã bugetului Ministe-
rului Transporturilor pentru deconta-
rea facilitãþilor la transportul pe calea
feratã ºi cu metroul a elevilor ºi stu-
denþilor este de 200 milioane lei.

Sâmbãta viitoare, pe 25 februarie, se va desfãºura etapa judeþeanã a
Olimpiadei de Limba ºi Literatura Românã. Vor participa 750 de elevi,

mai exact 400 de elevi de gimnaziu ºi 350 de liceu. Pentru gimnaziu, olimpiada
se susþine la ªcoala Gimnazialã „Sf. Vasile” din Ploieºti, în timp ce elevii de
liceu vor fi prezenþi la Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” din Ploieºti.

Mihail Marinescu

Noi beneficii pentru elevi ºi studenþi.
Subvenþii mãrite, transport gratuit

cu trenul, 50% reducere a
abonamentului lunar la metrou!

Mihail Marinescu

Etapa judeþeanã a
Olimpiadei de Românã,

pe 25 februarie

Despre globalizare ºi regionalizare
la Olimpiada de Geografie!
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GREªELI GRAVE
DE ALIMENTAÞIE CARE

TE ÎMBOLNÃVESC
Medicul Pavel Chirilã este unul dintre pro-

motorii alimentaþiei sãnãtoase ºi, în fiecare zi, îi
trec pragul oameni cu probleme grave de sãnã-
tate pentru a-i cere sfatul. În cartea sa „Nu hrãni
cancerul! Alimentaþia este aliatul tau împotriva
cancerului”, medicul atrage atenþia cã factorii
alimentari declanºatori de cancer sunt în spe-
cial zahãrul alb, sãrurile nitrice din compoziþia
preparatelor din carne (mezeluri) sau sub formã
de azotaþi, folosiþi în agricultura europeanã, scrie
revista Doctorul Zilei.

În stomacul omului o parte din aceste sãruri
se transformã, în combinaþie cu acidul clor-
hidric, într-o substanþã numitã dimetil-nitrozamil,
100% cancerigen. Dacã dimetil-nitrozamina este
administratã unui ºobolan, în 14 zile declan-
ºeazã cu certitudine cancerul, efectuându-se
diverse experiente pe animalul bolnav.

Iatã câteva realitãþi adunate de la profesorul
Pavel Chirilã, care ºi-a consacrat cu adevãrat
existenþa ajutorãrii bolnavului de cancer. „Zilnic,
aproximativ cinci pacienþi cu cancer vin în
cabinetul meu ºi îmi cer terapii altele decât cele
recomandate de oncolog. Eu îi întreb ce sfaturi
au primit de la medic legate de alimentaþie. Si,
invariabil, aproape 99% dintre aceºti pacienþi
îmi spun cã au fost sfãtuiþi sã mãnânce orice,
dar mai ales fripturi în sânge, adicã o alimentaþie
hipercaloricã, deºi aceasta favorizeazã can-
cerul”, spune profesorul Chirilã. Or acest volum,
pentru elaborarea cãruia au fost consultate
tratate celebre elaborate de reputaþi specialiºti
din Germania, SUA, Canada, Italia, concluzionea-
zã cã „bolnavul de cancer trebuie sã aibã o ali-
mentaþie sãracã în proteine de origine animalã”.

“Sute ºi mii de studii fãcute în lume au
identificat alimentele cu potenþial oncogen care,
dacã sunt folosite în cantitãþi mari, pot favoriza
instalarea unui cancer. De exemplu, abuzul de
proteinã de origine animalã poate favoriza
apariþia cancerului. Mai ales atunci când carnea
mai este ºi de proastã calitate, cu hormoni, cu
animalul hrãnit cu organisme modificate genetic,
riscul creºte. Nu mai vorbesc de categoria numi-
tã mezeluri, salamuri, care conþin o substanþã
numitã nitrozaminã, doveditã a fi cancerigenã.
Aceasta este printre puþinele substanþe onco-
gene cunoscute în lume pe care laboratoarele
de cercetare oncogene o folosesc de câteva
decenii pentru cercetare. Dacã dai aceastã
substanþã în dozã mai mare unui animal de ex-
perienþe astãzi, cu precizie a 14-a zi acesta are
cancer la ficat. Despre proteina de origine ani-
malã toate tratatele de oncologie serioase spun
cã favorizeazã instalarea unui cancer. Aceeaºi
poveste este cu zahãrul,” a explicat dr. Chirilã.

Alte realitãþi cumplite: România este pe
primul loc în Europa la incidenþa a trei tipuri de
cancere: de plãmân, de col uterin ºi de creier.
Tot pe primul loc suntem ºi la mortalitatea prin
cancer. În România sunt 480.000 de bolnavi
de cancer, adica 1 la 40. La noi, perioada de la
diagnosticare ºi pânã la moartea bolnavului este
cea mai scurtã din Europa.

ªi, totuºi, existã scãpare. „Nu numai inciden-
þa mare ºi mortalitatea prin cancer, ci ºi o treime
din cancere pot fi evitate prin adoptarea unui
stil de viaþã echilibrat.

NU FUMAÞI!
Fumatul este cancerigen prin mai mulþi

factori: nicotina, aditivii chimici numiþi sosuri în
industria tutunului (în numãr de peste 600 care
definesc anumite branduri de þigãri) care sunt
arºi la 800 de grade celcius ºi ingeraþi în þigãri
dezvoltã factorii cancerigeni ºi Poloniul radioactiv,
pe care tutunul îl absoarbe din sol.

“România are incidenþa cea mai mare la
cancerul pulmonar dintre toate þãrile europene.
Este simplu de înþeles, pentru cã ºi incidenþa
fumatului, la persoanele adulte din România
este de 27%. Un sfert din populaþia României
fumeazã zilnic doi, trei euro. Cancerul de

plãmâni este o boalã care rãspunde foarte greu
la tratamentele oncologice ºi singura mãsurã
eficientã cu adevãrat ºi mult mai ieftinã este sã
evitãm fumatul. 80% din bolnavii de cancer
pulmonar sunt fumãtori. Diferenþa de 20% de
cancere sunt persoane expuse la pulberi din
aer. De exemplu, Bucureºtiul este cel mai poluat
oraº cu pulberi dintre toate capitalele europene.
Profilaxia este un „tratament” mult mai eficient”,
a explicat Pavel Chirilã, precizând cã “toþi factorii
oncogeni care sunt prezentaþi în carte au o
perfidie ieºitã din comun. Ei declanºeazã
cancerul dupã o perioadã de 20-30 de ani de
greºeli. Asta se întâmplã ºi cu fumatul ºi ºi cu
unele alimente. Nu dau cancer pe loc”.

NU CONSUMAÞI ZAHÃR
ALB RAFINAT!

Zahãrul alb este al doilea factor oncogen
ca frecvenþã în cazurile de cancer, a precizat
Dr. Pavel Chirilã. „A apãrut în 1833 ca un produs
de izolare, de rafinare ºi impactul metabolic
asupra organismului uman a fost enorm pentru
cã, mii ºi mii de ani, fiinþa umanã a consumat
doar glucide complexe din naturã. Adicã singu-
rele surse de glucide au fost mierea ºi fructele.
Zahãrul este un produs izolat ºi scos din con-
textul natural ºi din complexul poliglucidic, fapt
pentru care organismul se luptã foarte greu cu
acest dizaharid, cu acest carbohidrat zaharat
ºi, în organismul uman, zahãrul creeazã un
dismicrobism intestinal(…), distruge flora micro-
bianã care este bunã pentru organism. Al doilea
efect este stimularea insulinei care, la rândul
ei, stimuleazã factor de creºtere celularã, o
substanþã cancerigenã ce induce mitoze. În al
treilea rând, zahãrul creºte nivelul de estogeni
în sângele femeii ºi o cantitate crescutã de
estrogeni favorizeazã instalarea unui cancer în
zona genitalã la femei. Pe acelaºi principiu ca ºi
þigara, îþi trebuie 20-30 de ani sã observi conse-
cinþele nefaste ale consumului de zahãr alb.

NU CONSUMAÞI FÃINA
ALBÃ SAU FÃCEÞI-O

CÂT MAI RAR!
A doua mare catastofã alimentarã, care

conþine într-un procent foarte mare amidon (cu
efecte similare ca ºi consumul de zahãr alb)
este fãina albã.

EVITAÞI FRUCTELE ªI
LEGUMELE CARE ARATÃ

FOARTE BINE ªI, MAI
ALES, MEZELURILE!

Sãrurile nitrice care se folosesc pentru sti-
mularea creºterii plantelor, fructelor ºi semin-
þelor, având nucleul nitro, stimuleazã atât talia
plantelor, cât ºi greutatea fructelor, a rodului ºi
a seminþelor. “Celula canceroasã aºa se ºi de-
fineºte, ca o creºtere anarhicã a celulelor unui
organ. La ora actualã, existã douã surse peri-
culoase de sãruri nitrice în alimentaþia omului:
cea din pãmânt (în Europa se toarnã circa
300.000.000 de tone de azotat în pãmânt, care
este în parte fie preluat de plante, fie transportat
de apele subterane ºi plimbat prin toatã Europa
ºi o parte rãmâne în sol) ºi cantitatea de circa
300 de mg de sãruri nitrice pe care o gãsim în
kilogramul de mezeluri (60% este carne ºi restul
sunt sãruri nitrice). Dupã 10-20 de ani se atinge
pragul în care un cancer se poate declanºa.

INTERESAÞI-VÃ DACÃ
LEGUMELE ªI FRUCTELE

AU FOST STROPITE CU
INSECTICIDE!

Azotaþii, nitraþii ºi nitriþii, folosiþi ca stimulenþi
pentru plante, au efecte atât asupra plantelor,

cât ºi a omului. La plante le-a scãzut drastic
imunitatea, capacitatea lor de a se apãra de
dãunãtori. Aºa au apãrut peste 1000 de formule
de insecticide. Acestea sunt remanente ºi rãmân
în plantã sau fruct ºi omul le consumã.

CITIÞI CU ATENÞIE
INGREDIENTELE
PRODUSELOR

CUMPÃRATE! E-urile ªI
ADITIVI ALIMENTARI SUNT

CANCERIGENI
Aceste substanþe sunt adãugate în hranã

numai ºi numai din motive organoleptice, sã
aibã o culoare mai frumoasã, sã aibã un gust
mai bun. “Cert este cã, dacã mergeþi în maga-
zinele din România ºi cumpãraþi o anumitã bãu-
turã o sã vedeþi cã este conservatã cu Benzoat
de Sodiu. Dacã mergeþi în Viena, Paris, Berlin
acelaºi produs este conservat cu Sorbat de
Potasiu. Benzoatul de Sodiu este o substanþã
care este pusã pe lista neagã în toatã Europa ºi
America. Trebuie sã ne dea de gândit de ce
corpul românesc poate sã consume benzoat
de sodiu ºi cel american nu”, este exemplul cel
mai concret pe care Pavel Chirilã l-a dat la lan-
sarea cãrþii.

NU CONSUMAÞI
ORGANISMELE

MODIFICATE GENETIC
Pavel Chirilã a atras atenþia cã viteza cu

care se înmulþeºte acest flagel mondial, cance-
rul, este uluitoare ºi omul nu face decât sã acce-
lereze ºi mai mult prin stilul de viaþã. În urmã cu
40 de ani, incidenþa cancerului era pe locul 10
în patologia generalã.În prezent, mortalitatea prin
cancer a ajuns pe locul II, dupã bolile de inimã
ºi se prevede cã în zece ani va ajunge pe primul
loc.

“Ultima mare fantezie a omului sunt organis-
mele modificate genetic. Este o luptã crâncenã
la ora actualã pentru a introduce în toate þãrile
din lume organisme modificate genetic. A fost
o disputã anul trecut în Europa, iar cultivarea
pe pãmânt european nu este permisã. Doar în
România vedem pe marginea drumului culturi
cu pancarte (vreo 500.000 de ha de pãmânt)
ºi… spunem cã sunt pentru cercetare”, este în
opinia profesorului un alt exemplu care ar trebui
sã ne îngrijoreze.

EVITAÞI TERAPIILE
HORMONALE!

Abuzul de hormoni în tratamente ºi nu nu-
mai în tratamente creºte riscul de cancer în

sfera genitalã a femeilor de douã ori ºi jumãtate.
Statisticile aratã cã, în ultimii 20 de ani s-au
consumat în lume peste 20.000 de tone de
pilule contraceptive. ªi steriletul este o altã sursã
oncogenã, pentru cã elibereazã hormoni. Ferti-
lizarea în vitro este un alt mod în care în corp
sunt introduse cantitãþi imense de hormoni pen-
tru a se prinde sarcina.

ATENÞIE LA
PARABENII DIN

ANTIPERSPIRANTE!
Parabenii din antiperspirante blocheazã

transpiraþia toxicã care se întoarce în organism
ºi favorizeazã instalarea unei tumori.

RELAXAÞI-VÃ!
FACTORII PSIHICI
POT DETERMINA

APARIÞIA CANCERULUI!
Potrivit prof.  Paver Chirilã, stresul poate

determina apariþia cancerului, dacã îndeplineºte
patru condiþii: “Condiþia numãrul 1 este sã fie
un stres foarte mare în viaþa psihicã a bolnavului.
A doua condiþie este sã fie un stres care îl ia
prin surprindere. A treia condiþie este sã nu
aibã pe cine sã se sprijine ºi, cea de-a patra
condiþie este sã realizeze cã nu are soluþii sã
iasã din acest stres. Dacã se îndeplinesc toate
aceste condiþii, existã riscul de a apãrea un
cancer în urmãtoarele 12 luni”, a rezumat un
factor oncogen care este prezentat pe larg ºi în
cartea “Prevenirea cancerului”.

“Este un flagel mondial ºi România are cei
mai deterioraþi indicatori de cancer dintre toate
þãrile Uniunii Europene: cea mai mare mortalitate
prin cancer, iar la trei cancere deþine locul 1 ca
incidenþã, ca frecvenþã (e vorba de cancerul
pulmonar, de col uterin ºi cerebral). Ca sã fie
situaþia ºi mai tristã, pe baza indicatorilor de
sãnãtate publicã pe care îi avem la îndemânã,
putem spune cã poporul român este cel mai
bolnav din Europa. În plus faþã de cancer, are
cea mai micã speranþã de viaþã, are cea mai
mare mortalitate infantilã, are de 10 ori mai
multe cazuri decât media europeanã, are cel
mai grav spor negativ al populaþiei, are cea mai
mare incidenþã a bolile infecþioase ºi parazitare.
România are ºi cel mai mare numãr de copii
cu cancer. Sunt circa 5000 de copii cu cancer
înregistraþi ºi un total de 450.000 sunt în regis-
trele de evidenþã a cancerului. Toate statisticile
mondiale apreciazã cã circa o treime din bolnavii
de cancer fac aceastã boalã din cauza unui
stil de viaþã ºi a unei alimentaþii greºite. În stilul
de viaþã, domeniul cel mai important îl
reprezentã alimentaþia”, a mai spus Pavel Chirilã.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Prof. dr. Pavel Chirilã: „Nu hrãni cancerul!”
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DRAMÃDRAMÃDRAMÃDRAMÃDRAMÃ
Joi, 16 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –

„Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”, de Petr Zelenka. Regia: Alexandru
Mãzgãreanu. Cu: Oxana Moravec (Vera), Ioan Coman (Fratele,
Soþul), Irina Antonie (Bea, Barbi, Fata din cimitir), Karl Baker (Paul,
Fotograful), Paul Chiribuþã (Tatãl, Terapeutul), Crenguþa Hariton
(Cumnata, Îngrijitoarea, Magda), Alin Teglaº (Bob, Administratorul,
Poliþistul).

Sâmbãtã, 18 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „„„„„AAAAAvvvvvarararararul”ul”ul”ul”ul”, adaptare de Cristi Juncu dupã J.-B. P. Moliere.
Regia: Cristi Juncu. În distribuþie: Constantin Cojocaru (Tatãl), Andi

Vasluianu (Baronu’), Ionuþ Viºan (Frãþiorul), Mihaela Popa
(Surioara), Cristian Popa (Consilierul), Florentina Nãstase
(Prinþesa), Ada Simionicã (Agenta), Bogdan Farcaº (Primul

bodyguard), Ion Radu Burlan (Al doilea bodyguard), Eliza Teofanescu
(O actriþã), Ana Creþu (O altã actriþã), Andrei Radu (Un actor), Rãzvan
Bãltãreþu (Tete Recuziteru’)

Duminicã, 19 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
– „Ce vor fetele” „Ce vor fetele” „Ce vor fetele” „Ce vor fetele” „Ce vor fetele”, adaptare de Dragoº Câmpan. Regia: Dragoº
Câmpan. În distribuþie: Nadiana Sãlãgean (Alice), Ioana Farcaº (Laura),
Otilia Pãtraºcu (Betty), Cristina Moldoveanu (Tina), Dragoº Câmpan
(Manolo), Bogdan Farcaº (Jesus).

REVISREVISREVISREVISREVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 17 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –

Madridul arãta în ochii lui, pãziþi
de sprâncene groase, în care câþiva
„ghiocei” se iviserã aºa, nu ºtia când,
a oraº pe care mâinile arhitecþilor îl
zidiserã numai din ceea ce istoria vroi-
se, în trecerea ei, ºi pe aceste melea-
guri lãsând frumuseþi uimitoare drept
mãrturie; toate câte încãpeau, prin iriºii
de agatã, pe retinele acum obosite,
ajutate de ochelari, istoria le apropia
într-o imagine amplã, pe care, de s-ar
mai fi urcat iarãºi în avionul sãu, le-ar fi
revãzut ca întîia oarã. Se gândi cã ar fi
fost posibil sã însemne aceastã
cavalcadã de priveliºti, dorinþa de  mul-
þumire a generaþiilor prezentului, pen-
tru îndrãzneala ºi ingeniozitatea
acelora trecute; construcþiile durate
aveau sã pulseze plãcerea celor de
mai târziu. În puhoiul încã strãin lui, se
pierdea ºi el – ultimul Cantacuzino,
pentru România rãzboiului abia ter-
minat, un fost erou, pentru Spania –
noua lui þarã, un  anonim; fugitul dintr-
o istorie într-alta. Pãrea însã tristã, toatã
aceastã panoramã, peste care el,
acum unicul descendent valah din nea-
mul Cantacuzino, singur printre aceºti
oameni liberi, trupeºi, veseli ºi nebuni
dupã femei ºi amor, anonimul Cons-
tantin Cantacuzino – un bãrbat trecut
de 50 de ani, lua viaþa de la capãt.
Omul cândva aviatorul nommber one
în rãzboiul sfârºit acum 10 ani, chipeºul
nou apãrut pe Avennida Hernandez
pãrea un turist care nu vãzuse
vreodatã metropola ibericã. În costum,
cravatã, garoafã la butonierã ºi oche-
lari de soare, mai degrabã de moto-
ciclist, decât de simplu trecãtor, Bâzu
se plimba singur, pânã la primul chioºc
de presã, apoi revenea lângã Nadia,
sã savureze cafeurile – cum le numea
frumoasa lui soþie, cândva rãpitoarea
domniºoarã Kujnir, fiica avocatului
angajat de miliardarul Auschnitt. Când
amintirea mignonei Mariona îl cople-
ºea, optimismul dispãrea în minutele
de somn – pe care licoarea neagrã i-l
stre-cura sub pleoape – unde, preþ de
multe clipe, o revedea pe Mariona ºi-i
auzea vorbele când ºtrengãreºti, când
plân-gãcioase, ultimele fiind  durerea
strigatã „De ce nu m-ai luat cu tine,
tãticule drag?”

- N-o poþi lãsa acolo, Titule, în gura
lupilor lui Stalin!, spunea mereu Nadia,
afectatã cã nu este ea mama copilei
pãrãsitã cel puþin pentru un timp. – Ai
tu liniºtea pãrinteascã, departe de
fiinþa cãreia i-ai dat viaþã?

Plãnuise, în sinea ei, sã se des-
partã. Omul pe care îl iubise „ca-n
filme” rãmãsese un autentic vaga-
bond. I se confiscase toatã averea care
n-o pierduse, încã, la poker. Toate
meritele lui de pilot de elitã pieriserã
sub efectul prescrierii lor, de cãtre
comuniºti. Cum o sã îndure sãrãcia în
care singur se aruncase, în vreme ce
ea este curtatã de tipul cu fermã din
America? Descoperise cã preferã, de
câteva nopþi, sã doarmã singur, iar
când nu izbutise sã gãseascã de lucru,
devenise nervos, acru, respingãtor.

- Mã gândeam sã-i propun prie-
tenului meu, James, s-o invite pe Ma-

riona la vila  din Paris, unde trãiesc,
sãnãtoase tun, mama ºi soacra lui,
singure. Am avea o ºansã de împlinire
teribilã!

Vorbise parcã singur, pentru el ºi
pereþii dormitorului lor, fiindcã Nadia îl
aduse la hotârârea ei; civilizat, sã nu
existe nici cea mai subþire umbrã asu-
pra relaþiei lor; ea – mulþumindu-i pen-
tru dragostea ºi respectul care i le-a do-
vedit – pleacã peste Ocean. Pãstrân-
du-i aceeaºi admiraþie, va lua acolo
bustul pe care Bâzu ºi-l fãcuse,  în po-
potã, din miez de pâine...

Azi-noapte, singur în patul lor
odinioarã, îl visã pe locotenentul Tudose
– pilotul lui secund, cãruia, odatã ajuns
pe aeroportul din Milano, el i-a lãsat în
pazã avionul care, printr-o adevãratã
minune, primise viza „autoritãþii” (care
îl suspecta de legãturi cu anglo-
americanii) pentru 21 ianuarie. „Cum
o s-o duceþi domnule cãpitan, singur
printre strãini? Nu era mai înþelept sã
vã-ntoarceþi acasã, la fiica dumnea-
voastrã? Suferã mult, ºtiþi cã fetele sunt
mai iubitoare faþã de taþii lor... Mã
scuzaþi de-ndrãznealã, dar eu am ºi
nepoþi, ºi ºtiu cum vine asta...”. Dacã ar
fi trãit, cuvintele-astea i le-ar fi aruncat
pur ºi simplu în obraz taicã-su, Mihai –
primogenitura celebrului sãu bunic,
Nababul, poreclit aºa cã era mai bogat
ca regii þãrii, zgârcit foc, dar cu-o inimã
de mamã. Tudose cel real pãþise însã
necazul care, de când nu-i mai apãrea
în vis, Bâzu credea cã omul s-a supãrat
cu jurãmânt, pe el, a doua zi – pe 22
ianuarie 1948 – necazul, îºi spune, l-a
lovit cu puterea trãznetului, îngãimând
cele scrise pe-o hârtie: „Dragã domnule
Tudose ºi dragi camarazi, Am expediat
astã searã Societãþii T.A.R.S. urmã-
toarea telegramã: „Rãspuns trata-
mentului ce mi-aþi aplicat, rog consi-
deraþi-mã demisionat”. Ca atare îmi iau
rãmas bun de la voi toþi ºi înþelegeþi din
textul telegramei ºi motivul unei
hotãrâri pe care nimeni pe pãmânt nu
a cunoscut-o pânã în acest moment ºi
pe care am luat-o în urma ºi în mo-
mentul celor la care mã refer în tele-
gramã”. Copilotul simþise cã înnebu-
neºte ºi-i trecu prin minte glonþul tras
în tâmplã... Frica izbucni în el deodatã
cu ura ºi dispreþul, socotindiu-se trãdat;
ancheta pornea, din capul locului, cu
suspiciunea de complicitate, decla-
rându-l, dupã dogma nouã. „duºman
al poporului”. Urcând din nou în cabina
de navigaþie, citi ultimele rânduri, cu-
prins de frigurile care îl scuturau de-a-
ntregul, din nou cu gândul la pistol.
„Spuneþi tuturor ºi aflaþi cã nu vã uit pe
voi toþi ºi cã nu-mi uit anga-jamentele
personale, pe care le-am înþeles din pur-
tarea fiecãruia, mari ºi mici, cãtre mine.
Multe bune urãri la toþi în Bucureºti”.

- O vei rãni adânc pe Alice, Nadia,
cu ruptura pe care o anunþi! Te-a preþuit
ca pe sora ei. Norocul sãu este depãra-
trea de noi, o vreme nu va ºtii despre
nenorocirea amîndorura... Simt cã
manºa nu mai rãspunde la comenzile
destinuelor noastre... Dacã tu aºa vrei...
ªi n-am cu mine mãcar paraºuta!...

Ultima zi de sâmbãtã a lunii ia-
nuarie 2017, 28, a ocazionat, pentru a
X-a oarã consecutiv, ridicarea cortinei pe
scena umorului românesc, în oraºul
cândva al celebrei Fabrici de Mobilier
Tapiþat RELAXA, cu prilejul ediþiei jubiliare

a Festivalului Internaþional de Poezie ºi
Epigramã „Romeo ºi Julieta la Mizil”.

„Naºul”
Numele Festivalului – de 10 ani

devenit renume! – îl datorãm remar-
cabilului publicist interbelic, dramaturg
ºi poet George Ranetti, nãscut la Mizil
pe 19 octombrie 1875, decedat pe 2
mai 1928 la Bucureºti, autorul comediei
teatrale „Romeo ºi Julieta la Mizil” –
„Parodie de situaþii shakespeariene în
condiþiile provinciei natale a scriitorului”
(cf. Dicþionarului Personalitãþilor
Prahovene, ediþia 2003, pag. 323).

Fondatorii
Festivalul cu acelaºi nume are te-

meiul moral ºi juridic în Fundaþia Cul-
turalã omonimã, întemeiatã – în 2012
– de domnii prof. Laurenþiu Bãdicioiu,
preºedinte, prof. Victor Minea, vice-
preºedinte, ec. Claudiu-Remus Minea,
secretar, av. Ion Busuioc ºi prof. univ. dr.
Alexandru Cristian Minea, care „îºi do-
reºte sã contribuie la promovarea spiri-
tualã a comunitãþii prin iniþiative culturale
locale, regionale, naþionale ºi interna-
þionale” ºi pentru „îmbunãtãþirea vizibili-
tãþii Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu”.

Asaltul creatorilor
Ediþia jubiliarã – 2017 – a magneti-

zat autorii de versuri clasice ºi „albe”,
precum ºi pe aceia de ironii rimate –
într-atâta încât numericul lor a trebuit

notat cu 3 cifre. La secþia Poezie, 352
participanþi iar la secþia Epigramã, 167
participanþi. Juriile au întrunit perso-
nalitãþi specializate în celor douã genuri
literare.

Programul
Organizatorii – consacraþii diriguitori

ai Culturii mizilene, profesorii Victor Mi-
nea ºi Laurenþiu Bãdicioiu – au proiec-
tat a X-a ediþie a Festivalului Interna-
þional „Romeo ºi Julieta la Mizil”, pe ani-
versarea marii personalitãþi ale Culturii
Naþionale, liberalul ºi epigramistul
Mircea Ionescu-Quintus, care, pe 18
martie 2017, va împlini admirabila
vârstã de o sutã – 100 de ani!!! Am rele-
vat personalitatea marelui om politic ºi
de litere în reportajul recent apãrut în
aceastã paginã. Programul a reiterat
fundalul artistic-creativ al Festivalului ca-
re, prin geniul lui George Ranetti, perma-
nentizeazã adagiul shakespearian în-

tr-o provinicie româneascã, cu participãri
eminente precum ªtefan Cazimir,
George Corbu, Corneliu Berbente, Cor-
nel Udrea, Alexandru ªonea, Lazãr
Avram, Alexandru Þiclea, Dan Popescu,
Marian Avramescu, Constantin Rusnac,
Nicolae Angelescu, Liliana-Otilia Þe-
nescu, Mihai Moraru, Cristina Marian
Ionescu, Cristina Petre, Christian Crãciun,
o delegaþie a raionului Ialoveni – Basa-
rabia, Constanþa Donose, Vasile La-
danciuc, Ion Popa-Pãdure, Iulia Vãduva.

Scurtã reculegere
S-a pãstrat un minut de reculegere

în memoria unora dintre vedetele
ediþiilor precedente ale Festivalului,

plecate dintre cei vii, cele mai recente
fiind scriitorul Corneliu Leu ºi apoi  aca-
demicianul Solomon Marcus.

Spectacolul
Reuniunea s-a deschis cu intonarea

Imnului Naþional, urmat de Imnul Festi-
valului. Luiza Toboc a prezentat progra-
mul, într-o ageabilã succesiune de mo-
mente eclatante. Evocând excepþionala
presonalitate a academicianului Solo-
mon Marcus, profesorii Victor Minea ºi
Laurenþiu Bãdicioiu au portretizat viaþa
ºi opera ilustrului om de ºtiinþã – mate-
matician –, în secvenþe alternativ sus-

þinute în faþa numerosului public. Au
vorbit apoi, despre Festival ºi despre
Mircea Ionescu Quintus, prof. Nicolae
Angelescu, ºeful Inspectoartului ªcolar
Judeþean Prahova, Galina Vieru, ºefa
Invãþãmântului pe raionul Ialoveni –
Republica Moldova, prof. univ. Alexandru
ªonea, dl. Silviu Negraru – primarul
Mizilului, Dumitru Sîrghie, din partea
juriului de Poezie. Armonia ritmurilor
romantice a adus-o minunata sopranã
Daniela Vlãdescu, a cãrei voce, scãpatã
cu bine de o rãcealã rebelã, a fermecat
asistenþa cu arii ºi ºlagãre din muzica
de operã, operetã ºi de dans.

Parada premiaþilor
Juriile care au prezidat concursurile

de Poezie ºi, separat, de Epigramã, au
decretat câºtigãtori locurilor 1, 2 ºi 3,
câtorva dintre aceºtia oferindu-li-se
prilejul sã-ºi recite din creaþiile care le-
au adus prestigioasele trofee. Primii trei
clasaþi la Poezie au fost: Ana Drãgoianu
– Þânþãreni, Gorj – Marele premiu „Geor-
ge Ranetti”; Ana Neagoe – Drãgãºani,
Dâmboviþa – Premiul „Grigore Tociles-
cu”; Dorel Gaftoneanu, Botoºani – Pre-
miul „Agatha Bacovia”; Andrada Badea
– Horezu, Vâlcea – Premiul I Junior. Pri-
mii trei clasaþi la Epigramã: Gheorghe
Bâlici, Chiºinãu – Marele premiu „Geor-
ge Ranetti”; Vasile Vajoga – Iaºi, Premiul
„Grigore Tocilescu”; Mihai Moleºag,
Tulcea – Premiul „Agatha Bacovia”.

Media
Mega-evenimentul de la Mizil,

desfãºurat în 28 ianuarie 2017, a fost
prezentat opiniei publice de posturile
de televiziune TVR 1, Tele Moldova, de
posturile de radio România Actualitãþi
ºi radio România-Iaºi, revista on-line
„Literatura de azi”, prin reportajul de faþã,
azi, pentru a cincea oarã, de sãptãmâ-
nalul Informaþia Prahovei.

Serghie Bucur

Ediþia jubiliarã a Festivalului
„ROMEO ªI JULIETA LA MIZIL”

„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”, de Eugene Nacht-Stroe Regia: Eugene Nacht-
Stroe. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Firfiricã), Mirel Mâneru
(Catache Glonþ), Ion Radu Burlan (Mircea), Dana Vulc (Elvira), Manuela
Alionte Frâncu (Nuþi), Rodica Alexandru (Lucreþia), Mihaela Duþu (Coana
Chita), Marian Despina (Boxerul), Petty Musa (Mitzuko), Gabi Sandu
(Lina).

PÃPUªIPÃPUªIPÃPUªIPÃPUªIPÃPUªI
Miercuri, 15 Februarie, joi, 16 februarie, ora 11:00 - Cercul Militar,

Duminicã, 19 Februarie, ora 11:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu -
„Motanul încãlþat”„Motanul încãlþat”„Motanul încãlþat”„Motanul încãlþat”„Motanul încãlþat”, adaptare dupã Charles Perrault Regia: Mihai
Androne. Cu: Ramona Vornicu, Tudor Andronic, Lucian Orbean,
Gabriela Sandu, Nelu Neagoe, Paul Niculae, Carmen Bogdan, Mihai
Androne.

Ana DrãgoianuAna DrãgoianuAna DrãgoianuAna DrãgoianuAna Drãgoianu

Daniela VlãdescuDaniela VlãdescuDaniela VlãdescuDaniela VlãdescuDaniela Vlãdescu

GheorgheGheorgheGheorgheGheorgheGheorghe
BâliciBâliciBâliciBâliciBâlici
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economie
15 - 21 februarie 2017

www.informatiaprahovei.ro 7

Blocajele în producþie cauzate de proceduri
ºi condiþii de participare la licitaþii, lipsa comen-
zilor din intern ºi dificultãþile în relaþia cu bãncile
se aflã pe lista dificultãþilor întâmpinate de
reprezentanþii Patronatului Investitorilor Autoh-
toni din România (PIAR) prezentatã, vineri, în
cadrul unei întâlniri cu ministrul Economiei,
Alexandru Petrescu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Eco-
nomiei remis AGERPRES, discuþia s-a axat pe
importanþa creºterii ºi sprijinirii capitalului româ-
nesc ºi rolul acestuia în dezvoltarea industriei
bazatã pe tehnologii ºi produse cu valoare
adãugatã mare, care pot fi realizate în þara, la
preþuri competitive.

Partenerii de dialog au salutat, totodatã,
susþinerea acordata industriei de apãrare prin
Programul de Guvernare, menþionând necesita-
tea revitalizãrii capacitãþilor de producþie existen-
te în acest sector cu tradiþie ºi de importanþã
strategicã. În context, s-a apreciat cã ar fi utilã o
politicã de susþinere a intrãrii produselor româ-
neºti pe piaþã printr-un program de referinþe
naþionale în care produsele româneºti sunt tes-
tate, dobândind astfel un istoric de viabilitate
pe piaþa internã, dar oferind totodatã ºi premisele
accesului pe pieþe externe.

Potrivit sursei citate, ministrul Economiei a
propus iniþierea unui Consiliu consultativ pentru
industria româneascã, în care sã fie analizate
toate propunerile investitorilor ºi care, ulterior,

sã conducã la un ghid pentru o Românie indus-
trialã competitivã.

“Dezbaterile noastre vor contribui activ la
elaborarea agendei ºi a documentelor de politica
industrialã, pentru care Ministerul Economiei
este responsabil”, a spus Petrescu.

Pe parcursul întâlnirii, reprezentaþii PIAROM
au trecut în revistã ºi unele dintre dificultãþile
cu care se confruntã în activitatea curentã, în
condiþiile economiei de piaþã, respectiv blocajele
în producþie cauzate de proceduri ºi condiþii
de participare la licitaþii, lipsa comenzilor din in-
tern, probleme cu certificarea anumitor produ-
se, dificultãþi în relaþia cu bãncile, o mai bunã
armonizare a cadrului legislativ ºi lipsa alinierii
ofertei educaþionale la necesitãþile reale privind
calificarea forþei de muncã din piaþã.

“Este important sã folosim experienþa
seniorilor, memoria instituþionalã ºi cultura orga-
nizaþionala din industria româneascã în vederea
identificãrii celor mai bune soluþii la problemele
ridicate”, a spus ministrul Economiei. Totodatã,
venind în întâmpinarea investitorilor autohtoni
ºi a nevoii lor de internaþionalizare, Petrescu a
menþionat cã industria autohtonã poate ºi tre-
buie promovatã atât prin intensificarea participã-
rii la târguri ºi misiuni economice internaþionale
prin cele douã programe gestionate de Ministe-
rul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antrepre-
noriat, cât ºi ca membri în delegaþiile României
în cadrul comisiilor mixte interguvernamentale.

Cifra de afaceri din serviciile de piaþã pres-
tate în principal întreprinderilor a crescut cu
9,5%, anul trecut comparativ cu cel precedent,
se aratã într-un comunicat de presã al Institu-
tului Naþional de Statisticã (INS) remis, luni,
AGERPRES.  În anul 2016 comparativ cu anul
2015, în termeni nominali, cifra de afaceri din
serviciile de piaþã prestate în principal între-
prinderilor, serie brutã, a crescut pe ansamblu

Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata, cu
excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete,
a crescut ca serie brutã cu 7,7% faþã de anul 2015
se aratã într-un comunicat de presã al Institutului
Naþional de Statisticã (INS) remis, luni, AGERPRES.
Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata (cu excepþia
comerþului cu autovehicule ºi motociclete), serie
brutã, în anul 2016 comparativ cu anul 2015, în
termeni nominali, a înregistrat o creºtere cu 7,7%,
datoritã creºterii comerþului cu ridicata al altor
maºini, echipamente ºi furnituri (+25,5%), comer-
þului cu ridicata al produselor agricole brute ºi al
animalelor vii (+19,0%), comerþului cu ridicata nes-
pecializat (+11,0%), comerþului cu ridicata al pro-
duselor alimentare, al bãuturilor ºi al tutunului
(+10,1%), comerþului cu ridicata al bunurilor de con-
sum, altele decât cele alimentare (+8,7%) ºi

comerþului cu ridicata al echipamentului informatic
ºi de telecomunicaþii (+4,2%), se aratã în docu-
ment. Scãderi au înregistrat activitãþile de inter-
mediere în comerþul cu ridicata (-4,1%) ºi comerþul
cu ridicata specializat al altor produse (-0,3%).

Conform INS, în luna decembrie 2016,
comparativ cu cea anterioarã, cifra de afaceri din
comerþul cu ridicata a scãzut atât ca serie brutã cu
6,2%, cât ºi ca serie ajustatã în funcþie de numãrul
de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate cu 2,3%. Faþã
de luna corespunzãtoare a anului precedent, cifra
de afaceri din comerþul cu ridicata (cu excepþia
comerþului cu autovehicule ºi motociclete), în
termeni nominali, a crescut atât ca serie brutã cu
2,8% cât ºi ca serie ajustatã în funcþie de numãrul
de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate cu 3,8%,
menþioneazã sursa citatã.

Aproape 1.100 de cereri de
înscriere din 35 de judeþe au fost prim-
ite în 10 zile de la intrarea în vigoare a
programului de sprijin pentru tomate
cultivate în sere sau solarii, a anunþat,
luni, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR). Cele mai multe solicitãri
au venit din judeþele Giurgiu, Olt, Dolj,
Prahova, Galaþi, Mehedinþi ºi Buzãu.

Reprezentanþii MADR susþin cã
sprijinul pentru tomate este un program
al cãrui randament se va resimþi progre-
siv, etapã cu etapã, pentru cã, odatã cu
producþia ºi primirea sprijinului, va
începe ºi capitalizarea micului produ-
cãtor, care îºi va permite achiziþionarea
unor instalaþii de încãlzire sau a unor
rãsaduri din soiuri performante ºi rezis-
tente la perioadele critice.

Valoarea sprijinului financiar acor-
dat beneficiarilor este de 13.481,4 lei/
beneficiar/an, sumã ce reprezintã con-
travaloarea în lei a 3.000 euro/bene-
ficiar/an, pentru o suprafaþã de 1.000

de metri pãtraþi. Programul se desfã-
ºoarã pe o perioadã de 8 ani.

Reducerea importurilor de roºii,
dublarea suprafeþelor cultivate în spaþii
protejate ºi creºterea producþiei din sere
ºi solarii reprezintã o parte din beneficiile
programului lansat deja de Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale privind
susþinerea producþiei de tomate ºi
asigurarea consumului intern.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea
ajutorului de minimis pentru cultura de
tomate, de 3.000 de euro/an, benefi-
ciarii trebuie, printre altele, sã deþinã o
suprafaþã cultivatã cu tomate în spaþii
protejate de cel puþin 1.000 de metri
pãtraþi, sã obþinã o producþie de mini-
mum 2 kilograme tomate/mp, dar ºi
sã valorifice o cantitate de tomate de
2.000 kilograme, doveditã cu docu-
mente justificative.  Potrivit datelor
MADR, importurile de roºii se ridicã
anual la 50.000 de tone ºi costã în jur
de 35 de milioane de euro, în timp ce

Circa un sfert dintre angajaþii din
companii instaleazã programe soft-
ware neautorizate ºi subestimeazã
gravitatea situaþiei, aratã rezultatele
studiului de specialitate „Seizing Op-
portunity Through License Compli-
ance”, publicate recent ºi citate de
BSA The Software Alliance, într-un
comunicat de presã transmis, luni,
AGERPRES.

În acest con-
text, Inspecto-
ratul General al
Poliþiei Române
(IGPR) ºi BSA
The Software Al-
liance (BSA) a-
nunþã reînnoi-
rea Protocolului
de colaborare ºi
debutul unei
noi campanii
pentru preveni-
rea ºi combate-
rea pirateriei software, continuând
astfel activitãþile comune începute în
2011. Prin intermediul campaniei
„Folosind software nelicenþiat îþi laºi
securitatea la întâmplare”, un numãr
de 20.000 de IMM-uri vor fi informate
cu privire la riscurile asociate utilizãrii
de software nelicenþiat.

Potrivit cercetãrii „Seizing Oppor-
tunity Through License Compliance”,
60% dintre angajaþii intervievaþi au
menþionat riscurile de securitate
asociate cu software-ul nelicenþiat ca
fiind unul dintre motivele principale
pentru a folosi software autorizat ºi
licenþiat. Acelaºi studiu demonstreazã

cã personalul tehnic din cadrul com-
paniilor nu conºtientizeazã cu ade-
vãrat dimensiunea problemelor, iar
directorii de Tehnologia Informaþiei
(CIOs) estimeazã cã 15% dintre
angajaþi instaleazã software în reþeaua
internã fãrã cunoºtinþa lor, dar subes-
timeazã gravitatea situaþiei. Totodatã,
studiul aratã cã, în realitate, un numãr

aproape dublu (26%) dintre angajaþi
instaleazã software neautorizat în
reþea. Pe de altã parte, Direcþia de
Investigare a Criminalitãþii Economice
din cadrul Inspectoratului General al
Poliþiei Române a continuat, în
perioada 2011-2016, dupã semnarea
primului Protocol de colaborare,
investigaþiile legate de cazuri de
încãlcare a drepturilor de autor asu-
pra programelor pentru calculator. În
urma celor peste 1.000 de verificãri
efectuate, numai în ultimul an au fost
indisponibilizate peste 5.500 de
sisteme informatice ºi suporturi de
stocare, reiese din datele oficiale.

Aproape 1.100 de cereri de înscriere
în programul de sprijin pentru

tomate cultivate în sere ºi solarii

exporturile sunt de 16 ori mai reduse,
respectiv de numai 3.000 de tone, cu o
valoare de 2 milioane de euro.

Conform datelor statistice, consu-
mul mediu de tomate pe locuitor în Ro-
mânia se ridicã la 31 de kilograme, faþã
de 34,5 kg în UE, iar producþia reprezintã
20,27% din producþia totalã de legume
produsã în România. La nivelul anului
2015, producþia de roºii a fost de
101.881 tone în sere ºi solarii.

Guvernul a aprobat în 27 ianuarie,
printr-o hotãrâre, un program prin care
producãtorii agricoli din România vor fi
susþinuþi sã cultive tomate în spaþii
protejate (sere, solarii), astfel încât sã
asigure necesarul de consum intern din
producþia autohtonã. Schema de ajutor
de minimis este destinatã producãtorilor
agricoli persoane fizice care deþin atestat
de producãtor, producãtorilor agricoli
persoane fizice autorizate, întreprinde-
rilor individuale ºi familiale, producãto-
rilor agricoli persoane juridice.

Un angajat din patru instaleazã
software neautorizat pe computerele

companiei în care lucreazã

Ministerul Economiei ºi Patronatul Investitorilor
Autohtoni - dificultãþi, propuneri ºi

soluþii pentru sprijinirea capitalului românesc

cu 9,5%, datoritã creºterilor înregistrate la
activitãþile de servicii informatice ºi în tehnologia
informaþiei (+15,4%), transporturi (+13,7%), alte
servicii furnizate în principal întreprinderilor
(+6,3%), comunicaþii (+4,9%) ºi la activitãþile de
producþie cinematograficã, video, programe de
televiziune; difuzare ºi transmitere de programe
(+2,7%), se aratã în document.

În luna decembrie 2016, faþã de luna prece-
dentã, cifra de afaceri a crescut, în termeni
nominali, atât ca serie brutã cu 5,7% cât ºi ca
serie ajustatã în funcþie de numãrul de zile lucrã-
toare ºi de sezonalitate cu 0,2%. Astfel, faþã de
luna corespunzãtoare a anului precedent, cifra
de afaceri din serviciile de piaþã prestate în prin-
cipal întreprinderilor, în termeni nominali, a cres-
cut atât ca serie brutã cu 9,3%, cât ºi ca serie
ajustatã în funcþie de numãrul de zile lucrãtoare
ºi de sezonalitate cu 9,6%, informeazã INS.

Serviciile prestate
întreprinderilor,
mai mari cu 9,5%

Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata
a crescut cu 7,7%, anul trecut



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
08:50 Eurovision. Semifina-
liºtii!;
09:00 A doua emigrare;

09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!
09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Dincolo de viitor;
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Europa mea;
18:30 Eurovision: Semifinaliºtii;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:20 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:25 Perfect imperfect (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Cap Compas;
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Destinul prinþesei Ok-
Nyeo” (s);

09:50 Eurovision: Semifinaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:50 Sport;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Poveste dupã poveste (r);
15:40 „În mintea lui Eve” (f);
17:30 „Destinul prinþesei Ok-Nyeo” (s);
18:40 Eurovision: Semifinaliºtii!
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
19:45 Sport;
20:10 Destine ca-n filme;
22:10 „Obsesie fatalã” (f);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
01:35 Destine ca-n filme (r);
02:25 Legile afacerilor (r).

Pro TVPro TVPro TVPro TVPro TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii ;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Masterchef;
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 Masterchef (r);
01:15 Vorbeºte lumea (r);
03:30 La Mãruþã (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Demonii lui Da Vinci” (f);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
07:15 „Ishtar” (r);
09:30 Ce spun românii (r);
10:45 „La Bloc” (r);
13:00 „Un liceu periculos” (f);

14:45 „Banditul din Zhobe” (f);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Jonglerul” (f);
20:30 „Amnezia” (f);
22:30 „Joc periculos 4" (f);
00:15 „Amnezia” (r);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã di-
verse lucruri?
07:26 Cum am inventat lu-

mea modernã;
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Întâlniri de gradul trei;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 NASA: Cazuri neelucidate;
11:26 Cum am inventat lumea mo-
dernã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Întâlniri de gradul trei;
14:38 NASA: Cazuri neelucidate;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Întâlniri de gradul trei;
17:50 Cum am inventat lumea mo-
dernã;
19:30 Armele viitorului;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Întâlniri de gradul trei;
22:00 Armele viitorului;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Armele viitorului;
02:20 Întâlniri de gradul trei;
03:00 Cum am inventat lumea mo-
dernã.

TVRTVRTVRTVRTVR11111
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi;
08:00 Europa mea (r);
09:00 La bani mãrunþi;

09:30 Zon@IT;
10:00 Scafandrii de luptã ai României;
11:00 Dincolo de viitor;
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
12:30 Ochiul magic (r);
13:00 Geopolitice;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãrul despre trecut (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal feminin;
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:10 Festivalul Ioan Macrea;
23:00 Profesioniºtii – cu Eugenia Vodã;
00:00 Geopolitice (r);
00:30 Festivalul Ioan Macrea (r);
02:10 Scafandrii de luptã ai României (r);
02:25 Telejurnal (r);
03:15 Exclusiv în România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:15 Teleshopping;
08:00 Documentar 360 de grade;

09:00 „Lassie” (s, SUA-Canada, 1997);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!;
12:30 Legile afacerilor;
13:00 Gala umorului (r);
14:10 „Singurã împotriva tuturor” (f);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Legea lui Doyle” (s, pol, Canada,
2010);
18:48 Eurovision. Semifinaliºtii!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:45 Sport;
20:10 „Papillon” (f);
22:40 „Onoarea familiei Prizzi” (f);
00:50 Gala umorului (r);
01:50 Arte, carte ºi capricii (r);
02:50 Jurnal de secol;
03:00 Duelul pianelor (r);
04:00 Memorialul Durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;

11:00 „O americancã la Tokyo” (f);
13:00 Ce spun românii;
14:00 Masterchef (r);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Wolverine” (f);
23:00 “Shutter Island” (f);
01:45 “Wolverine” (r);
04:00 I Like IT (r);
04:30 „O americancãla Tokyo” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Kazaam” (r);
11:00 „Honey” (f);

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Concediu de la cãsnicie” (f);
00:30 „Dragoste de cinci stele” (r);
01:30 „Honey” (r);
03:15 „Jane Eyre” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 La Mãruþã (r);
08:00 “Misterul crimei din Man-
hattan” (f);
10:15 „La Bloc” (s);

12:15 „Erou din întâmplare” (r);
14:30 „Aventurile lui Joe Dirt” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:45 „Un liceu periculos” (f);
20:30 „Mâini de aur: Povestea lui Ben
Carson” (f);
22:30 “Un sac de oase I” (f);
00:15 „Spiritul rãzbunãrii” (f);
01:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?

07:26 Cum se fabricã mâncarea;
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Scenarii extraterestre
15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 NASA: cazuri neelucidate;
20:20 Armele vitorului;
21:10 Cum se fabricã diverse lucruri?
22:00 Poþi sã faci asta?
22:50 Vânãtorii de mituri;
23:40 Maºinãriile lui Da Vinci;
03:00 Cum am inventat lumea modernã?
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?
05:00 Cum se fabricã mâncarea?

       TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 TeleEnciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;

10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului (live);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie (live);
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal feminin;
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 „Brâncuºi” (f);
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Varzã, cartofi ºi alþi demoni;
22:15 Garantat 100%:
23:00 Hobiþa, Coloana ºi tractorul (doc.);
23:35 Tezaur folcloric (r);
00:30 Dincolo de viitor (r);
01:00 Ultima ediþie (r);
01:30 Telejurnal (r);
02:20 „Brâncuºi” (r);
03:45 Hobiþa, Coloana ºi tractorul (r);
04:10 Vorbeºte corect! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:15 Teleshopping;
08:00 Documentar 360 de grade;
09:00 Ferma;

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
10:55 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Poveste dupã poveste (r);
13:00 Cap compas;
13:30 Naturã ºi aventurã;
14:10 „Totul pentru fotbal” (f);
16:00 Duelul pianelor (div.);
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2 (live);
19:45 Sport;
20:10 Eurovision. Show-ul!
22:10 „Mijlocaº la deschidere” (f);
23:50 Arte, carte ºi capricii;
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei;
01:10 Teatrul Naþional de Televiziune –
„D’ale Carnavalului”;
02:55 Jurnal de secol;
03:00 Eurovision. Show-ul (r);
04:40 Pofticioºi, la cratiþã! (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;

11:00 „Matilda” (f);
13:00 Ce spun românii (r);
14:00 Masterchef (r);
15:15 „Bãtãlia anului” (f);
17:30 „Alexander ºi cea mai oribilã zi” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Iron Man – Omul de oþel 3" (f);
23:00 „Burlaci întârziaþi” (f);
01:15 „Iron Man – Omul de oþel 3" (r);
03:15 „Burlaci întârziaþi” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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

13:30 Next Star (r);
16:00 Observator;
17:00 Uniplay Show
19:00 Observator (live);
20:00 „Mai furios, mai iute” (f);
22:15 „Proscrisul” (f);
00:30 „Mai furios, mai iute” (r);
02:15 „Observator (r);
03:15 „Jane Eyre” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 La Mãruþã (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Ishtar” (f);
14:00 „Click – Zapând prin viaþã”

(r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Bosa Nova” (f);
20:30 „În compania rãzbunãrii” (f);
22:15 „Resident Evil: Viaþa de apoi” (f);
00:15 „Legiunea” (r);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Maºinãriile lui Da Vinci;

10:38 Cum am inventat lumea mo-
dernã?
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
19:30 Cosmosul;
22:00 Scenarii extraterestre;
02:10 Vânãtorii de mituri.

 TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
08:50 Eurovision: Semifinaliºtii (r);
09:00 A doua emigrare (r);

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã (r);
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Ultima ediþie (r);
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:25 Eurovision: Semifinaliºtii;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:20 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 – Prima parte;
01:30 Perfect imperfect (r);
02:45 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teleshopping;
08:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Destinul Prinþesei Ok-

Nyeo” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Duelul pianelor (r);
15:40 „Nu capitulez” (f);
17:15 Jurnal de secol;
17:30 „Destinul Prinþesei Ok-Nyeo” (s);
18:40 5 minute de istorie;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
19:45 Sport;
20:10 Teatrul Naþional de Televiziune: „Al
matale, Caragiale”;
21:10 „În clasã” (f);
23:30 Cap Compas (r);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:25 Carpaþii, Plãmânul Europei (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii?;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile ProTv;
23:00 „Lista neagrã” (f);
01:00 Masterchef (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Demonii lui Da Vinci” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 La Mãruþã (r);
08:15 „Copilãria lui Kermit” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „În ritm de step 2" (r);

14:00 „Matilda” (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Ishtar” (f);
20:30 „Pe muchia dreptãþii” (f);
22:30 „Asasinii cibernetici” (f);
00:45 „Prietenie cu folos” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:50 Cum se fabricã di-
verse lucruri?
10:38 Vânãtorii de mituri;

11:26 Cum am inventat lumea modernã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Scenarii extraterestre;
14:38 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum am inventat lumea modernã;
17:02 Scenarii extraterestre;
17:50 Maºinãriile lui Da Vinci – Mitraliera;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 NASA Cazuri neelucidate;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Scenarii extraterestre;
22:00 NASA Cazuri neelucidate;
22:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 NASA Cazuri neelucidate.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Vreau sã fiu sãnãtos!
09:00 A doua emigrare (r);

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 Adevãruri despre trecut (r);
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:20 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
00:00 România 9 (r);
01:30 Perfect imperfect ®;
02:45 Telejurnal (r);
03:35 Discover România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Pescar hoinar;
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Destinul Prinþesei Ok-
Nyeo” (s);

09:50 Eurovision: Semifinaliºtii!;
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal;
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Destine ca-n filme (r);
15:20 Eurovision: Semifinaliºtii!
15:30 Naturã ºi aventurã (r);
16:00 Handbal masculin;
17:30 „Destinul Prinþesei Ok-Nyeo”;
18:40 Eurovision: Semifinaliºtii!;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:00 Eurovision: Concurenþii;
20:10 „Cabaret” (f);
22:20 „Caimanul” (f);
00:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:25 Pescar hoinar (r);
02:50 D’ale lu’ Miticã (r);
03:50 Telejurnal (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;

14:00 „Lecþii de viaþã” (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Nu te pune cu Zohan” (f);
22:45 „Cursã infernalã” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
01:00 „Nu te pune cu Zohan” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (reality
show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:30 Te pui cu blondele?
23:00 Xtra Night Show (live);
01:00 „Accident” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Vacanþã la Paris” (f);
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Eu ºi monstrul meu”

(r);
14:00 „Banditul din Zhobe” (f);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Aventurile Baronului Mun-
chausen” (f);
20:30 „Pãcãtoasa” (f);
23:30 „Serviciu de escortã” (f);
00:00 „Transfer de identitate” (f);
01:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:26 Maºinãriile lui Da
Vinci;
08:14 Vânãtorii de mituri;

09:02 Scenarii extraterestre – Sosirea;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Armele viitorului - Fãrã scãpare;
11:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Scenarii extraterestre – Sosirea;
14:38 Armele viitorului - Fãrã scãpare;
15:26 Maºinãriile lui Da Vinci ;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Scenarii extraterestre;
17:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã diferite
maºinãrii;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Scenarii extraterestre;
22:00 Cum funcþioneazã diferite
maºinãrii;
22:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum funcþioneazã diferite
maºinãrii.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 ªtirile de mâine (r);
08:50 Vorbeºte corect!

09:00 A doua emigrare (r);
09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 Oameni ca noi;
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Aczente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Doar sã gustaþi;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 România 9 (live);
22:20 A doua emigrare;
22:55 Vorbeºte corect!
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:30 Perfect imperfect (r);
02:45 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Naturã ºi aventurã (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Destinul prinþesei

Ok.Nyeo” (r);
09:50 Eurovision: Semifinaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de zece (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (r);
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Arte, carte ºi capricii (r);
15:40 „Armãsarul lui Megan” (f);
17:20 Jurnal de secol;
17:30 „Destinul prinþesei Ok.Nyeo” (s);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:10 „Doctorul” (f);
22:20 „Omul din spatele uºii” (f);
01:00 5 minute de istorie;
01:15 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:25 Naturã ºi aventurã.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Abraham Lincoln: Vânãtori de
vampiri” (f);
22:30 „Oldboy: Prizonier în libertate” (f);
00:30 ªtirile ProTv;
01:00 „Abraham Lincoln: Vânãtori de
vampiri” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:15 Mireasã pentru fiul meu;

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:30 Next Star – sezon nou;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Ciuleandra” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Dansul vieþii” (r);
07:45 Ce spun românii (r);
08:45 „La Bloc” (s);
11:15 „Bossa Nova” (r);

13:15 „Aventurile Baronului Munchau-
sen” (r);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Erou din întâmplare” (f);
20:30 „Secretele de la Easton” (f);
22:30 „Dubla personalitate” (f);
00:45 „Rãzbunarea” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Scenarii extraterestre
– Sosirea;

09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Cum funcþioneazã diferite
maºinãrii;
11:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Scenarii extraterestre – Sosirea;
14:38 Armele viitorului - Fãrã scãpare;
15:26 Maºinãriile lui Da Vinci ;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Scenarii extraterestre;
17:50 Maºinãriile lui Da Vinci – Mitraliera;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Poþi sã faci asta?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Scenarii extraterestre;
22:00 Poþi sã faci asta?
22:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 A doua emigrare;

09:30 Teleshopping;
09:50 Discover România;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 MAI aproape de tine;
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Mediatorii;
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
21:00 Ediþie specialã;
22:00 Inteligenþã la export;
22:25 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Ediþie specialã (r);
01:00 Inteligenþã la export (r);
01:25 Perfect imperfect (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Pofticioºi, la cratiþã! (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 “Destinul Prinþesei Ok-

Nyeo” (s);
09:50 Eurovision: Semifinaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:25 Carpaþii, plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta! (live);
13:00 Telejurnal TVR2;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 D’ale lu’ Miticã (r);
15:20 Eurovision: Semifinaliºtii!
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:30 „Destinul Prinþesei Ok-Nyeo”(s);
18:40 Eurovision: Semifinaliºtii!
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
20:00 Eurovision. Semifinaliºtii!
20:10 „Farul de la capãtul lumii” (f);
21:00 Gala umorului;
23:20 „A doua poartã” (f);
01:40 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:20 Legile afacerilor (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:30 “Prietenie cu folos” (f);
01:45 La Mãruþã (r);
03:30 Vorbeºte lumea (r).

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

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:30 „Jocuri la nivel înalt” (f);
23:00 „Rambo” (f);
01:00 „Jocuri la nivel înalt” (r);
03:0 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 Vacanþã la Paris (f);
08:00 Ce spun românii (r);
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Aventurile Baronului

Munchausen” (f);
14:00 „Erou din întâmplare” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:15 „Vis înaripat” (f);
20:30 „Mãnâncã, roagã-te, iubeºte” (f);
23:30 „Extaz” (f);
01:30 „Mãnâncã, roagã-te, iubeºte” (r);
04:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Scenarii extraterestre

– Sosirea;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Poþi sã faci asta?;
11:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Scenarii extraterestre – Sosirea;
14:38 Poþi sã faci asta?
15:26 Maºinãriile lui Da Vinci ;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Scenarii extraterestre;
17:50 Cum am inventat lumea modernã;
18:40 Vânãtorii de mituri;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Scenarii extraterestre;
22:00 Vânãtorii de mituri;
22:50 Cum am inventat lumea modernã;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
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Programe TV pentru sãptãmâna 15 - 21 februarieMiercuri,
15 februarie
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Luni,
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19 februarie

Marþi,
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Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

Ploieºti, zona Vest, Lã-
mâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensio-
nar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244-
587351.

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.

Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace -
Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729-
682282.

Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zim-
brului, 150 Euro/lunã negocia-
bil. Tel. 0732-429297.

Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de
locuit. Tel. 0745616419.

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

Arhitect, întocmesc do-
cumentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile
ºi industriale). Tel. 0769-
090545; 0769-090540.

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.
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extravilan, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.
0744-887514.

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

Vând  casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.

Vând  casã bãtrâneas-
cã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.

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

Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãr-
cãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.

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

Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, su-
prafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.

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

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

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

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

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

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

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

Vând 12103 mp teren

Potigrafu - vând casã +
teren 2000 mp, pe DN1, vizavi
de Poºtã, orientabil pentru
construcþie, Mol, Service auto,
depozite, magazine etc.
Intabulare + carte funciarã fãcute.
Tel. 0744-888126 sau 0368-
007836, între orele 17.00 -
22.00.

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

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

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

Ploiesti, vând aparta-
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Vând Dacia 1310, fabri-
caþie 1999,  stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

Vând piese de schimb
motor, cutie de viteze, cauciucuri
varã-iarnã ºi celelalte compo-
nente dintr-o Dacie Logan nouã,
dezmembratã, la preþ scãzut. Tel.
0730-682829.

Vând lemne pentru foc
ºi tablã provenitã de la o casã
demolatã, oraº Bãicoi. Tel. 1723-
406498.

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0767/101552.
Câmpina - vând aparta-

ment 2 camere, central, deco-
mandat, etaj 3/4, toate utilitã-
þile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720-
503585.

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

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

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

Vând casã, zona Barie-
ra Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.

Vând casã bãtrâneascã
ºi 1500 mp teren în Puchenii
Moºneni, racord electric, asfaltat,
canalizare. Tel: 0728/868022.

Vând 2300 mp teren
intravilan, Cocorãºtii-Caplii, Jud.
Prahova, cu utilitãþi (apã, gaze,
luminã). Preþ 6 euro/mp, nego-
ciabil.  Tel: 0731-512011.

Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordã-
cheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.

Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.

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

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

HOROSCOP

Vânzãri diverse
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Prestãri servicii

Vânzãri
case,terenuri

Schimburi

Cumpãrãri

Firmã specializatã în consultanþã,
dezvoltare ºi integrare de soluþii IT,

cu servicii deosebite în acest domeniu.
 Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii:

realizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structurata
    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);

asamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelor
    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT;;;;;

proiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazã
    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;

instalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþie
    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;

asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;
instalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiu

Vânzãri auto
Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Se trezesc la viaþã, ies în lume cu acte de eroism,
fie cã se aruncã în vreo poveste de iubire
demonstrativã, fie în alte acþiuni care cer
asumarea unor riscuri mari. Berbecul acum îºi
schimba traiectoria total, se transforma, o ia de
la capãt, îºi ia viaþa în mâini.

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)
Taurii sunt într-o etapã de stagnare extrem de
folositoare, pentru cã îºi pot regândi strategia
de afirmare, cu discreþie, în intimitatea lor, fãrã
a face prea mult caz de neîmplinirile lor. Taurii
acum au de conºtientizat, intuit, distins... ce drum
pot îmbrãþiºa pe viitor în cariera lor, astfel încât
sã nu taie din ei foarte mult, sã nu se deze-
chilibreze energetic.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Gemenii sunt într-un fel forþaþi de experienþele
pe care le trãiesc, mai ales la nivel de relaþii, sã-
ºi schimbe convingerile, sã fie mai atenþi la ce
spun, cum spun, sã fie ceva mai discreþi în ce
priveºte amestecarea în vieþile altora ºi sã fie
mai clari în comunicare. De asemenea, planete-
le din Vãrsãtor îi ajutã sã lãrgeascã puþin cadrul
ºi sã vadã imaginea de ansamblu a unei situaþii.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Nativii Rac sunt extrem de acaparaþi de inter-
pretãrile în forul lor interior, ale unor situaþii ca-
re au avut loc în ultimele sãptãmâni. Ei sunt
interesaþi de înþelesuri mai profunde, nu se mul-
þumesc cu concluzii superficiale ºi sunt extrem
de intuitivi acum. Rãspunsurile pe care le pri-
mesc, înþelegerile pe care le au îi ajutã sã elibe-
reze toxicitatea din corp, emoþional ºi/sau fizic,
cu ajutorul unor tehnici dar mai ales cu ajutorul
unor scheme de gândire benefice.

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)
Leii au revelaþii preþioase în aceastã sãptãmânã.
Sunt într-o fierbere interioarã care-i ajutã sã
schimbe în final energia ºi atitudinea. Realizeazã
cã încheie o etapã ºi cã pentru a merge mai de-
parte, e necesar sã se delimiteze, dezveleascã
ºi rupã de un trecut relaþional care îi þine blocaþi
sau de anumite persoane care îi lasa fãrã ener-
gie ºi putere, prin prezenta ºi atitudinea lor.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
O sãptãmânã în care Fecioarele nu acþioneazã
la vedere, sunt discrete, fie se tem de ceva, fie
simt pur ºi simplu cã e riscul prea mare ºi atunci
aleg sã se adreseze unor cercuri mai retrânse.
Au de vindecat ceva, sunt într-o perioadã de
purificare ºi poate de regândire a unor planuri
profesionale sau de stil de viaþa.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Aceºti nativi sunt într-una din cele mai creative
perioade din acest an, în care ideile strãlucite
îºi pot face loc pe scena vieþii ºi pot sã le aducã
succes, aplauze ºi chiar beneficii materiale. Cei
care sunt înþelepþi în aceastã sãptãmânã, adicã
sunt dispuºi sã facã un pas în spate pentru a
privi contextul mai larg al unor situaþii tensionate,
vor gãsi rãspunsuri ºi soluþii foarte bune.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Scorpionii intrã într-o perioadã de evaluare
atentã atât a sãnãtãþii cât ºi a tuturor tiparelor
de gândire care nu le mai sunt de folos. Pe de
altã parte, aceastã sãptãmânã este despre
cariera, profesie, rol social, recunoaºtere. Mun-
cesc mult, iau iniþiativa la locul de muncã, îºi
asumã responabilitati mari.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Au momente de înþelegere a imaginii de ansam-
blu ºi asta îi ajutã sã-ºi schimbe sau sã-ºi conso-
lideze poziþia într-un cadru (eventual juridic),
folosindu-se de detalii pe care abia acum le iau
în seamã. Relaþiile lor cu strãinãtatea îºi gãsesc
o cale de înflorire ºi fructificare.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Capricornii primesc un dar în aceastã sãptã-
mânã, fie la propriu, fie la figurat, în sensul cã
se lumineazã pur ºi simplu apropo de ce este
de fãcut pentru a echilibra balanþa în viaþa lor fi-
nanciarã ºi nu numai. E momentul sã ºi primeas-
cã ºi poate cã trebuie sã înveþe sã ºi cearã.
Totuºi, de data asta nu trebuie sã facã ceva
anume, ceva li se întoarce, o recompensã.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Vãrsãtorii sunt într-o perioadã extrem de dina-
micã, efervescentã, cu mare impact în zona
relaþionalã ºi a proiectelor în colaborare cu alþii.
Eclipsa de Lunã din aceastã sãptãmânã îi vizeazã
în mod direct, energia descãrcându-se în zona
partenerului dar ºi a imaginii publice, a felului
în care sunt percepuþi de cei din jur.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Peºtii au o ºansã minunatã, în aceastã sãptã-
mânã, de a se recrea de la temelie. Cum aºa?
Pãi prin conºtientizarea ºi disponibilitatea de a
elibera tot ceea ce nu le mai foloseºte ºi de a
transforma programele toxice din mintea lor,
mai ales cele de victimizare. Peºtii conºtienþi
de energia fabuloasã care li se pune la dispozi-
þie, îºi pot regândi sistemul de credinþe ºi îºi pot
face setãri sãnãtoase care îi vor orienta spre
succes pe multe paliere.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime Tip contract

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
  Studii Vechime  Tip contract
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111
112
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114
115
116
117
118
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120
121
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124
125
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130
131
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146
147
148
149
150
151
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162
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164
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166
167
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170
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173
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175
176
177
178
179
180
181
182
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184
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Administrator imobile
Agent securitate
Agent securitate
Agent servicii client
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Ajutor bucãtar
Ajutor cofetar
Ambalator manual
Ambalator manual
Ambalator manual (preparate carne)
Ambalator manual confecþii
Analist achiziþii - consultant furnizori
Arhivar
Asistent manager
Asistent manager logisticã
Automacaragiu
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtoreasa
Cofetar
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor art. textile
Confecþioner asamblor art. textile
Confecþioner prelucrãtor în conf textie
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioneri textile
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Director magazin
Dispecer
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician automatizãri
Electrician întreþinere ºi reparaþii
Electrician pram
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Frezor/ Strungar / operator CN
Gestionar depozit
Încadrator confecþii
Inginer chimist
Inginer constructor
Inginer c-tii civile, industriale ºi agricole
Inginer economist
Inginer energeticã industrialã
Inginer industrializare
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Îngrijitor clãdiri
Inspector/ controlor de calitate
Instalator inst. tehnico sanitare ºi de gaze
Instalator reþele termice
Instalator sanitare
Lacatuc c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Maistru construcþii
Maistru lãcãtuº c-tii metalice
Manager proiect
Manipulant
Manipulant
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Mecanic auto

Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic într. rep. maºini de cusut ind
Mecanic reparaþii maºini de cusut ind
Medic generalist
Menajera
Mn nec în ind confecþiilor textile
Montator subansamble
Montator subansamble
Montator subansamble
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec în ind confecþiilor
Muncior necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat la asamblare piese
Muncitor necalificat
Muncitor spãlare/ curãþare cisterne
Normator atelier prelucrãri mecanice
Operator comercial
Operator control nedistructiv
Operator instalaþii din centrale electrice-cazane
Operator instalaþii din cent. electrice-turbine
Operator introducere validare date
Operator la deservirea rãzboaielor de þesut
Operator mase plastice
Operator maºini de debitat
Operator maºini unelte
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Pregãtitor lansator confecþii
Pregãtitor lansator confecþii
Preparator de semifabricate culinare
Primitor-distribuitor materiale ºi scule
Recepþioner
Recepþioner
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial - vânzãri marketing
Rigipsar - montaror pereþi din gips carton
Sablator
Sablator industrial
Schelar
Secretara
ªef de sala restaurant
ªef formaþie ind confecþiilor
ªef linie
ªef linie confecþii
ªofer
ªofer autobuz
ªofer autocamion
ªofer autocamion
ªofer autoturisme
ªofer cat B.C.D+E
ªofer de autoturisme ºi camionete
ªofer mare tonaj
ªofer mare tonaj
Sortator produse
Sortator produse
Spanuitor confecþii
Specialist calitate junior
Stivuitorist
Stivuitorist
Stivuitorist
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor autorizat
Sudor electric
Tãietor confecþii
Tehnician chimist
Tehnician mentenanþa
Tehnician textile
Tinichigiu auto
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor auto
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zugrav

1
2
5
2
2
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2

10
5
1
1
5
3

10
5
3
5
5

10
1
4
2
5
2
2
2
1
1
1
7
1
1
3
1
1
1
3
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
2
1
1
3
1
1
4
2
3
2
2
1
1
4
1
2
4
1
1
1
3
1
1

10
5
5
1

1
3
1
1
1
2
5
1
5
5
5
5
3
2
1
2
5
5

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

medii
10 clase
8 clase

superioare
superioare
generale
calificare

-
medii
medii

medii/ calif
-

superioare
medii
medii

sup ec./ tehn.
-

calificare
medii
medii

-
medii

calificare
-

medii
sc generala

8 clase
medii

-
sc gen

-
medii

calificare
superioare

medii
-

medii
-

sc prof /medii
8 clase
medii

calificare
de specialitate

calificare
sc profesionala

medii
-

medii
medii
medii

sc profesionala
medii

10 clase
calificare
calificare

medii
-

medii
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare

automatizare
sup de ing
mecanica
superioare
superioare

-
calificare

sc profesionala
calificare

de specialitate
sc profesionala

calificare
sc profesionala

calificare
medii
medii
medii
medii
medii

medii economice
medii
medii
medii
medii

sc maistri
superioare

medii
medii
medii

8 clase
medii
medii
medii

de specialitate
-

medii
sc profesionala

superioare
medii

-
medii
medii

10 clase / sc prof
sc generala

medii
sc profesionala

medii
-

medii
8 clase
sc gen
medii

-
-
-
-

medii
sup ing mec
medii/ sup
calificare

medii
medii

calificare
medii
medii

calificare
sc profesionala

calificare
medii

-
medii

-
medii
medii
medii
medii
medii

sup. de ing. Mec.
sc profesionala

-
medii
medii

-
medii
medii
medii
medii

generale
-
-
-

medii
medii/ calificare

medii
medii

-
-

medii
medii

superioare
medii
medii
medii

-
calificare
calificare

-
medii
medii

medii/ calificare
de specialitate

medii
medii

-
-
-
-

calificare
medii
medii
medii
medii
medii
medii

-
medii

8 clase
sc profesionala
sc profesionala

2 ani
5 ani

-
1 an
1 an

-
-
-
-

5 ani
5 ani

-
3 ani

-
-

da
-
-

2 ani
5 ani

-
1 an

-
-
-
-
-
-
-

1 an
-

1 an
-

5 ani
-
-

1 an
-
-
-
-

3 ani
min 10 ani

2 ani
2 ani

-
3 ani

1-3 ani
5 ani

3-5 ani
-
-

1 an
2 ani
5 ani

-
-

2 ani
-
-

3 ani
1-3 ani

da
3 ani
3 ani

-
-

3 ani
1 an
3 ani

min 8 ani
-

3 ani
15 ani
3 ani
3 ani

-
-

2 ani
2 ani
1 an

-
-
-
-
-

min 8 ani
-
-
-
-

1 an
1 an

-
-

3 ani

2 ani
3 ani

-
-

1 an
2 ani

-
-
-

da
experienta

1 an
-
-

da
-
-

1 an
-
-

1 an
-
-
-

3 ani
2 ani
2 ani

3-5 ani
3-5 ani
3 ani

-
-

3 ani
-
-

2 ani
-
-
-
-
-

2 ani
2 ani
2 ani
3 ani
1 an

-
3 ani
3 ani

-
2 ani

-
-

1 an
2 ani
3 ani
da
-

2 ani
5 ani
2 ani
1 an

-
-
-
-

6 luni - 1an
1 an

-
-

da
-

3 ani
-

3 ani
-

5 ani
min 9 ani
2-3 ani

-
-
-
-

da
3 ani

-
2 ani

-
-

1 an
-

da
3 ani
5 luni

-
-

per det
per ned
per ned
per ned
per ned

-
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned

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

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

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det

per det/ ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per det
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
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La finele lunii decembrie 2016, în baza de date a
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Prahova
erau înregistraþi 12.718 ºomeri, reprezentând o ratã a
ºomajului de 4,28%. Din numãrul total al ºomerilor, 3.830
sunt ºomeri indemnizaþi, iar 8.888 sunt neindemnizaþi. Cei
mai multi ºomeri sunt din mediul rural 8.851, restul de
3.867 fiind din mediul urban.

Dupã nivelul de instruire se constata ca cei mai mulþi
ºomeri sunt absolvenþii de învãþãmânt primar, gimnazial ºi
profesional (10.528 ºomeri, din care 3.983 ºomeri sunt
femei), urmaþi de absolvenþii de învãþãmânt liceal ºi postliceal

(1.643 ºomeri din are 995 sunt femei), iar cei mai
puþini fiind absolvenþii de învãþãmântul universitar (547
ºomeri, din care 274 sunt femei).

Repartizarea ºomerilor pe grupe de vârstã ne arata
cã cei mai mulþi ºomeri sunt persoane cu vârsta cu-
prinsã între 40 ºi 49 de ani (3.691 persoane), urmaþi
de cei cu vârsta cuprinsã între 30 ºi 39 de ani (2.401
persoane). Cei mai puþini ºomeri sunt cei cu vârsta
cuprinsã între 25  ºi 29 de ani (919 persoane).

Mihail Marinescu

La sfârºitul lunii decembrie,
în Prahova, figurau 12.718 ºomeri



diverse
15 - 21 februarie 2017

www.informatiaprahovei.ro 11

Cãruia i-a îngheþat
inima

A îngheþa

ANECDOTE:

Casa de Pensii:  0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:
                                                               0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386

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

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

BRR...!

1. B-IB-N 2. VISCOLOS 3. AA-BARA; 4. RT-O-UAN; 5. CLÃPAR-I;
6. OM-J-PU; 7. ENAC-SAT; 8. VITEZÃ-A; 9. SORICA;  10. STR-ªINE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Se fac de frig
Exclamaþie tematicã

Sec!

Se roºeºte
la frig

Încãlþãri
de iarnã

Îngheþat (fig.)

A îngheþa

Acar!

Florin Molban

Alaiuri
de colindãtori
A îngheþa (fig.)

Frig

Acei

Plin de þurþuri

Stau în frig!
La rece!

Federaþie cipriotã

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii

A fost ºi una
glaciarã

Unu ºi unu!

Ger în Nord!

Camere!

Topeºte gheaþa

Ger  mare

A alunga
pãsãrile

 cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

PUI  MARSALA

Mecanici!

Mãrime!

DICÞIONAR:
PEO

Zãpadã

În ger!

Icoana judecãþii din urmã pe care
ne-a înfãþiºat-o Sfânta Evanghelie
lumineazã cu razele ei ca dintr-un focar
de dincolo de veac viaþa noastrã. Ea este
o icoanã mãreaþã, mângâietoare ºi
cutremurãtoare totodatã. Un pictor de
biserici vestit a refuzat
sã înfãþiºeze în culori
aceastã icoanã, spu-
nând cã nu poate rea-
liza atâtea culori care
sã poatã reda întâl-
nirea sublimã ºi gravã
dintre cer ºi pãmânt la
a doua venire a Mân-
tuitorului nostru Iisus
Hristos.

La mãnãstirile din
Moldova, ca ºi la bi-
sericile mai vechi,
icoana judecãþii din ur-
mã este înfãþiºatã pe
peretele de la intrarea
în Sfânta Bisericã. Aºe-
zarea ei aici aratã cã
Biserica reprezintã îm-
pãrãþia harului dumne-
zeiesc prin care ne pregãtim sã intrãm
în viaþa cea veºnicã, al cãrei prag hotã-
râtor este indicat de judecata obºteascã.
Am spus cã aceastã icoanã lumineazã
viaþa noastrã de dincolo de veac pentru
cã ziua ºi data acestei judecãþi nu poate
fi cuprinsã în Rama timpului istoric.
Atunci, cei buni vor auzi cuvintele Mân-
tuitorului: “Veniþi binecuvântaþii Tatãlui
meu ºi moºteniþi împãrãþia pregãtitã
vouã, cãci flãmând am fost ºi mi-aþi dat
sã mãnânc, însetat am fost ºi m-aþi

adãpat, strãin am fost ºi m-aþi primit, gol
am fost ºi m-aþi îmbrãcat, bolnav am
fost ºi m-aþi curãþat, în temniþã am fost
ºi aþi venit la mine”.  Icoana judecãþii din
urmã ºi adevãrul pe care-l mãrturisim în
simbolul credinþei “ªi iarãºi va sã vinã

cu mãrire sã judece viii ºi morþii a cãrui
împãrãþie nu va avea sfârºit”. Toþi pãrinþii
Bisericii ne-au arãtat cã bunãtatea lui
Dumnezeu este o bunãtate dreaptã, cã
iubirea lui Dumnezeu este ca un veº-
mânt care acoperã dreptatea fãrã a o
desfiinþa. Dumnezeu este bun chiar ºi
atunci când ne pedepseºte pentru
pãcatele noastre ºi este drept chiar când
ne iartã pentru cele ce am greºit. El este
pãrintele nostru ºi atunci când ne
ceartã, voind, prin dreapta lui judecatã

mântuirea noastrã. Nu este dragoste
împotriva dreptãþii ºi nici dreptate se-
paratã de dragoste. Sfântul Evanghelist
Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, a rostit cu
deosebitã putere dragostea lui Dum-
nezeu faþã de noi, arãtatã în Iisus Hristos,

dar tot el aratã cã-n
aceastã iubire s-a îm-
plinit ºi dreptatea lui
Dumnezeu.

Dreptatea, zice
scriitorul bisericesc Ter-
tulian, serveºte ca zid
de apãrare ºi ca lu-
minãtor pentru bunã-
tate. Bunãtatea înce-
teazã de a mai fi bunã-
tate când înceteazã de
a mai însoþi ºi îndruma
dreptatea. Nimic din
ceea ce este nedrept
nu poate fi bun, iar tot
ceea ce este drept, ine-
vitabil, este ºi bun. În-
vãþãtura despre drep-
tatea lui Dumnezeu
este un mare îndreptar

al vieþii noastre ºi o mângâiere în acelaºi
timp. Ea ne cheamã sã umblãm pe cãile
dreptãþii ºi sã ne strãduim pentru
aºezarea ei în lume.

Sã ne învrednicim ºi noi a trãi într-o
vreme în care “pacea ºi dreptatea se
vor sãruta”, bineºtiind cã pentru orice
cuvânt ºi faptã a noastrã vom avea sã
rãspundem înaintea lui Dumnezeu, cel
drept ºi bun, în veci de veci, Amin.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
2 bucãþi dezosate de piept de pui,  70 g fãinã,  pânã la2 bucãþi dezosate de piept de pui,  70 g fãinã,  pânã la2 bucãþi dezosate de piept de pui,  70 g fãinã,  pânã la2 bucãþi dezosate de piept de pui,  70 g fãinã,  pânã la2 bucãþi dezosate de piept de pui,  70 g fãinã,  pânã la

1111100 ml ulei,  250 g ciuper00 ml ulei,  250 g ciuper00 ml ulei,  250 g ciuper00 ml ulei,  250 g ciuper00 ml ulei,  250 g ciuperci fci fci fci fci feliateliateliateliateliate,  2 linguri de unt,  1e,  2 linguri de unt,  1e,  2 linguri de unt,  1e,  2 linguri de unt,  1e,  2 linguri de unt,  120 ml20 ml20 ml20 ml20 ml
vin Marvin Marvin Marvin Marvin Maraala/Pinoaala/Pinoaala/Pinoaala/Pinoaala/Pinot Nt Nt Nt Nt Noiroiroiroiroir,  70 ml supã de pui,  70 ml vin alb sec,,  70 ml supã de pui,  70 ml vin alb sec,,  70 ml supã de pui,  70 ml vin alb sec,,  70 ml supã de pui,  70 ml vin alb sec,,  70 ml supã de pui,  70 ml vin alb sec,
sare ºi piper dupã gust. Opþional: 2 linguri smântânã, pãtrunjel/sare ºi piper dupã gust. Opþional: 2 linguri smântânã, pãtrunjel/sare ºi piper dupã gust. Opþional: 2 linguri smântânã, pãtrunjel/sare ºi piper dupã gust. Opþional: 2 linguri smântânã, pãtrunjel/sare ºi piper dupã gust. Opþional: 2 linguri smântânã, pãtrunjel/
oregano pentru decoratoregano pentru decoratoregano pentru decoratoregano pentru decoratoregano pentru decorat

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Taie fiecare piept de pui transversal pe jumãtate ºi bate-le uºor cã pentru ºniþele.

Asezoneazã fiecare bucatã, pe ambele pãrþi, cu sare ºi piper ºi dã prin fãinã.
Încinge puþin ulei în tigaie ºi când sfârâie uºor pune bucãþile de pui. Lasã-le la prãjit

3-4 minute pe fiecare parte, pânã când prind o culoare uºor aurie. Când le scoþi
asigurã-te cã scoþi din ele surplusul de ulei,cu ajuotrul unui ºerveþel de hârtie. Lasã-le
deoparte acoperite. Redu intensitatea focului la mediu spre mic, adaugã în tigaie untul
ºi ciupercile. soteazã ciupercile 4-5
minute, asezonându-le cu sare ºi
piper dupã gust.

Adaugã treptat vinul roºu, vinul
alb, smântâna, supa de pui, ameste-
când rar timp de 3 minute, pentru
a-i permite sosului sã scadã ºi sã se
îngroaºe uºor.

Toarnã ciupercile ºi sosul peste
pui, presarã pãtrunjel proaspãt tocat
deasupra ºi serveºte. Merg foarte bine
cu un piure simplu de cartofi.

Ce face un urs din Braºov când îl pui la
calculator ?

- Cautã în Recycle Bin!
O tigroaicã urcã pe munte. Un om o strigã:

- Pis, pis, pis! Ea rãspunde:
- Peace, man!

O maºinã loveºte o pãsãricã; ºoferul coboarã, o
ia, o îngrijeºte ºi o pune în cuºca pânã se face bine. A
doua zi, pãsãrica se trezeºte ºi vede gratii în jur. “Wow,
l-am omorât pe-ãla cu maºina ?”

De ce stã Dorel cu târnãcopu’ în faþa TV -ului?
... Pãi dacã se stricã un canal, sã sape altul....

Sfaturi pe munte: þineþi un ceas în gurã, sã vã
miroase gura a tic-tac !

- În cât  timp învãþaþi o carte cu 500 de pagini?
Francezii: “cam în 12 luni” …
Germanii: “cam în 6 luni”…
Românii: “Bãi, sculaþi-vã, cã mâine avem exa-

men !!!”
- Ioane, vino sã-mi vezi copilul nou nãscut!

- E drãgãlaº, dar nu-i puþin cam mic?
- Mic? Pãi cât de mare ai vrea sã fie dupã douã

sãptãmâni de cãsnicie?

19 februarie - Duminica Lãsatului sec de carne

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

Înþepenit
la spate!

Zãpada a pus din nou stãpânire pe judeþul Prahova ºi pe municipiul
Ploieºti, ningând neîncetat în noaptea dintre 7 ºi 8 februarie. Interesant ºi
ciudat în acelaºi timp este, însã, faptul cã, în timpul ninsorii, pe cerul Ploieºtiului,
plafonul de nori a fost luminat în mai multe rânduri de fulgere. Este un fenomen
care se întâlneºte de obicei în anotimp cãlduros, iar apariþia acestuia pe timp
de iarnã naºte multe semne de întrebare asupra evoluþiei climei pe Terra.

Explicaþia apariþiei fulgerelor ar fi aceea cã a intervenit o schimbare mai
bruscã a maslor de aer, pentrecutã într-un interval scurt de timp, ºtiind cã de
ceva zile eu fost înregistrate temperaturi cu plus în Ploieºti. A venit o masã de
aer rece, iar atmosfera s-a încãrcat electric, de aici rezultând fulgerele. Aºadar,
proverbul cum cã iarna nu-i ca vara pare sã fie spulberat... de zãpadã!

Mihail Marinescu

Uber angajeazã un inginer de la Centrul de Cercetare Langley al NASA din
Statele Unite, pentru a dezvolta programul de maºini zburãtoare propus în 2016,
scrie Bloomberg.

Inginerul de la Centrul de Cercetare Langley al NASA Mark Moore a publicat, în
2010, o lucrare în care vorbeºte despre apariþia aeronavelor electrice, care pot
decola ºi ateriza precum
elicopterele, dar sunt mai
mici ºi mai silenþioase.
Cercetarea lui Moore l-a
convins pe cofondatorul
Google, Larry Page, sã
înfiinþeze ºi sã finanþeze
douã start-up-uri în Silicon
Valley, Zee Aero ºi Kitty
Hawk, pentru a dezvolta
tehnologia propusã de
inginer. Moore pãrãseºte
NASA, unde a petrecut 30
de ani, pentru a se alãtura
echipei Uber ºi va lucra la
proiectul maºinii zburãtoare, cunoscut ca Uber Elevate. Uber nu construieºte încã
maºina zburãtoare. Potrivit raportului publicat în octombrie, compania a prezentat
o viziune pentru transportul pe calea aerului ºi a identificat provocãrile tehnologice
la care ar vrea sã gãseascã soluþii, precum poluarea sonorã, eficienþa vehiculului ºi
durata limitatã a bateriei.

Fenomen straniu pe cerul Ploieºtiului.
S-a întâmplat chiar când ningea!

Vin maºinile zburãtoare!

Mihail Marinescu; Sursa: descopera.ro
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Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Slobozia 3-3 (1-1)Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Slobozia 3-3 (1-1)Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Slobozia 3-3 (1-1)Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Slobozia 3-3 (1-1)Petrolul ’52 Ploieºti – Unirea Slobozia 3-3 (1-1)

În cadrul primei etape a
reuturului campionatului de
handbal rezervã juniorilor II,
echipa Clubului Sportiv ªcolar
Ploieºti a reuºit sã se impunã
fãrã emoþii în faþa Gr. Sc. Pe-
trolul Moreni, scor 38-29, dupã
ce la pauzã tabela indica 22-
11.

Ploieºtenii s-au instalat la
cârma partidei încã din primele
minute, conducând cu 7-1 în
minutul 9, Vlad Rãducanu
marcând de patru ori în aceas-
tã perioadã. Petroliºtii din Mo-
reni au mai redus ceva din
handicap pânã în minutul 16
(11-8), însã a urmat o serie
foarte eficientã pentru CSS
Ploieºti, echipa pregãtitã de
prof. Silviu Stãnescu înscriind
7 goluri consecutive, aripa
stângã Andrei Stãnescu având
trei reuºite în aceastã serie. A
fost o primã reprizã aflatã la
discreþia ploieºtenilor, care au
demonstrat ºi acum cã re-
prezintã o forþã în campionatul
Seriei C, fiind pe primul loc în
clasament.

Iureºul ploieºtean a con-
tinuat ºi în repriza secundã,
scorul fiind 24-11, 26-12, 28-
13. Profitând de acastã dife-
renþã, prof. Silviu Stãnescu a
introdus în teren ºi jucãtori ca-
re au evoluat mai puþin în acest
sezon ºi am putut observa mul-
tã determinare ºi la aceºti
handbaliºti. Chiar dacã ploieº-

tenii nu au mai apãsat pe ac-
celeraþie pe final de meci, iar
jucãtorii din Moreni au dat
semne de revenire ºi au înscris
mai mult în aceastã a doua
reprizã, partida nu putea avea
decât un singur deznodãmânt,
anume victoria CSS Ploieºti.
Alte evoluþii ale scorului: 34-22,
35-24, 36-25, 37-29, 38-29.

Pentru CSS Ploieºti au
evoluat: Alex Ispas, Florin Cãlu-
gãreanu, Adrian Tãnãsescu,
Andrei Stãnescu 7 goluri,
Antonie Savelovici 7 goluri,
Vlad Rãducanu 5 goluri, Va-
lentin Bucuroiu 4 goluri, An-
drei Ionescu 4 goluri, Ioan
Gudin 4 goluri, Dan Popescu
3 goluri, Gabriel Paraschiv 1
gol, Vlãduþ Alici 1 gol, Mihai
Chiranu 1 gol, Petre Bucur 1
gol, Cãtãlin Albu, Octavian Nica.

În etapa urmãtoare, CSS
Ploieºti va evolua în deplasare,
la Blejoi, pe 18 februarie.

Tot în prima etapã a retu-
rului s-au mai înregistrat re-
zultatele: CS Olimpic Mizil-CS
Blejoi 15-25, CSM Sf. Gheor-
ghe – CSO Tricolorul Breaza
34-16.

În clasament, primul loc
este ocupat de CSS Ploieºti, cu
28 de puncte, podiumul fiind
completat de CSM Sf. Gheor-
ghe, 25 de puncte ºi CS Brazi,
25 de puncte.

Mihail Marinescu

În data de 12 februarie
a.c. a avut loc la Istanbul –
Turcia, Campionatul Balca-
nic de atletism rezervat ju-
niorilor de la categoria I.  Din
echipa naþionalã a Româ-
niei au fãcut parte ºi trei
sportive ploieºteni. Cele mai
bune rezultate au fost obþi-
nute de elevii de la CSS Plo-
ieºti-CSM Bucureºti, pregãtiþi
de prof. Maria Andrei, astfel:
Mihai Pîslaru – vicecampion
balcanic la proba de 400
m., cu timpul de 48.73 sec.;
Mihai Pîslaru ºi David Nãs-
tase au obþinut medalia de
bronz în proba de ºtafetã 4
x 400 m, din care au mai
fãcut parte ºi Alexandru
Vlad ºi Nicolae Vandor.

De subliniat cã echipa de ºtafetã mai devreme menþionatã
a reuºit, cu timpul de 3.19.40 min., sã doboare douã recorduri
naþionale, la juniori I, recordul deþinut de CSS Ploieºti în data de
14 februarie 2016 fiind corectat cu aproape 9 secunde (3.28.20
min.), iar la tineret, recordul obþinut de Olimpia Bucureºti în data
de 11 martie 2001 a fost corectat cu aproape 6 secunde (3.25.31
min). Sportivul Bogdan Oprina, de la CSS – CSM Ploieºti, pregãtit
de prof. Robert Munteanu, a obþinut, în proba de 60 m, locul 4
cu timpul de 7.04 sec.

ªahiºtii de la CSM Ploieºti
ºi-au încheiat, recent, partici-
parea la Campionatele Naþio-
nale individuale pentru copii,
juniori ºi tineret la ºah clasic,
ºah rapid, blitz ºi dezlegãri, ce
au avut loc la Bãile Felix, în
perioada 1-12 februarie.

Faþã de primele zile ale
competiþiei, în care Teodor
Iulian Szocs ºi Flavius Stroe au

devenit campioni naþionali la
dezlegãri de studii ºi probleme,
sportivii pregãtiþi de antrenorul
emerit prof. Gheorghe Vãsii ºi
soþia acestuia, Filoftia, au reuºit
ca, în urma concursurilor de
ºah rapid ºi ºah blitz, sã obþinã
încã douã prezenþe în lotul na-
þional. Astfel, 6 din cei 7 ºahiºti
care au fãcut deplasarea la Bãi-
le Felix ºi-au câºtigat dreptul de
a face parte din lotul naþional
al României, dupã cum ur-
meazã: Cãtãlin Marian Sandu
ºi Flavius Gabriel Stroe – ºah
clasic; Sergiu Gabriel Herea,
Cãtãlin Marian Sandu ºi Mihai
Militaru – ºah rapid; Sergiu
Gabriel Herea ºi Alexandru
Irinel Trãilã – ºah blitz.

Bilanþul participãrii sporti-
vilor de la CSM Ploieºti la Cam-
pionatele Naþionale individuale

pentru copii, juniori ºi tineret
la ºah clasic, ºah rapid, blitz ºi
dezlegãri este urmãtorul:

Dezlegãri de studii ºi
probleme: Teodor Iulian Szocs
– campion naþional „bãieþi, 16
ani”; Flavius Stroe – campion
naþional „bãieþi, 14 ani”; Ser-
giu Gabriel Herea – locul IV,
„bãieþi, 20 ani”; Alexandru
Irinel Trãilã – locul IV, „bãieþi,

14 ani”; Mihai Militaru – locul
IV, „bãieþi, 10 ani”; Cãtãlin
Marian Sandu – locul VI, „bã-
ieþi, 18 ani”; Alina Tudor – locul
XI, „fete, 12 ani”.

ªah clasic: Cãtãlin Marian
Sandu – locul IV, „bãieþi, 18
ani”.

Dupã ce a fost „sãrit” ami-
calul cu Petrolistul Boldeºti, asta
din cauza ninsorii abundente,
a urmat cel cu o altã divizionarã
din Liga a III-a, Unirea Slobozia.
Jocul s-a disputat tot pe sinte-
ticul din Parcul Municipal Vest,
dar cu o întârziere de aproape
o orã, întrucât oaspeþii din Slo-
bozia au fost blocaþi în trafic din
cauza unui accident pe cen-
tura de Vest a Ploieºtiului. Pânã
au sosit fotbaliºtii Unirii Slobozia
la teren, acesta a fost deszã-
pezit de cãtre toatã suflarea
prezentã, un lucru de lãudat!

Meciul a fost unul plãcut,
cu multe goluri, dar ºi un bun
antrenament pentru cele douã

Meci amical
centrat de pe flancul drept,
Velisar vine bine la minge ºi o
introduce în plasã.

Min. 42, 1-1: Min. 42, 1-1: Min. 42, 1-1: Min. 42, 1-1: Min. 42, 1-1: Oaspeþii
recupereazã o minge, Ghera-
sim trimite o pasã excelentã
pentru Adãscãliþei, care îl
învinge pe Chiº, intrat de puþin
timp în poartã.

Min. 48, 2-1:Min. 48, 2-1:Min. 48, 2-1:Min. 48, 2-1:Min. 48, 2-1: Olaru
centreazã din nou bine de pe
dreapta ºi Dr. Gheorghe îns-
crie frumos, cu capul.

Min. 68, 2-2: Min. 68, 2-2: Min. 68, 2-2: Min. 68, 2-2: Min. 68, 2-2: Rãduca,
bun în acest joc, înscrie cu un
ºut din interiorul careului.

Min. 72, 2-3: Min. 72, 2-3: Min. 72, 2-3: Min. 72, 2-3: Min. 72, 2-3: Khalil,
un jucãtor de 19 ani, marchea-
zã cu latul, dupã centrarea lui
Rãduca.

Min. 90+2, 3-3:Min. 90+2, 3-3:Min. 90+2, 3-3:Min. 90+2, 3-3:Min. 90+2, 3-3: În pre-
lungiri, Petroliºtii egaleazã dupã
ce oaspeþii fac un henþ în ca-
reu. Lovitura de la 11 metri a
fost transformatã de D. Iancu.

Astãzi se va juca un alt
amical ºi tot cu o formaþie de
Liga a III-a, Flacãra Moreni, an-
trenatã de un fost petrolist, Ga-
briel Paraschiv.

Ionuþ Mitoiu

Stadion: Parcul Parc Municipal Vest. Au marcat: Velisar
(’27), Dr. Gheorghe (’48), D. Iancu (’90+2 – penalty) /
Adãscãliþei (’42), Rãduca (’68), Khalil (’72). A arbitrat: Rob-
ert Nuþu (Ploieºti).

PETROLUL:PETROLUL:PETROLUL:PETROLUL:PETROLUL: Nitache (’35 Chiº) – Olaru, D. Chiriþã, R.
Alecsandru, M. Velisar – R. Catanã, Butufei, N. Popescu,
Pãun, Dr.Gheorghe – Vintilã. Au mai jucat: Chiº, Marinicã –
Niþescu, Jipa, Al. Oae, Crãciun, Al. Radu, Ursu, D. Iancu,
Pârvu. Antrenor: Octavian Grigore.

UNIREA SLUNIREA SLUNIREA SLUNIREA SLUNIREA SLOBOBOBOBOBOOOOOZIA:ZIA:ZIA:ZIA:ZIA: Cristicã – Drãguþ, Topor, G. Lazãr,
Bucuricã –M. Nãstase, Soare, Adãscãliþei, Gherasim –
Rãduca, Khalil. Au mai jucat: Chiþoiu, Burecu – Cãlin,
Lemnaru, Anton, G. Ene, Sãvescu, M. Marin, ªtefãniþã.
Antrenori: Ion Ionescu.

echipe.
Iatã cronologia golurilor

marcate în acest amical:
Min. 2Min. 2Min. 2Min. 2Min. 27, 1-0:7, 1-0:7, 1-0:7, 1-0:7, 1-0: Olaru a

ªase ºahiºti de la CSM
Ploieºti, în lotul naþional

Handbal, juniori II

CSS Ploieºti
îºi consolideazã

primul loc
CCCCC.S.S. Ploieºti - Gr.S.S. Ploieºti - Gr.S.S. Ploieºti - Gr.S.S. Ploieºti - Gr.S.S. Ploieºti - Gr. Sc. P. Sc. P. Sc. P. Sc. P. Sc. Peeeeetrtrtrtrtrolulolulolulolulolul

Moreni 38-29 (22-11)Moreni 38-29 (22-11)Moreni 38-29 (22-11)Moreni 38-29 (22-11)Moreni 38-29 (22-11)

Douã medalii  obþinute
de atleþii ploieºteni la
Campionatul Balcanic

Mihail Marinescu

Echipa de baschet „U16" a CSM-CSªc. Ploieºti a reuºit sã se im-
punã cu 88-51 la CSª Al. Ceuºianu Reghin, într-un meci contând pen-
tru etapa a IV-a a Grupei a 2-a a fazei semifinale a campionatului rezer-
vat acestei categorii de vârstã. Fetele pregãtite de Loredana Munteanu
ºi Corina Savu s-au desprins clar încã de la pauzã, 54-28, reuºind sã
câºtige toate cele patru sferturi ale întâlnirii (28-9, 26-19, 20-12, 14-
11). CSM-CSªc. Ploieºti are trei victorii din tot atâtea posibile în aceastã
fazã a competiþiei ºi se pregãteºte pentru alte douã meciuri în aceastã
sãptãmânã, mult mai dificile, ambele programate în Sala Sporturilor
Olimpia: joi, de la ora 13.00, restanþa din etapa a 3-a cu cealaltã echipã
neînvinsã a grupei, CS Olimpia Bucureºti, iar duminicã, de la 11.00, în
cadrul rundei a 5-a, disputa cu CSª Gloria Arad.

Mihail Marinescu; Sursa: csmploiesti.ro

Victorie clarã în deplasare pentru
junioarele U16 de la CSM-CSªc. Ploieºti

www.informatiaprahovei.ro


