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Finanþarea insuficientã din siste-
mul sanitar românesc a scos la ivealã
o situaþie curdã care se regãseºte într-
unul dintre cele mai mari spitale din
Prahova. Un medic de la Spitalul Mu-

nicipal din Ploieºti acuzã cã a ajuns
în anul 2018 sã fie nevoit sã facã o
triere printre pacienþii sãi care suferã
de afecþiuni grave ale sângelui.

Radu Crãciun, ºeful Secþiei de

Hematologie din cadrul Spitalului Mu-
nicipal Ploieºti, acuzã cã va fi obligat
de acum încolo sã aleagã doar patru
din cinci pacienþi pentru tratament
gratuit.

Un medic de la Spitalul Schuller acuzã:

”Din 4 pacienþi cu cancer
ar trebui sã amân un pacient ”

(continuare în pagina 2)

Tragedie în comuna prahovea-
nã Filipeºtii de Pãdure, unde o tâ-
nãrã de 21 de ani, mama unui copil
de un an, a fost la un pas de moarte
dupã ce fostul sãu iubit a cãlcat-o
intenþionat cu maºina. Evenimentul
a fost tratat iniþial de cãtre poliþiºti
drept un accident banal de circula-
þie. Dupã audierea martorilor, an-
chetatorii au realizat cã au de-a face
cu o tentativã de omor ºi l-au arestat
pe vinovat. Tânãra a fost internatã
în stare gravã la Spitalul Judeþean
de Urgenþã cu multiple rãni în zona
abdomenului.

Denis Boncea, tânãrul acuzat
cã a lovit-o intenþionat cu maºina pe
fosta sa iubitã, a fost arestat preventiv
de Tribunalul Prahova pentru 30 de
zile. Victima, o tânãrã în vârstã de
21 de ani, a fost lovitã intenþionat
cu maºina de cãtre fostul sãu iubit
cu care are împreunã cu copil de
nici doi ani. Cei doi s-au întâlnit pe o

Tentativã de omor într-o
comunã din Prahova

O tânãrã a fO tânãrã a fO tânãrã a fO tânãrã a fO tânãrã a fososososost cãlcatãt cãlcatãt cãlcatãt cãlcatãt cãlcatã
intintintintintenþionat cu maºinaenþionat cu maºinaenþionat cu maºinaenþionat cu maºinaenþionat cu maºina

de fde fde fde fde fososososostul iubittul iubittul iubittul iubittul iubit
stradã din comunã, au stat de vorbã
o perioadã, dar discuþia a degenerat
într-o ceartã la care au asistat mai
mulþi martori. Oamenii au povestit
poliþiºtilor cã motivul scandalului ar
fi fost o sumã de bani pe care bãr-
batul trebuia sã i-o dea fostei par-
tenere pentru copil.

Se pare cã tânãrul era supãrat
cã fosta lui iubitã nu-i permitea sã-ºi
vadã copilul. Vineri searã a mers în
comuna Diþeºti, acolo unde locuia
Bianca, sã-i ofere o sumã de bani,
50 de lei spun martorii. Cu aceºti
bani, mama ar fi trebuit sã meargã
împreunã cu cel mic la Zilele Comu-
nei ºi sã-i cumpere acestuia tot ce-
ºi dorea. Cum femeia a refuzat
oferta fostul ei iubit s-ar fi enervat ºi
a apãsat prea tare pe acceleraþie,
pierzând în acelaºi timp controlul
volanului.

(continuare în pagina 2)
D.F.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieºti te aºteaptã, în perioada 10-
18 iulie 2018, sã devii student al unei prestigioase instituþii de învãþãmânt
superior.

Cu diplome recunoscute pe toate meridianele globului, Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieºti are disponibile locuri la admitere pentru toate
specializãrile din cadrul Facultãþilor: Ingineria Petrolului ºi Gazelor;
Inginerie Mecanicã ºi Electricã; Tehnologia Petrolului ºi Petrochimie;
Litere ºi ªtiinþe; ªtiinþe Economice.

Marile companii din þarã ºi strãinãtate sunt la un pas de tine dupã
ce obþii diploma de absolvent la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieºti.
Detalii pe www.upg-ploiesti.ro

Admitere 2018 la UPG PloieºtiMainfreight
Family & Friends Day

Amãnunte în pagina 3

Desfãºurare de
forþe impresionantã
pentru salvarea unui
turist american
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Dezastru într-o
comunã din Prahova,
dupã o furtunã care a
durat mai bine de o orã

Simona Halep dupã victoria
de la Roland Garros: “Am visat
la acest moment de când am
început sã joc tenis”

Un obsedat sexual,
care a atacat mai multe
femei pe stradã,
reþinut de poliþiºti

Campania Naþionalã
„Informare acasã!
Siguranþã în lume!”
a fost ºi în Ploieºti

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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(urmare din pagina 1)
Se întâmplã acest lucru în con-

diþiile în care în judeþul Prahova existã
doar douã secþii de hematologie, un-
de existã în total 30 de paturi. În 2017,
la Spitalul Schuller din Ploieºti s-au
tratat peste 600 de pacienþi cu afec-
þiuni ale sângelui cu precizarea cã la
aceastã unitatea medicalã vin bolnavi
ºi din alte judeþe din Sud-Est-ul þãrii
unde nu existã astfel de secþii în sis-
temul de stat.

Situaþia a fost semnalatã de me-
dicul Radu Crãciun, ºeful secþiei he-
matologie din cadrul Spitalului Muni-
cipal Schuller Ploieºti, iar mesajul sãu
a fost postat pe pagina personalã de
facebook. “(…) În anul 2017 contrac-
tarea pe Compartimentul Hematologie
s-a facut pe 10 paturi din cele 10 exis-
tente în acel moment, deci un procent

de contractare de 100 %. Ulterior, la
finele anului 2017, cu ajutorul auto-
ritãþilor locale ºi MS, s-a înfiinþat
compartimentul autonom de 20 de
paturi. Într-adevãr, în contractarea pe
anul 2018, Compartimentului de
Hematologie i s-a alocat un numãr de
15 paturi contractabile din 20 exis-
tente în organigramã, deci o reducere
cu 25 %. Vreau sã subliniez cã sãnã-
tatea nu are culoare politicã ºi cã
interesul pacienþilor primeazã în faþa

disensiunilor politice. Sunt un medic
care lucreazã în acest judeþ din 2001
ºi am tratat un numãr foarte mare
de pacienþi cu afecþiuni ale sângelui,
unele dintre ele cumplite, boli rare ºi
cu evoluþie implacabilã care te ero-
deazã pe tine, ca medic, în interior în
fiecare zi. Tratamentul este o muncã
în echipã, medic-pacient-familie, care
necesitã efort, rãbdare, empatie ºi
multã, multã speranþã. Poate este
greu de perceput de ce deranjeazã
cu ceva reducerea paturilor contrac-
tate. Explicaþia este cã nu-
mãrul de cazuri care sunt
decontate de CAS se cal-
culeazã în funcþie de a-
cestea. Dacã înainte aveai
posibilitatea sã tratezi X
cazuri, acum poþi doar
75% din X. Eu, ca medic,
am exact acelaºi salariu
indiferent câþi pacienti
tratez într-o lunã. De cea-
laltã parte, din patru
pacienþi cu cancer ar tre-
bui sã amân un pacient
pentru cã am depãºit limita de cazuri
contractate, chiar dacã am pat liber,
dar necontractat. Va rog sã îmi daþi
indicii despre modul cum voi alege
acest pacient mai “ghinionist” ? Asta
teoretic, pentru cã practic nu se poate
refuza niciun pacient de acest gen,
dar spitalul plãteºte din bani proprii

cheltuielile de spitalizare . Ceea ce nu
e în regulã, moral vorbind, iar indica-
torii compartimentului ar arãta cã nu
respect limitele impuse de contract.
Am observat cã, în urma informaþiilor
apãrute, a existat o implicare din
partea autoritãþilor, fie cã sunt locale
sau parlamentare, din toate zonele
politice, ceea ce aratã cã toþi înþeleg
cã sãnãtatea e o prioritate naþionalã,
la fel cum existã dorinþa de rezolvare
ºi susþinere din partea conducerii

Un medic de la Spitalul Schuller acuzã:

”Din 4 pacienþi cu cancer
ar trebui sã amân un pacient ”

spitalului, care a fãcut demersuri justi-
ficate pentru creºterea numãrului de
cazuri contractate cu CAS. De aceea
le-am mulþumit ºi le voi mulþumi tuturor
celor care sunt ºi vor fi alãturi de
pacienþii cu boli hematooncologice,
pacienþi care au nevoie sã vadã cã
toþi cei care pot sã întreprindã ceva:
medic-asistentã-spital-forþe politice de
orice “culoare”, - îi susþin ºi nu i-au
abandonat în lupta lor pentru viaþa”.

Instituþia arãtatã cu degetul de
cãtre medicul ploieºtean, Casa de

Sãnãtate Prahova, susþine cã este
vorba doar despre un scandal artifi-
cial creat provocat de o neînþelegere
a modului în care se alocã bani unei
unitãþi sanitare. CAS nu repartizeazã
bani pentru fiecare secþie în parte, ci
este un buget pentru întreaga unitate
sanitarã ce se calculeazã dupã un
anume algoritm matematic.

“Instituþia noastrã, la ultima con-
tractare, a alocat maximul posibil care
putea fi alocat din punct de vedere
legal Spitalului Municipal Ploieºti. (…)
Un leuþ în plus nu se câºtiga dacã în
loc de 15 paturi contractabile cât sunt
acum erau 20 de paturi. În plus,
dânºii nici nu ne-au solicitat sã trecem
20 de paturi la compartimentul He-
matologie pentru cã noi am fi trecut,
dar suma mare rãmânea aceeaºi.
Niciun moment managerul de la Spi-
talul Municipal Ploieºti nu ºi-a asumat
aceste informaþii care au fost vehicu-
late în spaþiul public de cãtre respec-
tivul doctor. Managerul spitalului ne-
a solicitat abia dupã debutul acestui
scandal sã încercãm sã vedem dacã
putem gãsi o soliþie la majorarea la
20 de paturi contractabile a acelui
compartiment de Hematologie”, a
declarat Cãtãlin Tudorache, purtãtorul
de cuvânt al CAS Prahova.

 În anul 2017 la aceastã secþie
au fost internaþi 687 de bolnavi, iar
alþi 592 de pacienþi au venit pentru
tratament ºi la internare de o zi.

 (D.F.)

Corpul de control al Ministrului de Interne este aºteptat la Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova,
situat în clãdirea Poliþiei Municipale Câmpina. Ancheta vizeazã posibile abuzuri
care s-au fãcut asupra unor persoane arestate ºi a fost declanºatã imediat
dupã ce un om de afaceri prahovean a declarat public cã a fost umilit în
spatele gratiilor.

Ministrul Carmen Dan a declarat ca a trimis Corpul de control al ministrului
la arestul din Câmpina, pentru a verifica informaþiile referitoare la comiterea
unor abuzuri împotriva unor deþinuþi de la care se încerca obþinerea unor
denunþuri împotriva altor persoane, potrivit AGERPRES. Anunþul ministrului
de Interne a fost fãcut  în contextul în care omul de afaceri ploieºtean Rãzvan
Alexe, inculpat în mai multe dosare ale DNA Ploieºti, a declarat la ieºirea de la
audierile care au avut loc, sãptãmâna trecutã, la Parchetul General cã „(…)
m-au întrebat despre felul cum ne-a presat domnul Negulescu ºi cum a în-
cercat sã distrugã familia Cosma. Ne ancheta cu cãtuºele pe masã, ne puneau
pistolul în piept, ne uda saltelele la arest ca sã nu avem unde sã dormim cã
erau 16 grade afarã (…)”, a declarat Alexe la ieºirea de la Parchetul General.

Omul de afaceri prahovean a fost arestat în luna noiembrie 2013 la
solicitarea DNA Ploieºti, într-un dosar în care era acuzat de infracþiunea de
trafic de influenþã în formã continuatã, conform unui comunicat remis presei.

Nu este pentru prima datã când Arestul de la Câmpina este implicat în
mai multe scandaluri. În februarie 2014, presa localã publica informaþii cu
privire la o anchetã care a avut loc la Câmpina, existând suspiciuni cã ºefii
Centrului de Reþinere ºi Arest Preventiv (CRAP) din cadrul IJP Prahova favo-
rizau anumiþi inculpaþi. S-a spus atunci cã în Arest au fost introduse în mod
ilegal o saltea ºi un radio. La data anchetei ºeful CRAP era Cristian Perþea, în
prezent pensionar.

Surse apropiate de Poliþie au precizat de asemenea cã la Arestul de la
Câmpina au mai avut loc anchete ale Corpului de Control în cel puþin douã
cazuri de evadare ale unor persoane reþinute. Ultima evadare a avut loc în
2016, când un tânãr în vârstã de 19 ani a fugit de sub escorta Poliþiei în timp
ce era dus la Judecãtoria Mizil pentru prelungirea mandatului de arestare.

Pânã în prezent, IJP Prahova nu a confirmat prezenþa reprezentanþilor
Corpului de Control la sediul CRAP de la Câmpina. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Tentativã de omor într-o
comunã din Prahova
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(urmare din pagina 1)
Când au auzit stirgãtele de

disperare ale Biancãi, vecinii au ieºit
din case ºi au sãrit sã acorde primul
ajutor. L-au întrebat pe tânãr ce s-a
întâmplat, iar acesta, în stare de ºoc,
ar fi spus cã a confundat pedala de
frânã cu acceleraþia ºi cã totul ar fi
fost doar un accident, nicidecum
ceva intenþionat. Alþi martori spun cã
au vãzut cum fata a fost trasã de
mânã sã intre cu forþa în maºinã ºi,
pentru cã a refuzat, atunci fostul ei
iubit a lovit-o intenþionat cu maºina.
Fata a fost strivitã între botul
autoturismului ºi un stâlp din beton,
suferind multiple leziuni în zona
abdominalã ºi cea toracicã.

Localnicii povestesc cã au trecut

minute de groazã pânã la venirea
echipajuli de la Ambulanþã care ar fi
ajuns la faþa locului la 30 de minute
dupã apelul la 112. În tot acest timp,
victima a zãcut nemiºcatã pe margi-
nea drumului, în ploaie, fiind protejatã
doar de o pãturã adusã de una dintre
vecine.

În satul Diþeºti, pe strada Fran-
cezã, acolo unde s-a întâmplat fapta,
oamenii sunt ºocaþi. Toþi spun cã nu
se aºteptau ca cei doi tineri sã ajungã
într-o astfel de situaþie pentru cã erau
foarte apropiaþi ºi pãreau cã formeazã
o familie fericitã. Sunt ºi voci care
spun cã vinovatul moral al tragediei
este chiar victima care refuza cu încã-
pãþânare sã-l lase pe fostul iubit sã-ºi
vadã copilul. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Arestul de la Câmpina,
cercetat de Corpul de Control

al Ministrului de Interne

Elevii de clasa a VIII-a susþin, în aceastã
sãptãmânã, Evaluarea Naþionalã, examen na-
þional care reprezintã modalitatea de evaluare
sumativã a competenþelor dobândite pe
parcursul învãþãmântului gimnazial.

Dupã ce luni, 11 iunie, a avut loc proba la
Limba ºi Literatura Românã, miercuri, 13 iunie,
absolvenþii de învãþãmânt gimnazial susþin
proba la Matematicã. Rezultatele se vor afiºa
pe data de 19 iunie, pânã la ora 12:00, dupã
cum aratã calendarul Evaluãrii Naþionale. Tot

în ziua respectivã, urmeazã sã se primeascã ºi
eventualele contestaþii, în intervalul orar 14:00
– 19:00. Rezultele recorectãrii lucrãrilor pot sã
fie cunoscute pe data de 12 iunie.

Media generalã obþinutã la Evaluarea
Naþionalã constituie unul dintre criteriile pentru
admiterea în învãþãmântul liceal de stat, având
o pondere de 80% pentru media de admitere,
pe baza cãreia se realizeazã înscrierea în clasa
a IX-a de liceu. Acestei medii i se alãturã media
generalã de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a,

care are o pondere de 20% în calculul mediei
de admitere. Media de admitere se calculeazã
indiferent dacã media generalã la Evaluarea
Naþionalã din clasa a VIII-a este inferioarã notei
cinci, iar media generalã de absolvire a claselor
V-VIII ºi media de admitere se calculeazã cu
douã zecimale, fãrã rotunjire.

Dupã emoþiile Evaluãrii Naþionale urmeazã
cele ale cunoaºterii liceului la care vor învãþa
elevii, pe data de 9 iulie urmând sã fie efectuatã
repartizarea computerizatã.

A început Evaluarea naþionalã
Rezultatele se vor afiºa pe 19 iunie, dupã care urmeazã repartizarea computerizatã, pe 9 iulie

M.M.
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Sâmbãtã, 9 iunie a.c., una dintre cele mai
longevive afaceri din Prahova (pornitã ca busi-
ness de familie ºi ajunsã astãzi companie
globalã) a organizat evenimentul Mainfreight
Family & Friends Day, dedicat angajaþilor, cola-
boratorilor ºi familiilor acestora. A fost un eve-
niment de suflet, în care cei prezenþi au socia-
lizat, s-au bucurat de realizãrile de pânã acum
ºi s-au gândit cu speranþe la viitor.

„Am început activitatea în anul 1992, dupã
ce am fost invitat timp de 10 luni în Olanda de
cãtre primul meu partener, Dajkman. Împreunã
cu soþia mea am început aceastã aventurã în
casa pãrinþilor, ca ºi firmã de transport, eu fiind
la dispecerat, iar soþia la departamentul
financiar-contabil. În 1996 am trecut la un alt

nivel ºi am construit prima halã de 1.000 mp
(dintr-un teren de 23.000 mp pe care îl aveam
la dispoziþie) în zona de nord a Ploieºtiului.
Atunci aveam 10 camioane”, spune, cu satis-
facþie ºi emoþie, Emil Ion, Managing Director
Mainfreight România.

În anul 2000, Dajkman a vândut afacerea
din România domnului Bosman din Olanda,
care auzise de filiala din þara noastrã ºi a fost
extrem de încântat de acest lucru. „În 2005
am demarat prima etapã de dezvoltare în Ploieºti
Industrial Parc, unde suntem ºi astãzi, cu o halã
de 10.000 mp ºi am crescut implicit ºi flota de
camioane, deschizând ºi activitãþi noi, printre
care comisionariatul vamal. În 2012 domnul
Bosman s-a retras ºi toatã afacerea din Europa

(Olanda – unde este sediul central, Belgia, Fran-
þa, Polonia, Rusia ºi România) a fost cumpãratã
de grupul Mainfreight, care a adãugat ca
domeniu de activitate expediþiile marine în þãri
ca Anglia, Germania sau Italia. Grupul s-a înfiinþat
în anul 1970, în Noua Zeelandã ºi s-a extins în
Australia, Asia ºi America de Nord, Europa fiind
ultima zonã în care a intrat prin achiziþia
amintitã”, rememoreazã Emil Ion.

În momentul de faþã operaþiunile din Ro-
mânia se deruleazã la Ploieºti ºi Cluj-Napoca,
cu 250 de angajaþi. „Anul trecut, am fost pe lo-
cul 3 în clasamentul activitãþilor întregului grup,
cu o cifrã de afaceri de 18 milioane de euro.

Pentru viitor ne dorim sã creºtem indiferent de
conjunctura economicã, având capabilitatea de
a ne dezvolta cu încã 40.000 mp faþã de cei
20.000 mp existenþi în cele 4 hale. De aseme-
nea, ne dorim sã ne extindem în Moldova ºi în
vestul þãrii”, conchide directorul Emil Ion.

Compania este preocupatã ºi de specialiºtii
tineri prin programul Futures Leaders. Tinerii
pot aplica pe site-ul companiei, iar cei selectaþi
merg la un program de pregãtire în Olanda,
stagiul durând pânã la 12 luni la alte locaþii de
pe glob. Apoi revin în þara lor ºi conduc afacerile
din þãrile din care provin.

Daniel Lazãr

Mainfreight Family & Friends Day

Un bãrbat în vârstã de 30 de
ani, suspectat cã a agresat sexual
mai multe tinere, a fost reþinut de
poliþiºti. Acesta avea obiceiul sã
atingã în zone intime tinere pe care
le acosta pe stradã, ziua în amiaza
mare.

Agresorul este din Ploieºti ºi a
fost reþinut, miercuri, de poliþiºtii din
cadrul Secþiei 1, dupã ce o tânãrã
a reclamat cã a fost atinsã în zone
intime de cãtre acesta.

Potrivit Biroului de Presã al Ins-
pectoratului Judeþean de Poliþie
Prahova, bãrbatul este suspectat
cã a mai comis alte douã fapte si-
milare, victime fiind alte douã tinere,
una în vârstã de 21 de ani ºi alta
de 18 ani. Bãrbatul acþiona în zona
centralã a municipiului Ploieºti, dar
ºi în zona de Nord a oraºului, pe
timpul zilei, fãrã sã-I pese cã poate
fi vãzut. Surse apropiate de anchete
au preciat cã bãrbatul lucreazã la
un celebru club situat în zona de
Nord a municipiului Ploieºti unde
activa ca sunetist. Acesta a fost
reþinut pentru a fi audiat de cãtre
poliþiºti. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Un bãrbat în vârstã de 65 de ani ºi patru maºini au fost luate de viiturã
ºi mai multe locuinþe au fost inundate în noaptea de joi spre vineri

dupã o rupere de nori care a durat mai bine de o orã. Furtuna s-a dezlãnþuit
în jurul orelor 21.00, asupra pãrþii de Nord a judeþului, dar cele mai afectate
localitãþi au fost satele Pietriºu ºi Bobolia din comuna Poiana Câmpina.

Viitura formatã a luat tot ceea ce a gãsit în cale, oameni, maºini ºi a
distrus douãzeci de gospodãrii, inclusiv o conductã de gaze. Drumul judeþean
din Bobolia a fost acoperit de apã, noroi ºi aluviuni, iar maºinile pe care
oamenii le-au parcat în faþa porþii au fost purtate de viiturã câteva zeci de
metri. Dauna, în ceea ce priveºte autoturismele, a fost toalã. Aproape nimic
nu a mai rãmas din ele. Din fericire, bãrbatul de 65 de ani surprins de viiturã
a fost salvat în ultima clipã de pompierii de la Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã Prahova solicitaþi de localnici sã-i ajute.

Imediat dupã ce potopul s-a mai potolit, la Poiana Câmpina au fost aduse
mai multe utilaje cu ajutorul cãrora maºinile au fost scoase din ºanþurile
unde au fost aruncate, dar ºi pentru a îndepãrta aluviunile care pe alocuri
formau un strat de peste un metru. Opt familii au rãmas fãrã gaze timp de o
noapte ºi o zi pânã ce echipele de intervenþie de la Distrigaz au reuºit sã
repare stricãciunile provocate de vremea rea. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Desfãºurare de forþe fãrã prece-
dent, sãptãmâna trecutã, în munþii
Bucegi, dupã ce mai mulþi turiºti strãini
au anunþat cã prietenul lor, un ce-
tãþean american, s-a rãtãcit dupã ce
s-a lansat cu parapanta de la Crucea
Eroilor din Buºteni. La acþiunea de

cãutare au participat peste 100 de
salvatori, douã elicoptere ºi câini de
urmã.

Alerta a fost datã miercuri dimi-

neaþã, când un turist englez, pasionat
de sporturi extreme, a sunat la 112
sã anunþe cã prietenul sãu, un cetã-
þean american, nu a mai ajuns la baza
muntelui dupã ce se lansase cu pa-
rapanta de la Cota 2000 din Buºteni.
Mai întâi salvamontiºtii au fost cei care

au sãrit în ajutorul
turisitului ºi au înce-
put sã scotoceascã
potecile muntelui,
însã au realizat ra-
pid cã sunt depãºiþi
de siutaþie, având în
vedere cã raza de
cãutare era foarte
mare. Au chemat în
ajutorul lor forþe de
întãrire, astfel cã, în
câteva ore, pe mun-
te au fost detaºate
forþe impresionante.

Doar de la Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã Prahova au parti-
cipat 100 de pompieri militari, iar de
la Inspectoratul Judeþean de Jan-

Un obsedat
sexual, care a

atacat mai
multe femei pe
stradã, reþinut

de poliþiºti

Dezastru într-o comunã din
Prahova, dupã o furtunã care

a durat mai bine de o orã

darmi 30 de salvatori, care au pornit
împreunã cu salvamontiºtii în cãu-
tarea turistului.

Spre searã, aproape de ora 18,
turistul american a fost localizat cu
ajutorul salvatorilor care au survolat
zona din elicopter. De sus, pompierii
nu au putut preciza dacã victima a
supravieþuit, dar au anunþat cã bãr-
batul era înfãºurat în parapantã ºi cã
nu pare cã se miºcã. Iniþial s-a stabilit
ca un alt elicopter dotat cu troliu sã

participe la recuperarea turistului,
care cãzuse într-o zonã extrem de
accidentatã. Din cauza vremii nefa-
vorabile, elicopterul a fost retras, astfel
cã la turist s-a deplasat o echipã de la
Salvamont care a anunþat cã bãr-
batul nu mai era în viaþã, fiind grav
rãnit la cap. Cadavrul acestuia a fost
recuperat în aceeaºi zi de salva-
montiºti ºi dus la Serviciul de Me-
dicinã Legalã din Ploieºti pentru efec-
tuarea necropsiei. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Desfãºurare de forþe impresionantã
pentru salvarea unui turist american
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În tradiþia învãþãmântului superior din þara
noastrã este ºi organizarea de concursuri
profesional ºtiinþifice la diferite discipline, care,
înainte de 1989, purtau numele generic de
„Traian Lalescu”. Dupã 1989, concursurile la
disciplina de Rezistenþa materialelor ºi Mecanicã
au continuat fiindu-le acordate numele iluºtrilor
profesori de la ªcoala Politehnicã „C.C.
Teodorescu” ºi „Andrei G Ioachimescu”.

Concursul la Rezistenþa
Materialelor

„C.C. Teodorescu”

În perioada 10-12 mai, la Universitatea din
Piteºti s-a desfãºurat etapa naþionalã a
Concursului la Rezistenþa Materialelor „C.C.
Teodorescu”, la care Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieºti a participat cu doi studenþi la secþia

„nemecanici”. Andrei Dan Blãnaru a intrat în
posesia premiului I ºi Umberto Beli a obþinut
premiul II. Aceºtora li s-au acordat ºi douã premii
speciale din partea Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România (AGIR) ºi Academiei de
ªtiinþe Tehnice din România (ASTR). Pentru
pregãtirea acestora, meritã felicitãri domnul
profesor dr. inginer ªerban Nicolae Vasilescu.

Concursul la Mecanicã
„Andrei G. Ioachimescu”

În perioada 17-19 mai, la Universitatea din
Craiova s-a desfãºurat etapa naþionalã a
Concursului studenþesc la disciplina Mecanicã,
intitulat „Andrei G. Ioachimescu”. Univ de petrol
gaze a particpat cu o echipã formatã din patru
studenþi, doi la secþiunea „mecanicã I” ºi alþi
doi la secþiunea Alte profile (nemecanice). La
secþiunea alte profile, studentul Umberto Beli a
obþinut premiul II, iar studentul Andrei Dan
Blãnaru premiul III. Umberto a obþinut ºi Diploma
de Merit, acordatã de AGIR, iar Andrei a intrat
în posesia premiului „Academician prof. dr.
Gheorghe Silaº”, oferit de Societatea Românã
de Mecanicã Teoreticã ºi Aplicatã (SRMTA).
Univesritatea din Craiova a oferit echipei
alcãtuitã din cei doi studenþi Premiul Special
„George Petrescu”. La profilul „mecanicã I”,

Rezultate de excepþie obþinute de studenþii Universitãþii
Petrol-Gaze din Ploieºti la concursurile profesionale de
Mecanicã ºi Rezistenþa Materialelor – etapa naþionalã

studenta Olivia Psenicinîi a obþinut menþiunea
I ºi premiul „Academician profesor dr. ªefan
Bãlan”, oferit de SRMTA. De pregãtirea studen-
þilor loa mecanicã s-au ocupat: prof. dr inginer
Alexandru Pupãzescu, conf. dr. inginer Alexan-
dru Popa ºi ºef lucrãri dr. inginer Maria Tãnase.

Mihail Marinescu

La sesiunea specialã de Bacalau-
reat, care a avut loc luna trecutã, la
C.N. „Mihai Viteazul” din Ploieºti, pro-
centul de promovabilitate a fost de
75,59%, un numãr de 96 de candi-
daþi, dintr-un total de 127 înscriºi, pro-
movând examenul. Aceastã sesiune
de Bacalureat a fost rezervatã absol-
venþilor de liceu aflaþi în pregãtire sau
în etapele de selecþie pentru alcãtui-
rea echipelor care vor reprezenta Ro-
mânia atât la olimpiadele internaþio-
nale pe discipline, cât ºi la diverse
competiþii sportive europene sau
mondiale.

Dintre toþi candidaþii, unul singur
a reuºit sã obþinã media 10. Din pã-
cate, nu vã putem anunþa ºi numele
acestui elev, asta pentru cã Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Prahova nu
doreºte sã facã acest nume cunos-
cut, motivând noua legislaþie în privin-

þa datelor cu caracter personal! Este
de-a dreptul incredibil ce se întâmplã.
În primul rând, numele unei persoa-
ne nu este ºi nici nu trebuie sã fie
confidenþial atunci când este asociat
cu o informaþie de interes public, mai
ales cã ºi Constituþia României spune
cã „dreptul persoanei de a avea ac-
ces la orice informaþie de interes pub-
lic nu poate fi îngrãdit”. Chiar aºa am
ajuns, sã ascundem numele elevilor
care au performanþe? Este inadmi-
sibil ceea ce face ISJ Prahova din
acest punct de vedere. Un exces de
zel inutil ºi o interpretare eronatã a
respectivei legislaþii. Numele unei per-
soane nu trebuie confundat cu CNP-
ul sau cu adresa de acasã. Dacã se
merge în acest stil, atunci nu o sã
treacã mult timp pânã o sã ni se in-
terzicã ºi botezul!

Revenind la statistica asesiunii
speciale a Bac-ului, sã precizãm cã
au susþinut examenul ºi trei absolvenþi
ai unitãþilor de învãþãmânt militar, no-
minalizaþi de Ministerul Apãrãrii Naþio-
nale pentru concursul de admitere
în instituþii de învãþãmânt de profil din
SUA.

Cele mai multe medii obþinute,
respectiv 33, au fost între 9 ºi 9.99,
iar alte 24 de medii au fost între 8 ºi
8.99. Medii între 7 ºi 7.99 au luat 22
de candidaþi, iar între 6 ºi 6.99, 16
dintre absolvenþii de liceu prezenþi.

Mihail Marinescu

Pentru majoritatea dintre noi, cei
mai frumoºi ani din viaþã au fost cei
din liceu. Prietenii noi, împreunã la
bune ºi la rele, proiecte comune,
“burta pe carte” pentru ridicarea
notelor proaste, copiatul la ore,
chiulitul în gaºcã, simpatii pentru
profesori ºi multe alte întâmplãri
frumoase… . Toate au fãcut parte din
viaþa noastrã ºi ne-au oferit momente
de neuitat! Minunaþi patru ani din
viaþa unei alte generaþii s-au încheiat
odatã cu festivitatea de absolvire de
anul acesta, la Colegiul Narional “Jean
Monnet” Ploieºti. Am avut ocazia sã
vãd pãrinþi emoþionaþi care îºi ºtergeau
lacrimile discret, tineri entuziasmaþi ºi
frumoºi prin comportamentul lor de
proaspãt absolvenþi de liceu, cadre
didactice copleºite de un alt final…
de o nouã despãrþire de copiii lor” pe
care i-au dãdãcit, iubit, certat, ure-
cheat, încurajat, verificat, respectat…
4 ani. Pe aceºti copii deosebiþi îi
aºteaptã noi provocãri, alte prietenii
ºi un viitor plin de surprize. Final de
liceu, cu multe flori, îmbrãþiºãri,
fotografii, urãri… apoi, liniºte… Totul

se transformã în amintiri. În cele mai
deosebite amintiri! Sã le pãstraþi cu
grijã, dragilor, ºi sã adãugaþi alãturi
de ele altele la fel de frumoase!

În cadrul seriei de evenimente prilejuite de
aniversarea a 145 de ani de existenþã a
învãþãmântului tehnic prahovean, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova, în colaborare cu
Instituþia Prefectului Judeþului Prahova, Consiliul
Judeþean Prahova ºi Camera de Comerþ ºi

Industrie a Judeþului Prahova, a
organizat vineri, 18 mai a.c., la Li-
ceului Tehnologic „1Mai” din
Ploiesti, campania de promovare
a învatamântului dual.

Evenimentul ºi-a propus a fi o
realã dezbatere, atât a legislaþiei
care reglementeazã aceastã formã

de învãþãmânt profesional, cât a modalitãþilor
concrete prin care este posibilã implementarea
învãþãmântului dual. Cu aceastã ocazie, Dalia
Maria Mircea- Daramus, director al Centrului
National de Dezvoltare a Învãþãmântului Profe-
sional ºi Tehnic, a înmânat, din partea ministrului

Educatiei Naþionale, Diploma Aniversarã
„Nicolae Iorga”, însoþitã de plachetã, Liceului
Tehnologic „1 Mai” Ploieºti, continuatorul primei
ºcoli de arte ºi meserii, înfiinþatã în judeþul
Prahova la 22 octombrie 1872.

La întalnire au participat: ªtefan Radu
Oprea – Ministrul Mediului de Afaceri, Comerþ
ºi antreprenoriat; Liviu Marian Pop – senator,
preºedinte al comisiei de învãþãmânt din Senat;
Robert Cazanciuc – senator, preºedinte al
Comisiei Juridice din Senat; Cristian Ghica –
senator; Ioana Mãdãlina Lupea – prefect al ju-
deþului Prahova; Cãlin Negraru – primar al ora-
ºului Mizil; Cristian Mihai Ganea – viceprimar al

Municipiului Ploieºti; Suzana Ilie - coordonator
regional CNDIPT, regiunea Sud-Muntenia;
Rodica Albu – coordonator regional CNDIPT,
regiunea Sud-Muntenia; Magdalena Stoian –
OMV Petrom; Ancuta Neder – Camera de Comer
ºi Insustrie Prahova; Silviu Baciu – director gen-
eral al SC CONPET SA.

Au mai participat reprezentanþi ai opera-
torilor economici care deruleaza acorduri de
parteneriat cu liceele tehnologice din judeþul
Prahova, precum ºi directori ºi profesori din mai
multe licee tehnologice, respectiv ºcoli gim-
naziale din judeþul Prahova.

Mihail Marinescu

Trei sferturi dintre candidaþi au promovat
sesiunea specialã a Bacalaureatului

Un singur candidatUn singur candidatUn singur candidatUn singur candidatUn singur candidat
a obþinut media 1a obþinut media 1a obþinut media 1a obþinut media 1a obþinut media 10, însã0, însã0, însã0, însã0, însã
numele lui ne este ascuns,numele lui ne este ascuns,numele lui ne este ascuns,numele lui ne este ascuns,numele lui ne este ascuns,
fiind declarat confidenþial,fiind declarat confidenþial,fiind declarat confidenþial,fiind declarat confidenþial,fiind declarat confidenþial,
motivându-se cã aºamotivându-se cã aºamotivându-se cã aºamotivându-se cã aºamotivându-se cã aºa
ar spune legislaþia privindar spune legislaþia privindar spune legislaþia privindar spune legislaþia privindar spune legislaþia privind
protecþia datelor cuprotecþia datelor cuprotecþia datelor cuprotecþia datelor cuprotecþia datelor cu
caracter personal! Poatecaracter personal! Poatecaracter personal! Poatecaracter personal! Poatecaracter personal! Poate
se interzice ºi botezul!se interzice ºi botezul!se interzice ºi botezul!se interzice ºi botezul!se interzice ºi botezul!

Prof. Ileana Grigore,
consilier educativ,

C.N. „Jean Monnet”
Ploieºti

Emoþii de mai, la Colegiul Naþional
“Jean Monnet” din Ploieºti

145 de  ani de existenþã a
învãþãmântului tehnnic prahovean
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În perioada 10 mai-27 iunie, Mi-
nisterul pentru Românii de Pretu-
tindeni organizeazã o serie de întâlniri
de informare cu reprezentanþii siste-
mului de învãþãmânt preuniversitar
ºi superior, în cadrul unei Campanii
Naþionale intitulate „Informare acasã!
Siguranþã în lume!”. În cadrul acestor
întâlniri, reprezentanþi ai autoritãþilor
publice centrale vor prezenta infor-
maþii pentru elevii ºi studenþii care au

intenþia de a se deplasa în strãinãtate,
fie pentru continuarea studiilor, fie
pentru muncã sau din alte motive.

O astfel de întâlnire a avut loc ºi
în Ploieºti, în Aula Universitãþii Petrol-
Gaze, unde, alãturi de reprezentan-
tantul Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni, subsecretar de stat
Victor Ionescu, au participat ºi Horia

Victor Toma – inspector ºcolar gene-
ral adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova, deputat Laura
Mihaela Moagher, comisar ºef Ma-
riana Pantaia – coordonator regional
al Agenþiei Naþionalã Împotriva Tra-
ficului de Persoane, reprezentanþi ai
Centrului Judeþean ANA, AJOFM, ITM
ºi UPG, care au adresat celor prezenþi,

elevi de clasele XI, XII, studenþi, profe-
sori ºi directori ai unitãþilor liceale,
sfaturi utile pentru evitarea unor situa-
þii neplãcute care pot apare în strâinã-
tate. Activitatea de la UPG Ploieºti a
fost coordonatã de prof. Cristina Petre
– inspector ºcolar pentru educaþia

Pe data de 5 mai a.c., la ªcoala Gimnazialã
Drãgãneºti – Grãdiniþa PN Drãgãneºti a avut
loc  Simpozionul „Tendinþe moderne în educaþia
parentalã”, cu dezbatere a trei teme: „Acordaþi
atenþie copilului”; „Recompense”; „A spune nu
ºi a interzice”.

Concursul judeþean „Tendinþe moderne în
educaþia parentalã” se desfãºoarã în cadrul Pro-
iectului Educaþional Judeþean „Tendinþe moder-
ne în educaþia parentalã”, ediþia I, aflat în C.A.E.J.
PRAHOVA, „Domeniul cultural-artistic, arte vizua-
le” la poziþia 102.  Pentru a asigura realizarea
unei colaborãri reale ºi eficiente între copil ºi
pãrinte, actualul proiect îºi propune sã aprofun-
deze ºi responsabilizeze relaþia biunivocã dintre
actorii participanþi la actul educational, prin
iubire.  Cele mai importante reguli ale familiei
sunt cele care determinã ceea ce înseamnã a
fi o fiinþã umanã. Ceea ce cred pãrinþii despre
viaþã ºi împlinirea ei va determina felul în care
îºi vor creºte copiii. Modul în care sunt crescuþi

contribuie la formarea concepþiei fundamentale
a copiilor despre ei înºiºi. Nimic nu este mai
important. Copiii sunt cea mai mare resursã
umanã a oricãrei culturi. Viitorul lumii depinde
de concepþia pe care o au copiii despre ei înºiºi.

Toate opþiunile lor
depind de viziunea
lor asupra propriilor
lor persoane. Dar,
existã o crizã a fa-
miliei în ziua de azi.
Aceasta þine de
regulile noastre de
creºtere a copiilor ºi
de procesul desfã-
ºurat de-a lungul
mai multor genera-
þii prin care familiile
perpetueazã aces-
te reguli. Aceastã
activitate, iniþiatã de

Grãdiniþa Drãgãneºti, s-a nãscut din ideea cã
educaþia pãrinþilor în ceea ce priveºte comu-
nicarea cu copilul este un element esenþial în
viaþa de familie ºi cã în societatea româneascã
contemporanã este deosebit de necesarã o

asemenea intervenþie. Prin informarea ºi
educarea pãrinþilor se pot preveni multe conflicte
în viaþa de familie, care uneori pot ajunge la
situaþii ireversibile. Totodatã, prin artã, proiectul
îºi propune sã stimuleze inte-resul pentru artele
frumoase ºi actul de creaþie ºi sã contribuie la
conºtientizarea importanþei personalitãþii
creatoare.

Prof. Nicoleta Mereu ºi ed. Mihaela
Stan, coordonatori proiect, Grãdiniþa

P.N. Drgãneºti

Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Par-
lamentului din Bucureºti a gãzduit, pe
24 mai, festivitatea de premiere a celor
61 de unitãþi de învãþãmânt câºtigãtoa-
re ale celei de-a XV-a ediþii a competiþiei
pentru obþinerea Certificatului „ªcoalã

europeanã”. Prestigiosul titlu a fost ob-
þinut de douã unitãþi de învãþãmânt din
judeþul Prahova: Colegiul Naþional „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Ploieºti  ºi de Cole-
giul Naþional Militar „Dimitrie Cantemir”
din Breaza.

Distinctiile au fost acordate de cãtre

Ionel-Florian Lixandru – secretar de stat
ºi de Liviu-Marian Pop – senator ºi preºe-
dinte al Comisiei pentru Învãþãmânt,
ªtiintã, Tineret ºi Sport.

La festivitate au mai participat:  An-
gela Cristea - ºeful reprezentantei Co-

misiei Europene în Româ-
nia, Gabriela Drãgan – di-
rector general al Institu-
tului European din Româ-
nia, Irina Elisabeta Kovács
– secretar de stat în cadrul
Ministerului Educaþiei Na-
þionale, Adrian Georgescu
- director adjunct
ANPCDEFP, Mihaela-
Tania Irimia - director gen-
eral Direcþia Generalã
Educaþie Timpurie, Învãþã-
mânt Primar ºi Gimnazial,
Constantin Trãistaru - con-
silier Ministerul Educaþiei

Naþionale, Marinica Stioan - inspector
general  Ministerul Educaþiei Nationale.

Pe lângã Certificatul ºi Trofeul „ªcoa-
lã Europeanã”, fiecare unitate de învãþã-
mânt câºtigãtoare primeºte ºi suma de
5.000 de lei.

permanentã ºi activitãþi extraºcolare
din cadrul ISJ Prahova, Campania „In-
formare acasã! Siguranþã în lume!”
fiind foarte bine  primitã la Ploieºti,
stârnind un interes foarte mare în rân-
dul elevilor, studenþilor ºi cadrelor di-
dactice.

În perioada 1-3 iunie 2018, în
centrul civic, respectiv pe esplanada
Palatului Culturii Ploieºti, Primãria Mu-
nicipiului Ploieºti a organizat o serie
de evenimente de tradiþie cu ocazia
Zilei Internaþionale ale Copilului ºi Fes-
tivalului de artã stradalã pentru copii
ºi tineret intitulat „Magie, Feerie ºi
Poveºti”.

Cu prilejul acestor evenimente,
Palatul Copiilor Ploieºti a fost prezent
cu ateliere de creaþie pentru copii:
creaþie confecþii, picturã, ºah, englezã,
francezã, origami ºi aeromodele, coor-
donate de cadrele didactice din Pala-
tul Copiilor.

Duminicã, 3 iunie 2018, pe scena
amenajatã pe platoul dintre Palatul
Culturii ºi Palatul Administrativ din
Ploieºti, s-a desfãºurat Concursul
Naþional „Copilãrie în pas de dans”,
ediþia a X-a, concurs înscris în Calen-
darul Activitãþilor Educative Naþionale
2018. Acþiunea s-a desfãºurat sub

egida Ministerului Educaþiei Naþionale
ºi Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prahova, în parteneriat cu Primãria
Municipiului Ploieºti.

La festival au participat apro-
ximativ 1.650 de copii artiºti din 46
de instituþii, palate ºi cluburi ale copiilor,
ºcoli ºi licee, precum ºi cluburi par-

Campania Naþionalã „Informare acasã!
Siguranþã în lume!” a fost ºi în Ploieºti

Mihail Marinescu

„Tendinþe moderne în educaþia
parentalã”, la Grãdiniþa Drãgãneºti

Alte douã titluri de „ªcoalã europeanã”
au ajuns în judeþul Prahova

Mihail Marinescu

ticulare din: Braºov, Dâmboviþa, Ialo-
miþa, Argeº, Satu-Mare, Prahova, Dolj,
Vrancea, Galaþi, Ilfov, Sectorul 1 Bu-
cureºti, Sectorul 2 Bucureºti, Sectorul
3 Bucureºti, Sectorul 4 Bucureºti,
Sectorul 5 Bucureºti, Sectorul 6 Bu-
cureºti.

Mihail Marinescu

Palatul Copiilor Ploieºti, la evenimentele organizate
cu ocazia Zilei Internaþionale ale Copilului



PROGRAM spectacole 16 - 17 iunie 2018
SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãta, 16 Iunie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Mier„Mier„Mier„Mier„Miereeeee

sãlbaticã”sãlbaticã”sãlbaticã”sãlbaticã”sãlbaticã”, de Michael Frayn (adaptare a piesei fãrã nume de A.P. Ce-
hov). Regia: Aleksandar Ivanovski. În distribuþie: Cristian Popã (Platonov),
Ada Simionica (Anna Petrovna), Ioana Fãrcaº (Saºa), Mihaela Popã (Sofia),
Theodora Sandu (Maria Efimovna Grekova), Ioan Coman (Serghei), Dragoº
Câmpan (Dr.Triletki), Ilie Galea (Colonelul Triletki), Paul Chiributa (Porfir Semionovici Glagoliev), Marian
Despina (Gherasim Kuzmici Petrin), Bogdan Fãrcaº (Osip), Robert Oprea (Marko).

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 17 Iunie, ora 11:00 - Sala Teatrului pentru Copii – „Cãluþul cocoºat”„Cãluþul cocoºat”„Cãluþul cocoºat”„Cãluþul cocoºat”„Cãluþul cocoºat”, adaptare de

Mihaela Rus dupã P.Ersov. Regia: Mihai Androne. În distribuþie: Mihaela Rus/Mihai Androne, Daniel
Burcea, Nelu Neagoe, Cãtãlin Rãdulescu, Ioana Roºu, Lizica ªterea, Paul Niculae, Mircea Hendrich.
Recomandat copiilor peste 5 ani.
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De la sublimul tangou al lui Cristian Vasile, la
romanul omonim, scris de Andrei Ruse ºi la paginile
dedicate Zarazei, de Mircea Cãrtãrescu, iatã-ne –
graþie fenomenalului Teatru „Toma Caragiu”, la fi-
nele stagiunii 2017-2018, faþã-n faþã cu spectacolul
ZARAZA – despre care exploziv-mondena revistã
tot ZARAZA intitulatã, ne povesteºte, dezinvoltã ºi
exoticã, reînviind epoca faimosului Interbelic, cu o
prospeþime irezistibilã, entuziastã ºi, prin urmare,
aplaudatã ºi bisatã la scena deschisã!!!

Vi-o prezint prescuratã de spaþiul tipografic.

„Argument”
Urmare unei inspirate întâlniri bucureºtene a

d-lui Rãzvan Mazilu cu d-na Mihaela Rus, directoa-
rea generalã a lui „Toma Caragiu”, lectura cãrþilor
semnate de Andrei Ruse ºi Mircea Cãrtãrescu, „Îm-
preunã cu dramaturgul-actor Daniel Chirilã (o
revelaþie într-un peisaj teatral sãrac în condeie) ne-
am documentat intens ºi am ales cele mai inte-
resante, mai pline de ecouri în actualitate, mai sedu-
cãtoare întâmplãri din entertainmentul românesc
interbelic”.

„Trubadurl” anti-comunist
„Jean Moscopol, celebru interpret în perioada

interbelicã, a sfidat regimul comunist compunând
cuplete împotriva regimului Groza. Sfârºitul rãzbo-
iului l-a prins la Berlin. Patriot convins, interpretul
cunoscutului cântec „Tot ce e românesc nu piere”

a fãcut tot posibilul sã se întoarcã în þarã (...)” încer-
când „sã treacã Dunãrea înotând (...) Peripeþia asrtis-
tului s-a încheiat dupã ce l-au salvat niºte pescari
iugoslavi”. ªlagãrul care l-a consacrat, restrâns: „Într-
o þarã comunistã / Când eºti fire arivistã / ªi ai ºi-un
caracter sinistru / Poþi ajunge repede ministru /
Dupã ce încasezi la prime / ªi te faci pãrtaº la crime
/ Eºti bãgat la închisoare / ªi-apoi condamnat pen-
tru trãdare. / Comunismul te ajutã / ªi apoi... te
executã!” În rolul titular, actorul Romeo Zaharia.

Erotomanul
Titi Botez era „poreclit

de presa epocii „eternul
îndrãgostit”, fiindcã toate
cântãreþele teatrelor Cãrã-
buº ºi Alhambra, dar ºi nu-
mroasele admiratoare i-
au stat în preajmã de-alun-
gul deceniului de strãlucire
artisticã” – atunci „când (...)
a rãsunat pretutindeni (...)
pe scenele teatrelor de re-
vistã cât ºi în restaurantele
de lux ale Capitalei” nemu-
ritoarele versuri: „Sub bal-
con eu þi-am cântat o sere-
nadã / Ca pe vremuri visã-
torii trubaduri. / Sus pe cer
se-oprise luna sã ne vadã
/ Cum cântam de dragul
dulcii tale guri. // Toate flo-
rile-ascultau a mea tiradã
/ Numai tu n-ai înþeles ce
dor mi-era! / Sub balcon
eu þi-am cântat o serenadã
/ Cea dintâi ºi cea din urmã-n viaþa mea!”. În rolul
titular, actorul George Capanu.

„Maria Tãnase”
În 1938, când Maria Tãnase debuteazã la

Radio, Theodor Rogalski, dirijor ºi compozitor,
consemneazã, cu puternicã emoþie: „Ne aflãm în
faþa unui fenomen! N-am auzit niciun alt cântãreþ
care sã interpreteze cu atâta cãldurã ºi originalitate,
pãstrând nealterat izvorul cântecului nostru popu-

lar”. Poetul Octavian Goga exclama: „Cântecele
acestei fetiºcane cu timbrul grav izvorãsc limpezi
din pãmântul românesc, trec prin sufletul nostru ºi
apoi urcã spre cer”. Zaharia Stancu scria: „Nu meritã
sã trãieºti dacã n-ai ascultat-o cântând pe Maria
Tînase”. În rolul titular actriþa Daniela Rãduicã.

Pribeagu
Despre poetul Ion Pribeagu redactorii „ZARA-

ZEI” re-povestesc cele aflate de la „istoricul botoºe-
nean Gheorghe Median”. „La început, mai precis
din 1910 pânã în 1912, a semnat poezii umoris-
tice, amecdote ºi poante cu diferite pseudonime,
cele mai cunoscute fiind „Ion Palavrã”, „Ion Vraiºte”
ºi „Vasile Ispravã”. Pseudonimul Ion Pribeagu pe
care ºi-l ia în 1912 este construit cu autoironie. Ion

este echivalentul lui Isac, iar „Pribeagu” – soarta
umoristului de a nu-ºi fi gãsit niciodatã un cãmin
stabil, deºi, mai ales dupã Primul Rãzboi Mondial
ºi relansarea economicã a României Mari, Ion Pri-
beagu a devenit un brand al umorului de calitate
românesc”. In rolul titular, actorul George Liviu
Frâncu.

Zavaidoc
„Celebrul lãutar din perioada interbelicã a cân-

tat pe front în Primul Rãzboi Mondial. În anii ’30
umplea pânã la refuz restaurantele bucureºtene

ºi câºtiga sume uriaºe. A refuzat
sã fie tenor la Opera Românã ºi
a preferat muzica lãutãreascã.
„Foaie verde ca aluna, / ªi-
asearã fusei la una, / Un’ se du-
ce toatã lumea, / Unde mã duc
tordeauna. / Sã iubeascã cine-
o vrea / Eu mi-am iubit partea
mea! / Mi-am iubit partea de
femei, / ªi mai am vreo douã
trei! / Mi-am iubit partea de ne-
veste / ªi mai am pe cea de
fete”. În rolul titular actorul Ma-
rius Bãlan.

„Bravo Silly!...
...Bis!...” este exclamaþia

obiºnuitã, de proporþii delirante,
care rãsplãteºte fiecare „ºlagãr”
al lui Silly Vasiliu, fie cã e vorba
de o arie naþionalã pe care o
„zice” de foc ºi de inimã albas-
trã, electrizând sala, fie cã e
vorba de o romanþã sentimen-

talã sau de tangoul insinuant”. În rolul titualr in-
terpreta cu talent actoricesc Nico.

Tãnase
„Aproape de vârsta de 40 de ani, Constantin

Tãnase nu mai e doar „cineva” la el în oraº, ci în toa-
tã þara. Îi nãzãreºte ideea de a avea propriul sãu
teatru. Închiriazã Grãdina Academiei din Bucureºti
ºi astfel ia naºtere Compania „Cãrãbuº”. Numele
trupei e dat întâmplãtor, fãrã o poveste deosebitã,
dupã ce Tãnase, plimbându-se în grãdina de varã,
observã amuzat cã terenul avea forma gâzei. ªi
„Cãrãbuº” a rãmas. Inaugurarea a avut loc pe 2
iulie 1919 cu spectacolul „Cotoiul e pe varzã, pisica
pe orez”. Tãnase o lanseazã pe Maria Tãnsae ºi
mai târziu pe Josephine Baker. „Pentru un onorariu
exorbitant – de aproape 100.000 lei, potrivit unor
informaþii din presa de atunci. „Nefertiti din zilele
noastre”, aºa cum o numea Pablo Picasso, avea
sã ajungã în Gara de Nord din Capitalã în 1928 ºi
sã facã senzaþie plimbându-se apoi prin Bucureºti
cu o ºaretã trasã de un... struþ”! Dezinvolt ºi tot mai
iubit de public, Tãnase ordonã cuiva din trupã,
pentru ascensiunea lui: „Te duci ºi-i spui lui Chaplin
cã sunt romain. Artist din Bucureºti, comprenez?”
În rolul titular actorul Ion Radu Burlan.

Zaraza – mon amour
„Când apari, senorita, în parc pe-nserat / Cu, în

juru-þi, petale de crin, / Ai în ochi patimi dulci ºi luciri
de pãcat / ªi ai trupul de ºarpe felin. / Gura ta e-un
poem de nebune dorinþi, / Sânii tãi un tezaur sublim,
/ Eºti un demon din vis care tulburi ºi minþi / Dar ai
zâmbetul de heruvim” – Aºa începea Cristian Vasile
– cântãreþul Bucureºtilor anilor ’30, cântecul inspirat
de fatala femeie Zaraza, pe care miliaone de

perechi l-au cântat ºi dansat o viaþã. Spun redactorii
revistei ZARAZA: „Oraºul este la picioarele Zarazei,
iar Zaraza e pe buzele tuturor! Grãdinile saltã,
amorul înfloreºte, iar oraºul pare mai viu ca nicioda-
tã. Melodia este un tango, preluatã în condiþii
neclare dupã un tango uruguayan omonim, com-
pus în 1929 de Benjamin Tagle Lara (1892-1932),
interpretat printre alþii de Carlos Gardel ºi de or-
chestra Francisco Canaro. Însã, spre deosebire de
predecesorii sãi, Cristian al nostru atinge sublimul
ºi înalþã idealul feminin acolo unde acesta nu a
ajuns vreodatã” În rolurile titulare Dana Vulc – Dom-
niºoara Feerie ºi Andrei Radu – Cristian Vasile.

Zaraza via Cãrtãrescu
Câteva rânduri, de final, din cartea lui Mircea

Cãrtãrescu, DE CE IUBIM FEMEILE, descriu crepus-
culul brutal ºi sângeros al „Frumoasei Zaraza”! „A
doua zi dupã Sfântul Dumitru, Zaraza ieºi, dupã
obicei, pe-nserate, sã-i ia tutun iubitului ei de la
chiºcul din colþ. Peste Calea Victoriei, în dreptul
clãdirii Casei de economii, se lãsase un amurg greu,
unsuros, prin aurul stins al cãruia femeia nu-ºi dãdu
seama cã din individul care vindea acolo nu mai
rãmãsese decât cârja, þinutã ascunsã sub braþ de
un om al lui Borilã, deghizat. Cum apãru Zaraza, cu
un ºal de Indii la gât, matahala lepãdã cârja ºi, sub
cerurile ca de pãcurã în flãcãri, o apucã de pãr pe
femeie. O privi în ochi rânjind, o muºcã sãlbatic de
buzele învineþite ºi, parcã din aceeaºi miºcare, îi
retezã beregata cu ºiºul de la o ureche la alta. Fugi
apoi pe cheiul Dâmboviþei, unde i se ºterserã
urmele”.

O capodoperã
la „Toma Caragiu”: ZARAZA

Pentru ing. Alexandru Profirescu
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Jumãtate dintre vagoanele de
pasageri aflate în inventar la 31 de-
cembrie 2017 aveau durata normatã
de amortizare depãºitã, în cazul

vagoanelor de marfã procentul fiind
de 70,7%, conform datelor centraliza-
te de Institutul Naþional de Statisticã.

Vagoanele de pasageri în inven-

tar, la 31 decembrie 2017 însumau
3.894 unitãþi, din care 3.817 vagoane
de cale normalã (98%) ºi 77 vagoane
de cale îngustã (2%). Vagoanele de
cale normalã cuprindeau în princi-
pal 3.340 vagoane de clasã ºi remorci
de automotoare. Din totalul de va-
goane de pasageri înmatriculate,
1.921 aveau depãºitã durata normatã
de amortizare, respectiv 49,3%.

INS mai semnaleazã cã la sfârºitul
anului 2017, comparativ cu anul
2016, a fost înregistratã o scãdere cu
4,5% a numãrului de vagoane de

marfã. Acestea însumau 30.808
unitãþi de cale normalã (95,6%) ºi
1.426 vagoane cu destinaþie specialã
de cale normalã (4,4%). Vagoanele
de marfã de cale normalã cuprindeau
în principal 12.148 vagoane descope-
rite (39,4%) ºi 5.175 vagoane cisternã
pentru produse petroliere ºi pentru
alte lichide (16,8%). Dintre vagoanele
de marfã, 22.793, respectiv 70,7%,
aveau durata normatã de amortizare
depãºitã.

Locomotivele în inventar, la 31 de-
cembrie 2017, însumau un numãr

INS: Circa 50% dintre vagoanele de pasageri ºi 71 % de marfã aveau,
la finele lui 2017, durata normatã de amortizare depãºitã

de 1.769. Dintre acestea un numãr
de 1.708, respectiv 96,6% erau loco-
motive pentru activitatea de bazã, loco-
motivele Diesel de orice fel reprezen-
tând 58%.

Comparativ cu anul 2016, chiar
dacã numãrul de locomotive a rãmas
acelaºi, puterea de tracþiune a lo-
comotivelor electrice a crescut cu
8.160 CP prin modernizarea a patru
locomotive. Un procent de 63,5% din
locomotive aveau durata normatã de
amortizare depãºitã, mai menþioneazã
INS.

Principiul de a avea doar depozite
sau conturi curente, ca sã nu spun
bani la saltea, nu este un principiu
sãnãtos din punct de vedere al valorii
adãugate pentru avuþia financiarã a
cuiva, cel mai bine fiind sã investim
câte puþin în cât mai multe instru-
mente, inclusiv acþiuni la bursã,
fonduri mutuale, fonduri de pensii, a
atras atenþia, sâmbãtã, preºedintele
Bursei de Valori Bucureºti (BVB),
Lucian Anghel, la Forumul Inves-
titorilor Individuali.

“Principiul de a avea doar de-
pozite - dar nici mãcar depozite, ci
conturi curente, ca sã nu spun bani
la saltea - nu este un principiu sãnã-
tos din punct de vedere al valorii
adãugate pentru avuþia dumneavoas-
trã financiarã. Din acest motiv, este
bine sã avem câte puþin din cât mai
multe instrumente, inclusiv acþiuni la
bursã, inclusiv fonduri mutuale, care
investesc fie în acþiuni, fie în
obligaþiuni, fie sunt mixte, inclusiv
fonduri de pensii. Nu trebuie sã uitãm:
avem un Pilon III. Statul ne pune pe
masã, dar nu ne bagã în buzunar, o
deductibilitate fiscalã de 400 de euro
pe an. Iar Pilonul III evident sunt banii
noºtri. Nimeni nu are cum sã se atin-
gã de ei. Folosim aceastã deduc-
tibilitate fiscalã?”, le-a spus Anghel
participanþilor la forum.

Preºedintele BVB a recomandat
acestora sã se ghideze dupã
principiul de “a nu pune toate ouãle
în acelaºi coº” ºi de a investi în cât
mai multe instrumente. “Trecutul nu
este o garanþie pentru viitor, dar aici
perspectiva de investiþii ar trebui sã
fie pe termen lung ºi foarte lung. De
asemenea, din pãcate, educaþia
financiarã - ºi este dovedit statistic, o
simþim cu toþii, nu este o percepþie. S-
a fãcut un studiu. Spre exemplu, s-
au pus patru întrebãri. O întrebare
era urmãtoarea: ‘Dacã iei un împru-
mut de 100 de lei, ce este mai bine
pentru tine: sã dai înapoi dupã un an
105 lei sau 100 de lei plus 3 pro-
cente?’. 1 din 4 români a rãspuns
corect. O altã întrebare a fost: ‘Ce este

mai puþin riscant? Sã îþi pui toþi banii
într-o afacere sau sã îþi pui banii în
mai multe afaceri?’. Acelaºi rezultat.
Evident, principiul de a nu pune toate
ouãle în acelaºi coº e valabil. Evident,
este mai puþin riscant sã îi pui banii
în mai multe afaceri decât sã mizezi
totul pe o singurã afacere. Faptul cã
într-adevãr prima opþiune a românilor
- ºi aici un paradox: e foarte bine cã
economisim mai mult, dar studiile ne
aratã cã, deºi economisim mai mult,
prima opþiune, majoritarã, rãmâne
rãmâne fie la saltea, fie în cont curent
la bãnci”, a explicat specialistul.

Acesta a amintit cã inflaþia depã-
ºeºte 5% ºi ar trebui ca investitorii de
retail sã se întrebe dacã investiþiile lor
din ultimele 12 luni le-au adus mãcar
5%, pentru a o acoperi. “Aº dori sã
ne gândim la faptul cã inflaþia este
5%. Inflaþia întotdeauna aratã ce s-a
întâmplat în trecut. Deci, cifrele de la
inflaþie aratã ce s-a întâmplat în ul-
timele 12 luni, cât au crescut în medie
preþurile în România. Acum ar trebui
sã ne întrebãm: investiþiile noastre din
ultimele 12 luni au generat mãcar
5% ca sã acoperim inflaþia? Am
încredere în prognoza BNR. Într-ade-
vãr, sunt niºte elemente statistice, în
ultimul trimestru inflaþia va scãdea.
Banca Centralã estimeazã undeva în
jur de 3,6%. De aici, principiul de a
nu pune toate ouãle în acelaºi coº ar
putea sã ajute”, a explicat el.

Potrivit acestuia, ultimele 18 luni
au fost poate cele mai intense din
punctul de vedere al listãrilor la BVB,
ºi nu doar listãri de companii private,
ci ºi emisiuni de bonduri. În acest
context, oficialul BVB a arãtat cã
randamentul obþinut la BVB în trei
ani a fost de 50%, mult peste inflaþie.
Comparativ, Lucian Anghel a vorbit
despre investiþiile pe piaþa imobiliarã,
afirmând cã preþul unui apartament
de douã camere nu a ajuns în pre-
zent la preþul cu care a fost achiziþio-
nat în 2008.

Anghel (BVB), cãtre
investitorii de retail:
“Principiul de a avea
doar depozite nu este
unul sãnãtos pentru
avuþia dvs.financiarã”

Paginã
coordonatã de

Daniel Lazãr

Numãrul de pasageri pe care îl
vor înregistra aeroporturile bucureº-
tene la sfârºitul anului va depãºi 14
milioane, a declarat, vineri, purtãtorul
de cuvânt al Companiei Naþionale
Aeroporturi Bucureºti (CNAB), Valen-
tin Iordache. “Anul acesta ne aºtep-
tãm sã depãºim lejer 14 milioane de
pasageri’’, a spus el, dupã eveni-
mentul de lansare a noilor rute Air
Canada Rouge de la Toronto ºi Mont-
real cãtre Bucureºti.

Potrivit acestuia, programul stra-
tegic de dezvoltare a infrastructurii
Aeroportului Internaþional Henri
Coandã se aflã “cumva în linie dreap-
tã”, urmând sã aibã loc exproprierea
terenurilor pentru utilitate publicã.
“Extinderea înseamnã de fapt acest
program strategic de dezvoltare a
infrastructurii la aeroport, care, deºi
a fost de-a lungul timpului amânat din
varii motive, acum se aflã cumva în
linie dreaptã, pentru cã ne apropiem
de momentul în care se va produce
acea expropriere a terenurilor pentru
utilitate publicã, acestea urmând a fi
concesionate cãtre aeroport ºi pe
aceastã zonã se vor dezvolta noi
terminale de pasageri, platforme, cãi

de rulare, astfel încât ºi capacitatea
pistelor - pentru cã nu vom construi
o nouã pistã, vom rãmâne cu acestea
douã -, dar cãile de rulare vor permite
ca aceastã capacitate a pistelor sã
creascã substanþial. În consecinþã, ºi
traficul va putea sã creascã ºi noi sã
avem posibilitatea de a-l acomoda în
bune condiþii”, a precizat Iordache.

Planurile de extindere ale aero-
portului au fost realizate în urmã cu
mai mult de zece ani, însã dificultatea

operaþiunilor de expropriere ºi a
licitaþiilor aferente au întârziat masiv
lucrãrile, care ar fi trebuit sã fie fi-
nalizate în 2018. Noul terminal pro-
iectat pentru Aeroportul Henri Coandã
urmeazã a avea 25 de noi porþi de
îmbarcare.

Aeroporturile Henri Coandã ºi
Bãneasa au avut anul trecut un trafic
de 12,84 milioane de pasageri, în
creºtere cu 16,8% faþã de anul pre-
cedent.

Autoritãþile se aºteaptã la un trafic de peste 14 milioane
de pasageri pe aeroporturile bucureºtene în 2018

Comisia Europeanã a decis, joi, sã
trimitã României ºi altor patru state
membre - Cipru, Grecia, Irlanda ºi Lux-
emburg - avize motivate pentru faptul
cã nu au comunicat transpunerea noilor
mãsuri privind schimbul automat
obligatoriu de informaþii în domeniul fis-

Numãrul de români din strãinãtate este de aproximativ
3,5 milioane, iar principalele spaþii de destinaþie sunt Italia,
Spania, Germania ºi Marea Britanie, a declarat, vineri, Cristina
Dobre, preºedintele Fundaþiei Lufkin pentru Antreprenoriat ºi
Migraþie (FLAME), la conferinþa ‘’Migraþia ºi antreprenoriatul - o
valoare semnificativã’’.

“Anul acesta, la 1 ianuarie, cetãþenii României au ajuns la
cel de-al 11-lea an de circulaþie neîngrãditã în Uniunea
Europeanã ºi la cel de-al 6-lea de încorporare nerestricþionatã
pe pieþele muncii þãrilor UE. Cu toþii ºtim aceste lucruri pentru
cã migraþia face deja parte din viaþa noastrã de zi cu zi fiind un
fenomen social extrem de dezbãtut. În mod paradoxal însã,
atât în spaþiul public cât ºi în cel academic, întrebãrile pe care
ni le punem în legãturã cu migraþia româneascã par sã rãmânã

aceleaºi. Prin urmare ne intereseazã cine, câþi, unde, cum,
de ce, în variante mai mult sau mai puþin sofisticate....Deci
câþi români se aflã în afara graniþelor þãrii? Estimãrile legate
de numãrul de români din strãinãtate se plaseazã undeva în
jurul cifrei de 3,5 milioane de români. Europa, fãrã discuþie,
strânge cea mai mare parte a lor. Þãri precum Italia, Spania,
Germania ºi Marea Britanie sunt principalele spaþii de
destinaþie ale migranþilor români”, a spus Cristina Dobre.

Acesta a afirmat cã în urmã cu trei ani prezenta o ipotezã
care s-a confirmat ulterior ºi anume cã un procent destul de
mare de români stabiliþi în Spania ºi Italia se îndreptau cãtre
þãrile nordice. Cercetãrile sociologice realizate în 2017 de
cãtre Fundaþie în rândul comunitãþilor româneºti din Spania
arãtau cã 21,8% dintre aceºtia au declarat cã doresc sã
emigreze în viitor în Marea Britanie, 12,7% în Germania ºi
10% în Austria.

Analiza datelor migraþiei mai aratã cã nu au mai existat
valuri masive de plecãri din România. De asemenea, datele
aratã ca dacã în anii precedenþi cea mai mare parte din
economii se duceau cãtre achiziþiile de case, în ultimii doi ani
se constatã o tendinþã de economisire.

Cristina Dobre (FLAME): Numãrul
de români din strãinãtate

este de aproximativ 3,5 milioane

CE va trimite României aviz motivat pentru cã nu a comunicat
transpunerea noilor norme în materie de transparenþã fiscalã

cal în ceea ce priveºte accesul autori-
tãþilor fiscale ale statelor membre la
informaþii privind combaterea spãlãrii
banilor.

Solicitarea Comisiei ia forma unui
aviz motivat, iar în absenþa unui rãspuns
satisfãcãtor în termen de douã luni CE

poate trimite aceste state membre în
faþa Curþii de Justiþie a UE.

De asemenea, Comisia a salutat
transpunerea aceloraºi mãsuri de Bul-
garia ºi a decis sã închidã procedura de
constatare a neîndeplinirii obligaþiilor în
cazul acestei þãri.



.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:10 Piaþa Universitãþii – România;
18:30 Handbal masculin: România - Macedonia;
19:30 Poveºti neºtiute ale muzeelor;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (r);
22:50 Starea naþiei;
23:30 Studio mondial;
00:00 Telejurnal;
00:30 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal – Filmele
oficiale;
01:50 Vorbeºte corect! (r);
01:55 Exclusiv în România (r);
02:35 Dosar România;
03:15 Telejurnal (r);
04:15 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal – Filmele
oficiale;a

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România!  (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Cap Compas (r);

11:30 Naturã ºi aventurã;
12:00 Documentar 360 de grade GEO;
13:00 Telejurnal;
13:40 Teleshopping;
14:10 Se zice cã...;
15:00 „Moºtenirea lui Goldfaden” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România;
21:10 „Luminile Nordului” (f);
23:10 „Misterele Orientului” (s);
00:45 Câºtigã România! (r);
01:45 „Luminile Nordului” (r);
04:00 Se zice cã... (r);
05:00 „Misterele Orientului” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Lumina rece a dimineþii” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
23:30 „Clubul de noapte 2: Ultima ofertã” (f);
01:15 „Las fierbinþi” (r);
02:15 Apropo TV (r);
03:00 Vorbe�te lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
02:30 Observator (r);
03:15 Acces direct (r);
06:00 Observator.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Vânãtorii de fantome” (r);
09:15 Ce spun românii (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Sora mea capricioasã” (r);
14:45 „Luna de miere” (r);

16:30 „Pãsãri libere” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Kung Pow! Puterea pumnului” (f);
22:00 „Ea e Monica Velour” (f);
00:00 „Kung Pow!: Puterea pumnului” (r);
01:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 James Woods – Pãcatul timpului;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?

10:38 Nerecomandat celor slabi de inimã;
11:26 Regii construcþiilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Morgan Freeman în spaþiu;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 James Woods – Pãcatul timpului;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Nerecomandat celor slabi de inimã;
16:14 Lumea de mâine;
17:02 James Woods – Pãcatul timpului;
17:50 Morgan Freeman în spaþiu;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:05 Cum se fabricã mâncarea?
19:30 Fenomenele X – O ploaie de OZN-uri;
21:10 Vânãtorii de mituri;
22:00 Fenomenele X – o ploaie de OZN-uri?;
22:50 Lumea de mâine – cãlãtoriile aeriene de mâine;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
00:05 Cum se fabricã mâncarea?
00:30 Vânãtorii de mituri – Transformers.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
14:55 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal – filmele
oficiale;
16:00 Telejurnal;
]6:40 Studio mondial
17:30 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018;
20:00 Telejurnal;
21:00 Vedeta popularã;
23:05 Studio mondial;
23:40 Pariu Mondial;
00:00 Telejurnal;
00:30 Lozul cel mare;
01:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (r);
02:50 Studio mondial (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar;

11:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
12:00 Documentar 360 de grade;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Teleshopping;
14:00 Se zice cã...;
15:00 „Fiii omului cu inima de piatrã” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Inimã sãlbaticã” (f);
23:10 „Misterele Orientului” (r);
00:10 Câ�tigã România! (r);
01:10 “Inimã sãlbaticã” (r);
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:50 Telejurnal TVR2 (r);
04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
05:00 „Misterele Orientului” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Taxi” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
23:45 „Fiica dispãrutã” (f);
01:45 „Las fierbinþi” (r);
02:30 Arena bucãtarilor (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Inamicul statului” (f);
22:30 Bãieþi de oraº (r);
23:30 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
02:30 Observator (r);
03.15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Drumul spre Rio” (r);
09:30 Ce spun românii (r);
10:45 „La Bloc” (s);
13:00 „Pãsãri libere” (r);
14:45 „Aventurile lui Napoleon” (r);

16:15 „Gunoierii” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Zâmbet de Mona Lisa” (f);
23:00 „Rãzbunare în ring” (f);
01:00 “Zâmbet de Mona Lisa” (r);
03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 James Woods . cei care iau locul
lui Dumnezeu;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;

10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Fenomenele X – o ploaie de OZN-uri;
11:26 Lumea de mâine – Cãlãtoriile aerienede mâine;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Morgan Freeman în spaþiu;
13:50 James Woods – cei care iau locul lui Dumnezeu;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:02 Cum se fabricã mâncarea?
15:26 Fenomenele X – o ploaie de OZN-uri;
16:14 Lumea de mâine – Cãlãtoriile aeriene de mâine;
17:02 James Woods – cei careiau locul lui Dumnezeu;
17:50 Morgan Freeman în spaþiu;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cele mai ciudate fenomene meteo;
20:20 Vânãtorii de mituri;
21:10 James Woods – Pionieri galactici;
22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:50 Lumea de mâine – Ambarcaþiunile de mâine;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:05 Cum se fabricã mâncarea?

TVTVTVTVTVR 1R 1R 1R 1R 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

13:00 Studio mondial;
14:00 Telejurnal;
14:30 Studio mondial;
15:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Egipt
- Uruguay;
17:00 Telejurnal;
17:15 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Maroc
– Iran;
20:00 Telejurnal;
20:50 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Portugalia - Spania;
23:05 Studio mondial;
23:40 Pariu mondial;
00:00 Telejurnal (r);
00:30 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Egipt
– Uruguay (r);
02:20 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Maroc
– Iran (r);
04:00 Studio mondial (r);
04:35 Telejurnal (r);
05:15 Discover România.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Duelul pianelor (r);

13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Teleshopping;
14:00 „Fiii omului cu inima de piatrã” Partea a II-a (f);
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Nu capitulez” (f);
23:10 „Neînsemnaþii” (f);
01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);
02:50 „Neînsemnaþii” (f);
04:40 Cap compas (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României junior;
22:30 „Harry Potter ºi Talismanele Morþii” - Partea I (f);
01:30 Athletico Textila (s);
02:30 La Mãruþã (r);
04:15 Vorbe�te lumea ®;
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 “Zootropolis” (f);
22:00 „Miss Agent Secret” (f);
00:30 „Inamicul statului” (r);
03:00 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Pãsãri libere” (r);
10:15 “La Bloc” (s);
12:30 “Aventurile lui Napoleon” ®;
14:00 „Drumul spre Rio” (r);
16:15 „Pe acoperiºul lumii”  (r);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Acum ori niciodatã” (f);
22:15 „Rãzbunãtorul” (f);
00:00 „Acum ori niciodatã” (r);
01:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 James Woods – Pionierii galactici;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Cele mai ciudate fenomene meteo;
11:26 Lumea de mâine;

12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Tehnologie extremã;
13:50 James Woods – Pionierii galactici;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Cele mai ciudate fenomene meteo;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 James Woods – Pionierii galactici;
17:50 Tehnologie extremã – NASA;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cum funcþioneazã Universul? – Stele ucigaºe;
20:20 Vânãtorii de mituri – Treburi neterminate;
21:10 James Woods – Cum sã devii un supraom;
22:00 Cum funcþioneazã Universul? –Stele ucigaºe;
22:50 Lumea de mâine – Trenurile viitorului;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:05 Cum se fabricã mâncarea?
00:30 Vânãtorii de mituri;
01:20 Tehnologie extremã;
02:10 James Woods – Cum sã devii un supraom;
03:00 Cum funcþioneazã Universul;
03:48 Lumea de mâine;
04:36 Vânãtorii de mituri – Treburi neterminate (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:30 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia
2018: Portugalia - Spania;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Prietenii incredibile;
11:00 Vreau sã fiu sãnãtos!

12:00 Studio mondial;
13:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Franþa
– Australia;
15:00 Telejurnal;
15:30 Studio mondial;
16:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Ar-
gentina – Islanda;
18:00 Studio mondial;
19:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Peru
– Danemanra;
21:00 Telejurnal;
22:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Croaþia
– Nigeria;
00:05 Studio mondial;
00:40 Pariu Mondial;
01:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Franþa
– Australia (r);
02:50 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018: Ar-
gentina – Islanda (r);
04:30 Studio mondial (r);
05:05 #Creativ (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Elef[n’elul albastru” (f);
08:50 Poate nu ºtiai;
09:00 „Safari” (r);
10:10 Mic dejun cu un campion;

11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Gala umorului (r);
13:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:30 Motor Vlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:10 Regatul sãlbatic;
16:40 Festivalul Internaþional de Circ de la Monte Carlo;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Visul canadian” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Nuntã în stil polonez” (f);
22:10 „Paradisul furat” (r);
00:10 MotorVlog (r);
00:40 „Nu capitulez!” (r);
02:10 „Nuntã în stil polonez” (r);
04:00 Festivalul Internaþional de Circ de la Monte Carlo (r);
04:40 Regatul sãlbatic  (r);
05:05 Memorialul durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Sheena: Regina junglei” (f);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 „Invitaþie cu bucluc” (f);

15:00 „Scandal în cartierul chinezesc” (f);
17:00 Vocea României Junior (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Necunoscutul” (f);
22:15 „Un ghem de minciuni” (f);
00:45 „Atletico Textila” (s);
01:45 „Harry Potter ºi Talismanele Morþii: Partea I” (r);
04:00 Superspeed la ProTv  (r);
04:30 „Invitaþie cu bucluc” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Ghiceºte vârsta!;
11:00 „Copilul problemã” (f);
13:00 Observator;
13:45 „Miss Agent Secret” (r);
16:00 Chefi la cu�ite (r);

19:00 Observator;
20:00 Next Star;
23:00 „Lecþii pentru mama” (r);
01:00 „Copilul problemã” (r);
02:30 Observator (r);
03:15 „Lecþii pentru mama” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Pe acoperiºul lumii” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Drumul spre Rio” (r);
14:15 „Gunoierii” (r);
16:15 „Josie ºi Pisicile” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Dansul dragostei: Bãtãlia starurilor” (f);
22:45 „Ore de sexologie” (f);
01:00 „Ea e Monica Velour” (r);
02:45 Cine A.M.;

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 James Woods – ªtiu la ce te

gândeºti;
12:14 James Woods – Pãcãlind timpul;
13:02 James Woods – Cei care iau locul lui Dumnezeu;
13:50 James Woods – Pionierii galactici;
14:38 James Woods – Revoluþia roboþilor;
15:26 Vânãtorii de mituri: Echipa de ºoc;
16:14 Vânãtorii de mituri – Familia Simpson;
17:03 Vânãtorii de mituri –Rãzboiul stelelor;
18:40 Vânãtorii de mituri –Treburi neterminate;
19:30 Ingineriile istoriei;
20:20 Nerecomandat celor slabi de inimã;
21:10 Fenomenele X – o ploaie cu OZN-uri;
22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:50 Cum funcþioneazã Universul?;
23:40 Tehnologie extremã;
05:00 Cum se fabricã diverse lucruri?;
05:24 Cum se fabricã mâncarea?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:30 Oameni ca noi (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;

12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Studio mondial;
15:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Costa Rica - Serbia ;
17:00 Lozul cel mare;
17:30 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Germania - Mexic;
20:00 Telejurnal;
21:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Brazilia – Elveþia;
23:05 Studio mondial;
00:05 Pariu Mondial;
00:30 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Costa Rica – Serbia (r);
02:20 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Germania – Mexic  (r);
04:00 Studio mondial;
04:50 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 „Elefãnþelul albastru”  (f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);

12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Totul pentru fotbal” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Visul canadian” – Partea a II-a (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Tudor – Partea a II-a – Primãvara timpurie” (f);
21:55 Poate nu ºtiai;
22:10 „Contractul desenatorului” (f);
00:10 „Totul pentru fotbal” (r);
02:00 „Tudor – Partea a II-a – Primãvara timpurie” (r);
03:30 „Paradisul furat” (r);
05:00 Ferma(r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Inspiraþia de week-end;
10:30 „Scandal în cartierul chinezesc”
(r);

12:30 Ce spun românii (r);
13:00 Apropo TV (r);
14:30 „Max” (f);
16:45 Gospodar fãrã pereche  (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Chappie” (f);
22:15 „Misiune imposibilã” (f);
00:30 „Atletico Textila” (r);
01:30 Apropo TV (r);
02:30 Inspiraþia de week-end (r);
03:00 „Max” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 „Fructul oprit” (r);
13:00 Observator;
13:45 „Zootropolis” (f);
15:45 Chefi la cuþite (r);

19:00 Observator;
20:00 „Dennis, pericol public (r);
22:30 Bãieþi de oraº;
23:30 „Sin City: Am ucis pentru ea” (f);
01:00 „Dennis, pericol public” (r);
03:00 „Sin City: Am ucis pentru ea” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Gunoierii” (f);
09:30 „La Bloc” (r);
11:45 „Pe acoperiºul lumii” (r);
13:45 „Dansul dragostei: Bãtãlia starurilor”
(r);

16:00 „Vânãtorii de fantome II” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Spectacol mortal” (f);
22:30 „Dincolo de Ozona” (f);
00:30 „Spectacol mortal” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienDiscovery ScienDiscovery ScienDiscovery ScienDiscovery Sciencecececece
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
07:26 Lumea de mâine – Automobilele
de mâine;
08:14 Lumea de mâine -  Metroul de

mâine;
09:02 Lumea de mâine – Cãlãtoriile aeriene de mâine;
09:50 Lumea de mâine – Ambarcaþiunile de mâine;
10:30 Lumea de mâine – Trenurile viitorului;
11:26 Cum se fabricã mâncarea?;
13:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Tehbologie extremã – Podul din Hong-Kong;
16:14 Tehnologie extremã – Canalul Panama;;
19:30 NASA – Cazuri neelucidate – Furtuna roºie;
20:20 NASA – Cazuri neelucidate – Atacul fulgerelor;
21:10 NASA – Cazuri neelucidate – Ciudãþeniile lui Pluto;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 James Woods – ªtiu la ce te gândeºti;
23:40 James Woods -  Pãcãlind timpul;
00:30 James Woods -  Cei care iau locul lui Dumnezeu;
01:20 James Woods -  Pionierii galactici;
02:10 James Woods – Cum sã devii un supraom;
03:00 Vânãtorii de mituri: Episod special – Echipa de
ºoc;
03:48 Vânãtorii de mituri: Episod special  - Familia
Simpson;
04:36 Vânãtorii de mituri –Transformers.
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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.

Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.

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 neg. Tel.
0720908819.
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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.
Telefon: 0767/101552.

Câmpina - vând aparta-

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 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.

Buºteni, zonã de munte,

Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

Blejoi  - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.

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-
ment 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-
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Tel:

0743-002045.
Vând cãrucior cu motor

pentru persoanã cu handicap /-
în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.

Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732-
648542.

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 clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,
policlinicã, cabinete avocaturã/
notariat, proiectare, bãnci-
asigurãri etc. Relaþii la telefon
0723 659554.

Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.

Închiriez spaþii de depo-
zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

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,

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

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

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

Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.

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

Vând hotã de bucãtãrie -
100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.
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Vânzãri
case,terenuri

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

Schimburi

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Prestãri servicii

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

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Este nevoie sã te ocupi de membrii familiei ºi
de îndatoririle gospodãreºti. Sunt posibile
discuþii aprinse, însã depinde numai tine cum
gestionezi lucrurile spre binele tuturor. Joi este
o zi deosebitã, cu o energie aparte, de aceea se
pot produce avarii în spaþiul locativ. Prudenþã,
rãbdare, toleranþã!

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Eºti înconjurat de multã lume la începutul
sãptãmânii, însã unii te vor sâcâi destul de mult,
mai ales luni. Selecteazã-þi anturajul ºi nu da
crezare chiar oricui sau oricãrei informaþii care
se vehiculeazã în preajma ta. În plan sentimen-
tal se întrezãresc noutãþi. Asta înseamnã cã fie
se reconfigureazã termenii ºi condiþiile unei
relaþii vechi.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Îþi cresc veniturile obþinute din munca proprie,
dar apar ºi cheltuieli în faþa cãrora le reziºti cu
greu. Eºti foarte cãutat de persoanele din
anturajul apropiat, fiind posibile multe întâlniri
ºi dialoguri. Unii chiar au nevoie de sprijinul tãu
moral, dar acordã-l cu mãsurã. Se deschide un
nou capitol familial ºi domestic.

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)
Apar câºtiguri din munca desfãºuratã la un loc
de muncã, dar totodatã apare ºi ispita cheltu-
ielilor. Poate fi vorba despre achitarea unor
datorii vechi sau despre achiziþionarea unor bu-
nuri dorite de mult. Modificãri în relaþiile cu
anturajul apropiat! Gândeºte-te bine pe cine mai
pãstrezi în preajma ta de acum încolo.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Stãrile tale de spirit oscileazã mult pe tot
parcursul sãptãmânii, astfel cã este rost sã fii
înþeles greºit de alþii. Controleazã-þi reacþiile ºi
menþine un ritm constant în acþiuni. Sãnãtatea
este vulnerabilã, bine fiind sã te odihneºti, sã
mergi la controale de specialitate ºi sã urmezi
sfaturile specialiºtilor

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
O discuþie cu un prieten îþi va oferi idei ºi lãmuriri
deosebite privitor la relaþiile ºi evenimentele în
care eºti implicat. Ar fi bine ca unele amãnunte
despre tine ºi intenþiile tale sã nu le divulgi
nimãnui. Sãnãtatea este precarã, astfel cã ia în
serios semnalele organismului.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Relaþiile ºi acþiunile socio-profesionale te solicitã
mult în aceastã sãptãmânã. Se recomandã
prudenþã în dialogurile cu ºefii sau cu reprezen-
tanþii instituþiilor oficiale, mai ales pe 21 Mai.
Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi bune, astfel cã
îi poþi asculta cu încredere, trecând peste faptul
cã unele aspecte abordate îþi displac.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Simþi nevoia de a-þi remodela conºtiinþa ºi im-
plicit filozofia de viaþã pe parcursul acestei
sãptãmâni. Gândurile, discuþiile cu ceilalþi ºi
acþiunile întreprinse au legãturã cu schimbãrile
majore care intervin încet, dar sigur în segmentul
socio-profesional. Sunt posibile discuþii cu
parteneri strãini, demersuri pentru cãlãtorii.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Cheltuielile, dezbaterile pe teme profesionale,
trasarea unor planuri de studii ºi cercetãri
reprezintã subiectele principale ale acestei
sãptãmâni. Poþi primi bani, bunuri, cadouri dintr-
o colaborare sau din partea rudelor, parteneru-
lui de viaþã sau a colegilor de serviciu. Totuºi fii
prudent, pentru cã unii au interese ascunse sub
masca binevoitoare de a-þi oferi þie ceva.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Dialogorile cu partenerul de viaþã ºi/sau cu
partenerii profesionali vor pune bazele unor
acþiuni ºi câºtiguri viitoare de bun augur. Este
bine sã þii cont ºi de sugestiile celorlalþi, dar
sã-þi susþii ºi punctele tale de vedere. Este rost
de a-þi îmbunãtãþi veniturile din colaborãri sau
din moºteniri, partaje personale ºi profesionale.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la
serviciu, însã va trebui sã-þi rezervi timp ºi energie
fizicã ºi pentru treburile personale ºi cele do-
mestice. Programeazã totul cu mãsurã ºi pru-
denþã, pentru cã sãnãtatea îþi poate crea neplã-
ceri serioase. Câºtigã în importanþã segmentul
financiar, în mod special veniturile pe care le
poþi obþine dintr-o colaborare, moºtenirile ºi
cheltuielile comune cu alþii.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
  Studii Vechime

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

Agent curier
Agent de interventie paza
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Ajutor la prepararea prod. tip fast food
Ajutor ospatar
Ambalator (brichete foc)
Ambalator manual
Asistent manager
Asistent medical
Bucatar
Bucatar
Casier
Ciontolitor transator carne
Confectioner asamblor articole din lemn
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner tamplarie PVC
Confectioner textile
Controlor calitate
Croitor
Director adjunct
Dispecer centru de alarma
Dulger/ tamplar
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician de intretinere si reparatii
Electrician intretinere in constructii
Electromecanic
Electromecanic
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor
Frezor/strungar carusel/operator CN
Frizer
Functionar relatii clienti
Glazurator produse din ceramica fina
Imprimeur textil
Inginer automatist
Inginer constructor
Inginer mecanic
Inginer prelucrarea sticlei
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator instalatii tehnico sanitare
Kinetoterapeut
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lucrator bucatarie
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial

2
2

20
2

10
2
2
2
1
2
1
1
1
2
4
1

10
22
5
2

10
1
2
1
5
2

10
1
1
1
5
5
1
2
1
5
1
2

15
4
2
3
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
5
1
2
4
1
2
1
1
2
2
2
2
4
5

-
liceu

atestat
medii
liceu
medii

-
-

medii
medii

-
-

medii
-

10 clase
medii

-
min 8 cls

medii
8 clase
8 clase
medii
medii

superior
12cls

sc. prof.
-

sc. prof.
sc prof

-
-

medii
8 cls

sc. prof.
medii
medii

8 clase
-

medii
liceu

calificare
calificare

medii
8 cls
medii

superioare
-

superior
superior
sc prof

-
-

sc. prof.
medii/ sup.

liceu
calificare

-
sc. prof.
sc. prof.
calificare
sc. prof.

-
medii
medii

10 clase
10 cls
10 cls

-
-
-
-
-
-
-
-

1-3 ani
-
-
-
-
-
-

1 an
-
-
-
-
-
-
-

3-5 ani
1an
1 an

-
1 an
2 ani

-
-
-

1-3 ani
1 an

-
-
-
-
-
-

5 ani
-
-
-
-
-
-
-

1-3 ani
1-3 ani
2 ani

-
-

1-3 ani
6 luni
5 ani
3 ani

-
1 an
10

3 ani
1 an

-
-
-
-
-

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

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

Lucrator comercial
Lucrator comercial
Maistru lacatus constructii metalice
Manager proiect
Manipulant marfuri
Manipulant profile PVC
Masinist pod rulant
Mecanic
Mecanic masini de cusut industriale
Montator pereti ghips carton
Motostivuitorist
Muncitor administrativ
Muncitor nec in ind. confectiilor
Muncitor nec in ind. confectiilor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - manipulant
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Operator calculator
Operator calculator
Operator control nedistructiv
Operator masini unelte automate
Operator taietor textile
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Patiser
Pregatitor lansator confectii
Preparator preparate culinare
Proiectant inginer constructii
Receptioner
Reglor montator
Reprezentant comercial
Sablator
Sef schipa
Sofer autobuz
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer Cat B,C,E
Sofer livrator
Sofer Tir
Spalator vehicule
Strungar
Sudor
Sudor electric si mig - mag
Sudor manual cu arc electric
Sudor MIG-MAG
Supraveghetor jocuri
Tehnician mentenenta industriale
Tinichigiu industrial
Turnator produse ceramice
Vanzator
Vanzator
Vanzator/ Gestionar
Vopsitor carosier
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar tencuitor
Zugrav
Zugrav
Zugrav

10
3
1
1
6
2
2
1
2
1
1
1
5
3
4
5
5
7

10
1
1
1

31
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
4
1
1
1
2
5
1
2
2
1
1
2
2
4
1
1
1
6
1
1
1
1
4

10
1
1
1
4
4
1
1
4
4

medii
-
-
-

8 clase
sc. prof.

-
-

min 10 cls
sc. prof.

-
medii
medii
medii
8 cls

8 clase
-

medii
-

8 cls
8 cls

-
min 8 cls
8 clase
medii

experienta
-

min 8 cls
medii

-
medii
medii

min 10 cls
medii

-
10 clase

medii
10 CLS

-
8 clase
medii
medii
medii
medii

10 CLS
10 CLS
8 clase
8 clase
calificare
sc. prof.

-
liceu
medii
liceu

-
8 cls
medii

10 clase
medii

-
experienta

medii
-

medii
sc. prof.
sc. prof.

-
medii

-
1 an

-
-
-
-

1 an
-

2 ani
1 an

-
1 an

-
-
-

da
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2 ani
-
-

1 an
-

1 an
-
-
-
-
-

1 an
1 an

-
3 ani
10 ani
1 an

-
-

1 an
1 an

-
-
-

10
-

5 ani
1 an
1 an

-
1-3 ani

-
-
-
-
-
-
-
-

3 ani
3 ani

-
-

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

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

CONVOCATOR
Preºedintele “Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni ºi  Bãtrâneni”  ºiPreºedintele “Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni ºi  Bãtrâneni”  ºiPreºedintele “Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni ºi  Bãtrâneni”  ºiPreºedintele “Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni ºi  Bãtrâneni”  ºiPreºedintele “Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni ºi  Bãtrâneni”  ºi

Consiliul  DirectorConsiliul  DirectorConsiliul  DirectorConsiliul  DirectorConsiliul  Director  convoacã  Adunarea  Generalã  Ordinarã  aAdunarea  Generalã  Ordinarã  aAdunarea  Generalã  Ordinarã  aAdunarea  Generalã  Ordinarã  aAdunarea  Generalã  Ordinarã  a
membrilor  Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni  ºi  Bãtrânenimembrilor  Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni  ºi  Bãtrânenimembrilor  Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni  ºi  Bãtrânenimembrilor  Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni  ºi  Bãtrânenimembrilor  Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni  ºi  Bãtrâneni, pentru
data de 28.06.2028.06.2028.06.2028.06.2028.06.201111188888, ora  111110,000,000,000,000,00, care se va þine în comuna Starchiojd, sat
Starchiojd nr.1, judeþul Prahova, având urmãtoarea ordine de zi:

Se propune ;
1.1.1.1.1. Validarea / aprobarea unui volum de 180 mc lemn foc pentru anul

2018  angajaþilor SC Moºnenii Starchiojdeni ºi Batraneni SRL ºi a unui volum
de 10 mc lemn foc pentru anul 2018 ultimului  angajat al Obºtei Moºnenilor
Starchiojdeni ºi Bãtrâneni ;

2.2.2.2.2. Încheierea unui contract privind constituirea unui drept de superficie cu
SC Domeniile Gîrbea SRL în UP III Basca ua 74 Ad,A,B,C ºi 75 A,B,C cu o redevenþã
de 20 dolari  inclusiv TVA / ha / an ;

3.3.3.3.3. Pierderea calitãþi de membri ai Obºtei în mod definitiv  prin excluderea
din Anexa 39 conform articolului 40 din Statutul Obºtei deoarece au fost dovediþi
cã au trãdat sau au încercat sã trãdeze interesele Obºtei prin semnarea Tabelului
Nominal cu proprietarii de terenuri din comuna Starchiojd ºi din comuna Bãtrâni
care solicita intervenþie în interes propriu în dosarul nr. 3564/331/2011 aflat
pe rolul judecãtoriei Braºov ºi efectuarea cereri de recurs  a urmãtoarelor
persoane – moºtenitori - membrii; Bãrbuceanu Constantin CNP
1580410297293 nr. Anexa 289, Popescu Alexandru CNP 1481028297338
nr. Anexa 92 ºi  485, Pântece Ion CNP 1331002297317 nr. Anexa 133 ºi 258,

Frigea ªtefan CNP 1520228297294 nr. Anexa 509, Antonoiu Constantin CNP
1650409257294 nr. Anexa 477, Stoica Stanciu CNP 1280708297297 nr. Anexa
37, Pantece Vasile CNP 1430710297311 nr. Anexa 133, Popescu Dumitru CNP
1600503297311 nr. Anexa 496, Vâjâiac Nicolae CNP 1620207297301 nr.
Anexa 234 ºi 470, Duma Toma CNP 1590108297297 nr. Anexa 203, Ardeleanu
A Aurelian CNP 1590322297299 nr. Anexa 125, Bratu Eugenia CNP
2340107297308 nr. Anexa 220, Popescu N Constantin  CNP 1611005297297
nr. Anexa 263, Gârbea  Stelian  CNP 1520304297296 nr. Anexa 315, Gârbea
Vasilichia CNP 2540103297323 nr. Anexa 291 ºi 396, Chelba Daniela CNP
2691221297304 nr. Anexa 341, Garbea Stelian CNP 1450123297295 nr. Anexa
316, Ivan Gheorghe CNP 1540302297301 nr. Anexa 487, Chesca Ion CNP
1590213297405 nr. Anexa 589, Datcu Constantin CNP 15907252997 nr. Anexa
384, Telentin Maria CNP 2420422297303 nr. Anexa 748, Chiriþã Constantin
CNP 1740319297298  nr. Anexa 100,  Nedelcu Maria CNP 2480906297298
nr. Anexa 745.

La adunarLa adunarLa adunarLa adunarLa adunare poe poe poe poe pot part part part part participa tticipa tticipa tticipa tticipa toþi membri, peroþi membri, peroþi membri, peroþi membri, peroþi membri, personal sau prinsonal sau prinsonal sau prinsonal sau prinsonal sau prin
împuternicit, conform dispoziþiilor statutare. În cazul în care nu seîmputernicit, conform dispoziþiilor statutare. În cazul în care nu seîmputernicit, conform dispoziþiilor statutare. În cazul în care nu seîmputernicit, conform dispoziþiilor statutare. În cazul în care nu seîmputernicit, conform dispoziþiilor statutare. În cazul în care nu se
vor îndeplini condiþiile legale privind cvorumul ºi valabilitateavor îndeplini condiþiile legale privind cvorumul ºi valabilitateavor îndeplini condiþiile legale privind cvorumul ºi valabilitateavor îndeplini condiþiile legale privind cvorumul ºi valabilitateavor îndeplini condiþiile legale privind cvorumul ºi valabilitatea
deliberãrilordeliberãrilordeliberãrilordeliberãrilordeliberãrilor, A, A, A, A, Adunardunardunardunardunarea  Generea  Generea  Generea  Generea  Generalã  Oralã  Oralã  Oralã  Oralã  Ordinarã a membrilor Obºtdinarã a membrilor Obºtdinarã a membrilor Obºtdinarã a membrilor Obºtdinarã a membrilor Obºteieieieiei
Moºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni se va þine în data deMoºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni se va þine în data deMoºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni se va þine în data deMoºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni se va þine în data deMoºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni se va þine în data de
29.06.2029.06.2029.06.2029.06.2029.06.20111118, la aceeaºi orã ºi adr8, la aceeaºi orã ºi adr8, la aceeaºi orã ºi adr8, la aceeaºi orã ºi adr8, la aceeaºi orã ºi adresã, aesã, aesã, aesã, aesã, având aceeaºi orvând aceeaºi orvând aceeaºi orvând aceeaºi orvând aceeaºi ordine de zi.dine de zi.dine de zi.dine de zi.dine de zi.



cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

ANECDOTE:

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

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

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. N-C-F-M 2. GAROFIÞÃ 3. ROZÃ-UI 4. AC-INEL; 5. FIN-ARIL;
6. SUC-APO; 7. CAFEA-AT; 8. U-E-LE-U; 9. CERCELUª;  10. LILIECI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Bãiat mãricel
Copilã

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ Copilãreºti

Ulcicã

Neascultãtoare

Codiþe în spate!

Copil

Domol

Copil (fig.)
Tras la poartã

Prezent la botezul
copilului

U m e d
Pfu!

Dormitor
Copii
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Bãieþaºule!
Alãpteazã sugarul

Copii la ºcoalã

Cap de copil!
Catedralã

DICÞIONAR:
IªI, SIN

Carie!

Frãþâne
Uºiþe

A ieºi (pop.)
Alfa ºi Omega

Soi
Om cu copii (dim.)

Suzetã

17 iunie - Duminica a treia dupã Rusalii

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 300 g cartofi, sare, 30 ml ulei,  1 ou, 100 g fãinã, 12 prune mici, 50 g

unt, 50 g pesmet, zahãr pudrã, scorþiºoarã pisatã, zahãr vanilat

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Cartofii se fierb în apã cu sare 30 de minute. Prunele se desfac ºi se

curãþã de sâmburi, apoi se lasã la scurs.
Cartofii fierþi se curãþã fierbinþi de coajã, se zdrobesc ºi se amestecã

cu uleiul. Când compoziþia s-a rãcit, se adaugã fãina ºi oul. Se amestecã pânã când se
obþine un aluat omogen, apoi se împarte în 12 bucãþi. Se pune pe foc o oalã cu 2 l de
apã, în care se adaugã sare. Prunele scurse se acoperã cu aluat. Se dau prin fãinã ºi
se pun pe rând în apa clocotitã,
toate gãluºtele. Se lasã sã fiarbã
la foc mic, 10–15 minute, cu
oala acoperitã, apoi se opreºte
focul ºi se mai lasã în apa fier-
binte, acoperite, încã 15
minute.

Într-o tigaie încinsã se ru-
meneºte pesmetul în unt. Gã-
luºtele fierte se scot din apã ºi
se lasã la scurs. Se tapeteazã
cu pesmet, apoi se pudreazã
cu zahãr, scorþiºoarã ºi se pot
servi.

 Ion ºi Gheorghe:
- Fiicã-mea locuieºte într-un apartament cu etaj în Mi-

ami. Ea merge sã mãnânce de fiecare datã în alt restau-
rant, are niºte toalete extraordinare ºi o grãmadã de prieteni.

- ªi fica-mea e tot prostituatã...

Ion ºi Gheorghe se întâlnesc la un colþ de stradã.
Întreabã Ion pe Gheorghe:

- Unde meri, mã?
- Nicãieri! Da’ tu unde meri?
- Nicãieri!
- No, atunci hai p-aci cã-i mai aproape.

- Bã Ioane, a murit unchit-o, sã ºti.
- Cum ?
- Pãi nu ºtiu ce fãcea pe acoperiºul casei, a

alunecat ºi a cãzut prin acoperiº, în pat, de unde
a sãrit iar pe acoperiº, iar a cãzut...

- Hoo ba, ºi ce ai fãcut ?
- L-am împuºcat cã dãrâma toatã casa.

- Ioane, cum se spune corect, funicular sau
furnicular?

- La ce?

- Ioane, am fãcut un puzzle, mã!
- ªi ce dacã, mã Gheorghe ?
- Pe cutie scria “de la 3 la 6 ani”.

Descendent, odraslã

Inimã de fatã!

Fiu (înv.)

Învãþãtura creºtinã ne spune cã
anii ºi vremurile sunt sub cârma lui
Dumnezeu, cã El este începutul, mij-
locul ºi sfârºitul vieþii noastre. Dumne-
zeu a creat lumea, dar dupã ce a
creat-o nu a pãrãsit-o, ci îi poartã de
grijã, o apãrã de distrugere ºi îi con-
duce pe oameni spre desãvâr-
ºire, spre viaþã veºnicã.

Aceastã lucrare divinã se
numeºte Providenþã. Natura
înconjurãtoare grãieºte la tot
pasul despre providenþa divinã.
De la firicelul de iarbã ce se
ridicã primãvara pânã la stejarul
de multe sute de ani care îºi
lasã podoaba la fiecare început
de iarnã, ca sã se împodo-
beascã din nou la venirea pri-
mãverii, de la grãuntele de nisip
pânã la cel mai înalt munte, de
la bobul de grâu pânã la holda
cea bogatã din bãtaia soarelui,
toate grãiesc despre purtarea
de grijã a lui Dumnezeu, cã el
ne ajutã sã ne îndeplinim che-
marea în lume, este un real
sprijin al vieþii noastre.

Dumnezeu ne poartã de
grijã mereu în chip minunat ºi tainic.
Numai cã purtarea Lui de grijã n-o
înþelegem mereu, nu ne dãm seama
de ea. Ca s-o înþelegem, trebuie sã
ºtim cã Dumnezeu l-a creat pe om ºi
i-a dat omului acest mare dar –
libertatea. În aceasta stã mãreþia lui,
dar de aici poate începe ºi tragedia
lui. Dumnezeu vrea ca omul sã fie
liber ºi nu face nimic care i-ar ºtirbi

sau micºora aceastã libertate. Dum-
nezeu nu ne constrânge sã ajungem
pe drumul cel bun, El lasã aceasta la
voia noastrã. Iisus Hristos a spus: „Cel
ce vrea, sã vinã dupã Mine, fãrã sã
constrângã pe cineva sã-l urmeze.

Dumnezeu ne îngãduie sã mer-

gem pe drumul vieþii mereu, fãrã sã
ne dãm seama cã El ne însoþeºte ºi
abia la sfârºit ne dãm seama cã El
este mereu cu noi.

Pentru ochii noºtri, viaþa se desfã-
ºoarã ca ºi cum Dumnezeu n-ar avea
grijã de ea, dar El nu-ºi pãrãseºte
niciodatã creaþia Sa. Se poate vedea
cum uneori Dumnezeu rãspunde cu
daruri la rãutãþile ºi fãrãdelegile noas-

tre, cum El împlineºte voia, respectând
total libertatea oemenilor. Datoria
noastrã este sã credem în Dumne-
zeu, sã-l rugãm sã ne ajute ºi sã ne
folosim libertatea spre bine. La Sfânta
Liturghie ne rugãm mereu pentru pa-
cea lumii, pentru liniºtea vãzduhului,

pentru roadele pãmântului, pen-
tru cei bolnavi, pentru cei ce cãlã-
toresc, pentru cei vii ºi pentru cei
adormiþi, pentru cele ce ne sunt
de folos sufletului ºi trupului nos-
tru. ªi tot pentru aceasta îl numim
pe Dumnezeu, precum ne-a învã-
þat Domnul nostru Iisus Hristos,
„Tatãl nostru” ºi nu „Tatãl meu”
sau „Tatãl tãu”.

Este cu putinþã ca unii sã
primeascã mai mult ajutorul lui
Dumnezeu, dar asta nu spre a-i
îndepãrta pe alþii, ci având mereu
în vedere binele întregului, ca pe
cei ce au cinci talanþi sã-i aºeze
mai mult în slujba celorlalþi. Obser-
vãm cã providenþa divinã binecu-
vânteazã, rânduieºte pe unii oa-
meni cu rosturi salvatoare în isto-
ria comunitãþii, a Bisericii ºi a popo-
rului. A crede în providenþa di-

vinã înseamnã a-þi dãrui viaþa pentru
binele altora, a munci, a te îngriji sã
urmezi pilda iubirii ºi a purtãrii de grijã
pentru toþi cei ce sunt daþi în seama
ta. Credinþa noastrã în providenþã este
un necesar izvor pentru binele seme-
nilor noºtri, pentru propãºirea neamu-
lui nostru românesc ºi creºtinesc, în
veci de veci. Amin.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

Rocile marþiene descoperite în apropierea unor lacuri strãvechi de pe Planeta
Roºie ar putea conþine dovezi vitale ale faptului cã în trecut pe aceastã planetã a
existat viaþã, susþin cercetãtorii. Conform Tech Times, cele mai clare dovezi ale
existenþei în trecut a vieþii microbiene ar putea fi reflectate prin descoperirea rocilor
bogate în fier ºi siliciu ce s-ar fi format în strãvechile lacuri ale planetei.Studiul, ce a
fost publicat în jurnalul Geophysical Re-
search, sugereazã cã rocile sedimentare
realizate din noroi ºi argilã sunt cele care
ar putea conþine fosile ale microbilor de
pe Marte. Conform specialiºtilor, rocile s-
ar fi format în urmã cu 3-4 miliarde de ani
în urmã într-o perioadã cunoscutã ca
epoca Noachian. Se crede cã, în aceastã
perioadã, pe Marte exista apã la
suparfaþã, iar temperaturile erau ridicate,
fapt ce ar fi favorizat apariþia vieþii.  Studiul conþine ºi un ghid de teren pentru
viitoarele misiuni pe Marte prin intermediul cãrora astronauþii ar putea gãsi fosilele.
În urmãtoarea misiune a NASA cãtre Marte, specialiºtii doresc sã caute dovezi ale
existenþei vieþii de pe Marte, iar ESA plãnuieºte o misiune asemãnãtoare. Cercetãtorii
sugereazã cã rocile de pe Marte cu o astfel de vechime s-ar putea afla într-o stare
mult mai bunã decât cele de pe Pãmânt. Deoarece pe Marte nu existã plãci
tectonice, pe Pãmânt miºcarea lor poate duce la distrugerea fosilelor.  „Existã
nenumãrate roci ºi minereuri interesante pe Marte pe care ne-am dori sã le cercetãm
pentru a descoperi urme ale vieþii”, a declarat dr. Sean McMahon, principalul autor
al studiului din cadrul Universitãþii din Edinburgh.

Specialiºtii în aviaþie susþin cã ºtiu
ce s-a întâmplat cu zborul MH370 ope-
rat de Malaysia Airlines ce a dispãrut la
scurt timp dupã decolare în martie 2014.

Dupã mai bine de patru ani de la
dispariþia aeronavei ce avea la bord 227
de pasageri ºi 12 membrii ai echipajului,
o investigaþie realizatã de un grup de
specialiºti ar putea deþine principalele
concluzii ale dispariþiei. Conform Live
Science, incidentul ar fi avut la bazã un
act deliberat din partea pilotului,
cãpitanul Zaharie Ahmad Shah.

Raportul realizat de o echipã inde-
pendentã de specialiºti în aviaþie susþi-
ne speculaþiile apãrute în 2016 privind
trimiterea deliberatã a aeronavei pe un
curs neprevãzut. Conform CBS News,
unul dintre specialiºti a utilizat datele
de pe un radar militar pentru a reconstrui
traiectoria avionului. El a descoperit cã
avionul a survolat graniþa dintre Malae-
zia ºi Thailanda pentru a evita radarele.
„Practic s-a sinucis, însã din nefericire a
ucis ºi celelalte persoane de la bord,
intenþionat”,  a declarat Larry Vance spe-
cialist în aviaþie din Canada.

Raportul s-a bazat ºi pe dovezile
fizice recuperate de cãtre investigatori
care au sugerat cã avionul nu a lovit apa
briusc, ci intrarea în apã s-a produs
controlat pânã în ultimul moment.

Sursa: descopera.ro

Rocile marþiene din lacurile strãvechi ar putea
deþine dovezi ale existenþei vieþii extraterestre

Sursa: descopera.ro

A fost elucidat misterul
prãbuºirii avionului MH370

al Malaysia Airlines



Ploieºti, Str. ROMANÃ, nr. 50;  tel. 0244.51.38.15;
Fax: 0244-51.61.66.  E-mail: informatia@mmc.ro

Tiparul:

Tipografia:

Grafica Prahoveanã

S.A. Ploieºti,

Str.Transilvaniei

nr. 29, Tel: 524.861

DDDDDaniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr     - Redactor ºef

Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta    - Difuzare

              - Publicitate

Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu - Redactor

CorCorCorCorCornelnelnelnelnelia Pria Pria Pria Pria Preda  - eda  - eda  - eda  - eda  - Tehnoredactare
ZIAR INDEPENDENT

Potrivit art. 206 C.P, responsabilitatea juridicã
pentru conþinutul articolului aparþine autorului.
De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le
aparþine.

www.informatiaprahovei.ro
ISSN 1224-1601

Titlu înregistrat la O.S.I.M.

Responsabilitatea juridicã pentru
fiecare material publicat aparþine
semnatarului acestuia

12
13 - 19 iunie 2018

sport

Ploieºtenii sunt fruntaºi în
sportul cu bila de bowling, anul
2018 fiind unul cu câteva per-
formanþe demne de semnalat.

Astfel, pe lângã Euro Mas-
ter One Ploieºti, în Divizia A va
mai evolua ºi Dragons Team
Ploieºti, acum având astfel
douã echipe la acest nivel. De
asemenea, ploieºtenii au obþi-
nut locuri fruntaºe ºi la finalele
duo ºi trio masculin.

Cea mai bunã performan-
þã a obþinut-o Frãþilã George,
locul doi ºi titlul de vicecam-
pion naþional în proba de trio,
împreunã cu Dumitraºcu Vic-
tor ºi Picos Valentin (North Split
Bucureºti).

Un loc patru au realizat
sportivii de la Dragons Team
Ploieºti, tot în proba de trio. Ei
sunt: Popescu Marian, Stãnes-

cu Radu ºi Damar Mehmet.
În proba de duo, Popescu

Marian ºi Stãnescu Radu (Dra-
gons Team Ploieºti) au obþinut
locul cinci.

Aceºti sportivi trebuie sã
fie apreciaþi, promovaþi ºi ajutaþi
financiar de cei ce iubesc a-
cest sport. Încã o datã sã spu-

nem cã pânã acum aceºtia
suportã toate cheltuielile din
buzunarul propriu, la toate
competiþiile la care participã! ªi
sunt multe!

Eu, unul, îi admir ºi îi apre-
ciez pentru tot ceea ce fac cu
bila de bowling! Felicitãri!

Ionuþ Mitoiu

Campionatul Naþional de Bowling

Dragons Team 1 Ploieºti a promovat în Divizia A!
PloieºtPloieºtPloieºtPloieºtPloieºteanul Feanul Feanul Feanul Feanul Frãþilã Georrãþilã Georrãþilã Georrãþilã Georrãþilã George – vicecamge – vicecamge – vicecamge – vicecamge – vicecampion naþional la Tpion naþional la Tpion naþional la Tpion naþional la Tpion naþional la Trioriorioriorio

Sala Olimpia din Ploieºti a gãzduit, în perioa-
da 24-26 mai, Campionatul Naþional de gimnas-
ticã artisticã femininã al junioarelor III. Încã de
la început, trebuie sã remarcãm nivelul extraor-
dinar de ridicat al competiþiei, toate gimnastele
participante având exerciþii ºi evoluþii valoroase,
deºi este vorba despre sportive de 9 ºi 10 ani.

Ne bucurãm sã consemnãm cã, printre cele
care au contribuit la valoarea ridicatã a concur-
sului, s-au aflat ºi gimnastele de la CS Petrolul
Ploieºti, pregãtite de Camelia Rãdulescu, Doina

Olaru, Corina Ungureanu, Livia Costache ºi
Gabriela Tavaru.

În competiþia de la Ploieºti s-au acordat
medalii în competiþia nivelului 1 (echipe, indi-
vidual compus ºi aparate) ºi echipelor nivelului
2. Pentru celelalte clasamente
ale nivelului 2, individual compus
ºi aparate, Naþionalele de la
Ploieºti au reprezentat doar etapã
de calificare pentru Naþionalele
din toamnã. Pentru cã tot a venit
vorba despre aceste calificãri,
observãm cã, în lista cu rezultate
pusã la dispoziþie – cu ceva întâr-
ziere, totuºi – de cãtre Federaþia
Românã de Gimnasticã, sunt
prezente ºi ºase gimnaste ploieº-
tene Maria Theodora Izbãºoiu,
Andreea Nãstase, ªtefania Bra-
tu, Denisa Georgeta Moise, Mara
Daria Stoica ºi Casandra Maria
ªtefania.

În întrecerile pe echipe, CS Petrolul Ploieºti
a ocupat locul V atât la nivel 1, cât ºi la nivel 2.

La nivel 1 , echipa ploieºteanã a fost alcãtuitã
din: Elisa Rusina (51.300 puncte), Casandra

Bianca (51.950 puncte), Mara Tocitu (50.275
puncte), Gabriela Marcu (52.375 puncte) ºi
Maria Uþã.

La nivel 2, pentru CS Petrolul Ploieºti au
evoluat: Maria Theodora Izbãºoiu (38.675 punc-
te), Denisa Georgeta Moise (48.725 puncte),
ªtefania Bratu (36.025 puncte), Mara Daria
Stoica (39.175 puncte), Andreea Nãstase

(36.475 puncte).
Prima poziþie în clasamentul pe echipe, la

nivel 1, a revenit Clubului Municipal ªcolar
Arad, iar la nivel 2, întrecerea pe echipe a fost
câºtigatã de Clubul Sportiv ªcolar 1 Constanþa.

La individual compus, nivel 1, primul loc a
fost ocupat de Adelina Ionescu (CS Dinamo
Bucureºti), podiumul fiind completat de Sara
Buda (CSM Arad) ºi de Melisa Orazacai (CS
Farul Constanþa). În acelaºi clasament, cel mai
bun rezultat al CS Petrolul Ploieºti a fost obþinut

de Gabriela Marcu, care s-a clasat pe locul 18.
La individual compus, nivel 2, medalia de

aur a intrat în posesia Teodora Stoian (CSS 1
Constanþa), argintul – Alexia Gabriela Vanoaga
(CS Farul Constanþa), iar bronzul – Maria

Broascã (CSS 1 Constanþa).
CS Petrolul Ploieºti a avut reprezentantã

ºi în finalele pe aparate, mai exact în finala de
la sol. Este vorba despre Gabriela Marcu, care

a lãsat o impresie foarte frumoa-
sã prin prestaþia sa de la sol, o
prestaþie care dã speranþe
pentru viitor. Ea a obþinut nota
13.000, cu care s-a clasat pe
locul 9.

În probele pe aparate s-a
evidenþiat Maria Mihãescu (CSª
Steaua Bucureºti), care a câºti-
gat douã medalii de aur, la para-
lele ºi sol. La celelalte aparate,
aurul a fost cucerit de Melisa
Orazacai (CS Farul Constanþa)
– la sãrituri ºi de Adelina Iones-
cu (CS Dinamo Bucureºti) – la
bârnã.

Printre cei care ºi-au adus
un aport deosebit în buna desfãºurare a
Naþionalelor junioarelor III de la Ploieºti a fost
ºi Corina Ungureanu, fosta glorie a gimnasticii
ploieºtene ºi româneºti. Pe pagina sa de so-
cializare, fosta campioanã aduce mulþumiri
celor care au ajutat la bunul mers al lucrurilor,
sponsorilor, CSM-ului Ploieºti ºi Primãriei Ploieºti.

Mihail Marinescu

Prestaþii valoroase la Naþionalele
de Gimnasticã de la Ploieºti

În zilele de 26 -27 mai a.c.,
pe Stadionul „Iolanda Balaº” din
capital s-a desfãºurat Campiona-
tul Naþional ªcolar, competiþie  la
care au participat cel puþin 400
de sportivi din toatã þara. O evolu-
þie foarte bunã au avut-o elevii
de la  CSS Ploieºti, pregãtiþi de
prof. Maria Andrei ºi Florin Andrei,

care au reuºit  sã obþinã trei me-
dalii. În prima zi, David Nãstase
a reuºit sã aducã primul titlu de
campion naþional ºcolar grupãrii
ploieºtene, elevul prof. Maria An-
drei reuºind, cu timpul de 48.60
sec., sã intre în posesia medaliei
de aur. A doua medalie a fost ob-
þinutã de ºtafeta 4 x 100 m bãieþi

(44.32 sec.), care, în componenþ-
a Radu Ciocãnescu, Andrei
Nãstãsache, Alexandru Sã-
ceanu, Andrei Patrichi, a câºtigat
medaliile  de argint. În cea de-a
doua zi a concursului, cea mai
bunã performanþã a obþinut-o
ºtafeta 4 x 400 m bãieþi, în com-
ponenþa Florin Nica, Andrei Nãs-
tãsache,  Alexandru Sãceanu,
David Nãstase,  care a intrat în
posesia titlului de campioanã
naþionalã ºcolarã, cu timpul de
3.25.62 min.

Atleþii de la C.S.S. Ploieºti,
dublii campioni naþionali ºcolari

Mihail Marinescu

Jucãtoarea Simona Halep, numãrul 1 în
clasamentul WTA, a declarat, sâmbãtã, dupã
câºtigarea turneului de la Roland Garros, primul de
Mare ªlem din carierã, cã a visat la acest moment
de când a început sã joace tenis.

“Vreau sã vã mulþumesc tuturor. A fost minunat.
În ultimul game am simþit cã nu mai pot respira. Am
fãcut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest
moment de când am început sã joc tenis. Sunt foarte
fericitã cã s-a întâmplat la Roland Garros. Parisul e
un oraº special pentru mine. Sloane e o jucãtoare
foarte bunã, foarte puternicã. E dificil sã joc contra
ei”, a spus Halep, pe teren, imediat dupã încheierea
finalei cu americanca Sloane Stephens.

Jucãtoarea românã de tenis Simona Halep,

numãrul unu mondial, a câºtigat, sâmbãtã, primul
sãu titlu de Mare ªlem, dupã ce a învins-o pe
americanca Sloane Stephens în finala de la
Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Simona Halep a jucat a 31-a finalã din
carierã, pânã acum având 17 titluri cucerite.
Simona a obþinut ºase titluri în 2013, la Nurnberg,
‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven,
Moscova ºi Sofia, douã în 2014, la Doha ºi
Bucureºti, trei în 2015, Shenzhen, Dubai ºi In-
dian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucureºti ºi
Montreal, în 2017 câºtigat la Madrid, iar anul
acesta s-a impus la Shenzhen ºi Roland Garros.

Halep a mai jucat 14 finale, în 2010 ºi 2011
la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la
Madrid, Roland Garros ºi Turneul Campioanelor,
în 2015 la Toronto ºi Cincinnati, iar în 2017 la
Roma, Roland Garros, Cincinnati ºi Beijing, iar
anul acesta la Australian Open ºi Roma.

Simona Halep a cucerit ºi un titlu WTA la
dublu, anul acesta, la Shenzhen, alãturi de Irina
Begu, jucând ºi o finalã în 2016 la Montreal, alãturi
de Monica Niculescu.

Halep va primi pentru succesul sãu de la
Roland Garros 2.000 de puncte WTA ºi 2,2
milioane euro, iar Stephens s-a ales cu 1.300 de
puncte ºi 1,12 milioane euro. Titlul Simonei Halep
la Roland Garros vine la 45 de ani dupã ce Ilie
Nãstase câºtiga la Paris ºi la 40 de ani de la cel al
Virginiei Ruzici.

Simona Halep dupã victoria de la Roland Garros: “Am
visat la acest moment de când am început sã joc tenis”
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