ªcoala de Flori ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova,
în parteneriat pentru „Comorile
naturii” de la Lipãneºti

Acuzaþii fãrã precedent
la un spital din Prahova

Simbolul
Regalitãþii
noastre:
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Medici ºi asistenþi
cercetaþi într-o cauzã de
ucidere din culpã
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Situaþie dramaticã în învãþãmântul gimnazial:
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Cadavru neidentificat, gãsit în munþii Bucegi.
Ar putea fi un bãrbat dispãrut din luna iunie
Cadavrul unui bãrbat gãsit mort, în
data de 17 octombrie, pe un traseu din
Munþii Bucegi ar putea fi rãspunsul unui
caz de dispariþie misterioasã raportat
de autoritãþile din Buzãu. Turistul gãsit
mort ar putea fi un bãrbat din Buzãu,
cãutat de familie încã din luna iunie. Salvamontiºtii au gãsit lângã cadavru mai
multe documente care duc spre aceastã
ipotezã. Se aºteaptã verdictul medicilor
legiºti pentru confirmarea informaþiei.
Salvamontiºtii din Buºteni au trebuit sã coboare de pe munte cadavrul
descoperit de mai mulþi turiºti, în apropiere de Crucea de pe Caraiman. Anumite surse susþin cã lângã cadavru –
aflat într-o avansatã stare de putrefacþie
- au fost gãsite mai multe documente
care duc cãtre ipoteza cã persoana decedatã este un bãrbat din judeþul Buzãu,
dat dispãrut de familie încã din iulie.
Ultima datã bãrbatul a comunicat
telefonic cu o prietenã cãreia i-a spus

cã se aflã în gara din Buºteni ºi intenþiona
sã meargã pe jos spre Moeciu de Sus
pentru a se întâlni cu aceasta.
Bãrbatul era divorþat ºi avea o
relaþie de câteva luni cu o femeie din
Bucureºti pe care o cunoscuse în primãvara acestui an ºi alãturi de care intenþiona sã-ºi continuie viaþa. Cu ea urma
sã se întâlneascã la Moeciu.
Cei doi au planificat excursia la
munte pentru data de 8 iulie. Bãrbatul
trebuia sã ajungã în gara Buºteni, de
unde prietena lui urma sã îl preia mai
târziu cu o maºinã pentru a merge împreunã la destinaþie. Buzoianul a plecat
de acasã la miezul nopþii de 7 spre 8
iulie. În zorii zilei, bãrbatul a purtat o
conversaþie prin Watsapp cu prietena
lui, cãreia îi descria etapele drumului cu
trenul. Aºa s-a aflat cã ar fi coborât la
Buºteni ºi a pornit pe jos, prin munþi,
pânã la Crucea Caraiman, de unde pare
cã a dispãrut. (continuare în pagina 4)

Agent de poliþie trimis în
Fiul lui Leonard Doroftei, implicat într-un
grav accident pe ªoseaua Vestului
judecatã pentru cã a accesat
ilegal baza de date a Poliþiei
Un agent de poliþie de la Secþia
2 Ploieºti a fost trimis în judecatã
sub acuzaþia de acces ilegal al unui
sistem informatic. Poliþistul este
acuzat cã ar fi accesat baza de date
pentru a studia informaþii personale
despre ºefii lui. Agentul deferit justiþiei se numeºte Liviu Ionel ºi a fost
anchetat de procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel. Poliþistul este acuzat, conform
unor surse judiciare, cã a accesat
baza de date a IJP Prahova de
unde a obþinut informaþii de stare
civilã ale mai multor ºefi din Poliþia
Prahova, dar ºi ale unor colegi.
Nu este clar deocamdatã care

a fost motivul pentru care agentul
Ionel a intrat în baza de date, dar o
parte dintre ”victimele” sale sunt
ofiþeri de poliþie cu funcþii, implicaþi
în dosare de corupþie, spun aceleaºi
surse.
Dosarul în care agentul Liviu
Ionel este trimis în judecatã a fost
înregistrat în data de 10 octombrie
la Tribunalul Prahova ºi nu a primit
încã un termen de judecatã.
Poliþistul a fost eliberat din
funcþia de care o avea la Secþia 2
din Ploieºti ºi a fost pus la dispoziþia
Inspectoratului. Liviu Ionel lucra
pânã la demararea anchetei la
.)
Ordine Publicã. (D.F
(D.F.)

Alexandru Doroftei (20 de ani) fiul
cel mic al fostului pugilist Lonard Doroftei a fost implicat, în noaptea de vineri spre sâmbãtã, într-un grav accident rutier soldat cu rãnirea gravã a
unei persoane ºi avarierea a patru
maºini.
Accidentul s-a produs pe ªoseaua Vestului, în dreptul staþiei ”Lãmâiþa”. Alexandrul se afla la volanul unei
maºini cu motor puternic (Mercedes)
ºi a lovit în spate un alt autoturism
care se afla oprit la trecerea de pietoni
pentru a acorda prioritate unor trecãtori. Din impact, maºina lovitã a fost
proiectatã în alte douã autoturisme
care se aflau parcate pe marginea
drumului. Toate cele patru maºini au
fost serios avariate, iar ºoferul primei
maºini lovite a suferit multiple traumatisme la cap ºi torace. Victima a
fost transportatã la Spitalul Judeþean

La Bursa locurilor de muncã pentru
absolvenþi, din Ploieºti ºi Câmpina,
163 de persoane au fost selectate
în vederea încadrãrii
Pag.10

de Urgenþã Ploieºti unde a ºi rãmas
internatã.
Alexandru Doroftei a fost testat
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a
fost negativ. Bãrbatul rãnit nu a putut
sã fie testat la momentul accidentului
din cauza rãnilor suferite, dar i-au fost
prelevate probe de sânge atunci când
a ajuns la spital.

A fost datã prima condamnare
în dosarul “Oniga”: Un medic
ploieºtean, închisoare
cu executare
Pag.4

Fiul fostului pugilist este cercetat
acum într-un dosar penale pentru
vãtãmare corporalã din culpã ºi a
rãmas ºi fãrã carnet de ºofer pentru
o perioadã de trei luni. Când a produs
accidentul, Alexandru conducea un
autoturism al unui service cunoscut
din Ploieºti.
(D.F.)

Locuri de
muncã vacante
la A.J.O.F.M.
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Nuntã cu iz regal la Sinaia, dupã 87 de ani

Povestea cununiei religioase dintre
fostul principe Nicolae cu Alina Binder

Cununia religioasã dintre nepotul
regelui Mihai, Nicolae Medford Mills
ºi Alina Binder, oficiatã duminicã, 30
septembrie, la Sinaia, a fost, cu siguranþã, evenimentul monden al anului.
Umbritã de absenþa reprezentanþilor
Familiei Regale a României, cununia
a adus în staþunea de la poalele
muntelui Furnica oaspeþi din 13 þãri,
dar ºi români care au venit din toate
colþurile þãrii special pentru a participa
la acest moment istoric.
Pregãtirile pentru nunta cu iz
regal au început la Sinaia cu douã
sãptãmâni înainte. Totul a fost ales ºi
organizat, astfel încât sã nu epateze,
fãrã prea mare fast ºi totodatã sã
respecte tradiþiile româneºti, de la þinutele celor doi miri ºi pânã la meniul
oferit invitaþilor.
Staþiunea Sinaia a fost pentru o
zi polul care a atras mii de oameni
veniþi special din Ardeal, Moldova sau
Bucureºti pentru a-i fi aproape fostului
principe Nicolae în cea mai importantã
zi din viaþa sa. Cu steaguri care aveau
însemnele regale, cu flori ºi pancarte,
oamenii au aºteptat mirii în faþa
bisericii Sfântul Ilie din Sinaia, acolo
unde s-a oficiat cununia religioasã.
Deºi afarã era foarte frig, sub 10 grade Celsius, oamenii au rezistat ore în
ºir în faþa lãcaºului de cult unde au
putut urmãri pe un ecran de mari dimensiuni transmisiunea live a cununiei.
În momentul în care cei doi miri
ºi-au fãcut apariþia în curtea bisericii,
mulþimea a ovaþionat ºi a strigat

”Trãiascã viitorul rege”. Aceeaºi atmosferã a fost chiar ºi atunci când Alina
ºi Nicolae au ieºit din bisericã, la finalul slujbei, oamenii au cântat ”Mulþi
ani trãiascã” ºi au aruncat cu flori în
cuplul proaspãt cãsãtorit. De la bisericã, cei doi miri au plecat spre Cazino

într-o caleaºcã de culoare albã, iar
pe tot parcursul drumului au fost însoþiþi de mii de turiºti ºi localnici care au
vrut sã-i salute de aproape ºi sã le
transmitã ”Casã de piatrã”. Bulevardul Carol I din Sinaia a fost plin de
mulþime, iar balcoanele hotelurilor
erau înþesate de angajaþi sau turiºti
cazaþi acolo care au fãcut fotografii ºi
au salutat gãlãgios. La intrarea în
Parcul Central din faþa Cazinoului, ca-

leaºca celor doi miri a fost întâmpinatã
din nou de mii de oameni care ovaþionau.
Alina ºi Nicolae au coborât din
caleaºcã atunci când au ajuns la
intrarea principalã din faþa Cazinoului.
De la balconul clãdirii îmbrãcat în flori
albe au salutat mulþimea dupã care
au urcat la balconul de la etaj unde
s-au sãrutat ºi au asistat pentru câteva minute la un moment emoþionant oferit de un cor de copii care a
interpretat, printre altele, ºi Imnul
Regal. La final, cei doi s-au retras
pentru a-ºi întâmpina invitaþii care au
participat ulterior la recepþia de nuntã.
Au fost 200 de invitaþi, cei mai
mulþi veniþi din strãinãtate, prieteni ai
fostului principe, dar ºi vedete autohtone. Ei au fost transportaþi de la hotelurile unde au fost cazaþi la bisericã
în microbuze închiriate special. Doar
microbuzul domniºoarelor de onoare
ºi al cavalerilor ºi maºina în care se
aflau naºii au intrat pânã în faþa

bisericii.
Dealtfel, paza lãcaºului de cult
era foarte bine pusã la punct. Toþi
invitaþii, chiar ºi cei care au sosit la
bisericã în microbuzele speciale, erau
verificaþi la poartã. Nimeni nu intra
dacã nu se regãsea pe lista de invitaþi.
Atât secu-ritatea cât ºi organizarea
evenimen-tului în sine a fost atent
supravegheatã de generalul Gelaledin
Nezir (pensio-nar în prezent), omul
care s-a ocupat ºi de funeraliile Regelui
Mihai.
Chiar dacã duminicã, 30 septembrie, la Biserica Sfântul Ilie din Sinaia
s-a oficiat cununia religioasã a nepotului Regelui Mihai, în lãcaºul de cult
totul s-a desfãºurat ca ºi când nu sar fi întâmplat nimic special. Slujba
de duminicã a avut loc în prezenþa
enoriaºilor ºi abia la final au început
aranjamentele speciale pentru
cununie. Au fost aduse buchetele de
flori, hortensii albe, delphinium, trandafiri albi ºi crenguþe de mãslin, iar
apoi a fost montat echipamentul special pentru transmisiunea live. Oaspeþii
au început sã vinã la bisericã în jurul
orelor 13.00, pentru ca mirii sã-ºi facã

apariþia, conform programului, la ora
14.20.
Despre þinutele invitaþilor s-a comentat îndelung pe margine. În astfel
de situaþii, eticheta este foarte strictã
ºi impune anumite reguli. Doamnele
trebuia sã poarte rochii de zi, iar ca
accesoriu obligatoriu, pãlãrie, iar
domnii redingotã de culoare gri sau
negru sau uniformã militarã, dacã era
cazul. Deºi aceste reguli au fost
respectate în mare parte de cãtre
invitaþi, au fost ºi unele derapaje mai
ales în rândul doamnelor care nu au
þinut cont cã rochia sau fusta trebuia
sã acopere genunchiul.
Rochia Alinei Binder a fost simplã
ºi elegantã. Din mãtase albã, tip
”prinþesã”, cu trenã scurtã, închisã
la gât, dar cu un decolteu amplu pe
spate, tãiat în ”v”. Totuºi decolteul nu
lãsa sã se vadã prea mult, totul fiind
acoperit de voalul lung pânã la pãmânt.
Ceea ce a fãcut deosebitã rochia
Alinei au fost aplicaþiile brodate de

de delphinium alb.
Principele Nicolae a ales sã aparã
în faþa altarului îmbrãcat într-o redingotã de culoare gri, vestã galben pal
ºi cravatã albastru deschis, iar pentru
ceremonia de la Cazino a ales sã
schimbe costumul într-unul de searã.
Caleaºca în care cei doi miri au
traversat oraºul de la Bisericã ºi pânã
la Cazino a fost o comandã specialã,
adusã tocmai din Italia de cãtre reprezentanþii unui centru de echitaþie din
Criova. Este fabricatã din lemn masiv,
vopsit în alb cu auriu, canapelele erau
din piele crem, iar cei doi caii negri
ce au tras caleaºca erau din rasa
Fresian-Belgian.
Pe tot parcursul slujbei, dar ºi pe
drumul pânã la Cazino, caleaºca a
fost flancatã de Junii Braºovului,
îmbrãcaþi în port tradiþional ºi de un
ansamblu folcloric din Bucovina.
Slujba religioasã a fost oficiatã de
ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeºului
ºi Muscelului, ºi de un sobor de preoþi,

motive tradiþionale sãseºti. Acestea sau putut vedea chiar ºi la coroniþa
cu care a fot prins voalul în pãrul miresei. Alina a avut un machiaj discret,
aproape imperceptibil, iar pãrul a fost
prins la spate într-un coc în formã de
melc. Buchetul de mireasã a fost cu
trandafiri albi, mãrãgritar ºi crenguþe

iar la cununie a participat ºi Corul
Operei Românei, condus de dirijorul
Daniel Nicolae Jinga ºi care a intonat
la intrarea mirilor în bisericã imnul
”Vino din Liban, mireasã”.
Luni, a doua zi dupã ceremonia
religioasã, Nicolae ºi soþia sa, Alina au
þinut sã depunã coroane de flori la
.)
Cimitirul Eroilor din Sinaia. (D.F
(D.F.)
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Detalii despre nunþile monarhilor români
Familia Regalã a domnit sub auspiciile
crezului impus Carol I, primul rege al României:
”Totul pentru þarã, nimic pentru mine”, dar totuºi
românilor nu li s-a oferit niciodatã ºansa de a
asista la spectacolul nunþilor monarhice.
Niciunul dintre cele patru cupluri regale ale
României nu a oficiat cãsãtoria pe teritoriul
României, alegând sã organizeze aceste
evenimente în Germania sau Grecia.
Detalii despre nunþile monarhilor români
au fost oferite cu zgârcenie în jurnalele celor
douã regine ale României, Elisabeta ºi Maria ºi,

era cãsãtorit. Avea doar 27 de ani ºi încã depindea de sfaturile tatãlui sãu, prinþului Karl
Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. Acesta din
urmã avea sã-i recomande fiului sãu sã-ºi
uneascã destinele cu Elisabeta, principesa de
Wied.
Cei doi tineri se cunoºteau de ani de zile,
întâlnindu-se frecvent la evenimentele mondene
din Berlin. Probabil acesta este ºi motivul pentru
care prima întâlnire oficialã dintre cei doi,
respectiv cererea în cãsãtorie, a durat foarte
puþin, preþ de câteva zeci de minute. Prima

mai târziu, în interviurile acordate de cãtre
ultimul monarh al României, Regele Mihai. Presa vremii a consemnat foarte puþin de exemplu
despre nunta lui Carol al II-lea cu Principesa
Elena, prinþesa Greciei ºi a Danemarcei, fiind
considerat, din punct de vedere jurnalistic, un
eveniment monden ratat. Publicul, avid ºi atunci
ca ºi acum de picanterii legate de familia regalã,
a fost nevoit sã se mulþumeascã doar cu texte
scurte care anunþau pur ºi simplu cãsãtoria
cuplului fãrã alte amãnunte.
În memoriile sale, Regina Maria, soþia regelui
Ferdinand, consemneazã scurt cã nu-ºi
aminteºte mare lucru despre recepþia de nuntã
de la castelul Sigmaringen. ”Nu-mi aduc aminte
despre dejunul de galã ºi aproape nici de
plecarea noastrã”, consemna peste ani Regina
Maria în primul volum din “Povestea vieþii mele”.
Totuºi, descrie pe larg nemulþumirile tinerei
mirese, în vârstã de doar 17 ani, legate de þinuta
complicatã ºi nepotrivitã vârstei care ”nu mã
punea în valoare”.

Regii României nu au avut
voie sã se cãsãtoreascã cu
femei românce

întrevedere dintre cei doi a avut loc la Koln, cu
puþin înainte de începerea unui concert.
”Eram foarte veselã a revedea pe tânãrul
prinþ, pe care-l întâlnisem foarte des la Berlin,
cu opt ani înainte (…) Pe când mã îmbrãcam,
Prinþul României se anunþa ºi fu primit. Eram
aºa de nerãbdãtoare (…)”, nota viitoarea Reginã
a României în jurnalul sãu. Dupã scurta întrevedere, prinþesa Elisabeta merge în salonul
mamei sale unde aflã cã tânãrul pe care atât îl
aprecia îi ceruse mâna.
“Eu am fãcut o faþã decepþionatã, dar atât
de decepþionatã încât mama se aºtepta iar la
obiºnuitul <<nu>> cu care rãspundeam tuturor
pretendenþilor, dar am rãspuns numai <<De
acum?>>”. Mirarea tinerei principese avea sã
se transforme doar în douã luni într-un rãspuns
afirmativ, astfel cã în 15 octombrie, la Neuwied,
are loc logodna, urmatã de un mare bal, iar o
lunã mai târziu, în aceeaºi localitate, are loc
ceremonia cãsãtoriei. Invitaþi au fost pe mãsura
evenimentului, de la membri ai familiei lui Carol,
precum ºi membrii familiei principesei de Wied
ºi reprezentanþi ai familiei princiare prusace ºi
trimiºi ai monarhilor din Franþa ºi Rusia ºi, evident, reprezentanþi ai guvernului român.
Ca o picanterie legatã de þinuta de galã pe
care Carol I era obligat sã o poarte la ceremoniile

Venirea prinþului
Karl (Carol) von Hohenzollern-Sigma- Regina
ringen în þarã a fost
Elisabeta
urmatã, la puþin timp,
de votarea primei
Constituþii a României
pe care o semneazã
ºi o aprobã inclusiv
Carol, fãrã sã ºtie cã
îºi va pune pecetea pe
sursa unor scandaluri
care aveau sã umbreascã peste ani
imaginea familiei sale.
Printre altele, Prima
Constituþie a României
interzicea monarhilor cãsãtoria cu o femeie de
origine românã.
Când a ajuns în România, prinþul Carol nu

oficiale, implicit ºi la nunta sa, regina Maria avea
sã povesteascã în memoriile sale despre fobiile
regelui de a nu rãci. Avea oroare sã poarte cio-

rapi din mãtase impuºi de protocol direct pe
piele, motiv pentru care recurgea la un ºiretlic.
Secretul a fost aflat de Regina Maria chiar de la
soþul sãu, Ferdinand, nepotul regelui Carol I.
”Hainele civile îi pãreau foarte strãine ºi,
îndeosebi, acest mod de-a se îmbrãca îi plictisea
într-atât încât îi spusese lui Nando (Ferdinand
n.r.) cã se va vedea nevoit sã poarte ciorapi de
lânã sub cei de mãtase, cãci altfel era sigur cã
rãceºte”, mãrturiseºte Regina Maria în memoriile
sale.
Carol I ºi Elisabeta au fost cãsãtoriþi timp de
Carol I
45 de ani. Au avut un copil, o fetiþã, care s-a
nãscut în primul an de cãsãtorie, dar care avea
sã moarã la vârsta de patru ani de scarlatinã.
Lipsa unui moºtenitor al primului cuplu regal al
României avea sã aducã la tron pe nepotul lui
Carol I, Ferdinand de Hohenzollern – Sigmaringen, al doilea fiu al prinþului Leopold de
Hohenzollern – Sigmaringen ºi al Infantei
Antonia a Portugaliei. Ferdinand acceptã tronul
României dupã ce tatãl sãu ºi fratele lui mai
mare refuzã aceastã demnitate.
Cel de-al doilea rege al României îºi va
cunoaºte viitoarea soþie la o recepþie la castelul
Wilhemshohe (lângã Cassel, Germania). Pe
atunci principesa era doar o adolescentã de
15 ani care nu avea gânduri de mãritiº. Doi ani
Ferdinand
mai târziu însã, dupã ce familiile celor doi au
avut grijã ca tinerii sã se tot întâlneascã pe la
recepþii, principesa acceptã cererea în cãsãtorie.
Regina
Nu ºtia atunci cã viitorul ei soþ suferea din
dragoste ºi se afla într-o cãlãtorie ”de refacere”
Maria
dupã despãrþirea de Elena Vãcãrescu, tânãra
pentru care fãcuse o pasiune, dar cu care nu
se putea cãsãtori ºi pentru cã era româncã, iar
Constituþia nu permitea acest lucru.
”Nu cunosc amãnunte; aceastã tristã poveste s-a þinut, pe cât s-a putut, ascunsã de mine
ºi cu drept cuvânt, pentru cã pe acea vreme,
aº fi privit-o, desigur, în chip tragic”, menþiona
Regina Maria, în memoriile sale.
În toamna anului 1891 a fost anunþatã
oficial logodna celor doi tineri, pentru ca în data
de 10 ianuarie 1893 sã fie oficiatã cãsãtoria
dintre Marie de Edinburgh cu Ferdinand,
Prinþul de Coroanã al României la castelul
Sigmaringen ºi din nou românii de rând sunt
privaþi de fastul unui asemenea eveniment.
Despre nunta ei, viitoarea reginã a României
vorbeºte discret în memoriile
sale, amintind însã cu multã
sinceritate despre nefericirea Regele Mihai
momentului provocatã de
complicata rochie de mireasã.
“Rochia mea de nuntã
era de o mãtase albã, groasã,
fãrã lustru, cu mâneci umflate, bineînþeles cu foile în formã
de clopot, prelungite într-o
trenã. Nu-mi plãceau voalurile
din dantelã. (…) purtai un voal
de tul, prins într-o diademã de
diamante, în care sta încolãcitã ca într-un cuib o coroniþã
de flori de portocali”, nota
regina în jurnalul sãu. Ulterior, în ”Capitole târzii scria regina Maria.
Cununia religioasã catolica a fost cea mai
din viaþa mea”, Regina României scria din nou
despre nunta sa, arãtându-ºi din nou nemul- importantã ºi a fost oficiatã într-o bisericã ce
þumirea faþã de felul în care s-a prezentat la fãcea parte din domeniul Sigmaringen. La
acest eveniment unic, dând vina pe tinereþe ºi aceastã bisericã, scria Maria, se ajungea prin
coridoare lungi ºi încâlcite. Seremonia religioasã
pe lipsa de experienþã.
”N-am fost în cea mai bunã formã ºi am a fost oficiatã ”de preoþi mulþi, fu solemnã cu
fost dezamãgitã de mine însãmi. Diadema nu muzicã cât se poate de bunã”.
Cei doi miri au avut scaunele de rugãciune
mi se potrivea, rochia destul de grea, din mãtase
albã, nu mã punea în valoare, iar voalul fusese în faþa altarului, despãrþite de celelalte, iar cea
mai mare parte din slujbã au ascultat-o în
prins într-un mod foarte complicat”.
Cãsãtoria dintre Ferdinand ºi Maria a cu- genunchi. Cea de-a doua slujbã a fost oficiatã
prins trei ceremonii, una civilã ºi douã religioase, de un preot naval într-unul dintre saloanele
castelului Sigmaringen. Dupã nuntã, cuplul
catolice ºi protestante.
”Ceremoniile se desfãºurarã dimineaþa ºi princiar a avut parte de câteva ”zile de miere”,
se încheiarã cu un mare dejun de galã. Mi- într-un castel de vânãtoare din imediata aproaduc aminte de toate ca de un vis, un vis foarte piere a domeniului Sigmaringen.
depãrtat, în care jucam un rol, ºi el ca de vis”,
(D.F.)
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În Prahova,

Au scãzut exporturile,
dar au crescut importurile!

Cadavru neidentificat, gãsit
în munþii Bucegi. Ar putea fi un brãbat
dispãrut din luna iunie

(urmare din pagina 1)
În ciuda faptului cã femeia a încercat sã-l descurajeze
ºi sã-l convingã sã o aºtepte pentru a-l prelua cu o maºinã,
acesta s-a încumetat sã meargã pe jos pe un traseu dificil.
Din acea zi, buzoianul nu a mai rãspuns la telefon ºi nici

nu a ajuns la destinaþie. Miercuri, 16 octombrie, salvamontiºtii
din Buºteni au fost alertaþi de un grup de turiºti cã în zona
Valea Seacã a Crucii au dat peste cadavrul unei persoane.
Starea de degradare a corpului este avansatã, probabil a fost
atacat ºi de animalele sãlbatice, iar persoana decedatã nu
poate fi identificatã cu ochiul liber. Ceea ce-i duce cu gândul pe
salva-montiºti cãtre bãrbatul din Buzãu sunt doar câteva
documente gãsite lângã cadavru care ar indica acest aspect.
Pentru confir-mare se aºteaptã rezultatul necropsiei ºi al
analizelor anatomo-patologice care se vor efectua la Institutul
de Medicinã Legalã.
(D.F.)

Indicele producþiei industriale
înregistrat în luna iulie a.c., faþã de
luna corespunzãtoare din anul precedent, calculat ca serie brutã, la
nivelul judeþului Prahova, a fost de
98,6%, ne informeazã Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Prahova.
Aceeaºi sursã precizeazã cã, în
luna iulie 2018, faþã de luna corespunzãtoare din anul 2017, indicele
valoric al cifrei de afaceri din industrie
pe total, la nivelul judeþului, a fost de
123,4%.
Exporturile de bunuri, din Prahova, în luna mai 2018, au însumat
202.953 mii euro. Comparativ cu
luna mai din anul 2017, exporturile
au scãzut cu 11%.
Þãrile partenere situate pe primele 6 locuri în derularea exporturilor
din luna mai 2018 (reprezentând

A fost datã prima condamnare în dosarul “Oniga”:
Un medic ploieºtean, închisoare cu executare

Dupã cinci ani de anchetã ºi procese,
judecãtorii ploieºteni au dat prima condamnare
în cel mai mare dosar de corupþie cercetat în
Prahova. Este vorba despre ancheta care a vizat
comisia de evaluare a persoanelor cu handicap care a eliberat ani la rând, în baza unor
documente false, certificate în baza cãrora sute
de prahoveni au primit pensii special. În prezent,
pe rolul instanþelor de judecatã se aflã zeci de
dosare în care inculpaþi sunt “bolnavi închipuiþi”,
dar ºi foºti angajaþi ai DGASPC Prahova, medici
ºi psihologi.
Maria Ghinea, medic oftalmolog din Ploieºti,
a fost condamnatã la patru ani o lunã ºi zece
zile de închisoare în regim de detenþie ºi
interzicerea dreptului de a mai practica profesia
de medic specialist oftalmolog pe o perioadã de
doi ani ºi ºase luni. Decizia aparþine Judecãtoriei
Ploieºti ºi nu este definitivã. Hotãrârea instanþei
de fond a fost deja atacatã de medic la Curtea
de Apel unde se aflã încã în faza de judecatã.
Maria Ghinea a fost trimisã în judecatã de
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel pentru
complicitate la înºelãciune în formã continuatã
ºi fals în înscrisuri sub semnãturã privatã în
formã continuatã. Aceasta a fost acuzatã cã, în
perioada 2006 - 2012, în calitate de medic
specialist oftalmolog, a eliberat 34 de referate
medicale de specialitate prin care a atestat în
fals existenþa unor afecþiuni oftalmologice, în
scopul obþinerii certificatelor de încadrare în
grad de handicap grav cu indemnizaþie de
însoþitor sau accentuat. Astfel, în baza acestor

acte medicale false, zeci de prahoveni au
beneficiat pe nedrept de pensii speciale de
aproximativ 800 de lei de persoanã, lunar.
Pentru cã aceastã situaþie a fost descoperitã
de procurori dupã ani de zile, persoanele cu
fals handicap au beneficiat ani de zile de aceste
pensii special, astfel cã prejudiciul total depãºeºte
suma de un milion de lei.

Reþea din medici,
asistenþi ºi psihologi
Dosarul în care a fost anchetat medicul
oftalmolog Maria Ghinea este rupt din ancheta
care o priveºte de fapt pe Viorica Oniga, fosta
ºefã a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu
Handicap din cadrul Direcþiei Generale pentru
Asistenþã Socialã Prahova. Fiind vorba de un
funcþionar public implicat, sosarul “Oniga” a fost
preluat de DNA Ploieºti în anul 2013, iar în
prezent cauza se judecã pe fond la Tribunalul
Buzãu.
Odatã cu arestarea Vioricãi Oniga,
anchetatorii au descoperit o adevãratã reþea de
medici, psihologi ºi asistenþi prin care persoane
sãnãtoase au reuºit sã obþinã, dând ºpagã,
documentele medicale necesare obþinerii
certificatului de handicap, respectiv pensia
specialã.
În present, pe rolul instanþelor de judecatã
din Prahova se aflã zeci de dosare în care

bolnavii închipuiþi au fost deferiþi justiþiei pentru
uz de fals ºi înºelãciune. Cei mai mulþi ºi-au
recunoscut faptele ºi au fãcut acorduri de
recunoaºtere, iar o parte au ºi achitat prejudiciul
cauzat DGASPC.
Surse din cadrul Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti au declarat cã, la ora
actualã, prejudiciul total cauzat statului, respectiv
DGASPC este aproape imposibil de calculat.
Pânã acum s-a stabilit cã DGASPC Prahova
trebuie sã recupereze suma de aproximativ 5
milioane de lei, bani care au fost plãtiþi drept
ajutoare sau pensii speciale în baza unor
documente false.
În paralel, un alt medic, de data aceasta
din Sinaia, a fost trimis în judecatã de cãtre
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Prahova pentru nu mai puþin de 185
de fapte de luare de mitã. Conform unui
comunicat al Direcþiei Generale Anticorupþie Serviciul Judeþean Anticorupþie (S.J.A.) Prahova
„inculpatul J.L., în calitate de medic expert al
asigurãrilor sociale, cu atribuþii în evaluare/
reevaluarea capacitãþii de muncã a persoanelor
în vederea încadrãrii sau menþinerii în grad de
invaliditate, a primit de la 39 de persoane, în
185 de rânduri, suma totalã de 73.614,255 lei,
cu scopul de a-ºi îndeplini atribuþiile de serviciu,
respectiv pentru a-i încadra sau menþine pe
aceºtia în grad de invaliditate”.
Cauza se judecã încã pe fond la Tribunalul
Prahova.
D.F.

55,6% din total exporturi) au fost: Italia
(16,9%), Germania (12,2%), Egipt
(9,2%), Franþa (6,0%), Republica Moldova (5,9%), Statele Unite (5,4%).
În luna mai 2018, importurile de
bunuri din judeþul Prahova au însumat 330.079 mii euro. Comparativ cu
luna mai 2017, importurile au crescut
cu 7,6%. Þãrile partenere situate pe
primele 6 locuri în derularea importurilor din luna mai 2018 (reprezentând 65,3% din total importuri) au
fost: Federaþia Rusã (19,6%),
Germania (19%), Kazahstan (8,2%),
Italia (7,9%), China (5,3%), Polonia
(5,3%).
Deficitul comercial din luna mai
2018 a fost de 127.126 mii euro, mai
mare cu 48.539 mii euro (+61,8%)
decât era în luna mai 2017.
Mihail Marinescu

Al patrulea român care
a participat la schingiuirea
medicilor din Italia
este din Prahova

Al patrulea român care a participat la
schingiuirea cuplului de medici italieni a fost
prins de cãtre poliþiºtii italieni în timp ce se pregãtea sã fugã. Bãrbatul se numeºte Alexandru
A., are 26 de ani, este de fel din Prahova, dar
locuia de ani de zile în Italia. Bãrbatul a fost
prins joi searã de cãtre poliþiºtii italieni în timp
ce se pregãtea sã fugã din localitatea unde a
sãvârºit, împreunã cu alþi trei români, oribila
faptã.
Anchetatorii italieni susþin cã prahoveanul
era capul grupãrii de infractori ºi era cunoscut
cu antecedente penale încã de pe vremea când
era minor. Alexandru este cel care i-a tãiat
urechia femeii de 69 de ani. Tânãrul prahovean,
împreunã cu ceilalþi trei români, de fel din judeþul
Gorj, au intrat cu forþa în casa unui medic
chirurg ºi au supus familia la torturi inimaginabile, pentru a afla unde sunt ascunºi banii.
Când a fost prins de cãtre poliþiºti, tânãrul avea
asupra sa un permis de conducere fals ºi se
pregãtea sã fugã. Cu puþin timp înainte reuºise
sã vândã din prada pe care o luase din casa
medicului chirurg.
În data de 26 septembrie, doi medici pensionari care locuiau în oraºul Lanciano au fost
torturaþi de patru bãrbaþi despre care s-a aflat
ulterior cã erau români. Victimele au fost
încãtuºate, lovite, ameninþate, iar femeia s-a ales
ºi cu o ureche tãiatã.
Presa italianã a publicat numele celor trei
români, prinºi iniþial, care au mutilat familia de
italieni. Ei sunt Constantin Turlica, de 22 de
ani, Ion Cosmin Turlica, de 20 de ani ºi Ruset
Aurel, 25 de ani. Au fost prinºi în timp ce încercau sã fugã în România, dupã o cursã nebunã între maºina lor ºi maºinile poliþiei, infor.)
meazã presa italianã. (D.F
(D.F.)
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Dosarul în care compania OMV Petrom
a fost condamnatã pentru moartea unui
copil de 9 ani se va rejudeca
Pãrinþii victimei
au fost nemulþumiþi
de valoarea
daunelor morale

Dosarul în care compania OMV
Petrom a fost condamnatã pentru
moartea unui copil de nouã ani se va
rejudeca. Decizia aparþine Curþii de
Apel Ploieºti care a admis, în data de
10 octombrie 2018, apelurile rudelor
victimei, nemulþumite de valoarea
daunelor morale, dar ºi al societãþii
incriminate. Pãrinþii copilului mort în
urma unei intoxicaþii cu gaze de
sondã au cerut, într-o primã fazã, daune în valoare de un miliard de euro,
dar apoi au revenit asupra sumei ºi
au solicitate doar 9 milioane de euro
despãgubiri morale.
Compania OMV Petrom a fost
gãsitã vinovatã de moartea unui copil
de nouã ani ºi a fost condamnatã, în
martie 2018, de Judecãtoria Ploieºti
la amendã penalã în valoare de
380.000 de lei, dar ºi la plata unor
daune morale cãtre rudele victimei
în valoare de 135.000 de euro. Nemulþumiþi de suma primitã drept despãgubire, pãrinþii victimei au fãcut apel
la instanþa superioarã, iar Curtea de
Apel Ploieºti a decis rejudecarea cauzei. “ (…)admite apelurile declarate de
inculpata SC OMV Petrom SA ºi pãrþile
civile Furcelea Elena, Furcelea Constantin Cristian în nume propriu ºi pentru Furcelea Antonia Nicoleta, Furce-

lea Adrian Constantin, Furcelea Mihai
Alexandru, Furcelea Violeta ºi Furcelea Cãtãlin-Cosmin împotriva sentinþei penale nr. 547 din 6 martie
2018 pronunþatã de Judecãtoria Ploieºti. Desfiinþeazã în totalitate sentinþa
apelatã ºi trimite cauza primei instanþe
pentru rejudecare potrivit considerentelor prezentei decizii”, conform portalului instanþelor de judecatã.
Compania a fost trimisã în judecatã de Parchetul de pe lângã Înalta
Curtre de Casaþie ºi justiþie, în mai
2016. Ancheta a avut în vedere moartea lui Marian Furcelea, bãiatul de 9
ani din comuna prahoveanã Ariceºtii
Rahtivani, care a fost gãsit fãrã suflare
lângã o sondã aparþinând companiei
OMV care nu era protejatã de un gard.
Medicii legiºti au stabilit cã moartea
copilului a fost violentã ºi s-a datorat
insuficienþei respiratorii provocate de
gaze de sondã.
Copilul se întorcea de la ºcoalã
în ziua fatidicã. Se oprise înainte de a
ajunge acasã la mama lui care lucra
în sat. Femeia primise de pomanã o
pereche de ghete ºi îºi chemase copilul sã i le dea. Bucuros pentru cadoul
aºteptat de mult, Marian s-a oprit în
drumul sãu spre casã sã probeze ghetuþele. A avut neinspiraþia sã se aºeze
pentru câteva minte lângã sondã. Na mai ajuns acasã. Bãiatul a fost cãutat
ore în ºir de pãrinþi, de poliþie ºi de oamenii din sat. L-au gãsit aproape de
miezul nopþii, mort, chiar lângã sonda
unde se oprise sã probeze ghetele.
(D.F.)

O falsã mãicuþã din Ploieºti,
condamnatã la închisoare cu executare
Cerea zeci de mii de dolari
pentru rugãciuni miraculoase
Ploieºteanca Fausta Dumitru, în vârstã de 32 de ani, cunoscutã în mediul
virtual drept Mãicuþa Tãmãduitoare ªtefania, a fost condamnatã la închisoare
cu executare de Curtea de Apel Ploieºti. Decizia este definitivã, iar falsa mãicuþã
a fost deja încarceratã la Penitenciarul de Femei de la Târgºor.
Ea este acuzatã cã a reuºit, prin explicaþii numai de ea ºtiute, sã convingã
zeci de persoane aflate în mare necaz, sã-i plãteascã sume importante de bani
pentru rugãciuni miraculoase. Au fost oameni care au plãtit chiar ºi 24.000
de dolari pentru cã ”mãicuþa” ploieºteancã sã se roage pentru sãnãtatea lor
sau pentru importante câºtiguri la Loto.
Doi ani în spatele gratiilor este pedeapsa primitã de Dumitru Fausta, alias
Mãicuþa ªtefania, care a fost gãsitã vinovatã de judecãtorii ploieºteni de
înºelãciune în formã continuatã. Sentinþa aparþine Curþii de Apel Ploieºti ºi este
definitivã. Iniþial, instanþa de fond, Judecãtoria Ploieºti, a condamnat-o pe femeie
la doi ani de închisoare cu suspendare.
Potrivit anchetatorilor, Fausta a reuºit sã înºele 37 de persoane din România
ºi din afara þãrii sã plãteascã sume mari de bani în schimbul unor promisiuni
de câºtiguri la jocurile de noroc, vindecãri miraculoase sau dezlegãri de
farmece. Una dintre victimele sale, o româncã stabilitã în SUA i-a plãtit ”Mãicuþei
ªtefania” nu mai puþin de 27.000 de dolari în schimbul unor rugãciuni pentru
sãnãtate. Dumitru Fausta avea un scenariu foarte bine pus la punct pentru a
convinge naivii care se aflau în situaþii critice de viaþã sã plãteascã pentru
serviciile ei ”magice”. Discuþiile între ”mãicuþã” ºi client se desfãºurau fie pe
skype, fie prin telefon, iar ca fundal sonor sau video se folosea de înregistrãri
de la mãnãstiri pentru a fi convingãtoare. Sumele cerute clienþilor porneau de
la 300 de euro, iar clienþii erau puºi sã plãteascã în repetate rânduri pentru ca
minunea sã se întâmple.
Dumitru Fausta a fost reþinutã de poliþiºtii prahoveni în aprilie 2016 ºi a
.)
fost trimisã în judecatã în stare de libertate. (D.F
(D.F.)
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Acuzaþii fãrã precedent la un spital din Prahova

Medici ºi asistenþi cercetaþi
într-o cauzã de ucidere din culpã

Acuzaþii fãrã precedent la cel mai
mare spital de pe Valea Prahovei.
Medici ºi asistenþi medicali din cadrul
Spitalului Municipal Câmpina sunt
cercetaþi într-un dosar penal în care
se fac verificãri pentru ucidere din
culpã. Victima este un copil nãscut
prematur, dar în viaþã ºi lãsat sã moarã
pe un pat din salon, înfãºurat într-un
sac din plastic, acoperit cu un scutec
fãrã ca un medic sã-i acorde atenþie.
Bebeluºul, un bãieþel de doar 500
de grame, a supravieþuit 17 ore. Ultimele douã ore le-a petrecut într-un
incubator unde a fost dus abia când
o asistentã medicalã a realizat cã
bãieþelul este în viaþã.
Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale al IJP Prahova
au deschis un dosar penal pentru
ucidere din culpã, iar principalii acuzaþi sunt mai mulþi medici, dar ºi asistente medicale din cadrul Spitalului
Municipal Câmpina (SMC). Ancheta
vizeazã atât decesul suspect al
copilului, dar ºi un fals
în acte, pentru cã angajaþi ai spitalului sunt
bãnuiþi cã ar fi modificat actele medicale pentru a ascunde
urmele unei posibile
fapte penale. Principalii vizaþi de anchetã
sunt medicul ginecolog Cristinel Onu, medicul neonatolog Nicoleta Brânzea ºi mai
multe asistente din
cadrul secþiei de ginecologie ºi neonatologie. Vor da explicaþii în cauzã
atât medicul Cãlin Tiu, directorul
Spitalului Municipal Câmpina, dar ºi
Cristina Radu, ºefa secþiei de
Obstetricã-Ginecologie.
În seara zilei de 28 septembrie,
Diana Raluca G. (20 de ani), din comuna prahoveanã Brebu, însãrcinatã
în 24 de sãptãmâni, s-a prezentat la
Spitalul Municipal Câmpina cu dureri
abdominale. Tânãra a fost internatã
în aceeaºi noapte într-un salon din
cadrul secþiei de Obstetricã-Ginecologie din cadrul SMC fãrã sã mai
primeascã pe timpul nopþii vizita unui
medic de specialitate care sã urmãreascã evoluþia stãrii de sãnãtate,
dupã cum a explicat tânãra.
Puþin dupã miezul nopþii, în data
de 29 septembrie, Diana a început
sã se simtã ºi mai rãu ºi sã acuze
dureri specifice unei femei care urma
sã nascã, motiv pentru care ar fi cerut
ajutorul asistentelor din secþie.
“Noaptea, pe la ora unu fãrã
douãzeci, au început contracþiile
foarte, foarte mari, dar mi s-a spus cã
nu se poate sã-mi facã nimic. M-a lãsat
pur ºi simplu acolo”, a mãrturisit Diana.
Întrebatã dacã a nãscut singurã în
salon, tânãra a declarat: “Efectiv, da.
Pentru cã nu m-a bãgat nimeni în
seamã”.
Diana G. a nãscut singurã, pe
patul din salon, fãrã asistenþã de specialitate, un copil prematur, un bãieþel,
de 24 de sãptãmâni care cântãrea
500 de grame. Tânãra a pãrecizat cã
asistenta care a venit ulterior în salon i-ar fi spus cã a nãscut un copil
mort. În realitate, situaþia era cu totul
alta. Bãieþelul, deºi prematur ºi extrem
de mic, prezenta semne vitale, doar
cã personalul din secþie a observat

acest aspect mult prea târziu.
Surse apropiate de anchetã au
declarat cã bãieþelul a fost nãscut în
noaptea de 29 septembrie, în jurul
orelor trei dimineaþa ºi a supraveþuit
pânã seara, în jurul orelor 20.00. Pur
ºi simplu, copilul a respirat timp de
17 ore, fãrã ca sã-i acorde cineva
asistenþã medicalã decât în ultimele
ore de viaþã.
Imediat dupã ce a nãscut, în salonul Dianei ar fi venit o asistentã
medicalã care a preluat copilul ºi l-a
împãturit într-un sac din plastic special, folosit pentru deºeuri spitaliceºti.
Astfel, copilul a fost aºezat apoi pe un
pat din salon, acoperit cu un scutec.
A rãmas acolo pânã ce s-a schimbat
echipa de asistente. O a doua asistentã care intrase în tura de zi a observat cã acel copil, pregãtit pentru a
fi dus la morgã, prezenta semne vitale
ºi a alertat medicul neonatolog. Deºi
în cadrul secþiei de Neonatologie a
Spitalului Municipal Câmpina existã

incubatoare special dotate pentru
astfel de situaþii, copilului nu i s-a
acordat nicio ºansã la viaþã.
Bãieþelul a fost dus ulterior întrun incubator, dar mult prea târziu
pentru cã micuþul a murit la scut timp.
Ceea ce s-a întâmplat imediat dupã
declararea oficialã a decesului este
deocamdatã neclar. Cert este cã trupul
neînsufleþit al copilului a fost preluat
de personalul spitalului ºi incinerat,
fãrã ca înainte medicul anatomopatolog sã-i facã necropsia ºi sã stabileascã,
aºa cum ar fi fost legal, cauza decesului.
Surse apropiate de anchetã au
precizat cã medicul ginecolog, de
gardã în noaptea de 28 spre 29 septembrie, a fost cel care ar fi decis incinerarea cadavrului fãrã sã respecte
procedurile. Diana G., mama copilului,
a confirmat acest aspect. Femeia
susþine cã un medic i-ar fi spus imediat dupã naºtere cã bebeluºul este
mort ºi i-ar fi cerut sã semneze documente prin care ea sã-ºi dea acordul
ca trupul copilului sã fie incinerat.
Diana a fost externatã la scurt timp
fãrã sã fi fost informatã cã nãscuse
un copil prematur, care a trãit
aproximativ 17 ore. Abia dupã externare, dupã ce a fost declanºatã ancheta în spital, a aflat ceea ce se întâmplase în noaptea în care nãscuse.
Între timp, la spital a fost declanºatã o anchetã internã, la solicitarea
medicului Cristina Radu, ºeful secþiei
Obstetricã-Ginecologie a spitalului din
Câmpina, care a informat conducerea
unitãþii despre neconcordanþele grave
din secþia pe care o conduce. “Întâi
s-au strâns declaraþii ºi s-a încercat
stabilirea cât de cât a gravitãþii cazului”, a precizat medicul Cãlin Tiu,
directorul SMC, motivul pentru care

autoritãþile de control au fost anunþate
la o sãptãmânã de la incinerarea
copilului.
Când probele ºi declaraþiile au
condus cãtre o situaþie gravã, managerul spitalului a decis sã alerteze
autoritãþile. Sesizarea a fost trimisã de
spital cãtre Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Câmpina, joi, 4 octombrie.
A doua zi, poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale au
venit la spital, au audiat persoanele
implicate ºi au decis sã deschidã
dosar penal pentru ucidere din culpã.
Între timp, medicul neonatolog
Nicoleta Brânzea, vizat mai întâi de
ancheta internã a spitalului ºi ulterior de cercetarea penalã a poliþiºtilor,
a demisionat din funcþie. Cel de-al
doilea medic implicat, ginecologul
Cristinel Onu, a fost suspendat din
funcþie pânã la finalizarea anchetei.
Cei doi medici nu sunt acuzaþi în prezent în mod direct, în cauzã fãcânduse deocamdatã cercetãri ”in rem”,
adicã asupra faptei, fãrã ca sã fie
cineva anume incriminat.
Medicul ginecolog Cristinel Onu
a fost de gardã în noaptea în care a
nãscut Diana G. ºi el avea obligaþia
sã urmãreascã evoluþia stãrii de
sãnãtate a pacientelor internate în
secþia de Obstetricã-Ginecologie, sã
acorde ajutor medical în caz cã
situaþia o impunea, dar ºi sã anunþe
medicul neonatolog atunci când un
copil se nãºtea preamtur sau la
termen. Se pare cã acest lucru nu sa întâmplat, medicul neonatolog fiind
informat despre faptul cã o pacientã
a nãscut înainte de termen un copil
viu foarte târziu.
“Într-un caz de naºtere prematurã a existat un viciu, se pare, de procedurã. Noi am anunþat organele
abilitate, iar în momentul acesta se
desfãºoarã o anchetã. Problema a
fost cã medicul a interpretat cã nu
este viu (nou nãscutul n.r.) ºi dupã
aceea au fost depistate semne de
viaþã, iar copilul a fost dus în secþia
de neonatologie, iar ulterior a decedat”, a declarat pentru ”Adevãrul”,
directorul SMC.
Poliþiºtii trebuie sã punã acum cap
la cap informaþiile ºi declaraþiile
angajaþilor spitalului pentru a stabili,
în primul rând, cine a decis incinerarea copilului mort înainte de efectuarea necropsiei ºi care a fost scopul
acestei decizii pripite. Vineri, la Spitalul
din Câmpina, o echipã de poliþiºti a
ridicat mai multe documente, existând suspiciunea cã aceste acte au
fost modificate tocmai pentru a ascunde urmele.
Managerul Spitalului Câmpina a
precizat cã pânã acum pãrinþii nu ºiau exprimat nicio pretenþie cu privire
.)
la solicitarea de daune morale. (D.F
(D.F.)
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Simbolul Regalitãþii noastre: PELEªUL

de poveste recognoscibile în Istoria ºi Naþional”,
„Festivitãþi ºi viaþa la Curtea
Artele secolelor care au ridicat Cultura
Regalã”.
germanã la universalitate, iar prin fil„Vizita arhiducelui Franz Ferdinand
trarea lor în evantaiul ineditei viziuni castelane româneºti, valoarea Peleºului la Peleº în 1909. „O idilã la Castel”,
„Ferdinand cel Loial. 28 IX 1914 –
uimeºte prin graþia simbolisticii sale –
unice ºi de aceea familiare pentru regii 20 VII 1927. Omul, cãrturarul, regele
ºi reginele care l-au edificat ºi locuit în întregitor de Þarã – Nimic pentru sine,
vremurile pe cât de imposibile, pe atât totul pentru þarã”,
„Regina Maria, 3 X 1875 – 18 VII
de prolifice statuãrii României Mari!
În „Cuvântul înainte”, distinsul autor 1938".
Mihai, ultimul rege al
Textul „naraþiunii chiar de personajul
motiveazã imperioasa oportunitate a
României la Peleº
lucrãrii – cãreia, într-o admirabilã mo- principal fãcutã, Carol I” este cu prisodestie i s-a dedicat –, prilej sã îl citez cu sinþã ilustrat de imagini de epocã luate Dimitrie ºi Alexandru. „Întâm-pinat de
emoþie ºi recunoºtinþã. Un pasaj rele- de fotografii Curþii Regale, „povestirea” Elena Doamna cu flori ºi voie bunã ºi cu
Daniel Alin Ciupalã,
vant: „ „Lucrarea „Peleºul – simbolul cãpãtând, indubitabil, o excepþionalã scuza: „Vã rog, Alteþã sã fiu iertatã cã Vã
autorul cãrþii “Peleºul,
regalitãþii”, realizatã prin cercetarea, valoare universalã! Din multitudinea primesc singurã”, Principele Carol I i-a
simbolul regalitãþii”
selectarea ºi interpretarea a numeroase periplului redat în cele 500 de pagini rãspuns foarte sincer: „Sunt cel dintâi
documente, memorii, lucrãri istorice ºi ale cãrþii-album, semnalez cititorilor care sã regrete aceasta, dar cred cã nu
Opera istoricului, a criticului de artã Sigmaringen în guvernarea României, literare, este o contribuþie la populari- douã momente de o emoþionantã ºi este încã momentul potrivit, în
ºi a publicistului profesor Daniel Alin limitatã mai apoi, de convulsiile împãrþirii zarea meritelor monarhiei române în înaltã simþire monarhicã.
împrejurãrile de faþã, ca Prinicipele sã
Primul ne este relatat în capitolul se întoarcã. Totuºi nãdãjduiesc cã în cuCiupalã s-a desãvârºit în momentul lumii între Stalin ºi Churchill, pentru formarea României Moderne”. ªi un
altul: „Scrisã într-o perioadã de tranziþie, XVII – „O idilã la Castel”. E
apariþiei lucrãrii – de proporþii acade- secolul XX!
Cu impactul sonor, indubitabil sonor, care afecteazã ºi ºtiinþa istoriei, lucrarea reprezentativ pentru
mice – cu titlul PELEªUL, SIMBOLUL
REGALITÃÞII, la începutul lui septembrie al orgii sau al pianoului-forte ale Caste- încearcã sã pãstreze un caracter cât romantismul hiper-poetic
de la începutul secolului
2018, la editura „Detectiv Literar”! lului Peleº, instalate pentru Regina Elisa- mai obiectiv”.
Travaliul meritã mai mult decât fe- XX. El s-a grefat pe Încoronarea regelui Carol I
Operã de remarcabilã naturã bibliofilã, beta anume, cartea-album scrisã de dl.
licitat, meritã Premiul Aca- simpatia Regelui Carol I ºi a reginei Elisabeta
gânditã, scrisã ºi ilustratã în stilul „Belle
pentru românii din
demiei Române!
epoque”, capodoperã cu virtuþi ºtiinImperiul Austro-Ungar /
„Alegând
document
cu
þifice ºi artistice excepþionale, cartea –
Ferdinand ºi Maria
document, sunt arãtate luminile Habsburgic - în numele
în fapt un emoþionant Album despre Reºi umbrele domniilor suveranilor cãruia arhidu-cele
galitatea româneascã – rezumã senoºtri, dar ca sã-l citãm pe Oc- Francisc Ferdinand, venit
lectiv orizontul celor opt decenii de domtavian Goga, „ºi soarele are pete într-o vizitã la Sinaia, unde
nie a regilor în România: 1866 – 1947!
ºi este totuºi soare”. Aceastã „La recepþiile orga-nizate
Document istoric de o vastã ºi originlã
carte descrie, povesteºte, repro- la Castelul Peleº,
anvergurã, Cartea-Album acoperã strãduce corespondenþã ºi dialoguri moºtenitorul coroanei
lucit golul existent în Cultura Naþionalã,
desprinse din memorii, prezintã habsburgice a cunoscut
cu acest unic argument ºtiinþific ºi culsituaþii ºi tensiuni, construind cât o frumoasã româncã Metural temeinic fundamentat pentru
mai veridic un tablou al epocii, lania Ionescu (...) fiica
genealogia Regalitãþii europene.
încercând sã ofere cititorului notarului G. Ionescu (...)
Permanenta demonstrare a salvãrii
senzaþia cã cel care face aceas- care a murit ca un martir în timpul rând voi avea plãcerea sã-l salut în þarã”.
Principatelor Dunãrene de la nimicitoatã naraþiune este chiar persona- intervenþiei mili-tare româneºti, care a
rea luptã intestinã a boerilor autohtoni,
Vrãjmaºii lui Cuza, ºi erau destui,
li-chidat revoluþia comu-nistã de la au fãcut tot posibilul ca dorinþa sincerã
divizaþi în tabere crâncen adversare, Daniel Alin Ciupalã adaugã propriile jul principal, Carol I”!
Structuratã pe XXII de capitole, Budapesta”. (...) În cele câteva zile pe- a domnitorului Carol de a-l întâlni pe
ceeea ce a dus la prãbuºirea domniei înãlþimi literare ºi ºtiinþifice precedenlui Alexandru Ioan I Cuza, prin aducerea telor lucrãri care þintesc exact Regalita- eminenta lucrare reconstiuie Rega- trecute la Sinaia, de la 10 la 13 iulie fostul domnitor în þarã sã nu se realizeze
ºi alegerea – constituþionalã – a prinþului tea noastrã, aceea de pe palierul creaþiei litatea româneascã ºi epocile ei de (1909), aproa-pe cã nu s-au mai niciodatã. Familia Cuza s-a mutat în
viitor rege al României, principele ger- savantului Nicolae Iorga – SUB TREI REGI, apariþie, domnie, lupte, jertfe, înfrângeri despãrþit. (...) Habs-burgul, afemeiat ca 1868 lângã Viena, într-o vilã din Dobling”.
man Carol, Eithel-Frederic, Zemphrin, Lu- lucrare republicatã dupã 1932, în au- ºi izbânzi, crize ºi apoteoze. Prin aceastã toþi strãmoºii lui, se aprinsese în mod
La ceremonia de la Ruginoasa,
dovic de Hohenzollern Sigmaringen, al gust 2018, precum ºi aceea de pe plat- capodoperã, domnul profesor Daniel vizibil, captivat de excepþionala organizatã la înmormântarea lui Alexanfrumseþe a româncei. (...) Pe dru Ioan Cuza (...) Noul domnitor, Princidoilea fiu al prinþului Carol Anton de forma epicã a scriitorului Cezar Pe13 iulie, la plecarea din gara pele Carol a avut o delicatã ºi înduHohenzollern, de-a lungul celor 81 de trescu, prin ediþiile evocãrii romaneºti
Încoronarea regelui Ferdinand
CEI
TREI
REGI,
publicate
în
1934
ºi
ani de monarhie, a confirmat, fãrã putinioºãtoare atenþiune faþã de îndurerata
ºi a reginei Maria Sinaia, Francisc Ferdinand sa adresat în auzul tuturor: Elena Doamna, trimiþându-i telegrafic
þã de tãgadã, oportunitatea poziþionãrii 1935, republicatã în 1993 ºi mai apoi
„Sunt fericit cã am cunoscut condoleanþe ºi un reprezentant personal
României în rândul þãrilor civilizate pre- fãrã datã.
aici pe cea mai frumoasã purtãtor al unei prea frumoase coroane
Studiul amplu, reamintesc: cu virsupusã a mea. Sper cã am de flori. Rãuvoitorii au rãspândit mereu
tuþi academice, dãruit nou astãzi, de
Carol I ºi Elisabeta
sã te revãd curând la Viena, zvonul cã regele Carol I a fost ostil chiar
enciclopedicul istoric ºi publicist Daniel
unde te invit sã vii!” Dar „Soþia ºi memoriei marelui sãu înaintaº.
Alin Ciupalã aºeazã arta evocãrilor
lui Francisc Ferdinand a fãcut Zvonurile au fost lansate insistent în
istorice în vârful Cercetãrii ºtiinþifice
tot posibilul pentru a evita o 1912, cu ocazia inaugurãrii monumenromâneºti a secolului XXI! Edificã
nouã întâlnire între soþul ei ºi tului lui Cuza în Piaþa Unirii din Iaºi.
monumentul istoric ºi moral al Regalitãþii
frumoasa româncã. În toam- Lipsind fondurile necesare acestei
în România, la dimensiuni asemenea
na anului 1911 un atac de monumentale lucrãri, ridicatã prin
Bucegilor – zãriþi de oriunde, strãjuiþi de
meningitã a curmat prea de subscripþie publicã, regele Carol I s-a
masivul promontoriu care este de-o
timpuriu viaþa acestei ini- înscris pe listã cu o sumã importantã de
veºnicie Caraimanul!
Excelenþa ºtiinþificã a reflectãrii Alin Ciupalã lasã posteritãþii „Cartea vieþii moase tinere de pe Valea Criºului Alb”! 250.000 lei, fãcând posibilã realizarea
Al doilea relevã vizita Regelui Carol statuii. (...) Omagiindu-ºi înaintaºul, dã
cum Germania, Austria, Spania, Italia, PELEªULUI - SIMBOL AL REGALITÃÞII o domniei sale”! Câteva din aceste viguFranþa ºi Anglia. Efervescenþa întronãrii amplificã excelenþa tiparului, poligrafia roase etape trebuie trecute în revistã, I la Ruginoasa, pentru a-ºi exprima pildã mulþimii înflãcãrate, când rostind
în eºicherul politic balcanic a regilor, fabuloasã prin ideea parcursã de la fiindcã, laolaltã cu celelalte, sunt coloa- preþuirea ºi admiraþia pentru predece- cuvintele: „Primul Rege al României îºi
urmare destrãmãrii imperiilor habsbur- tehnoredactare la imaginea ºi conþinutul nele pe care s-a construit ROMÂNIA de sorul sãu, Domnitorul Alexan-dru Ioan I îndeplineºte o sfântã datorie cãtre
Cuza, deja plecat la Heidelberg, sã îºi Primul Domnitor...”, ºi-a descoperit capul
gic, rusesc ºi otoman, a atins ºi palatele fiecãrei file, relaþia text – foto-document la 1 XII 1918!
excelând
prin
maniera
înviorãtoare
a
„San-Stefano – cum se câºtigã un îngrijeascã sãnãtatea. Doamna Elena înaintea figurii mãreþe de bronz, prilede la Ruginoasa ºi de pe malul bucureºCuza se afla aici, cu cei doi fii ai lor, juind un moment de înãlþare sufleteastean al Dâmboviþei, faþã de care un Bãlã- Belle-epoque-ului totdeauna magicã, rãzboi ºi cum se pierde o pace”,
„Congresul de la Berlin”,
ceanu ºi un Brãtianu – cu simpatie pri- astfel cã spiritului Regalitãþii deprinde
cã, aplauze furtunoase ºi înflãcãrate
„Regalitatea”,
miþi de împãratul Napoleon al III-lea – la maximum superlativul! Deosebita
urãri”!
„Peleºul, strãbãtând un veac
au obþinut favorurile apte sã stator- stare de fascinaþie învãluie privirea ºi
În fine, stãrui pe remarca scriitorului
niceascã dinastia de Hohenzollern inundã memoria cu arhitecturi ºi scene agitat.Castelul Regal devine Muzeu
Florin Dochia – tehnoredactorul cãrþii –
prin care domnia sa fixeazã locul capoMelania
doperei PELEªUL – SIMBOLUL REGAIonescu
LITÃÞII, în Prefaþa lucrãrii – „Dincolo de
poveste”:
„Demersul istoricului câmpinean
SECÞIA DRAMÃ
este încã mai mult demn de stimã
Vineri, 26 Octombrie, ora 21:00; Sâmbãtã, 27
Regia: Eugene Nacht-Stroe.
pentru cã include urbea natalã în conOctombrie, ora 18:30 - Teatrul Mic, Festivalul Naþional de
textul general istoric, Câmpina aflândue”
Teatru – „The Night Aliv
Alive”
e”, de Conor McPherson. Regia:
SECÞIA PÃPUªI
se la rãscrucea drumurilor regale, poartã
Cristi Juncu. În distribuþie: Bogdan Farcaº (Tommy), Ioan
Duminicã, 28 Octombrie, ora 10:30; ora 12:00 - Sala
a Vãii Prahovei (...) Trecera Majestãþilor
Coman (Doc), Ada Simionicã (Aimee), Paul Chiribuþã
or
ul din Oz”
Teatrului de Animaþie Imaginario – „Vrãjit
rãjitor
orul
Oz”,
Lor ºi Alteþelor prin Câmpina ºi popasu(Maurice), Andrei Radu (Kenneth).
adaptare de Daniel Stanciu dupã L. Frank Baum. Regia: ºi
rile sunt descrise cu grijã (...) evidenþiinduscenariul Daniel Stanciu. Îm distribuþie: Lãcrãmioara
se mai cu seamã primirea deschisã de
SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
Bradoschi, Cãtãlin Rãdulescu, Lucian Orbean, Daniel Burcea,
care aveau parte reprezentanþii de
Sâmbãtã, 27 Octombrie, ora 18:30 - Sala Teatrului
Nelu Neagoe, Ana-Maria Orbean, Lizica ªterea, Ioana Roºu,
seamã ai Þãrii”!
cã-lume”
Toma Caragiu – „Descur
„Descurcã-lume”
cã-lume”, de Eugene Nacht-Stroe.
Paul Niculae.
Serghie Bucur
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ªcoala de Flori ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, în parteneriat pentru
„Comorile naturii” de la Lipãneºti

Joi, 27 septembrie a.c., la Lipãneºti, ªcoala de Flori a marcat lansarea
unui nou proiect educaþional, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, intitulat sugestiv
„Comorile naturii”, ce se adreseazã
copiilor cu vârste între 12 ºi 14 ani.
La eveniment au participat, printre
alþii, ºi prof. Nicolae Angelescu – inspector ºcolar general al ISJ Prahova
ºi prof. Cristina Petre – inspector
ºcolar pentru educaþia permanentã

ºi activitãþi extraºcolare.
În comunicatul de presã conceput cu ocazia acestei acþiuni, se
precizeazã cã „proiectul respectiv
pleacã de la un adevãr simplu, dar
pe care îl uitãm adesea: frumuseþea
cu care ne bucurã natura în fiecare
anotimp trebuie ocrotitã ºi pãstratã
fiindcã este de datoria noastrã, a
celor de azi, mari ºi mici, sã o putem
lãsa la fel de frumoasã ºi pentru generaþiile viitoare. ªi fiindcã multe

dintre resursele din jurul nostru nu
sunt fãrã de sfârºit, am considerat cã
e important sã susþinem eforturile de
pãstrare ºi valorificare a tot ceea ce
poate primi o „a doua viaþã”, o nouã
utilitate- practicã sau creativ-artisticã”.
Cum ªcoala De Flori înseamnã
educaþie fãcutã pornind de la naturã,
prin florile ºi plantele care o înfrumuseþeazã a fost lansat un proiect ce
se adreseazã copiilor între 12 ºi 14
ani, care doresc sã se implice în activitãþi de valorificare a unor materiale
naturale ce se gãsesc în zonele în
care locuiesc sau învaþã, astfel încât
acestea sã fie transformate apoi, în
cadrul unor ateliere care se organizeazã în cadrul ªcolii De Flori, în
accesorii ce pot fi utilizate în realizarea
unor aranjamente ºi decoraþiuni
florale.
Astfel, în fiecare a treia vineri din
lunã,. se organizeazã, în cadrul ªcolii
de Flori (ºcoala ea însãºi funcþionând
într-un cadru natural deosebit, în comuna Lipãneºti, Satul Nou, nr.213B) un atelier care va purta chiar numele
proiectului ºi în cadrul cãruia , în func-

Situaþia la învãþãturã ºi starea
disciplinarã a elevilor prahoveni
în anul ºcolar 2017-2018
În raportul cuprinzând starea învãþãmântului prahovean, pentru anul ºcolar 20172018, întocmit de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova, se întâlneºte ºi un capitol referitor la
Situaþia la învãþãturã ºi starea disciplinarã a

Învãþãmânt primar

Elevi înscriºi 33.911
Elevi rãmaºi 33.725
Elevi promovaþi 33.035 (97.95%)
Repetenþi 690

Învãþãmânt
gimnazial

Elevi înscriºi 26.914
Elevi rãmaºi 26.729
Elevi promovaþi 25.512
(95.44%)
Repetenþi 1.217

Învãþãmânt
liceal zi

Elevi înscriºi 20.324
Elevi rãmaºi 20.145
Elevi promovaþi 19.667
(97.62%)
Repetenþi 478

elevilor prahoveni în anul ºcolar precedent. Dacã
în ce priveºte procentul de promovabilitate,
situaþiile, pe forme de învãþãmânt, sunt cât de
cât apropiate, în schimb, la numãrul repetenþilor
putem vedea cã cei mai mulþi elevi repetenþi i-a
avut învãþãmântul gimnazial, anume 1.217 elevi
de clasele V-VIII care nu au putut sã treacã mai
departe.
Iatã cum se prezintã situaþia în ansamblul
ei:

În anul ºcolar 2017-2018,
un numãr de 256 de elevi din
judeþul Prahova au plecat în
strãinãtate, iar 95 au venit din
strãinãtate sã înveþe în
România, în Prahova.
Totodatã, 180 de elevi au
abandonat ºcoala, 106 s-au
retras, 140 au fost exmatriculaþi ºi 10 au fost
eliminaþi.
Situaþia notelor la purtare este ºi ea foarte
interesantã ºi iatã cã avem 7.740 de elevi cu
note între 7 ºi 9.99, iar sub 7 sunt 1.541 de
elevi. În privinþa notelor scãzute la purtare, cele
mai multe, 8.950 la numãr, au fost din pricina
absenþelor ºi 331 din alte motive.
Mihail Marinescu

þie de anotimp, se vor primi de la copii
ºi apoi se vor pregãti împreunã cu
aceºtia diversele materiale ce pot fi
reintroduse într-un circuit al frumuseþii ºi creativitãþii: conuri de brad,
scoarþã de copac ºi crengi uscate,
ciulini, imortele, pietricele etc.
Între scopurile ce se urmãresc
prin acest proiect se regãsesc: conºtientizarea de cãtre copii a importanþei
fiecãrui lucru care ne înconjoarã ºi a
faptului cã el poate fi transformat,
poate cãpãta, prin propria creativitate
ºi îndemânare, o nouã utilitate;
încurajarea ºi dezvoltarea spiritului
civic al copiilor, a lucrului în echipã,
dar ºi a plãcerii de a munci; dezvoltarea unor abilitãþi practice ºi creative;
completarea, valorificarea ºi îmbogãþirea noþiunilor teoretice pe care
copiii le asimileazã la orele de pre-

gãtire ºcolarã, dându-le ºi o dimensiune practicã, artisticã ºi creativã.
O a doua componentã a acestui
proiect vizeazã realizarea, în fiecare
anotimp, a unei licitaþii în cadrul cãreia
sã fie valorificate aranjamentele florale
ºi decoraþiunile realizate pe baza
materialelor reciclate. Din fondurile
colectate vor fi acordate premii tuturor copiilor participanþi la acti-vitãþile
desfãºurate în cadrul proiectului, astfel
încât sã dezvoltãm în rândul acestora
ºi sentimentul recompensãrii corecte
a muncii lor, organizând, în acest sens,
patru serbãri specifice celor patru
anotimpuri. Prima licitaþie ºi prima
serbare este propusã a avea loc în
perioada Sãrbãtorilor de Iarnã, se mai
afirmã în comunicatul respectiv.
Mihail Marinescu

Istorie, tradiþie, aniversare la ªcoala
Gimnazialã “George Coºbuc” Ploieºti
Septembrie 2018 aduce,
odatã cu începutul de an ºcolar,
ºi un moment aniversar important pentru ªcoala Gimnazialã
“George Coºbuc” din Ploieºti.
Este vorba despre aniversarea a
130 de ani de la înfiinþarea
acestei instituþii de învãþãmânt,
a carei misiune educaþionalã a
început la 1 septembrie 1888,
prin ordinul ministrului învãþãmântului de la acea vreme. Un
parcurs lung, ani sãditori de luminã, în care atâtea generaþii de
elevi au pus temelia pregãtirii lor
în aceastã ºcoalã, prin efortul ºi
dãruirea multor generaþii de dascãli. Din respect pentru toþi aceºtia, cu ocazia festivitãþii de deschi-

dere anului ºcolar 2018-2019,
a fost dedicat un moment de
elogiu acestui eveniment. Directoarea Daniela Avãdanei ºi profesoara de istorie Veronica Merlã
au vorbit despre istoria ºcolii ºi
rezultatele ei de-a lungul timpului. Elevii au înãlþat baloane
multicolore ca un mesaj de salut
ºi recunoºtinþã pentru cei care,
astãzi, nu mai sunt, dar au fãcut
parte, la un moment dat, din viaþa acestei ºcoli. La mulþi ani
frumoºi ºi fructuoºi, ºcoala noastrã dragã!
Prof. Daniela Avãdanei,
director ªcoala “George
Coºbuc” Ploieºti

Cum a stat învãþãmântul prahovean cu
Resursa umanã în anul ºcolar precedent

Activitatea desfãºuratã de compartimentul
resurse umane în anul ºcolar 2017-2018 a avut
ca obiectiv principal încadrarea unitãþilor de
învãþãmânt cu personal didactic calificat, în
condiþiile permise de metodologia în vigoare.

În anul ºcolar 2017-2018,
numãrul total de posturi, pe
toate formele de finanþare, a
fost de 9.519,5 (7.196,25
norme didactice, 726,25 posturi didactice auxiliare,
1.582,75 posturi nedidactice).
Raportul existent între persoanul didactic, didactic-auxiliar ºi nedidactic este
urmãtorul: 7.196,25 norme
didactice (723 personal didactic auxiliar = 9,95 cadre didactice la un cadru didactic
auxiliar, faþã de 7,29 cât era în anul precedent);
7.196,25 norme didactice (1.600,25 posturi
nedidactice = 4.49 cadre didactice la un post
nedidactic, faþã de 5,48 cât era în anul precedent).
Mihail Marinescu

programe TV
8
Vineri, 26 octombrie
TV
R 1
TVR

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Adevãruri despre trecut;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:05 Banii tãi;
17:30 Lumea azi;
18:00 Cooltura;
18:25 Moment Art;
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal;
21:10 „Ultimul împãrat” (f);
23:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
00:20 Telejurnal;
00:50 Istorii ascunse;
01:10 „Ultimul împãrat” (r);
03:45 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
04:35 Pulsul zilei.

TVR 2

07:00 Regatul sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 „Cele ºase surori” (r);
10:30 Toamna amintirilor (r);
11:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (f);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Toamna amintirilor;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Viaþã dublã” (f);
23:10 „Impostoarea” (r);
01:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:40 „Operaþiunea Corned Beef” (r);
04:25 Pescar hoinar (r);
05:00 D’ale lu’ Miticã.

PRO 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;
23:00 „Domniºoare de onoare” (f);
01:30 „Triplusec” (r);
02:30 Pe bune?! (r);
03:30 Superspeed la Pro TV (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r).
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r).

Antena

07:00 Observator;
10:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 X Factor;
23:00 „Adu-l urgent pe scenã!” (f);
01:00 „Eroii” (f);
02:00 „Adu-l urgent pe scenã!” (r);
04:00 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:15 „Doamna din viaþa mea” (r);
09:00 Ce spun românii?
10:15 “La Bloc” (s);
12:30 “Muppets în spaþiu” (f);
14:15 “Amintiri” (r);
16:15 „Ostatici” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Inimã neînfricatã” (f);
00:15 „Tentaþia seducþiei 2" (r);
02:00 „Inimã neînfricatã” (r);
05:00 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana”
(f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Sezonul cireºelor” (f);
11:30 „Mama” (r);
13:30 “Nord i Sud” (r)
15:30 „Salome” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Mama” (s);
20:00 „Nord i Sud” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Mama” (r);
01:30 „Dr. House” (r);
02:30 CulTour (r);
04:30 „Sezonul cire elor” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Velvet” (f).
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Programe TV 26 - 30 octombrie 2018
Sâmbãtã, 27 octombrie
TVR1

07:30 Istorii ascunse;
08:00 Primii paºi;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:10 Universul credinþei;
12:00 Levinþa prezintã;
12:30 Constructori de visuri;
13:00 Exclusiv în România;
13:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
16:05 Faþa nevãzutã a lumii;
16:50 Vizitã de lucru cu Gianina Corondan;
17:25 Live salã;
17:30 Handbal feminin: Liga Florilor: CSM
Bucureºti – C.S. Mãgura Cisnãdie;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Provocarea starurilor;
23:00 Istoria Mafiei italiene;
00:00 Moment Art;
00:15 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã;
01:15 Cooltura (r);
02:00 Provocarea starurilor (r);
03:35 Ora regelui.

TVR 2
07:00 Chef de vedete (r);
09:00 „Reciful” – Partea a II-a (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:30 Gala Umorului (r);
13:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:30 Cap compas;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotorVlog
18:00 „Primãverii” (f);
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Nemuritorul II: Momentul întâlnirii” (f);
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (f);
00:10 Zile cu stil;
00:35 MotorVlog (r);
01:10 „Viaþã dublã” (r);
02:50 „Impostoarea” (r);
03:20 „Reciful” – Partea a II-a (r);
05:00 Memorialul durerii (r).

TVR 1

07:30 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
12:00 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Cerbul de Aur (r);
17:40 Istoria cu Virgil (r);
18:00 Handbal masculin, Preliminariile
Campionatului European: România – Franþa;
19:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
20:00 Telejurnal;
21:00 Vedeta popularã;
23:00 Ora de sport;
00:00 Garantat 100%;
01:00 Politicã ºi delicateþuri;
02:00 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
02:05 În grãdina Danei (r);
03:20 Viaþa satului (r);
04:35 Universul credinþei (r).

TVR 2

07:00 Chef de vedete (r);
09:00 „Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal feminin, Liga Florilor:
SCM Craiova – CS Gloria 2018 BN;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Cursa” (f);
14:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
15:00 Drag de România mea (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Primãverii” (f);
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Întoarcerea din iad” (f);
22:10 „Þara belºugului” (f);
00:40 Drag de România mea (r);
02:15 „Nemuritorul II: Momentul întâlnirii” (r);
04:40 „Întoarcerea din iad” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Supraveghetorul” (f);
12:45 Ce spun românii (r);
13:45 Ninja Warrior (r);
16:15 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Rãzbunãtorii: Sub semnul lui Ultron” (f);
22:45 „Victor Frankenstein” (f);
01:00 „Rãzbunãtorii: Sub semnul lui Ultron” (r);
03:00 Superspeed la ProTv (r);
04:00 „Supraveghetorul” (r);
06:00 Lecþii de viaþã.

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Cartea vieþii” (r);
13:00 Apropo Tv;
14:00 Gospodar fãrã pereche (r);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 Ninja Warrior;
22:15 „Lichidaþi-i!” (f);
00:00 Apropo TV (r);
01:00 „Cartea vieþii” (r);
02:45 „Lichidaþi-i” (r);
04:15 România, te iubesc!
05:00 Ce spun românii (r);

Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
14:00 „Iubire ºi rãzbunare” (f);
16:00 X Factor (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:00 Insula iubirii (r);
03:00 Observator;
04:00 Ultimul trib: Madagascar (r);
06:00 Observator (r).

Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
14:00 „K-9: Câinele detectiv” (f);
16:00 „X Factor” (f);
19:00 Observator;
20:00 Insula iubirii;
23:15 „Doar tu ºi eu: Al treilea e în plus” (f);
02:00 „K-9: Câinele detectiv” (r);
04:00 „Doar tu ºi eu: Al treilea e în plus” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
08:00 „Escrocul ºi-a gãsit naºu” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Amintiri” (r);
14:00 „Amintiri” (r);
16:00 „Antrenament de lux” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Casa de sticlã” (f);
22:45 „Omul negru 3" (f);
00:45 „Casa de sticlã” (r);
03:00 Cine A.M.;
06:15 La Mãruþã (r).

PRO Cinema
08:15 „Armatã în paºi de dans” (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Escrocul ãi-a gãsit naºul!” (r);
14:15 „Antrenament de lux” (r);
16:30 „Cine este Clark Rockefeller?”
(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Lipit de tine” (f);
22:45 „Tabu” (f);
00:30 „Lipit de tine” (r);
02:45 Cine A.M.

Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Pãstreazã speranþa” (f);
11:30 „Reþetã de succes” (r);
13:30 “Nord i Sud” (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Bunã surioarã, adio viaþa!” (s);
20:00 „Nord i Sud” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Hart of Dixie” (r);
01:30 „Dr. House” (r);
02:30 „Pãstreazã speranþa” (s);
03:15 CulTour (r);
03:45 „Velvet” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Velvet” (f).

Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Pãstreazã speranþa” (f);
11:30 „Bunã surioarã, adio viaþã!” (r);
13:30 “Nord i Sud” (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Când iubirea nu e de ajuns” (s);
20:00 „Nord i Sud” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Hart of Dixie” (r);
01:30 „Dr. House” (r);
02:30 „Pãstreazã speranþa” (s);
03:15 CulTour (r);
03:45 „Velvet” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Velvet” (f).

PRO TV

Luni, 29 octombrie

Duminicã, 28 octombrie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:40 Teleshopping;
09.55 Agenda Cerbului de Aur;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
16:05 Maghiara de pe unu;
17:00 Telejurnal;
17:05 #Creativ (r);
17:30 Handbal ZOOM;
18:00 „Marele rãzboi subteran” (f);
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 Dosar România;
23:30 Iubiri celebre (r);
00:00 Telejurnal;
00:30 Vizitã de lucru (r);
01:10 „Marele rãzboi subteran” (r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Mic dejun cu un campion (r);
09:30 „Cele ºase surori” (s);
10:30 Toamna amintirilor;
11:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Zile cu stil (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Toamna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!
21:00 „Primãverii” (f);
21:30 Destine ca-n filme;
23:30 „Caracatiþa” (s);
00:30 Câºtigã România! (r).

Marþi, 30 octombrie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Aici, acum;
13:00 Teleshopping;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
17:05 Întrebãri ºi rãspunderi;
18:00 „Nareºe rãzboi subteran” (f);
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 „Napoleon” (s);
23:30 Iubiri celebre;
00:00 Telejurnal;
00:30 #Creativ;
01:00 „Marele rãzboi subteran” (r);
02:00 România 9 (r);
03:10 Telejurnal;
04:00 „Napoleon” (r);
04:55 Iubiri celebre (r);
05:30 Pulsul zilei (r);
06:25 Vorbeºte corect;
06:30 Constructorii de visuri(r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Documentar 360 de grade (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 Campionatele Mondiale de
Gimnasticã;
11:20 „Primãverii” (s);
11:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
12:00 Telejurnal TVR2 (r);
12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Campionatele Mondiale de Gimnasticã;
18:00 Toamna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 Câºtigã România!;
21:00 „Primãverii” (f);
21:30 „Misterul din adâncuri” (f);
23:15 „Caracatiþa” (f);
00:15 Câºtigã România! (r);
01:15 „Primãverii” (r);
01:40 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
03:20 „Caracatiþa” (r).

PRO TV
PRO 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 Gospodar fãrã pereche;
22:30 Pe bune?
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Rãzbunãtorii: Sub semnul Ultron” (r);
02:45 „Lista neagrã” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 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 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Regele Scorpion 3" (r);
03:00 Observator (r);
04:00 Acces direct (r).
PRO CINEMA
07:45 „7 prichindei cuceresc Broadway-ul” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Antrenament de lux” (r);
14:30 „Cartea vieþii” (r);
16:30 „America în carantinã” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Acum ori niciodatã” (f);
22:15 „Alb ca Zãpada” (f);
00:15 „Acum ori niciodatã” (r);
02:00 „Alb ca zãpada” (r);
03:45 Cine A.M.
Happy Channel HD
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Sezonul cireºelor” (f);
11:30 „Mama” (r);
13:30 “A doua ºansã” (r);
15:30 „Salome” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Mama” (s);
20:00 „A doua ºansã” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Mama” (r);
01:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Neveste disperate” (s);
04:00 CulTour (r);
04:30 „Sezonul cireºelor” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r).

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 „Momentum; Urmãrire disperatã” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
23:45 „Victor Frankenstein” (r);
02:00 „Lista neagrã” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 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 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Eroii” (f);
02.00 Prietenii de la 11 (r);
03:30 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
07:00 „Cine este Clark Rockefeller?”
(r);
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „7 prichindei cuceresc Broadway-ul” (r);
14:15 „America în carantinã” (r);
16:00 „Lawrence al Arabiei” – Partea I (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Zâmbet de Mona Lisa” (f);
23:00 „Teoria supremã” (f);
01:15 “Zâmbet de Mona Lisa” (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:30 „Sezonul cireºelor” (f);
11:30 „Mama” (r);
13:30 “A doua ºansã” (r);
15:30 „Salome” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Mama” (s);
20:00 „A doua ºansã” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Mama” (r);
01:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Neveste disperate” (s);
03:15 CulTour (r);
04:30 „Sezonul cireºelor” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Salome” (f).

mica publicitate

26 octombrie - 1 noiembrie 2018

www.informatiaprahovei.ro

9

HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Este nevoie sã acorzi atenþie segmentului
profesional, în mod special relaþiilor cu ºefii.
Sunt posibile discuþii aprinse, retragerea unor
responsabilitãþi sau a unor funcþii de conducere,
pe scurt, rãsturnãri de situaþie greu de estimat la
locul de muncã. Imaginea ta în ochii celorlalþi se
va modifica, depinzând numai de tine sã o
îmbunãtãþeºti sau sã o laºi de izbeliºte.

Firmã specializatã în consultanþã,
dezvoltare ºi integrare de soluþii IT,
cu servicii deosebite în acest domeniu.
Alte activitatati ale societãþii:
W realizarea de echipamente de cablare structurata
VDI (Voce, Date, Imagini);
W asamblarea ºi întreþinerea echipamentelor
ºi accesoriilor IT
IT;;
W proiectarea ºi comercializarea de software de bazã
ºi de aplicaþie;
W instalarea de echipamente de radiocomunicaþie
ºi telecomunicatie;
W asigurarea de servicii Internet;
W instalare sisteme antiefractie ºi antiincendiu

Vânzãri
case,terenuri
¡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 apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-avis 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 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera 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 apartament 3 camere, confort 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 Bãrcãneºti, 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; 0727924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

Vânzãri auto
¡Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vânzãri diverse
¡Vând hotã de bucãtãrie -

Nume / Prenume
B.I.

Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitã-þile,
centralãtermicã,izolaþieexterioarã,
preþ 30.000 Euro sau schimb cu
similar în Ploieºti, zona Sud sau
Nord. Tel: 0720-503585.
¡Vând apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4,
decomandat, cf. 1, preþ 47.000
euro. Telefon: 0721-700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, 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
3300mpîncomunaIordã-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 0724585954.
¡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; 0726128329.

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. 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. 0732648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

Cumpãrãri
¡Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.
¡Cumpãr telefon mobil
Samsung,modelGTE1230.Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912.
¡Cumpãr urgent 2 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul
pe loc. Tel. 0727-616347.

Schimburi
¡Schimb maºinã de tencuit 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.

Închirieri
¡ 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, bãnciasigurãri etc. Relaþii la telefon
0723 659554.
¡ Închiriez 2.500 mp
hale industriale în comuna Brazi,
cu utilitãþi, telefon 0723
659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500

mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medical + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
studente. 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. 0729682282.

Prestãri servicii
¡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 - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile
ºi industriale). Tel. 0769090545; 0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

Pentru procurarea abonamente
lor
abonamentelor
la “Informaþia Prahovei”, puteþi
apela la C
ALLIOPE S.R.L. Ploieºti,
CALLIOPE
str
4 C
64
C,,
tr.. Elena Doamnei nr
nr.. 6
14.052/5
14.80
1.
tel. 02
4 4-5
4.052/51
4.801
024
4-51

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Se pare cã în weekend eºti mai mult pe drumuri,
fie într-o cãlãtorie de agrement, fie eºti nevoit sã
rezolvi chestiuni personale sau profesionale în
locaþii diferite. Se recomandã prudenþã la drum,
pentru cã sunt posibile neplãceri. Fii rãbdãtor
cu ceilalþi ºi evitã conflictele!
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Accentul sãptãmânii este pe segmentul financiar,
în speþã pe banii ºi bunurile comune cu alþii. Se
întrezãresc cheltuieli neaºteptate, destul de mari
ºi unele care pur ºi simplu le plãteºti, dar nu
înþelegi de ce tu, ºi pânã la urmã, pentru ce.
Datoritã partenerului de viaþã, unor rude sau
colaboratorilor sunt posibile rãsturnãri de situaþii
financiare greu de estimat.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
O sãptãmânã interesantã în plan partenerial.
Sunt posibile rãsturnãri de situaþie în relaþia
matrimonialã, dar ºi în cele de afaceri sau de
colaborare. Fii prudent ºi evitã escaladarea
conflictelor, întruct existã detalii ascunse ale
acestor relaþii pe care nu ai cum sã le desluºeºti
acum.
Leu (23 iulie - 22 august)
Se întrezãreºte multã activitate la locul de muncã.
Responsabilitãþi noi, schimbãri în regimul
muncii, relaþii colegiale disonante ºi multã
incertitudine. Este bine sã te ocupi numai de
îndatoririle tale. Provocãrile pot fi mari ºi
pãguboase, deci nu rãspunde la ele sub nicio
formã. Sãnãtatea este vulnerabilã.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Segmentul amoros îþi dã bãtãi de cap, pentru cã
sunt ºanse sã revinã din trecut relaþii mai mult
sau mai puþin plãcute. Amestecul dulce-amar
este frecvent ºi dificil de gestionat, însã dacã ai
sã fii ferm în deciziile tale ºi realist vei depãºi
totul cu bine. Nu te baza pe cei dragi, întrucât au
alte treburi de fãcut ºi nu îþi pot oferi atenþie,
afecþiune sau gesturi tandre.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Este multã forfotã în plan domestic. Sunt zile
bune pentru curãþenii generale, reparaþii sau
dialog cu membrii familiei pe chestiuni patrimoniale. Controversele sunt prezente, dar le poþi
gestiona cu puþin efort ºi bunãvoinþã. Se recomandã ceva mai multã atenþie la reperaþiile restante din spaþiul locativ, întrucât pot crea pagube
de proporþii.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Relaþiile cu anturajul apropiat sunt dinamice ºi
surprinzãtoare. Ar fi bine sã te desprinzi de acei
prieteni care s-au dovedit neserioºi sau profitori.
Cãlãtoriile pe distanþe scurte reprezintã o altã
temã importantã a sãptãmânii, fiind necesare
sã rezolvi diverse chestiuni personale sau
profesionale. Fii atent pe unde mergi ºi mai ales
dacã ºofezi!
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Apar cheltuieli, fie pentru cele necesare traiului
cotidian fie pentru mofturile tale. Este bine sã
urmezi o listã de prioritãþi, deoarece sunt ºanse
mari sã cheltuieºti pe lucruri inutile sau defecte.
De asemenea sunt posibile furturile ºi pierderile
de orice fel.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Eºti plin de energie ºi dornic de a rezolva rapid,
toate treburile restante. Însã energia vitalã va
flutua mult, de aceea fii prudent ºi dozeazã-þi
eforturile. Stãrile tale de spirit îi vor uimi pe
ceilalþi ºi astfel pot apãrea situaþii tensionate
sau certuri în toatã regula.
ãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Vãrsãtor
Ai avea nevoie de o vacanþã, în general, ºi ar
trebui sã þii cont de asta. Ai nevoie de odihnã,
liniºte, detaºare de iureºul cotidian ºi introspecþie.
O reevaluarea a situaþiei în care te afli ºi a
relaþiilor în care eºti implicat este binevenitã.
Priveºte obiectiv ºi cu inima deschisã la tot ce se
petrece în jurul tãu ºi traseazã un plan de
îmbunãtãþiri pe termen lung.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Sãptãmâna poate aduce surprize în relaþiile cu
prietenii ºi cu persoanele care te susþin în plan
profesional. Aflarea unor demersuri fãcute de
aceste persoane undeva, cândva te vor conduce
spre luarea unor decizii importante. Este bine
sã renunþi rapid la cei care stau în preajma ta,
doar pentru scopurile lor personale.
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Locuri de muncã sezonierã în agriculturã, în Spania, campania 2019

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, prin intermediul
Serviciului EURES din cadrul AJOFM
Prahova, promoveazã oferta unui angajator din Spania de 800 locuri de
muncã (dintre care 400 locuri pentru
femei ºi 400 de locuri pentru cupluri),
pentru munca sezonierã în agriculturã
pentru recoltarea cãpºunilor, campania

2019 (nu se solicitã experienþã). Durata
contractului de muncã este de aproximativ 3 luni, data estimatã de angajare fiind 15 februarie 2019. Timpul
de lucru este de 6,5 ore efectiv lucrate/
zi, 40 de ore ºi 15 min/sãptãmânã împãrþite în 6 zile, ziua de odihnã nu este
neapãrat duminica. Salariul oferit este
de 40,43 euro brut/zi, plãtibil la douã

sãptãmâni prin transfer bancar. Contribuþiile datorate sunt: (IRPF=impozit)
= 2% impozit, asigurare medicalã = 113
euro/lunã. Perioada de probã este de
15 zile. Cazarea este oferitã de cãtre
angajator contra unei sume de 1,6
euro/zi (plata utilitãþilor). Angajatorul
plãteºte transportul cãtre Spania, contravaloarea acestuia urmând a fi recuperatã din salariile pe care le va primi
angajatul. Întoarcerea în România (la terminarea contractului) este suportatã de
angajator, transportul dus-întors fiind
organizat de angajator printr-o firmã de
transport.
Persoanele care doresc sã aplice
pentru unul din aceste locuri de muncã
trebuie sã se adreseze consilierului
EURES din cadrul AJOFM Prahova din
Ploiesti, strada Nicolae Iorga, nr.12, tel.
0244/577380, adresa e-mail: cristiana.
oprita@ph.anofm.ro. Selecþia va fi organizatã în regiunile României: Sud ºi SudVest.
Sursa: prahova.anofm.ro

La Bursa locurilor de muncã pentru absolvenþi,
din Ploieºti ºi Câmpina, 163 de persoane
au fost selectate în vederea încadrãrii

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã a organizat vineri, 19
octombrie a.c., Bursa locurilor de muncã pentru absolvenþi. Acþiunea s-a desfãºurat
simultan la Ploieºti ºi Câmpina, ocazie cu care au participat 90 de agenþi economici,
din care 65 din Ploieºti ºi 25 din Câmpina.
Aceºtia au pus la dispoziþia persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã
un numãr de 1.079 locuri (Ploieºti – 729 ºi Câmpina – 350).
Locurile de muncã oferite au fost din diverse domenii de activitate, cum ar fi:
confecþii textile, comerþ, alimentaþie publicã, construcþii metalice, construcþii civile,
asigurãri, fabricare maºini ºi utilaje, transporturi, alimentaþie publicã, turism, paza ºi
securitate etc. Au fost solicitate persoane cu studii superioare în urmãtoarele profesii:
manager/director, inginer automatist, inginer mecanic, consultanþi financiari/
asigurãri, inginer tehnolog, programator CNC, inginer tehnolog, inginer textile, economist, funcþionar economic, consilier clienþi, consultant investiþii etc.
Pentru persoanele cu studii medii, în meserii: lãcãtuºi mecanici, sudori, muncitori
necalificaþi, manipulanþi, lucrãtori comerciali, vânzãtori, confecþii (muncitori
necalificaþi, confecþioneri textile), zidari, dulgher, operator instalaþii apã, fierari betoniºti,
ospãtari, bucãtari, ºofer, electrician, sudor, manipulanþi, instalator, agent securitate
etc. Din totalul de 650 persoane participante (Ploieºti – 435 ºi Câmpina – 215 ),
163 au fostselectate în vederea încadrãrii, respectiv 127 în Ploieºti ºi 36 în Câmpina.
Mihail Marinescu; Sursa: prahova.anofm.ro

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.
Meseria
Nr.

PLOIEªTI
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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

Agent de securitate
Agent interventie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate si interventie
Agent servicii client
Agent vanzari
Ajutor bucatar
Ajutor cofetar
Ajutor ospatar
Ambalator manual
Asistent manager
Betonist
Bibliotecar
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Calcatoreasa
Casier
Confectioner articole textile
Confectioner articole din textile
Confectioner aarticole din textile
Confectioner masina liniara
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Constructor acoperisuri
Constructor structuri monolite
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Decorator
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician de intretinere si reparatii
Electromecanic
Faiantar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisori
Frezor
Frezor universal
Frezor/ strungar /operator CNC
Functionar administrativ
Gestionar
Gestionar
Hostess
Inginer autovehicule
Inginer constructor
Inginer constructor
Inginer c-tii civile ind si agricole
Inginer dezvoltare
Inginer electromecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Inspector SSM
Instalatori
Izolator hidrofug
Izolator termic
Izolator termic
Lacatus confectii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus tubulator naval
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Magaziner
Maistru c-tii civile

locuri

Nr.
locuri

20
6
8
26
6
8
2
5
2
2
2
3
5
1
5
1
4
1
2
5
4
5
10
1
10
3
5
10
5
2
1
1
1
3
5
5
5
5
3
1
2
4
1
3
1
5
5
4
4
2
1
3
1
1
1
5
2
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
5
1
1
3
4
1
1
5
2
1
5
4
2
5
10
1
1
2
10
1
5
5
1
2

Studii

8 cls, atestat
8 cls, atestat
10 cls
medii
8 clase
8 clase
medii
medii
scoala prof.
sc. generala
superioare
medii
medii
medii
medii
10 clase
8 clase
8 cls
medii
8 cls
medii
medii
experienta
medii
medii
medii
superioare
calificare
scoala prof.
medii
medii
medii
calificare
experienta
experienta
medii
postliceale
scoala prof.
superioare
superioare
superioare
superioare tehnice
superioare
sup – ing. Mec.
superioare
superioare
sup - inginerie mec.
superioare
medii
superioare
calificare
medii
calificare
medii
scoala prof.
scoala prof.
calificare
scoala prof.
medii
medii
10 clase
medii
liceu
medii
liceu
10 clase
medii

Vechime

1 an
1 an
1 an
1-3 ani
1 an
3 ani
1 an
1-3 ani
4 ani
1-3 ani
5 ani
1 an
0-3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
4 ani
3 ani
1 an
1-3 ani

Tip contract

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

Nr.
crt.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Meseria
Maistru lacatus constructii metalice
Maistru mecanic
Maistru montaj
Manager proiect
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Masinist la masini pt terasamente
Mecanic
Mecanic agricol
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic intretinere
Modelier
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat agricultura
Muncitor necalificat montare piese
Muncitor necalificat in bucatarie
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat la montare piese
Muncitor necalificat mat de constructii
Operator calculator
Operator facturare
Operator GPL
Operator la masini unelte cu CNC
Operator mase plastice
Operator taietor textile
Operatori masini unelte semiautomate
Ospatar
Ospatar
Otelar
Patiser
Paznic
Receptioner
Receptioner marfa
Rectificator
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial - derulator contracte
Reprezentant logistica
Reprezentant tehnic
Responsabil SSM
Sablator
Sef raion
Sef UEL coasere
Sofer
Sofer
Sofer livrator
Sofer taxi
Sofer taxi
Sofer Tir
Specialist in domeniul calitatii
Specialist marketing
Speciaslist SSM
Strungar
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor electric
Tinichigiu constructii
Tinichigiu constructii
Turnator formator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator produse nealimentare
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar
Zugrav

Nr.
locuri
1
2
1
1
5
2
2
1
3
1
1
2
1
1
2
10
5
4
4
2
5
1
10
1
4
2
7
10
1
4
10
10
1
5
2
1
6
4
10
1
5
1
2
1
10
1
5
4
1
1
1
2
1
1
5
2
2
5
1
1
1
1
2
1
1
2
7
4
1
5
5
1
1
1
5
2
1
4
3
5
1
1
2
3
4
1
4
1
1
5
5
4
3
3

Studii
postliceale
scoala de maistri
scoala de maistri
superioare
8 clase
10 CLS
8 cls
generale
scoala prof.
medii
medii
scoala prof.
10 cls
medii
medii
8 clase
medii
medii
medii
8 cls
medii
8 cls
generale
8 cls
medii
10 cls
medii
8 clase
calificare
medii
10 cls
medii
medii
calificare
medii
medii
10 clase
calificare
8 clase
experienta
superioare
superioare
sup – ing. Mec.
medii
liceu
liceu
medii
10 CLS
10 CLS
Sup. tehn.
medii
sup. tehn.
medii
calificare
calificare
scoala prof.
calificare
medii
sc prof.
medii
scoala prof.
superioare
calificare
medii
medii
sc. generala
liceu
10 clase
8 clase
liceu
experienta
medii
medii
medii
medii

Vechime
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
1 an
1 an
3 luni
1 an
3 ani
1 an
5 ani
1 an
1 an
1 an
3 ani
3 ani
2 ani
1 an
1 an
5ani
1-3 ani
1 an
1-3 ani
1-3 ani

Tip contract
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 det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per 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 ned
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per det/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 ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned

diverse

26 octombrie - 1 noiembrie 2018
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Lumea noastrã de astãzi
experimenteazã nimicul ca existenþã
pentru cã unii nu cred în ea. Sunt
foarte convins, potrivit afirmaþiei lui
Dostoievski, cã ºi în cel mai decãzut
om mai existã un licãr de conºtiinþã
ºi care, valorificat, poate duce la ne-

murire. Omul de astãzi, însã, trebuie
sã ºtie cã fãrã de Dumnezeu, lumea
experimenteazã nimicul ca existenþã.
Doar dacã rãmâne în Dumnezeu,
omul poate înþelege ce înseamnã
viaþa ºi poate câºtiga nemurirea. Sunt
foarte mulþi care nesocotesc astãzi
aceste percepte salvatoare ºi nemuritoare. Dar sunt ºi mai mulþi aceia
care, deºi au diplome cumpãrate, nu
au înþeles ºi nu înþeleg ce înseamnã
nemurirea ºi zac permanent tãvãliþi
în mocirla pãcatului, iar asupra capu-

ANECDOTE:
Perle de la ºcoalã:
PPãrerea mea este cã Ilie Moromete lua la
miºto pe toþi pentru cã se credea superior din
naºtere. N-a avut nevoie de multã ºcoalã ºi de
aceea e idolul meu.
P...ºi moartea i-a fost fatalã.
PScoala Ardeleanã nu a avut propriu-zis sediu,
din lipsã de fonduri...
PN-avea niciun motiv sã punã cratimã, dar i-a
fost lene sã scrie corect.

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Furatã
Îºi prinde insecte
în propria plasã

lui lor atârnã sabia judecãþii care îi
aºteaptã. Dacã vrem nemurirea, avem
Arhetip pe Hristos Domnul care se
gãseºte permanent în Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie. Acolo sigur gãsim
noi toþi, iubiþii mei
credincioºi, leacul
sfânt al nemuririi
noastre! Existã o
tendinþã a omului de
astãzi de a distruge
tot ceea ce nu poate
cuprinde cu mintea,
tot ceea ce nu cadreazã cu starea sa
psihicã, dar aratã
probabil cãderea
noastrã umanã.
Ce face omul
când vede o floare
foarte frumoasã? În
loc sã o admire ºi sã
se minuneze de ea,
are impulsul de a o rupe pentru a ºio însuºi. Aºa a fãcut ºi Lucifer când
ºi-a dorit mai mult, a dorit puterea lui
Dumnezeu. Aºa doreºte sigur ºi omul
nostru de astãzi. influenþat de tendinþele nebuneºti ale diavolului. dar cine
sã înþeleagã? Este nevoie de Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie, care sã
salveze o Românie creºtinã care parcã se clatinã. Sã punem ºi noi toþi
umãrul la aceasta, în veci de veci!
Pãrintele ªtefan Al. Sãvilescu

Cratima uneori apropie, alteori depãrteazã.
Deseori Caragiale demasca moravurile
moºierilor de a da nas copiilor lor.
PBaltagul este un fel de topor folosit ºi-n zilele
noastre pentru comiterea crimelor. Dupã acest
topor a plecat Victoria Lipan. Probabil cã avea
nevoie de el pentru muncile câmpului sãu ca sã
taie lemne.
PCând vin, sã gãsesc absenþii pe catedrã.
PNu trebuie sã notaþi tot ce spun eu. Eu mai
spun ºi prostii...
PAnunþ la o agenþie de turism occidentalã:”
Go and visit Ukraina ......your car is already there!!!”
P

P

PAIE (fantezie)
Cepe!
Cluj în trafic
Legume

Bidivii
Din nou

DICÞIONAR:
PAIP; ILI.
Þesãlaþi
Nuni

Curea!
A face sã disparã o
neînþelegere

Piatrã latã în unele
jocuri de copii
Cantitate mare
de paie
Funie cu care se
leagã vitele la pãscut

Aþã
Titlu regal în Franþa
Stâlp de susþinere

A palpa
Râu în China

REÞETA sãptãmânii

Mulþi oameni contemporani nouã
cautã leacul care sã-i ducã sigur la
nemurire. Gândul de a trãi veºnic l-a
atras pe om dintotdeauna. Nu iau în
calcul vieþuirea dupã moarte, fiind
legatã de o existenþã
spiritualã a sufletului
în lumea lui Dumnezeu, însã vor sã rãmânã cu orice preþ în
viaþa pãmânteascã
pentru totdeauna.
Este un mare paradox sã poþi crede cã
vei trãi veºnic pe acest
pãmânt, chiar dacã
ºtiinþa a încercat sã
creeze în laboratoare
formule care sã “înveºniceascã” omul
pe pãmânt. Un exemplu elocvent în acest
sens a fost clonarea.
Pentru a deveni nemuritori, noi nu
avem nevoie de clonare ºi nici de descoperiri ºi experienþe fãcute în laborator. Avem nevoie de credinþã ºi de
fapte bune. Nu certificatele de intelectuali sau diplomele, de foarte multe
ori, cumpãrate aduc nemurirea, ele
dãuneazã grav societãþii economice,
ºtiinþifice, politice, intelectuale ºi mai
ales morale. Nemurirea o câºtigã omul
în Hristos ºi cu Hristos, Domnul nostru.
Realitatea nemuririi ori veºniciei ca
adevãr relevat nu se distruge doar

Un afiº al filmului „Mumia”, din 1932,
scos la licitaþie pentru suma de 1 milion de dolari!

Un afiº original, rar, al filmului „Mumia/
The Mummy” din 1932, regizat de Karl
Freund, un clasic al genului horror în care
a jucat Boris Karloff, evaluat la 1 milion de
dolari, este scos la vânzare într-o licitaþie
online organizatã de casa Sotheby’s,
potrivit Reuters. Potrivit specialiºtilor, în
prezent, existã doar trei exemplare ale
acestui afiº, creat de Karoly Grosz. Afiºul a
fost creat exclusiv pentru promovarea în
cinematografe ºi nu a fost niciodatã
disponibil pentru publicul larg. Cel mai recent record de preþ înregistrat într-o licitaþie, 525.800 de dolari, a fost stabilit în
2017 de un afiº al filmului „Dracula”, de Tod Browning, din 1931, în care a jucat Bela
Lugosi, rivalul lui Karloff. Recordul de preþ absolut este însã deþinut de un afiº al
filmului mut german „Metropolis” (1927), de Fritz Lang, achiziþionat într-o tranzacþie
privatã pentru 690.000 de dolari. Licitaþia online se va încheia pe 31 octombrie.

Sursa: desopera.ro; Capturã foto Youtube

Fondatorii Instagram pleacã din compania Facebook
Facebook nu are un an deloc bun.
În ciuda faptului cã este cel mai mare
serviciu de social media din lume ºi deþine alte trei mari platforme de socializare
foarte populare, compania nu reuºeºte
sã îºi revinã dupã scandalul Cambridge
Analytica. Mai grav este cã în ultima
perioadã, persoane importante încep sã
plece din companie, primul fiind Jan
Koum, fondatorul WhatsApp, iar în curând acestuia i se vor alãtura ºi Kevin
Systrom ºi Mike Krieger, fondatorii Instagram.
În ciuda faptului cã Facebook deþine WhatsApp ºi Instagram de mulþi ani,
abia anul acesta au început sã aparã
probleme în conducerea acestor entitãþi.
Se pare cã Facebook doreºte sã modifice aceste servicii mai mult decât sunt
dispuºi creatorii lor sã accepte, aºa cã
aceºtia preferã sã plece din companie,
decât sã aplice noile reguli impuse de
Facebook, scrie Go4it.
Momentan nu ºtim cu certitudine
ce planuri are Facebook pentru Insta-

INGREDIENTE
400 g fasole, 3 cepe roºii, 3-4 cãþei usturoi,
boia dulce ºi iute, cimbru, 1 foaie dafin,
4 linguri pastã de roºii, 3-4 linguri ulei
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Iahnie de fasole – mâncãricã tradiþional româneascã pe care o servin cel
mai adesea în zilele de post.
1. Fasolea se alege, se spalã în câteva ape ºi apoi se lasã de seara pânã
dimineaþa sã se înmoaie. Dimineaþa se scoate ºi se pune sã fiarbã în 2-3 ape, pentru a
elimina toate toxinele.
2. Dupã ce a fiert ºi bobul este moale, dar întreg, se pune sã se scurgã în sitã.
3. În acest timp, se taie ceapa solziºori, usturoiul se piseazã
ºi se pun sã se cãleascã într-o
cratiþã cu ulei. Când ceapa a devenit sticloasã, se adaugã fasolea ºi puþinã apã.
4. Separat, se pregãteºte
pasta de roºii cu sare, piper, cimbru ºi boia, se adaugã puþinã apã
cãlduþã ºi se toarnã peste fasole. Se adaugã ºi o foaie de
dafin ºi se lasã sã scadã, la foc
potrivit, la cuptor. Se serveºte cu
murãturi ºi se orneazã cu pãtrunjel verde.

Zgomot produs de
o loviturã cu palma
Întocmai
Paie!
Copil mic (reg.)
Aliment de bazã

Paie pe jos!

Lampã primitivã
Cea de la ceas!

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

1) A-G2. 2)
OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. T-F-D-B
DOGORIÞI
RÃCOARE
4. DO-USCAT;
5. OPÃRI-N;
6. IVI-EST; 7. ITA-SAPO; 8. ªORIT-IP; 9. R-RÂURI; 10. ZILE-SAT.

Sursa: descopera.ro

Iahnie de fasole de post

Pãrinte!

Cult!

gram, însã Systrom ºi Krieger au confirmat în mod oficial cã pleacã. Aceºtia nu
au anunþat dacã porni o companie nouã
în viitor, însã au anunþat cã vor lua o
pauzã.
Facebook a cumpãrat Instagram
în 2012 pentru suma de 1 miliard de
dolari în cash ºi acþiuni, ceva ce la momentul respectiv era o sumã colosalã.
Între timp, evaluãrile pentru companiile
din acest domeniu au crescut substanþial, WhatsApp fiind cumpãratã de cãtre
Facebook cu 19 miliarde în 2014.
Instagram a reprezentat însã o cale prin
care Facebook a reuºit sã îºi pãstreze
alãturi publicul tânãr, atras în trecut de
Snapchat, integrând funcþiile principale
din Snapchat în aplicaþia de mobil a
reþelei sale de socializare. Aceasta este
platforma cu cea mai mare creºtere din
ultimii ani din portofoliul Facebook, care
a reuºit sã depãºeascã de curând 1 miliard de utilizatori activi.

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

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

sport
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Gimnastele ºi gimnaºtii
participanþi la ediþia din acest an
a Campionatelor Naþionale de
la Ploieºti au oferit un spectacol
sportiv grandios, cu evoluþii demne de un concurs naþional, cã
doar se întâlneau cei mai buni
gimnaºti ºi cele mai bune gimnaste din þarã. De reþinut cã Larisa Iordache (lidera echipei naþionale) ºi Denisa Golgotã (o
mare speranþã a gimnasticii
româneºti) nu au putut concura
la Ploieºti. Larisa are o problemã
mai veche, de un an, la tendonul
piciorului stâng, accidentându-se
în debutul Campionatului Mondial de Gimnasticã, iar Denisa sa accidentat în timp ce se încãlzea pentru individual compus, la
Ploieºti, aºadar tot într-un debut
de competiþie. Naþionalele de la
Ploieºti au constituit un ultim test
în vederea Campionatelor
Mondiale de la Doha, prevãzut a
se desfãºura în perioada 25
octombrie – 3 noiembrie 2018.

Emoþii ºi speranþe,
Spectacol de gimnasticã la
Campionatele Naþionale de la Ploieºti cu prilejul evenimentului caritabil
lescu, cel mai titrat gimnast
participant la C.N. de la Ploieºti, a dovedit încã odatã
marea sa valoare, fiind într-o formã sportivã foarte
bunã. Ne-a încântat din nou
cu sãriturile sale spectaculoase, dar ºi cu prestaþiile
de la sol, devenind campion
naþional la aceste aparate,
sãrituri (14.325 puncte) ºi
sol (13.950 puncte) în probele pe aparate desfãºurate în
ultima reuniune a Naþiona-lelor
de la Ploieºti.
Câºtigãtorii celorlalte finale
pe aparate: Cristian Baþagã – la
cal cu mânere ºi la barã fixã; Andrei Muntean – la paralele ºi la
inele, campionul absolul mai obþinând medalii ºi la barã fixã (medalia de argint) ºi la sol (medalia
de bronz).

bârnã, exerciþiul sãu fiind notat
cu 13.950. Medaliata cu argint,
Ioana Andreea Stãnciulescu, a
totalizat 53.300 puncte. Medalia de bronz la individual compus a strãlucit la gâtul gimnastei
Nica Ivãnuº, de la CNS Cetate

Constãnþencele
au fãcut... legea!

Deva, cu 52.050 puncte.
PMedaliata cu aur la individual compus, Silviana Maria
Sfiringu, avea sã obþinã medalii
în trei finale, douã fiind de aur ºi
una de bronz. Medaliile de aur
le-a primit la sãrituri (nota
13.133) ºi sol (nota 13.700).
Medalia de bronz a obþinut-o la
paralele (nota 12.233), aparat
la care aurul l-a luat Andreea
Ciuruºniuc, de la CSA Steaua
Bucureºti, cu 12.566). În finala

Concursul feminin pe echipe, desfãºurat în cea de-a doua
zi a competiþiei, avea sã fie câºtigat de CS Farul Constanþa, cu
157.950 puncte, echipã ce are
în componenþã gimnaste de certã valoare ºi de perspectivã pentru naþionalã, cum ar fi Silviana
Maria Sfiringu, Maria Larisa Hol-

lescu, pentru activitatea deosebitã a acesteia în slujba gimnasticii, ca antrenoare ºi arbitrã internaþionalã.
De asemenea, Andreea
Rãducan le-a oferit diplome ºi
autoritãþilor locale ºi judeþene
ce au fãcut ca, prin implicarea lor, acest concurs sã se desfãºoare
în bune condiþii: Primãria
Municipiului Ploieºti,
Consiliul Judeþean Prahova, Clubul Sportiv Municipal Ploieºti.

„Volei pentru Alexandra”!

Sâmbãtã, 6 octombrie, Sala Sporturilor Olimpia a fost gazda
unui eveniment caritabil organizat pentru ajutorarea familiei
Alexandrei Bratu, tânãra voleibalistã a Clubului Sportiv Municipal Ploieºti, în vârstã de doar 12 ani, care se luptã cu o boalã
îngrozitoare – leucemie acutã limfoblasticã.
Au fost douã meciuri demonstrative desfãºurate la orele
prânzului: în primul, colegele Alexandrei, din echipele de junioare

Alex Urzicã, pe
urmele celebrului
sãu tatã,
Marius Urzicã

„Stelistul Marian
Drãgulescu a strãlucit
din nou în finalele
pe aparate,
însã CS Dinamo a luat
aurul la echipe ºi
la individual compus
Competiþia a fost deschisã
de bãieþi, care s-au întrecut pentru medaliile de la individual
compus ºi pentru cele de la
echipe.
Cei mai buni s-au dovedit a
fi cei de la CS Dinamo Bucureºti,
care au câºtigat medaliile de aur
detaºat, cu 236.300 puncte,
faþã de 228.700 puncte cât au
acumulat gimnaºtii de la CSM
Lugoj, locul II. Dinamo concurat
cu Andrei Munten, Ovidiu Prichindel, Andrei Groza ºi Robert
Ghiuzan. Pe poziþia a III-a s-a
clasat CSM Bistriþa 1, cu
223.400 puncte, fiind urmatã
de CSA Steaua Bucureºti
(205,100 puncte), CSS Timiºoara
(197.450 puncte), CSM Bistriþa
2 (175.250 puncte) ºi CSS
Dinamo (150.750 puncte).
Concursul individual compus a fost câºtigat de Andrei
Muntean (CS Dinamo Bucureºti),
cu 82.350 puncte, care s-a impus categoric faþã de ceilalþi concurenþi, cu apoape 5 puncte mai
bun decât locul II, ocupat de
Stian Skjerahaug, cu 77.450
puncte (CSM Lugoj). Pe locul III sa situat Adelin Kotrong (CSM
Arad), cu 77.100 puncte.
„Stelistul” Marian Drãgu-
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Organizatorii competiþiei de la Ploieºti au oferit
spectatorilor posibilitatea sã îl
vadã la... lucru pe bãieþelul fostului mare campion Marius Urzicã. Vãzând de ceea ce este în
stare puºtiul, Alex, în vârstã de
doar 7 aniºori, putem spune cu
certitudine cã acesta îi calcã pe
urme tatãlui sãu. A fãcut câteva
execuþii la sol demne de un campion, iar rãsucirile în aer au fãcut
deliciul publicului. La finalul exerciþiului demonstrativ, Alex Urzicã
a urcat pe prima treaptã a podiumului pentru a primi, din partea
Andreei Rãducan, medalia de
aur!
Mihail Marinescu

ºi cadete ale CSM Ploieºti, s-au confruntat, pe parcursul a douã
seturi, pentru ca apoi echipa de old-boys Tricolorul LMV Ploieºti
sã-i testeze pe tinerii componenþi ai formaþiei de juniori de la
Colegiul Naþional Mihai Viteazul.
Pe lângã spectacolul voleibalistic, a fost un eveniment
emoþionant, cu momente trãite cu lacrimi în ochi de majoritatea
celor de faþã, prezenþa Alexandrei, alãturi de familie ºi de alþi
apropiaþi, având darul sã impresioneze. Colegele i-au oferit cadou
o minge cu autografe ºi i-au scandat numele la final, când
Alexandra a coborât, împreunã cu tatãl sãu, în mijlocul lor pentru
a le mulþumi ºi a le fi, din nou, alãturi.
În salã au fost instalate trei urne în care cei prezenþi au
putut face donaþii pentru a o sprijini pe tânãra sportivã, demers
care a fost repetat ºi la Hipodromul Ploieºti, cu prilejul Reuniunii
în cadrul cãreia a avut loc Derby-ul de Trap al României.
Ajutorul poate fi oferit ºi în conturile care sunt deschise pe
numele tatãlui Alexandrei, Cristian Bratu:
EUR RO77BTRLEURCRT0358595701;
GBP RO35BTRLGBPCRT0358595701;
RON RO30BTRLRONCRT0358595701;
USD RO81BTRLUSDCRT0358595701.

Victorie grea, dar meritatã!

burã, Ioana Andreea Stãnciulescu. Exigenþele sunt mari la
Constanþa, mai ales cã echipa
este pregãtitã de Nicolae Forminte – antrenorul coordonator al
lotului olimpic de gimnasticã al
României. Chiar ºi aºa, voloarea
sportivelor se poate vedea cu
ochiul liber. Medaliile de argint leau obþinut CNS Cetate Deva, cu
154,100 puncte, însã echipa din
Ardeal nu a aputut beneficia de
serviiile Denisei Golgotã. Altfel,
lupa pentru medalii ar fi fost ºi
mai crâncenã, iar clasamentul
mai mult ca sigur ar fi arãtat mai...
strâns! Pe locul III s-a clasat CSM
Oneºti, cu 141.400 puncte,
urmatã de CSS Focºani, cu
121.500 puncte.
PGimnastele din Constanþa
au dominat ºi individual compus,
Silviana Maria Sfiringu ºi Ioana
Andreea Stãnciulescu intrând în
posesia medaliilor de aur ºi,
respectiv de argint. Campioana
absolutã Silviana Maria Sfiringu
a acumulat 53.600 puncte, cel
mai bun punctaj avându-l la

de la bârnã a strãlucit Daniela
Tricã, de la CSS Bârlad, cu nota
13.466.
Chiar dacã nu a avut gimnaste participante la aceastã
ediþie de Campionat Naþional,
CS Petrolul Ploieºti a avut
prezenþe în rândul arbitrelor. Este vorba despre antrenoarele
Doina Olaru, Camelia Rãdulescu, Gabriela Tavaru ºi Corina
Ungureanu. De altfel, în Sala
Olimpia din Ploieºti au poposit,
cu prilejul acestei competiþii,
foste ºi actuale glorii ale gimnasticii româneºti: Octavian
Belu, Dan Grecu, Larisa Iordache, Sandra Izbaºa, Silvia Stroescu (în calitate de arbitrã).

O altfel de festivitate
Înainte de festivitãþile de
premiere de duminicã, ale finalelor pe aparate, conducerea Federaþiei Române de Gimnasticã, asiguratã de Andreea Rãducan, a oferit diploma de
onoare constãnþencei Olga Didi-

Petrolul câºtigã la Geto - Dacica ºi mai urcã în
clasament, fiind la patru lungimi de primul loc.
Meciul s-a disputat în Colentina pe stadionul
“Juventus”, pe un teren care nu a fost deloc ok,
împedicând mult formaþia mai tehnicã, Petrolul!
Ca de fiecare datã la meciurile de acasã ale
bucure tenilor, s-a intonat inmul de Stat al României.
Apoi, s-a þinut un minut de reculegere în memoria lui Ilie Balaci, dispãrut dintre noi la vârsta de 62
de ani.
Despre meci, putem spune cã a fost controlat
de petroliºti în multe momente, cu numeroase ocazii
de a marca la poarta apãratã de Gavrilaº.
Gazdele s-au bazat mai mult pe apãrare,
folosind sporadic arma contraatacului ºi marcând
un gol prin golgheterul lor, I.Voicu.
Min. 8, 0-1
0-1.. Tudor ªaim a ºutat puternic de la
15 metri, Gavrilaº a respins în faþã, iar Arnãutu a
înscris plasat.
Min. 40, 1-1
1-1.. La prima ocazie a gazdelor,
acestea reuºesc sã egaleze. I. Voicu face o cursã de
30 de metri, umãr la umãr cu Antoche ºi înscrie cu
un ºut deviat de fundaºul ploieºtean!
Min.73, 1-2. Danci a centrat în marginea
careului, ªaim a pasat cu capul ºi Arnãutu a marcat,
realizând “dubla”.

DACO-GETICA - PETROLUL
PLOIEªTI 1-2 (1-1)
Stadion: Juventus Colentina. Spectatori:
circa 6oo. Marcatori: I.Voicu (40) /Arnãutu
(8,73).
DACO GETICA: Gavrilaº - Cotigã,
Motroc, Georgescu, Dima - Acolatse, Bustea,
Carabela – Teut (60 - El Hamaoui, 76-Petriº),
A.Voicu (cpt), Cârjan (29 - Neacºu). Antrenor:
Marius Baciu.
PETROLUL: Bolboaþã - Olaru, Cazan, Antoche, Velisar - Chindriº, Lumu (46 - N.Popescu), Marinescu) (cpt), Herea (58-Danci), ªaim
–Arnãutu (90+2 -Plãmadã). Antrnor: Octavian
Grigore.
Cartonaºe galbene: I.Voicu (76),Petriº
(80), Acolatse (82).
Au arbitrat: Sergiu Popa (Aiud) - Romicã
Bârdeº (Piteºti) ºi George Bogdan Duþã (Bacãu).
Observatori: Andrei Ioniþã (Bucureºti) ºi
Lucian Cârjã (Constanþa).

A fost un meci greu, cu o echipã incomodã,
dar câºtigat meritat de ploieºteni.
Urmeazã jocul cu Farul, o altã echipã de
tradiþie a fotbalului românesc, pe “Ilie Oanã”,
partida urmând sã se joace luni, 29 octombrie,
de la ora 18.
Ionuþ Mitoiu

Daniel Lazãr
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