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Ordinul Ministerului Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr 5079 din
31 august 2016, publicat în Monitorul
Oficial nr. 720 din 19.09.2016, aduce
o serie de noutãþi atât pentru personalul
din învãþãmânt, cât ºi pentru elevi ºi
pãrinþi. În acest articol mã voi ocupa , cu
precãdere, de schimbãrile introduse de
noul regulament, care se adreseazã în
special elevilor dar ºi pãrinþilor.

Prima constatare este acea cã s-
au abrogat subcapitolele ce reglemen-
tau drepturile ºi obligaþiile elevilor, re-
compensele ºi sancþiunile atribuite ele-
vilor, consiliul elevilor, toate acestea re-
gãsindu-se într-un alt document de care
va trebui sã þinem seama de acum, res-
pectiv Ordinul Ministerului Educaþiei Na-
þionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr 4742
din 10.08.2016 prin care se aprobã
Statutul elevului. Revenind la Regula-
mentul - Cadru  de Organizare ºi Funcþio-
nare a Unitãþilor de Învãþãmânt Preuni-
versitar, mã voi referi pentru început la
un aspect sensibil reprezentat de ab-
senþe ºi motivarea acestora. Din acest
punct de vedere, articolul 102 alin (4),

(5) face câteva precizãri noi: (4) Actele
medicale pe baza cãrora se face moti-
varea absenþelor sunt, dupã caz: ade-
verinþã eliberatã de medicul cabinetului
ºcolar, de medicul de familie sau medi-
cul de specialitate, adeverinþã/certifi-
cate medical/foaie de externare/scri-
soare medicalã eliberate de unitatea
sanitarã în care elevul a fost internat.
Actele medicale trebuie sã aibã viza
cabinetului ºcolar sau a medicului de
familie care are în evidenþã fiºele medi-
cale/carnetele de sãnãtate ale elevilor;
(5) În limita a 20 de ore de curs pe se-
mestru, absenþele pot fi motivate doar
pe baza cererilor scrise ale pãrintelui,
tutorelui sau susþinãtorului legal al
elevului sau ale elevului major, adresate
învãþãtorului/institutorului/profesorului
pentru învãþãmântul primar/profeso-
rului diriginte al clasei, avizate în prealabil
de motivare de cãtre directorul unitãþii.

Astfel, se pãstreazã reglementarea
prin care se precizeazã cã pãrinþii elevi-
lor minori au obligaþia de a prezenta per-
sonal actele justificative pentru moti-
varea absentelor ºi se regelmenteazã

clar ce documente sunt necesare. Se
observã cã, dacã pânã acum, cererile
pãrinþilor nu puteau depãºi 3 zile, acum
cifra este puþin mai generoasã (20 ore)
ºi mai uºor cuantificabilã, deoarece fie-
care orã reprezintã o absenþã. Doresc
sã amintesc aici cã se pãstreazã regle-
mentarea prin care actele trebuiesc
prezentate la ºcoalã în termen de 7 zile
de la reluarea activitãþii elevului ºi cã
nerespectarea acestei prevederi atrage
declararea absenþelor „nemotivate”.
Scriu aceasta deoarece, în practica
curentã, sunt încã destui elevi, pãrinþi ºi
diriginþi care motiveazã absenþele spre
sfârºitul semestrului, încãlcând astfel
Art. 102 alin (6), (7). O altã modificare
semnificativã se referã la organizarea
unor examinãri în vederea înscrierii ele-
vilor în clasa a V-a ºi în special pentru
unitãþile de învãþãmânt care urmãresc
formarea unor clase cu predarea în re-
gim intensiv a unei limbi de circulaþie in-
ternaþionalã, în vederea verificãrii nive-
lului de cunoaºtere a limbii respective.

Prevederi noi în Regulamentul-Cadru de Organizare
ºi Funcþionare a Unitãþilor de Învãþãmânt Preuniversitar (I)

(continuare în pagina 4)

Sute de persoane s-au aflat vineri,
14 octombrie a.c., la Biserica „Sfânta
Vineri” din Ploieºti, pentru a se închina
la moaºtele Sfintei Cuvioase Paras-
cheva. A devenit o tradiþie ca, în zilele de
13 ºi 14 octombrie ale fiecãrui an, racla
cu sfintele moaºte sã fie amplasatã în
curtea Bisericii „Sfânta Vineri” din Plo-
ieºti, într-un loc special, tocmai pentru
ca toþi credincioºii sã vinã ºi sã se poatã
închina cu prilejul Sãrbãtoririi Sfintei
Cuvioase Parascheva. Pentru a asigura
mãsuri de ordine ºi siguranþã, în veci-
nãtatea Bisericii au fost amplasate echi-
paje de jandarmi ºi de poliþie.

Mihail Marinescu

La Biserica „Sfânta Vineri” din Ploieºti,

Pelerinaj cu sute de oameni pentru
moaºtele Sfintei Cuvioase Parascheva

Sandu Zamfir, cunoscut în Ploieºti ºi nu numai drept Austrianu, un
client mai vechi al oamenilor legii din Prahova, dar ºi din alte judeþe din
þarã, a fost condamnat la cinci ani ºi ºase luni de închisoare cu exectutare.
Decizia aparþine Curþii de Apel Braºov ºi este una definitivã ºi irevocabilã.

(continuare în pagina 3)

Unul dintre cei mai celebri interlopi
din Prahova, în spatele gratiilor
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Poetul Nicolae Bãciuþ:
„Dispariþia lui Nichita
Stãnescu a lãsat un gol
imens în sufletul meu”

O nouã rundã de „foc”
pentru directorii de ºcoli!
Au început interviurile ºi
evaluãrile CV-urilor

Motivarea instanþei în dosarul
primarului din Câmpina,
Horia Tiseanu:

“Persoanele alese prin
vot trebuie lãsate sã-ºi
exercite funcþia” Pag.3

Tatã ºi fiicã - morþi
într-un accident
petrecut pe DN1,
la Câmpina

Sãrbãtoare la Ploieºti:
Petrolul, 50 de ani de la marea
victorie, 3-1 cu Liverpool,
din 1966, în C.C.E.

O nouã crimã scandalizeazã Ploieºtiul. O femeie în vârstã de 64 de ani a
sunat, luni dupã – amiazã, la 112, pentru a anunþa cã ºi-a omorât copilul, un bãr-
bat în vârstã de 41 de ani. Femeia a mãrturisit anchetatorilor cã de ani de zile
trãia un adevãrat coºmar din cauza bãiatului sãu mai mare, un consumator în-
rãit de alcool ºi cu posibile afecþiuni psihice. Crima a avut loc în urmã cu douã
sãptãmâni, dar abia acum femeia ºi-a fãcut curaj sã mãrturiseascã tot. Poliþiºtii
judiciariºti fac verificãri pentru a stabili dacã tot ceea ce a povestit bãtrâna se
confirm.

Oribila faptã s-a petrecut în cartierul Mihai Bravu din Ploieºti. Victima ºi ma-
ma lui locuiau într-o casã de pe strada Rovine, în imediata apropiere a unui car-
tier de blocuri. Vecinii spun cã în curtea celor doi scandalurile erau la ordinea
zilei, iar ceea ce s-a întâmplat acum nu-i mirã prea tare, doar cã-ºi imaginau ca
bãtrâna sã fie victima, nu invers.

Ultimul scandal a avut loc undeva la începutul lunii octombrie. Se pare cã
cei doi s-ar fi certat din nou. Disperatã ºi la capãtul puterilor, femeia a vrut sã
punã capãt acestei situaþii care dura de mult prea mult timp. În drumul ei i-a
apãrut ciocanul cu care ºi-a lovit bãiatul pânã l-a lãsat inconºtient. Când a realizat
cã acesta nu mai este în viaþã a luat o decizie ºocantã. L-a îngropat în curtea din
spatele casei. A rezistat fãrã sã spunã nimãnui tot ceea ce fãcuse doar câteva
sãptãmâni, pânã luni dupã-amiazã când a alertat autoritãþile ºi a povestit tot.

Poliþiºtilor nu le-a venit sã creadã cã tot ce a declarat femeia este adevãrat,
dar când au descoperit cadavrul unui bãrbat în locul indicat de aceasta, s-au
convins cã povestea este cât se poate de realã.

Femeia a fost dusã la audieri ºi urmeazã ca procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã tribunalul Prahova sã ia o decizie în privinþa mãsurilor
preventive. Totodatã se fac cercetãri în continuare pentru a se stabili dacã feme-
ia este autorul crimei sau încearcã sã protejeze pe cineva. În caz vor fi audiaþi
martori, vecini ºi rude, dar se va aºtepta ºi rezultatul necropsiei care va stabili cu
exactitate cauza exactã a decesului. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Crimã oribilã la Ploieºti
O femeie ºi-a omorât copilul cu ciocanul, apoi a anunþat Poliþia

Deznodãmânt în dosarul
Brazi Industrial Parc
Doi foºti directori merg la închisoareDoi foºti directori merg la închisoareDoi foºti directori merg la închisoareDoi foºti directori merg la închisoareDoi foºti directori merg la închisoare
ºi vor plãti despãgubiri deºi vor plãti despãgubiri deºi vor plãti despãgubiri deºi vor plãti despãgubiri deºi vor plãti despãgubiri de
un milion de leiun milion de leiun milion de leiun milion de leiun milion de lei
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În intervalul 12-13 octombrie a.c.,
pompierii militari din cadrul unitãþii ºi subu-
nitãþilor Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “ªerban Cantacu-zino” al judeþului
Prahova au desfãºurat 104 misiuni, dintre
care: 20 de misiuni ale echipajelor SMURD
pentru acordarea primului ajutor calificat
ºi asistenþei medicale de urgenþã, 75 inun-
daþii, 6 misiuni de asigurare zonã accidente
rutiere, o misiune salvare animal ºi 3 alte
situaþii de urgenþã.Miercuri, 12 octombrie
a.c., pompierii militari au continuat lupta
cu apele, venind în sprijinul comunitãþii în
cca. 80 de locaþii (curþi, grãdini, beciuri, case,
demisoluri la asociaþii de proprietari, ºcoli
ºi sedii ale societãþilor comerciale).

 Peste 70 de pompieri au inter-venit

cu 19 autospeciale ºi 19 motopompe pen-
tru evacuarea apei din localitãþile: Ariceºtii
Rahtivani, Bãrcãneºti, Berceni, Blejoi, Bol-
deºti-Scãeni, Bucov, Câmpina, Cornu, Iordã-
cheanu, Izvoarele, Lipãneºti, Mãneciu, Ola-
rii Vechi, Ploie•ti, Plopeni, Podenii Noi, Tom-
ºani, Valea Cãlugãreascã ºi Vãlenii de Mun-
te. În localitatea Tomºani – satul Loloiasca
s-a intervenit pentru scoaterea apei de la
patru gospodãrii (curþi ºi case), concomitent
cu salvarea a 15 animale (porci ºi pãsãri)
din anexele gospodãreºti surprinse de ape.
Tot în Tomºani, pe DN1B, 13 pompieri mili-
tari au acþionat cu o autospecialã ºi o moto-
pompã de capacitate mare, pentru dega-
jarea apei de pe carosabil, pe un sector de
drum de aproximativ 2 km.

Efectele inundaþiilor din Prahova

În perioada 10-14 octombrie a.c.,
SC Servicii de Gospodãrire Urbanã
SRL a efectuat o serie de lucrãri pe
domeniul public.

1. Lucrãri de doborâre ºi taieri
de corecþie la arborii de pe domeniul
public ºi privat al municipiului în ordi-
nea depunerii cererilor ºi verificãrii în
teren, în conformitate cu legislaþia în
vigoare (total doborâri arbori – 25;
total tãieri de corecþie – 50) în urmã-
toarele zone:  Cosmonauþilor, Spãtar
Milescu, Curcubeului, Rapsodiei,
Marãºeºti, Zarandului, Cimitir Viiºoara,
Pajurei, Miron Costin, Vitejilor, Eremia
Grigorescu, Independenþei.

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

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

3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie ca-
pelã, grupuri sanitare ºi clãdiri admin-
istrative, monitorizare ºi intervenþii utili-
tãþi ori de câte ori a fost necesar. De
asemenea, au continuat  activitãþile
de îndepãrtare a vegetaþei crescute
în exces în parcuri, grãdini publice,
locuri odihnã, asociaþii proprietari în
cadrul programului de salubrizare

generalã etc.
4.Intervenþii pe domeniul public:

intervenþii locuri de joacã/domeniu
public: amenajat 3 alei-Parc Libertãþii;
confecþionat rigle bãnci conform
constatãri; vopsit loc de joacã – Parc
Aurora; vopsit bãnci- ªoseaua Vestu-
lui; recondiþionat ºi vopsit bãnci din
str. Cameliei - sediul Mircea cel Bãtrân;

demontat balansoar loc joacã Lãcrã-
mioarei ºi adus la sediul din Mircea
cel Bãtrân; reparat cabine ºi urne vot
- Ghighiului; reparat, vopsit  ºi montat
panouri-Bd. Republicii, în urma unui
accident auto; vopsit 10 bãnci sediu
Mircea cel Bãtrân; golit apa din bazine
fântâni arteziene; închis apa instalaþii
de udare prin aspersie - rond Carai-

man, Parc Mihai Viteazul, Catedralã;
confecþionat rigle bãnci pentru locuri
de joacã- Cibinului ºi Cirezarilor; con-
fecþionat rigle foiºor –loc de joacã Cãi-
neni; montat balansoar –loc joacã
Libelulei; montat coº baschet – loc
joacã 9Mai; vopsit copertinã spaþiu de
odihnã Parc Aurora; reparat tobogan
de la turn - loc de joa-cã Andrei

Mureºanu; reparat
leagãn ºi bãnci- loc
joacã Cire-zarilor;
reparat leagã-ne – loc
joacã Cãineni; reparat
casa pom-pelor –
instalaþie udat castani
Bd. Inde-pendenþei.

5. Iluminat public
-  în urma celor 43 de
sesizãri primite la
Dispeceratul societãþii
au avut loc intervenþii
în zonele: B-dul Bucu-
reºti, Cartier Bereasca,
Centrul Civic, Demo-
craþiei, Mihai Emines-
cu, Ienãchiþã Vãcãres-
cu, Mihai Bravu, Car-
tier Mimiu, Cartier

Nord, Bd.Petrolului, Bd.Republicii,
Rudului, Cartier Vest. Acestea au vizat
înlocuirea a 62 de becuri defecte/
arse, 11 corpuri de iluminat defecte
(reparate la atelierul societãþii), 13
siguranþe fuzibile defec-te. De
asemenea, au fost                      refãcute
62 de legãturi electrice întrerupte.

Activitatea SGU Ploieºti în perioada 10-14 octombrie

Luni, 17 octombrie, s-a dat startul celei de-a doua etape a
concursului organizat pentru ocuparea posturilor de conducere
vacante din unitãþile de învãþãmânt preu-niversitar, anume
evaluarea CV-ului ºi interviul. La aceste probe pot participa
doar cei care au primit calificativul „admis” la proba scrisã,
test-grilã, ce a avut loc sãptãmâna trecutã. Concursul se întinde
pânã pe 17 noiembrie, pânã atunci urmând sã fie evaluaþi toþi
cei aproximativ 280 de candidaþi.

În prima zi, pe 17 octombrie, au fost evaluaþi candidaþii
pentru Centrul Judeþean de Excelenþã Prahova, Palatul Copilor
Ploieºti, Clubul Copiilor din Slãnic, Clubul Copiilor „Martha
Bibescu” Comarnic, Clubul Sportiv ªcolar Sinaia, Clubul Sportiv
ªcolar Ploieºti, ªcoala Gimnazialã „Radu Stanian” Ploieºti,
ªcoala Gimnazialã „George Coºbuc” Ploieºti, ªcoala Gimnazialã
„Sf. Vasile” Ploieºti. Coordonatori ai comisiilor de evaluare au
fost prof. Horia Victor Toma – inspector ºcolar general adjunct
al ISJ Prahova, prof. Cristina Petre – inspector ºcolar, prof. Bianca

Ciulac.
Mâine, 18 octombrie, se vor evalua candidaþii pentru

Grãdiniþa din Bãicoi, Grãdiniþa „Iulia Haºdeu” din Câmpina,
Grãdiniþa cu program prelungit din Mizil, Grãdiniþa „Sf.
Arhangheli Mihail ºi Gavril” Ploieºti, ªcoala Gimnazialã din
comuna Apostolache, ªcoala Gimnazialã din comuna Baba
Ana, ªcoala Gimnazialã din comuna Boldeºti Grãdiºtea, ªcoala
Gimnazialã Filipeºtii de Târg, ªcoala Gimnazialã din comuna
Floreºti.

Afiºarea rezultatelor concursului este programatã în data
de 18 noiembrie, fiind urmatã de o perioadã alocatã depunerii
contestaþiilor: 21-23 noiembrie. Soluþionarea contestaþiior ºi
afiºarea rezultatelor finale sunt prevãzute pentru intervalul
24 noiembrie - 9 decembrie 2016. Ultima etapã a concursului
- validarea în consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar
a rezultatelor finale ºi transmiterea acestora la minister - este
programatã în data de 16 decembrie  2016.

O nouã rundã de „foc” pentru
directorii de ºcoli! Au început

interviurile ºi evaluãrile CV-urilor
Luni, 17 octombrie, au început

înscrierile pentru participarea la con-
curs în vederea obþinerii gradelor
didactice II ºi I. Dosarele de înscriere,
însoþite de adresã de înaintare (în
dublu exemplar) se depun la Ins-
pectoratul ªcolar Judeþean Prahova,
la camera 14, de cãtre responsabilul
cu formarea continuã din unitãþile de
învãþãmânt, dupã cum urmeazã:

Pentru unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din
mediul rural: 17, 18, 19
ºi  20 octombrie 2016,
între orele 10.30 –
15.00; pentru unitãþile
de învãþãmânt preuni-
versitar din mediul ur-
ban - Grãdiniþe cu per-
sonalitate juridicã, Clu-
buri Sportive, Palatul
Copiilor, Cluburile Co-
piilor, ªcoli Profesionale,
ªcoli Speciale – 21
octombrie a.c.,  între
orele 10.30 – 15.00, pentru  ªcoli
Gimnaziale – 24, 25 ºi 26  octombrie
2016, între orele 10.30 – 15.00;
pentru Colegii, Licee, ªcoli Postliceale
– 27 ºi 28 octombrie 2016, între orele
10.30 – 15.00.

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

Pentru a promova examenul de-
dicat gradului  II, candidatul trebuie:
sã aibã calificativ cel puþin „Bine” la
aprecierile anuale ºi la inspectiile
ºcolare dupa caz, 2 ani înainte de
înscriere plus pânã la obþinerea
gradului didactic II; cel puþin „Bine”
la inspecþiile curente; cel puþin nota
8 la inspecþia specialã; cel puþin nota
8 la probele de examen (la  fiecare

dintre probele scrise sau orale); me-
dia de promovare sã fie, de ase-
menea, de cel puþin 8.

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

Pentru promovarea examenului
de la gradul didactic I, candidatul tre-
buie: sã obþinã calificativ cel puþin
„Foarte bine” la aprecierile anuale ºi
la inspectiile ºcolare dupã caz, 1 an

înainte de înscriere plus pânã la
obþinerea gradului didactic I; cali-
ficativ cel puþin „Foarte bine” la ins-
pecþii curente; cel puþin nota 8 la ins-
pecþia specialã (aceastã medie
condiþioneazã prezenþa la examen ºi
este luatã în calcul la media finalã);
recenzia lucrãrii - cel puþin nota 8,
susþinerea lucrãrii - cel puþin nota 8
la probele de examen (nota finalã a
lucrãrii metodico-ºtiinþifice = medie
aritmeticã între recenþia lucrãrii ºi
susþinerea lucrãrii); media de promo-
vare sã fie de cel puþin 8 (este media
aritmeticã obþinutã din media de la
inspecþia specialã ºi nota finalã obþi-
nutã pentru lucrarea metodico-
ºtiinþificã).

Mihail Marinescu

Au început înscrierile pentru
gradele didactice II ºi I

D. Lazãr

Doi foºti directori ai SC Brazi Indus-
trial Parc au fost gãsiþi vinovaþi de abuz
în serviciu ºi vor face închisoare cu exe-
cutare. Este vorba despre fostul direc-

tor general, Dan Victor Teodorescu
Enea, Ion Militaru, fost director de ope-
raþiuni în cadrul societãþii ºi Vasile Ionaº-
cu, fost consilier juridic în cadrul parcului.
Curtea de Apel a decis, luni, 17 octom-
brie, ca Ionaºcu ºi Militaru sã facã doi
ani de închisoare fiecare, iar Enea, trei
ani de închisoare, iar împreunã sã plã-
teascã despãgubiri cãtre partea civilã,
Parcul Industrial Brazi, în valoare de
926.892,43 lei. Decizia este una de-
finitivã ºi irevocabilã ºi a fost luatã în
urma apelurilor declarate de atât de
procurorii DNA, cât ºi de cei trei inculpaþi,
nemulþumiþi de decizia instanþei de
fond, adicã Judecãtoria Ploieºti.

(continuare pe site-ul ziarului,
www.informatiaprahovei.ro)

Deznodãmânt în dosarul
Brazi Industrial Parc

Doi fDoi fDoi fDoi fDoi foºtioºtioºtioºtioºti
directori merg ladirectori merg ladirectori merg ladirectori merg ladirectori merg la
închisoareînchisoareînchisoareînchisoareînchisoare
ºi vor plãtiºi vor plãtiºi vor plãtiºi vor plãtiºi vor plãti
despãgubiri dedespãgubiri dedespãgubiri dedespãgubiri dedespãgubiri de
un milion de leiun milion de leiun milion de leiun milion de leiun milion de lei
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Unul dintre cei mai celebri interlopi
din Prahova, în spatele gratiilor
AAAAAususususustrianu ºi ftrianu ºi ftrianu ºi ftrianu ºi ftrianu ºi fiul sãu, condamnaþi la închisoariul sãu, condamnaþi la închisoariul sãu, condamnaþi la închisoariul sãu, condamnaþi la închisoariul sãu, condamnaþi la închisoareeeee

(urmare din pagina 1)
Austrianu ºi-a primit pedeapsa într-un dosar

în care a fost trimis în judecatã de cãtre
procurorii DIICOT Ploieºti, alãturi de fiii sãi, dar
ºi de alþi membri ai familiei. Este vorba despre
Lorentz Curcã, Lorena Pãun, Irina Sandu, Cos-
min Sandu, Florin Sandu ºi Paul Ion Buºa. Toþi
au fost gãsiþi vinovaþi ºi au fost condamnaþi fie
la închisoare cu executare, fie la închisoare cu
suspendare.

Cei ºapte inculpaþi, cunoscuþi drept clanul
Austrianu, au fost trimiºi în judecatã în anul
2012, fiind acuzaþi de  constituire, aderare ºi
sprijinire a unui grup infracþional organizat care
se ocupa cu înºelãciuni cu maºini de lux, furt ºi
ºantaj.

Totodatã, magistraþii i-au obligat pe cei ºapte
inculpaþi sã plãteascã diverse sume de bani
cãtre pãrþile civile din dosar, fiind vorba în total
despre aproape 40.000 de euro ºi 186.000 lei,
reprezentând plãþi neachitate pentru auto-
turisme de lux, dar ºi sã restituie uneia dintre

pãrþile vãtãmate un astfel de autoturism.
Cei ºapte inculpaþi sunt acuzaþi cã au indus

în eroare mai multe persoane, în sensul cã în-
cheiau promisiuni bilaterale de vânzare-cum-
pãrare având ca obiect achiziþionarea unor
autoturisme de lux, convingând pãrþile vãtãmate
cã pânã la data la care urmau a se perfecta
contractele de vânzare-cumpãrare vor achita
diferenþa de preþ. Ulterior, inculpaþii, folosind
documente falsificate, determinau alte persoane
sã accepte transcrierea dreptului de proprietate
pe numele acestora din urmã, iar apoi, prin
intermediul aceloraºi persoane, înstrãinau
autoturismele altor persoane, creând astfel
prejudicii primilor vânzãtori. Printre pãgubiþi s-a
aflat ºi un cunoscut cântãreþ de muzicã popu-
larã din zona Banatului, Tinu Vereºezan.

Anchetatorii au reþinut cã unii dintre
inculpaþii din acest dosar nu s-au rezumat doar
la a înºela persoanele, vânzãtori de bunãcre-
dinþã, ci au trecut ºi la ameninþãri cu moartea,
în cazul în care aceºtia refuzau sã mai cola-

boreze. Erau ameninþaþi, susþin anchetatorii,
atât vânzãtorii cât ºi rudele acestora. Aºa se
explicã faptul de ce o parte dintre membrii gru-
pului infracþional au fost condanþi ºi pentru
ºantaj.

Interlopii conduºi de Austrianu se axau în
mod special pe achiziþionarea unor autoturisme
de lux, dintre cele mai scumpe aflate pe piaþã la
nivelul anilor 2010-2012, în mod special Audi
A8, Porche Cayenne, BMW X5 etc., maºini pen-
tru care plãteau doar o micã parte din valoa-
rea lor realã, refuzând sã achite diferenþa de
preþ, conform înþelegerii iniþiale cu vânzãtorul.

Chiar dacã Austrianu a primit o pedeapsã
de cinci ani ºi ºase luni de închisoare, acesta
nu va merge în spatele gratiilor pentru atâta
timp ºi asta pentru cã, de la începutul anchetei
ºi pânã la condamnarea definitivã, interlopul
ploieºtean a fost arestat o lungã perioadã de
timp care se va scãdea din pedeapsã, aºa cum
prevede legea.

“Deduce din durata pedepsei rezultante

aplicate inculpatului durata reþinerii de 24 de
ore din data de 03.07.2009 ºi arestarea
preventivã de la 30.07.2009 la 30.09.2009,
durata reþinerii de 24 de ore din data de
14.12.2011 ºi arestarea preventivã începând
cu data de 15.12.2011 pânã la data de
20.01.2014 (reþinerea ºi arestarea preventivã
din prezenta cauzã precum ºi perioada exe-
cutatã în intervalul 30.05.2013 – 21.05.2015
patru ani,” conform portalului instanþelor de
judecatã.

Tot închisoare cu executare a primit ºi unul
dintre fiii lui Austrianu, Lorentz Curcã, acesta
din urmã fiind condamnat la doi ani ºi opt luni.
Nici el nu va sta atâta timp în spatele gratiilor,
pentru cã, din pedeapsa rezultatã, i se va scãdea
timpul petrecut în arest, adicã din data de
03.02.2012 ºi pânã la data de 20.01.2014.

Alte cinci persoane inculpate în aceeaºi
cauzã au primit pedepse cu închisoare între 2
ºi 4 ani.

(D.F.)

Drumul Naþional 1 a dovedit încã
odatã cã îºi meritã numele de
“drumul morþii”. Un bãrbat în vârstã
de 47 de ani ºi fiica lui, de doar 20
de ani, au murit, dupã ce maºina în
care se aflau s-a rãsturnat pe DN1, la
kilometrul 92, în dreptul localitãþii
Câmpina. Cei doi  erau pasageri într-
o maºinã condusã de fratele bãrba-
tului ºi unchiul fetei.

Accidentul s-a petrecut la finele
sãptãmânii trecute. Potrivit poliþiºtilor,
ºoferul autoturismului, care circula
dinspre Ploieºti spre Comarnic, a
pierdut controlul volanului, iar maºina
s-a izbit puternic de un cap de pod
dupã care s-a rãstrunat în ºanþul de
pe marginea drumului. Impactul a
fost atât de puternic încât celor care
au ajuns primii la faþa locului le-a fost
greu sã identifice marca maºinii.

Conform Biroului de Presã al IJP
Prahova, la faþa locului a fost gãsitã o
persoanã decedatã, bãrbatul de 47
de ani, ºi alte douã persoane grav
rãnite, o tânãrã care se afla pe ban-
cheta din spate ºi ºoferul. Cei doi au
fost transportaþi imediat la Spitalul
Judeþean de Urgenþe din Ploieºti, dar

fata de 20 de ani, fiica bãrbatului gãsit
mort în maºinã, a decedat ºi ea dupã
doar câteva ore. Unchiul acesteia a
fost singura persoanã din maºinã
care este în viaþã. Este bine din punct
de vedere fizic, dar este în stare de
ºoc dupã ce a aflat cã nepoata ºi
fratele sãu au decedat.

Din pãcate, nu a fost singurul
accident grav care s-a petrecut pe
DN1 în dreptul localitãþii Câmpina, în
acest sfârºit de sãptãmânã. Duminicã,
o tânãrã în vârstã de 26 de ani, aflatã
la volanul unui bolid de lux, un Por-
che Cayenne, a intrat pe contrasens
ºi a lovit frontal un alt autoturism Seat
în care se aflau douã persoane, un
fatã de 22 de ani ºi un bãrbat de 27
de ani. Cei doi au rãmas încarceraþi
în autoturism ºi au avut nevoie de
asistenþã de la ISU Prahova pentru a
fi scoºi dintre fiarele contorsionate.
Nici femeia care conducea bolidul nu
a scãpat fãrã sã fie rãnitã, de altfel
Porche-ul a fost serios avariat în urma
impcatului. Toate cele trei victimele
au fost transportate la Spitalul Jude-
þean unde au ºi rãmas internate.

(D.F.)

controlului judiciar ºi nu este nici
proporþionalã în raport cu gravitatea
în concret a faptelor.

Mai mult decât atât, în ceea ce
priveºte persoanele care exercitã o
funcþie publicã, obþinutã în baza
votului electoral, practica judiciarã
este constantã în a aprecia cã pe
parcursul urmãririi penale acestora
trebuie sã li se permitã exercitarea
funcþiei publice în care au fost alese
pe baza de vot”, se aratã în
încheierea de ºedinþã din camera de
consiliu din data de 10 octombrie, zi
în care s-a analizat plângerea
primarului Horia Tiseanu la decizia
DNA Ploieºti prin care i s-a interzis
dreptul de a exercita funcþia.

Primarul câmpinean a invocat în
faþa instanþei faptul cã ordonanþa
organelor de urmãrire penalã prin
care s-a  stabilit interdicþia exercitãrii
funcþie este o “încãlcare a voinþei
cetãþenilor”.

“(…)În esenþã inculpatul criticã
ordonanþa pe motiv cã în mod excesiv
organele de urmãrire penalã au
stabilit prin ordonanþa prin care au
dispus luarea controlului judiciar
interdicþia exercitãrii funcþiei de primar
al municipiului Câmpina, mãsurã de
supraveghere care nu este motivatã
în ceea ce priveºte necesitatea ºi
proporþionalitatea ºi care încalcã
principiile ce guverneazã exerciþiul
democratic al puterii de stat ºi o
încãlcare a voinþei cetãþenilor (…),” se
aratã în motivarea judecãtorului.

Nu putem sã nu remarcãm faptul
cã instanþele din Prahova nu au deloc
o practicã unitarã în ceea ce priveºte
astfel de interdicþii luate împotriva altor

Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina, este singurul
ales local din Prahova, urmãrit penal
într-un dosar de corupþie, cãruia
instanþa i-a anulat interdicþia de a-ºi
exercita funcþia impusã de procurorii
DNA Ploieºti. Judecãtorul de drepturi
ºi libertãþi din cadrul Tribunalului
Prahova, acolo unde s-a analizat
plângerea edilului câmpinean, a
apreciat cã “pe parcursul urmãririi
penale persoanelor care exercitã o
funcþie publicã, obþinutã în baza
votului electoral, trebuie sã li se
permitã exercitarea funcþiei publice
în care au fost alese pe baza de vot”
ºi i-a permis permis acestuia sã se
întoarcã în Primãrie.

“Analizând criticile formulate de
inculpat, prin prisma dispoziþiilor art.
215 c.p.p. ºi raportat la art. 202 alin.1
ºi 3 c.p.p., judecãtorul de drepturi ºi
libertãþi apreciazã cã mãsura
preventivã a controlului judiciar a fost
dispusã în mod legal ºi temeinic faþã
de inculpat, mãsura fiind necesarã
în vederea realizãrii scopului prevãzut
la art. 202 alin.1 c.p.p., respectiv buna
desfãºurare a procesului penal,
împiedicarea sustragerii inculpatului
de la urmãrire penalã ori prevenirea
sãvârºirii unei noi fapte.

Referitor la interdicþia impusã
inculpatului de a exercita funcþia de
primar al municipiului Câmpina,
judecãtorul de drepturi ºi libertãþi
apreciazã, în raport de gravitatea
faptelor ºi de circumstanþele
personale ale inculpatului, cã aceastã
interdicþie nu este necesarã în
vederea realizãrii scopului urmãrit
prin dispunerea mãsurii preventive a

aleºi prin votul cetãþenilor. Ne referim
în primul rând la Vlad Oprea, primarul
staþiunii Sinaia, care se aflã sub
puterea interdicþiei de a intra în sediul
Primãriei de ºase luni, la primarul din
Floreºti, suspendat din funcþie în luna
septembrie, urmãrit penal fiind într-
un dosar instrumentat de Parchetul
de pe lângã Tribunalul Prahova, dar
ºi la Mircea Cosma, fostul preºedinte
de Consiliu Judeþean cãruia procurorii
DNA ºi ulterior judecãtorii de la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie nu i-au
permis sã-ºi exercite funcþia o lungã
perioadã de timp, aproximativ un an
ºi jumãtate din ultimul sãu mandat.

Reamintim cã Horia Tiseanu este
urmãrit penal într-un dosar
instrumentat de procurorii DNA
Ploieºti, în care este acuzat de abuz
în serviciu ºi luare de mitã. Tiseanu
este acuzat cã a folosit în interes per-
sonal un autoturism cumpãrat în acte
pentru Poliþia Localã Câmpina, cu bani
din bugetul acestei instituþii. În plus,
pentru a spori confortul
autoturismului, reprezentanþii
Primãriei Câmpina au cumpãrat
dotãri speciale în valoare de
aproximativ 10.000 de euro, suma
nefiind prinsã în buget. Pe de altã
parte, edilului din Câmpina i se imputã
faptul cã ar fi primit 17.000 de lei cu
titlu de mitã de la un om de afaceri
din Ploieºti, denunþãtor în cauzã,
pentru a interveni în acordarea
preferenþialã a unui contract ce privea
modernizãri la una dintre clãdirile din
Câmpina. Este vorba despre Casa
Tineretului unde în urmã cu un an s-
a schimbat toatã tâmplãria veche cu
una de tip PVC. (D.F.)

Tatã ºi fiicã - morþi
într-un accident petrecut

pe DN1, la Câmpina

Motivarea instanþei în dosarul primarului
din Câmpina, Horia Tiseanu:

“Persoanele alese prin vot trebuie
lãsate sã-ºi exercite funcþia”



Au fost publicate rezultatele primei
probe din cadrul concursului pentru ocuparea
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Asociaþia ARES’EL a desfãºurat, în perioada
6-7 octombrie a.c., în Ploieºti, la Restaurant Na-
bucco, activitatea Dezbateri publice pe tema
Strategiei judeþeane pentru promovarea educaþiei
incluzive în ºcolile prahovene, elaboratã în cadrul
Seminarului Naþional de Tineret.

La aceastã activitate au luat parte apro-
ximativ 40 de persoane: primarul comunei Vãr-
bilãu, doi consilieri de la Consiliul Judeþean Pra-
hova, directorulul Direcþiei Judeþene pentru Sport
ºi Tineret Prahova, un consilier al Direcþiei Judeþene

pentru Sport ºi Tineret Prahova, un reprezentant
al Inspectoratului ªcolar Prahova, directorul ªcolii
Gimnaziale din comuna Vãrbilãu, directorul ªcolii
Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Ploieºti, 5 profesori
ai ºcolilor beneficiare, reprezentanþi ai ONG-urilor:
Asociaþia Viitorul Tinerilor, Asociaþia Trup cu Suflet,
Asociaþia Noi ºi Ceilalþi, Asociaþia Biroul de
Consiliere pentru Cetãþeni, Fundaþia Comunitarã
Prahova, un reprezentant al ªcolii Gimnaziale
„Constantin Stere” comuna Bucov, doi
reprezentanþi ai Bibliotecii Judeþene „Nicolae
Iorga”  alãturi de beneficiarii ºi voluntari. Aceºtia,
timp de douã zile, au dezbãtut, într-un cadru non-
formal strategia de incluziune a tinerilor cu opor-
tunitãþi lucratã de cãtre beneficiarii proiectului
împreunã cu reprezentanþii factorilor de decizie
din judeþul Prahova.

Activitatea  a fost ultima din cadrul proiectului

ºi a urmãrit implicarea factorilor de decizie, alãturi
de tineri ºi reprezentanþi ai ONG-urilor prahovene
în dezbateri publice pe tema Strategiei judeþeane
pentru promovarea educaþiei incluzive în ºcolile
prahovene elaboratã în cadrul Seminarului
Naþional de Tineret.

Proiectul este finanþat de Uniunea Euro-
peanã prin prin programul Erasmus + Acþiunea
Cheie 3: Dialog structurat ºi urmãreºte sã fa-
ciliteze dialogul dintre tineri ºi factorii de decizie
pentru dezvoltarea unui sistem sustenabil de

incluziune socialã a tinerilor
cu oportunitãþi reduse în ge-
neral ºi a tinerilor romi în spe-
cial.

Beneficiarii proiectului
sunt 305 tineri cu oportunitãþi
reduse din judeþul Prahova,
alãturi de voluntari ai organi-
zaþiilor prahovene ºi factori
de decizie.

Printre partenerii proiec-
tului, se numãrã:

Unitaþi ºcolare: ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Iorga”
din Ploieºti, ªcoala Gimna-
zialã „Mihai Viteazul” din Bol-
deºti-Scãeni, ªcoala Gimna-

zialã „George Coºbuc”, ªcoala Gimnazialã
comuna Vãrbilau, Colegiul Naþional „Nichita
Stãnescu” Ploieºti.

Instituþii: Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova, Instituþia Prefectului Prahova, Consiliul
Judeþean Prahova, Casa Corpului Didactic, Cen-
trul Judeþean de Resurse ºi Asistenþa Educa-
þionalã, Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Prahova.

ONG-uri: Asociaþia ATEENS, Asociaþia Centrul
European de Resurse pentru Dezvoltare,

Asociaþia Trup cu suflet, Asociaþia Cuibul cu
Licurici, Fundaþia Oamenilor de Stiinþã, Biroul de
Consiliere pentru Cetãþeni, Asociaþia Viitorul
Tinerilor, Fundatia Victoria.

Pentru mai multe detalii ne puteþi contacta
la numãrul de telefon: 0733389228 sau pe e-
mail: asociatia-aresel@yahoo.com.

La proba scrisã a din cadrul
concursului organizat pentru ocu-
parea funcþiilor de conducere din
ºcoli, probã care s-a desfãºurat
miercuri, 12 octombrie, 31 de
candidaþi s-au ales cu calificati-
vul „respins”, dintr-un total de
284 de candidaþi prezenþi, iar 24
încã nu au primit încã rãspuns,
lucãrãrile lor fiind „în curs de eva-
luare”. Patru dintre candidaþii ca-
re figurau înscriºi nu s-au mai pre-
zentat la concurs, ei nemaia-
vând dreptul de a mai participa
la urmãtoarele probe de con-
curs. De asemenea, nici cei care
au fost declaraþi respinºi la proba
scrisã nu mai pot concura, printre
aceºtia aflându-se chiar ºi unii
care sunt de ceva timp directori
la ºcoalã.

Cel mai bun punctaj la pro-
ba scrisã, care a însemnat test-
grilã cu 60 de întrebãri, a fost ob-
þinut de Medeea Gabriela Alexan-

drescu, 48,750, care candidea-
zã pentru funcþia de director ad-
junct la ªcoala Gimnazialã „Mi-
hai Viteazul” din Boldeºti-Scãeni.
Peste 48 de puncte au mai acu-
mulat ºi Androne Vasile (48,125)
– candidat pentru funcþia de di-
rector la Liceul Tehnologic Me-
canic din Câmpina, dar ºi Dan
Geanã (48,125)  - candidat
pentru funcþia de director la Li-
ceul Tehnologic din Ceraºu. Uitân-
du-ne pe lista cu rezultatele înre-
gistrat la proba scrisã, listã publi-
catã pe site-ul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Prahova, putem
observa cã sunt candidaþi pentru
funcþia de director adjunct care
au obþinut punctaje superioare
faþã de candidaþii pentru funcþia
de director, chiar ºi de la aceeaºi
ºcoalã! Pentru a se alege cu cali-
ficativul „admis”, candidatul tre-
buie sã obþinã cel puþin 35 de
puncte la proba scrisã ºi 105

puncte însemnând cumularea
punctajelor celor 3 probe (scris,
interviu ºi evaluarea CV-ului).

Probele scrise s-au desfãºu-
rat în douã unitãþi de învãþãmânt:
la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti  -
pentru candidaþii la posturile de
conducere din ºcolile din mediul
urban - ºi la C.N. „I.L. Caragiale”
Ploieºti - pentru candidaþii la pos-
turile de conducere din ºcolile
din mediul rural.

Luni, 17 octombrie, cei care
au trecut cu bine de proba scrisã
încep sã susþinã alte douã probe
ale concursului - interviul ºi eva-
luarea CV-ului, care  se vor desfã-
ºura pânã la data de 17 noiem-
brie, la sediul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Prahova. ªi la aces-
te probe este nevoie de obþine-
rea a cel puþin 35 de puncte pen-
tru calificativul „admis”.

Afiºarea rezultatelor con-
cursului este programatã în data
de 18 noiembrie, fiind urmatã
de o perioadã alocatã depunerii
contestaþiilor: 21-23 noiembrie.
Soluþionarea contestaþiior ºi
afiºarea rezultatelor finale sunt
prevãzute pentru intervalul 24
noiembrie - 9 decembrie 2016.
Ultima etapã a concursului - vali-
darea în consiliul de adminis-
traþie al inspectoratului ºcolar a
rezultatelor finale ºi transmiterea
acestora la minister - este progra-
matã în data de 16 decembrie
2016.

Mihail Marinescu

În data de 5 octombrie 2016, la
C.D.I Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti a fost
marcatã sãrbãtorirea tuturor cadrelor
didactice ºi s-au desfãºurat numeroase
activitãþi în ºcoalã. Una dintre activitãþi
a avut tema „Educaþie în viitor” – eve-
niment organizat cu ocazia „Zilei Inter-
naþionale a Educaþiei 5 octombrie”. În
cadrul acestuia, a fost urmãritã evoluþia
ºcolii româneºti, s-au prezentat mijloa-
celor moderne TIC ºi influenþa lor în
educaþie, s-au þinut dezbateri, s-au vizio-
nat filme dedicate educaþiei ºi a fost
prezentat un reportaj cu tema „Profe-
sorul ideal”, realizat de cãtre elevii clasei
a 11-a D, de la specializarea Filologie.
La eveniment au participat, în numãr
mare, elevi ºi cadre didactice din ºcoala
noastrã. S-au evidenþiat elevii: Dumi-
trescu Claudiu, Grãmescu Alexandra,
Ioniþã Rareº, Nae Elena, Pantelimon Edy,
de la clasa a 11-a D ºi elevii Dragomir
Vlad, Roºu ªtefania, ªerban Alexandru,
de la clasa a 9-a A, coordonaþi de doam-
nele profesoare Pãun Mihaela, Petrescu
Ileana ºi dna bibliotecar Petriºor
Minodora. Fiecare elev participant la
activitate a purtat un ecuson perso-
nalizat, creat în cadrul activitãþii „Atelier
de creaþie - La Mulþi Ani, dragi dascãli!”
de cãtre elevii clasei a 11-a D.

La începutul activitãþii cadrele didac-
tice organizatoare au þinut un scurt dis-
curs adecvat activitãþii. Elevii Dumitrescu
Claudiu ºi Grãmescu Alexandra din clasa
a 11-a D au susþinut prezentarea reali-
zatã în PowerPoint cu titlul „Semnificaþia
zilei de 5 octombrie la nivel mondial”, în

urma cãreia a avut loc dialogul profesori-
elevi respectiv elevi-elevi referitor la
semnificaþia zilei de 5 octombrie.

A fost vizionat filmul cu titlul „Prima
ªcoala Româneascã”, film realizat de
Ioniþã Rareº, elev în clasa a 11-a D,
urmând dialogul profesori-elevi referitor
la prima ºcoalã româneascã, încadrarea
acesteia în timpul istoric. Activitatea a
continuat cu: susþinerea prezentãrii
realizatã în PowerPoint de cãtre eleva
Roºu ªtefania, clasa a 9-a A, Matema-
ticã-Informaticã, intensiv informaticã, cu
tema „Utilizarea mijloacelor TIC moder-
ne în procesul didactic. Avantaje”; vizio-
narea filmului „Evoluþia tehnologiei”,
conceput de elevul ªerban Alexandru,
clasa a 9-a A; dialog profesori-elevi
referitor la evoluþia tehnologiei ºi a pre-
zenþei acesteia în mediul educaþional;
vizionarea filmului “Ore interactive. Clasa
viitorului”, realizat de elevii Dragomir Vlad
ºi ªerban Alexandru din clasa a 9-a A;
dialog profesori-elevi referitor la ins-
trumentele didactice folosite de cãtre
cadrele didactice care apar în filmul
vizionat; „Profesorul ideal” – brainstorm-
ing pe aceastã temã alãturi de elevii
prezenþi la activitate; vizionarea filmului
„Profesorul ideal”, pregãtit de cãtre elevii
clasei a 11-a D în cadrul activitãþii cu
titlul „Adolescentul reporter”; creativi-
tate-elevii au citit fragmente literare
adecvate activitãþii, au rostit citate cele-
bre adecvate temei.

5 octombrie - Ziua Internaþionalã a Educaþiei,

„Educaþie în viitor” la Colegiul
„Spiru Haret” din Ploieºti

Prof. Ileana Petrescu
Prof. Luminiþa Radu

(urmare din pagina 1)
Astfel: art 139 alin (7) prevede:

“Elevii care anterior înscrierii în clasa a
V-a, la clasele cu predare în regim inten-
siv a unei limbi de circulaþie internaþio-
nalã au susþinut examene de compe-
tenþã lingvisticã într-o limbã de circulaþie
internaþionalã ºi au obþinut diploma de
nivel A1 sau nivel superior sunt admiºi
fãrã a mai susþine proba de verificare a
cunoºtinþelor la limba modernã respec-
tivã, numai dacã numãrul total al elevilor
care opteazã pentru acest tip de clase
este mai mic sau egal cu numãrul de lo-
curi aprobat pentru clasele cu predare
în regim intensive a unei limbi de cir-
culaþie internaþionalã. În cazul în care
numãrul total al elevilor care opteazã
pentru clasele cu predare în regim in-
tensiv a unei limbi de circulaþie interna-
þionalã este mai mare decât numãrul
de locuri aprobat pentru acest tip de
clase, toþi elevii susþin examenul pentru
evaluarea nivelului de cunoºtinþe a
limbii respective”. În regulamentul vechi,
elevii care dobândiserã competenþe
lingvistice de un anumit nivel nu mai
susþineau proba de verificare ºi, prin
echivalare, primeau nota 10 la proba
respectivã. De asemenea a fosta fosta fosta fosta fost
abrogatabrogatabrogatabrogatabrogat ºi Art. 210 (8) din vechiul
regulament: „Elevii care, anterior îns-
crierii la admiterea în liceu, în clasa a IX-
a, la clasele cu predare în regim intensiv
sau bilingv a unei limbi de circulaþie
internaþionalã, au susþinut examene de
competenþã lingvisticã într-o limbã de
circulaþie internaþionalã ºi au obþinut o
diplomã nivel A2 sau superior, pot fi
admiºi fãrã a mai susþine proba de veri-
ficare a cunoºtinþelor la limba modernã
respectivã, fiindu-le acordatã, prin
echivalare, nota 10 la respectiva

probã”. O informaþie interesantã pentru
pãrinþi este cuprinsã în articolul 172 (1),
(2) care reformulat a fost enunþat: (1)
„Rezolvarea situaþiilor conflictuale sesi-
zate de pãrintele/tutorele/susþinãtorul
legal al copilului/elevului în care este
implicat propriul copil se face prin dis-
cuþii amiabile cu salariatul unitãþii de
învãþãmânt implicat, educatorul pue-
ricultor/ educatoarea/învãþãtorul/insti-
tutorul profesorul pentru învãþãmântul
preºcolar/primar/profesorul diriginte.
Pãrintele/tutorele/susþinãtorul legal al
copilului/elevului are dreptul de a solicita
ca la discuþii sã participe ºi reprezentan-
tul pãrinþilor. În situaþia în care discuþiile
amiabile nu conduc la rezolvarea conflic-
tului, pãrintele/tutorele/susþinãtorul le-
gal are dreptul de a se adresa conducerii
unitãþii de învãþãmânt, printr-o cerere
scrisã, în vederea rezolvãrii problemei”;

(2) În cazul în care pãrintele/tuto-
rele/susþinãtorul legal considerã cã sta-
rea conflictualã nu a fost rezolvatã la
nivelul unitãþii de învãþãmânt, acesta
are dreptul de a se adresa, în scris, ins-
pectoratului ºcolar pentru a media ºi re-
zolva starea conflictualã. Pe de o parte
se face, aºadar, un „apel” la rezolvarea
pe cale amiabilã a oricãror conflicte apã-
rute în ºcoli, iar pe de altã parte, elimi-
nându-se din text, Art. 242 alin (3) din
vechiul regulament „În cazul în care au
fost parcurse etapele prevãzute la alin.
(1) ºi (2), fãrã rezolvarea stãrii conflic-
tuale, pãrintele, tutorele sãu susþinãtorul
legal al copilului/elevului are dreptul sã
solicite rezolvarea situaþiei la Ministerul
Educaþiei Naþionale.”, se eliminã calea
de atac reprezentatã de cãtre minister.
O altã noutate care trebuie cunoscutã
de cãtre pãrinþi, mai ales de cãtre cei
care pleacã în strãinãtate împreunã cu

copiii, o reprezintã Art. 173 alin (8): „Pã-
rintele, tutorele sau susþinãtorul legal al
elevului din învãþãmântul primar,
gimnazial ºi ciclul inferior al liceului areareareareare
obligaþiaobligaþiaobligaþiaobligaþiaobligaþia de a solicita, în scris, retra-
gerea elevului în vederea înscrierii aces-
tuia într-o unitate de învãþãmânt din
strãinãtate”. Introducerea acestui aliniat
va uºura mult munca secretariatelor uni-
tãþilor de învãþãmânt deoarece în multe
astfel de situaþii pãrinþii nu considerau
necesar sã facã o cerere de retragere
adresatã ºcolii, dar unii dintre ei, nu con-
siderau necesar nici mãcar sã anunþe
scoala. Trebuie sã remarc ºi faptul cã, la
Art. 182 alin (3), se defineºte clar Con-
siliul reprezentativ al pãrinþilor: „Consiliul
reprezentativ al pãrinþilor este o struc-
turã, fãrã personalitate juridicã, a cãrei
activitate este reglementatã printr-un
regulament adoptat prin hotãrârea adu-
nãrii generale a pãrinþilor din unitatea
de învãþãmânt, care nu are patrimoniu,
nu are buget de venituri ºi cheltuieli, nu
are dreptul de a colecta cotizaþii, donaþii
ºi a primi finanþãri de orice fel de la per-
soane fizice sau juridice. Se poate im-
plica în activitãþile unitãþii de învãþãmânt
prin acþiuni cu character logistic — volun-
tariat.”

Departe de mine gândul cã am epui-
zat noutãþile introduse de noul regula-
ment, dar sper cã am trezit în inima
cititorului, (în special pãrinte), dorinþa de
a-l studia, mai ales cã Art. 175 alin (1)
prevede: „Respectarea prevederilor pre-
zentului regulament ºi a regulamentului
de organizare ºi funcþionare a unitãþii
de învãþãmânt este obligatorieeste obligatorieeste obligatorieeste obligatorieeste obligatorie pen-
tru pãrinþi, tutori sau susþinãtori legali ai
copiilor/elevilor.

Prevederi noi în Regulamentul-Cadru de Organizare
ºi Funcþionare a Unitãþilor de Învãþãmânt Preuniversitar (I)

Prof. Mincu Florea
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Industria þigãrilor, fie ele electronice sau
clasice, este una de miliarde de dolari anual.
Când vorbim despre astfel de sume, sunt în joc
interese mari, aºa cã avem informaþii diverse,
unele false, altele obiective. Fumãtorii trebuie
sã aleagã, responsabil ºi în cunoºtinþã de cauzã,
care este cea mai potrivitã variantã atunci când
vine vorba despre dependenþa de nicotinã. În
orice caz, cel mai bine ar fi sã se lase, scrie
revista Doctorul Zilei.

Sezonul rece ºi noile reglementãri legisla-
tive (care interzic fumatul în spaþii închise) cresc
cererea de þigãri electronice în România. Fãrã
o documentare serioasã, mulþi dintre români
cred cã dispozitivele electronice îi ajutã sã
renunþe la fumatul obiºnuit sã economiseascã
bani, dar ºi sã „fenteze” legea ºi sã- ºi practice
viciul în spaþiile publice închise.

De zece ani de când au apãrut pe piaþã,
þigãrile electronice au devenit din ce în ce mai
cerute de cei care sunt dependenþi de nicotinã.
Iniþial, studiile au arãtat cã nu existã pericol
pentru cei care vapeazã, inhalarea vaporilor fiind
mai puþin periculoasã decât consumul de carne
roºie, spre exemplu. O altã idee popularã despre
e-þigaretã ar fi cã nu are efecte mai nocive ca
respiraþia aerului poluat. La doar douã sãptã-
mâni dupã ce un fumãtor se apucã de vapat,
mirosul ºi gustul revin la capacitatea normalã,
apoi dispare tusea fumãtorului, respiraþia revine
la normal, iar plãmânii încep sã evacueze toxi-
nele. Pe lângã aceste „miracole” date ca „sigu-
re” de unii specialiºti, o altã idee despre fumatul
electronic, care are succes în faþa cumpã-
rãtorilor, este cã e-þigareta este varianta mai
ieftinã. Dacã e sã studiezi piaþa, ideea e valabilã
doar în anumite cazuri, existând tot felul de
dispozitive ieftine. Dar nu întotdeauna ce e ieftin
e ºi bun. Niciuna din aceste variante, însã, nu a
fost temeinic studiatã, datã fiind apariþia proas-
pãtã pe piaþã a respectivelor dispozitive. Cert este,
însã, altceva. Cã sunt o afacere uriaºã! În 2015,
industria chinezã (cea mai mare producãtoare
de astfel de dispozitive) a câºtigat 6 miliarde de
dolari de pe piaþa vapatului. Marile magazine
online chinezeºti au înregistrat profituri de 450
de milioane de dolari numai din vânzarea
produselor pentru vapat.

Studiu american: Conþine
antigelul de la maºini

Aºa cum spuneam, în materie de vapat,
studiile se contrazic. Astfel, dupã promovarea
constantã a þigãrilor electronice ca alternativã
„sãnãtoasã” la fumat, alþi specialiºti au descope-
rit o serie de probleme destul de grave legate
de folosirea lor. Astfel, în funcþie de producãtorul

ales, rezerva unui þigãri electronice poate conþine
între 0 ºi 16 miligrame de nicotinã, adicã chiar
o cantitate mai mare decât o þigarã normalã. În
plus, reprezentanþii Agenþiei Medicamentelor din
SUA avertizeazã cã o astfel de rezervã mai poate
conþine ºi alte chimicale. Pe lângã nicotinã, subs-
tanþa care dã dependenþã, în rezervã mai existã
ºi glicol, o substanþã de trei ori mai iritantã
pentru cãile respiratorii. Glicolul nu este altceva
decât antigelul folosit în motoarele maºinilor. În
plus, vaporii care conþin nicotinã, produºi de
þigãrile electronice, în anumite condiþii, pot duce
la for-marea formaldehidei, o substanþã
recunoscutã ca fiind cancerigenã, aratã un
studiu american publicat de New England Jour-
nal of Medicine (NEJM).

Cum funcþioneazã þigara
electronicã

La un voltaj scãzut (în general 3,3 volþi),
dispozitivul încãlzeºte un lichid care se gãseºte
într-un rezervor.

E-þigaretele folosesc o rezistenþã elec-
tricã, alimentatã de o baterie, pentru a produce
cãldurã.

Experimentul ºocant al
oamenilor de ºtiinþã

Pentru a demonstra cã sunt mai nocive,
oamenii de ºtiinþã au realizat, în urmã cu un
an, un experiment cu rezultate ºocante. Aceºtia
au folosit o maºinã de „inhalare” a vaporilor
produºi de þigãrile electronice, la voltaje scãzute
ºi ridicate, pentru a afla cum se formeazã for-
maldehida, un cunoscut agent cancerigen, din
substanþele chimice de aromatizare, pro-
pilenglicol ºi glicerinã. Cercetãtorii nu au
descoperit formaldehidã atunci când þigara

electronicã funcþioneazã la un voltaj scãzut (3,3
volþi). Dar atunci când lichidul era încãlzit mult
mai mult (cu o tensiune electricã de 5 volþi),
nivelul de formaldehidã care se forma prin în-
cãlzirea lichidului din rezervã era mult mai ridicat
decât cel care apare în cazul þigãrilor obiºnuite.

Creºte
ºi de 15 ori riscul
de a face cancer

Un utilizator de þigãri electronice care
inhaleazã zilnic echivalentul a trei mililitri din
acest lichid încãlzit la maximum, absoarbe
aproximativ 14 miligrame de formaldehidã.
Comparativ, o persoanã care fumeazã un pachet
de þigãri pe zi absoarbe circa 3 miligrame din
acest agent cancerigen. Pe termen lung,
inhalarea zilnicã a 14 miligrame (+ sau – circa
trei miligrame) din aceastã substanþã nocivã
poate multiplica de 5 pânã la 15 ori riscul de
cancer, potrivit studiilor precedente.

Te poþi lãsa de fumat
chiar acum!

Ce se întâmplã în
primele 20 de minute

dupã ce renunþi?

De fiecare datã când trec mai mult de 20
de minute de la ultimul fum, tensiunea arterialã
a fumãtorului scade la valorile normale. Pânã
dimineaþã, în cele 8 ore de somn, nivelul de
monoxid de carbon din sânge scade la jumã-
tate, iar nivelul oxigenului ajunge la valori nor-
male. Orice fumãtor ºtie cã prima þigarã matinalã
este cea care îi produce o oarecare senzaþie
de ameþealã. Dacã nu fumeazã 48 de ore,
nicotina este eliminatã complet din organism.
Tot dupã 48 de ore de „nefumat” simþurile
gustului ºi al mirosului îºi revin, pe deplin, la
normal.

Metodologia privind modul de
calcul ºi procedura de avizare a
preþurilor maximale ale medicamen-
telor de uz uman cu autorizaþie de
punere pe piaþã în România, cu ex-
cepþia medicamentelor care se eli-
bereazã fãrã prescripþie medicalã, se
va aproba prin Hotãrâre a Guvernului,

la propunerea Ministerului Sãnãtãþii.
În prezent, metodologia de calcul

a preþurilor maximale la medicamente
se stabileºte prin Ordin al ministrului
Sãnãtãþii. Modificarea a fost fãcutã
printr-o Ordonanþã de Urgenþã adopta-
tã de Guvern, care amendeazã Legea
95/2006 privind reforma în domeniul

Castanele sunt adevãrate miracole din farmacia naturii, aflate la îndemâna
tuturor, uºor de cules ºi prelucrat. Escina din compoziþia castanelor protejeazã
colagenul ºi elastina, principalele proteine din structura vaselor de sânge. Prin
urmare, preparatele terapeutice din castane au efecte benefice asupra sistemu-
lui circulator: tonificã venele ºi capilarele lezate, fluidizeazã fluxul sanguin,
îmbunãtãþesc funcþionarea inimii ºi a creierului, scrie revista Doctorul Zilei.

Recoltarea castanelor
Se aleg castanele sãnãtoase, se curãþã de coaja verde, se întind într-un

strat gros de 10-15 cm, într-o încãpere bine aerisitã. Se menþin astfel timp de
aproximativ 3 sãptãmâni, perioadã în care trebuie întoarse din când în când,
pentru a evita apariþia mucegaiului. Se pot usca ºi artificial, în cuptorul aragazului,
unde se þin timp de o orã, la o temperaturã de 40 de grade Celsius, dupã care
focul se dã mai mare, la 60 de grade. Castanele sunt uscate atunci când
devin sfãrâmicioase. Din 2 kilograme de plantã proaspãtã se obþine 1 kilo-
gram de produs uscat.

Cât de periculoasã este þigara electronicã?

Îmbunãtãþiri ale procedurilor de stabilire
a preþului maximal al medicamentelor

sãnãtãþii. Ulterior va fi aprobatã Ho-
tãrârea prin care se va adopta meto-
dologia privind modul de calcul ºi
procedura de avizare a preþurilor
maximale ale medicamentelor.

Modificarea a fost fãcutã de
Guvern pentru a aduce mai multã
claritate legislativã ºi predictibilitate.
Pânã acum, aceastã lipsã de predic-
tibilitate a avut impact atât asupra
asupra accesului pacienþilor la medi-
camentele necesare tratamentului,
cât ºi asupra mediului farmaceutic
din România. De asemenea, actuala
metodologie cuprinde dispoziþii ne-
clare, ambigue ºi greu de imple-
mentat în ceea ce priveºte preþul ma-
ximal ºi calcularea acestuia. Trebuie
menþionat, de asemenea, cã decizia
este luatã de Guvern în condiþiile
dispariþiei a peste 1500 de produse
din cele 5430 existente pe lista me-
dicamentelor compensate ºi gratuite,
din 2015 pânã în 2016, fapt ce în-
greuneazã accesul pacienþilor români
la unele medicamente.

Paginã realizatã de
Daniel Lazãr

E uimitor ce remedii
miraculoase puteþi sã preparaþi

cu castanele sãlbatice



Conta, cãruia, pãrându-i-se cã aduce bine
cu personajul asemãnãtor la chip ºi în
preocupãri, tatã-su, Dumitru, îl întãmpina
cu afectuoasã strângere de mânã,
protocolar:

„- Bine-aþi venit, domnule Marx!”
- Mon adoree, mã retrag puþin în bi-

blioteca iubitului dumitale pãrinte, pentru
cã ºi acolo am pian, prin urmare, citind
din poezia lui Heine ºi a Eminescului nos-
tru, simt cã pot compune niºte lieduri, cã
nu ºtii, cred, cã doamna Nineta Duca,
fosta mea elevã ºi o artistã înnãscutã, in-
sisitã sã ofer sopranelor deja celebre, un
astfel de repertoriu... Dupã, vã voi face o
surprizã, domniei tale ºi domnului mi-
nistru!

Întuna din nopþile petrecute la Si-
naia, în castelul numit de el, simbolic,
„Luminiº”, o furtunã se abãtuse peste
Cumpãtul, pânã departe. Furia naturii
izbise cu fulgere ºi tunete, din crestele
Bucegilor. Îl prinsese miezul ei, la pianul
din salonul cu ºemineu ºi ferestrele spre
Caraiman, pe când lucra la o scenã din
Oedipe (acel Oedipe pe care Feodor
ªaliapin refuzase sã-l joace, rol care ºi-l
asumã, cu o uluitoare curtenie, baritonul
francez Andre Pernet, în premiera din
1936). Uraganul împresurase simþãmin-
tele cu acorduri sumbre, revãrsãri în cas-
cade zgomotoase, tragice rezonanþe ale
lui Hades, într-un suflet ardent, legat la
convulsiile Universului, care îl subjugau
daimonic. Portativele se umplurã, pânã
spre dimineaþã, cu semnele muzicii ace-
leia stranii, pe alocuri înspãimântãtoare,
ale cãrei intensitãþii sonore scuturase
cele douã fãpturi – domnul Mihai Canta-
cuzino ºi, la un scaun distanþã de el,
doamna Maruca, aici, sub plafonul cu
un imens candelabru luminând pereþii
burduºiþi cu incunabule legeate în maeo-
chin, chipurile uimite ale gazdelor surprin-
zând ochii osteniþi, vlãguiþi de arderile
interioare, ai invitatului lor. Enescu le
cântase, fãrã partiturã, „Nocturna” –
compoziþie unicã, în care el rezuma (peste
timp, Maruca se destãinuise cãtre el, cu
asupra de pricepere muzicalã) drama care
preceda anii de aºteptare surdã a
împreunãrii vieþilor lor.

- Îmi prevedeþi o mare nenorocire,
somnule Enescu!, aplaudã rece ministrul
Cantacuzino, zâmbind la fel, schimbând
poziþia picioarelor în pantalonii la dungã
ºi pantofi de lac.

- Exclus, domnul meu, asemenea
predestinare... Oricum, oamenii propun,
iar Dumnezeu dispune!, dacã mi-e îngã-
duitã aserþiunea... Pe mine, sã-mi fie
iertatã îndrãzneala, lucrarea asta mã
eliberazã de coºmarul acelei nopþi...

- ...Petrecute cu Domniþa!, arãtã cu
miºcarea chipului sãu grizonat, conu
Mihai, atât de natural, încât se ºi aºternu
tãcerea aceea grea ºi premonitivã, care
sufla gheþoasã, vârf de pumnal în inima
fostei sale consoarte, înainte de prãbu-
ºirea în prãpastia aproape de Cãlimã-
neºti...
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Fãcând cale-ntoarsã de la palatul
Marucãi Cantacuzino-Enescu, de la
Tescani, luarãm drumul prin arºiþa
„Bãrãganului” moldovenesc ce se în-
tinde între aºezarea boiereascã a
vechilor Rosetteºti ºi uitatul de Dum-
nezeu sat Ruginoasa, într-al cãrei
rãzor stã mândreþea de palat a lui
Alexandru Ioan Cuza.

Un Nene
Insul pe care îl luãm cu noi, în

maºina lui Cristel Scarlat, gãsit în mar-
ginea drumeagului prãdat de o arºiþã
saharianã, spune cã ºtie unde e
localitatea, fiindcã e din partea locului.
Ca-nainte de a ajunge în Ruginoasa,
individul sã coboare, lãsându-ne de
izbeliºte, rãtãcind printre  porumbiºti
ºi floarea soarelui rãsucite de dogoa-
rea cereascã! Omul are ceva limbariþã
ºi ni se plânge de-o veche nedreptate:
„- Când plouã p-aci, apa sã face râu ºi
ne ia casilii... In toate alegerilii ãºtia
ne pãcãleºte, cã ne face-asfalt ºi ca-
nalizãri, da’ porci cum este toþi, ne
minte totd’auna!”  Cristel însã nu se
lasã. Întrebãm ce-ntâlnim ºi iatã-ne
în poteca ce duce spre palatul dom-
nesc.

Castel ori Palat?
Impozantul edificiu îþi taie res-

piraþia cu semeþia lui arhitecturalã, o
geometrie nemaiîntâlnitã frânge ºi
înalþã diagonale ºi unghiuri în scãri ºi
ferestre ogivale, din spatele cãrora am
senzaþia cã privesc ochii tulburaþi de
nesomn ai lui Vodã Cuza sau privirile

melancolice ale Elenei Doamna...
Cãlcãm peste paºii acestor prinþ ºi
prinþesã, privim ºi trecem dintr-o
încãpere într-alta, pe sub perdele mov
somptuoase ºi rãbufniri de luminã
somnolentã. Presupunem pe unde
ne aflãm, ni se interzice sã fotogra-
fiem, nu gãsim istoricul acestei formi-
dabile fortãreþe unde s-a  trãit Unirea

Principatelor Dunãrene! Doamnele
ghid ne însoþesc prin odãile cu fan-
tastice istorii fiecare, se uitã la noi
(speriate, sã nu fim niscai rãu-fãcãtori)
ºi noi la ele ºi ascultãm câte o vorbã.
Din niºte policandre vieneze parcã ar
veni înserarea. Lipseºte acea strã-
lucire voievodalã, care sã sporeascã
fulminantele aduceri-aminte ale ma-
rilor oameni care, împreunã cu Dom-
nul Cuza, izbândirã acea „secare
dintr-o sorbire” a Milcovului (ºi el, cel
adevãrat, peste care apoia aveam sã
trecem, cam de-o juma de metru lãþi-
me), gravându-se în Istoria României
moderne: 24 ianuarie 1859! Am
strãbãtut „inima” acestui act istoric,
un castel sau palat sau ambele lao-
laltã, de un autentic stil arhitectural
european, sub privirile Domnitorului
Alexandru Ioan I Cuza ºi-ale Doamnei
Elena Cuza !

Orizont princiar
Trec prin acele clipe esenþiale

pentru devenirea României indepen-
dente – cum avea sã rosteascã Mihail
Kogãlniceanu, în Adunarea Electivã,
de faþã cu Vodã-Cuza – dintr-o încã-
pere într-alta – 9 în total, dispuse pe

etaje: salonul de primire oficial, biroul
lui Cuza, dormitorul lui, dormitorul so-
þiei sale, dormitorul comun, camerele
de schimb, sufrageria, camerele oas-
peþilor – toate legate prin coridoare
largi, somptuoase perdele din catifea
mov ocrotind ferestre ºi uºi aurite, at-
mosferã de Versailles. Uniformele lui
Vodã Cuza, veºmintele Elenei Doam-
na, sufrageria – cu masa ºi tacâmurile
ºi lãmpile ºi vãsãria originale, din anii
1859-1866, vitrinele, fotoliile ºi toatã
eleganþa de o simplitate uimitoare
aºteaptã stãpânii ºi musafirii sã ocupe
locurile pentru cã e deja ora prân-
zului...

Muzeisticã
La circa o sutã de metri de scara

palatului, deasupra având imensul
balcon domnesc, de unde Cuza va fi
privit pãdurea înconjurãtoare ºi de-
siºurile marilor griji care le primise
pentru a domni în folosul Þãrii, între
pereþii de sticlã groasã vãd trãsura ºi
sania cu care Mãria Sa – fostul pâr-
cãlab de Galaþi, se plimba în ceasurile
de odihnã ºi-ntr-acelea de grele rãs-
cruci politiceºti, meregea sau venea
de la garã, acasã ºi viceversa, singur
ori însoþit când de Conu Mihail, când
de franþuzul Arthur Baligot de Be-
yane, secretarul domnesc, când de
iubitoarea lui soþie, Elena, fie – când
inima lui cerea dragostea aceea, ne-
bunesc de romanticã –, de  Maria
Obrenovici... Peste un câmp cu lizierã
de arbori, biserica domneascã, lângã
ea, înconjurat de un gard din fier în-
florat, mormintele familiei domnitoare,
din pãcate goale, fiindcã Domnitorul
doarme somnul de veci la Trei Irearhi,
iar Elena Doamna, în comuna unde
s-a nãscut.

Un zvâcnet
... N-a fost cu putinþã a-l estompa,

pe când, alãturi de amicul meu de o
viaþã, Sandu Chivu, întorceam privirile
cãtre istorica reºedinþã a lui Vodã
Cuza, salutând înalta ºi nemuritoarea
lui umbrã, peste care auzeam trom-
peþii Taberei militare de la Floreºtii Pra-
hovei, dând onorul Domnitorului Prin-
cipatelor Dunãrene Unite, în ziua de
23 august 1859!

Ministerul Comerþului al Guvernului Republicii Populare
Române a editat, în anul 1957, broºura GHIDUL
BÂLCIURILOR ªI TÂRGURILOR existente în acel an, în toatã
þara noastrã. Tipãrit pe o hârtie de ziar mizerabilã, broºura
rezistã ºi astãzi, într-un numãr de fix 88 de pagini.  De la
sine înþeles cã, redactarea ei s-a fãcut în limba de  lemn a
vremii. Cãrþulia redã amplasarea acestor bâlciuri ºi târguri
pe meleagurile Republicii de-atunci, grupate pe regiunile
administrative Bacãu, Baia Mare, Bucureºti, Cluj, Constanþa,
Craiova, Galaþi, Hunedoara, Iaºi, Oradea, Piteºti, Ploieºti,
Stalin, Suceava, Timiºoara, Regiunea Autonomã Maghiarã.
Socotitã a fi de fapt „Calendarul bâlciurilor ºi târgurilor”,
cartea de faþã „are menirea – se spune în finalul „intro-
ducerii”, în stereotipul limbaj –, „sã informeze factorii care
sunt chemaþi sã conlucreze în vederea desfãºurãrii bâl-
ciurilor în cele mai bune condiþiuni. (Sfaturi populare, orga-
nizaþii comerciale de stat ºi cooperatiste, cooperative de
producþie meºteºugãreascã, industria localã, GAS-uri, GAC-
uri, cooperative de producþie ºi întovãrãºiri agricole,
producãtori agricoli individuali etc”).

Regiunea Ploieºti era împãrþitã în 9 raioane, fiecare
menþionat în acest Calendar cu localitãþile unde, spre a
nu se „nedumerii þãranii”, urmare eventualelor „schimbãri”,
aveau loc aceste tradiþii ale anului agricol. Raionul Buzãu,
în oraºul omonim, între 12 ºi 24 iunie; Câmpina, în oraº,

20-31 octombrie; Cricov, la Urlaþi, pe 20 iulie; Mizil, în ora-
ºul lui Leonida Condeescu, 28-30 iunie; Ploieºti, în „oraºul
lui Moº Ploaie”, în douã etape: 8-15 aprilie ºi 1-15 octom-
brie; Pucioasa, în urbea „Bãilor sulfuroase”, pe 27 iulie;
Râmnicu Sãrat, în oraºul omonim, între 20 ºi 31 octom-
brie; Târgoviºte, în inima fostei capitale a Þãrii Româneºti,
pe 20 mai; Teleajen, la Vãlenii de Munte, pe 16 august.

Comercializarea animalelor se referea la urmãtoarele
rase, de regulã apte sã asigure imensa masã de carne ºi
produse din carne pentru consumul public: Zimenthal,
vacile de lapte din rasele „Brunã de Maramureº”,
„Pinzgau”, „Roºie de lapte”, „Surã de stepã”. Ovinele
ocupau þarcurile cu rasele „Þurcanã”, „Þigaie”, „Meri-
nos”, „Karakul”. Porcinele – cu „Marele Alb”, „Mangaliþã”,
„Bazna”. Pãsãretul era, din familia galinaceelor, pus la
vânzare prin gãinile rasa „Leghorn”, „Rhode Island”,
„Plymuth”, „Susex”, „Gât golaº de Transilvania”, urmat
de raþele din rasele „Peking”, respectiv „Khaki Campbell”.

Lângã unitãþile de mãsurã ºi greutãþi moderne, Ghidul
se referã, cu cifre exacte, la metru, la hectar, la pogon, la
falce ºi la desiatinã. Metrul era exprimat, ca-n  vremurile
bunicilor noºtri, în stânjeni – aceºtia fiind de tip ªerban
Vodã, Constantin Vodã, moldovenesc, saºine (rusesc),
vienez, dobrogean ºi arºin (rusesc).

Serghie Bucur

În vizitã la RUGINOASA
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BÂLCIURI & TÂRGURI

Zâmbetul þâºnea din colþul gurii, cum
se uita la el, fluidizând aerul.  Ascuþiºul
din care buzele ei, destinse de plãcerea pe
care nu era sigurã cã i-o va mãrturisi, i-ar
fii fost de ajuns sã-l prindã în mrejele sale,
dacã pupilele – lipite de unghiul acela
cãrnos, în care, divin, se articuleazã când
bucuria, când tristeâea, descãtuºa, gata
de sãrut, buzele – petale involte, în expresia
lor persuasivã, ca a Monei Lisa. Poate un-
de se lãsau luminate dinãuntru, de un
mister niciodatã înþeles de un bãrbat ase-
menea lui – dupã prima noapte în acleaºi
pat, pierzându-ºi fecioria. Intrase atunci,
în casa Cerchez, rupt dintr-o coastã a Si-
naiei, numai a lor, odatã cu trãznetul care
doborâse arborele din grãdinã ºi pierise în
fulgerãtura  peste pieptul Caraimanului,
ca o prevestire dupã care tânjeºte, în „Lu-
ceafãrul” domnului Mihai Eminescu, ase-
menea ei, Cãtãlina...

Rãmãsese în pragul salonului, cu
vioara strânsã la piept ºi arcuºul în diago-
nalã, peste lemnul care ascundea toate
sunetele lumii, mirat, zãpãcit, neînþe-
legând ce urmãraºte aceastã femeie –
desprinsã din „O mie ºi una de nopþi„ „Tes-
caniul va fi palatul trupurilor noastre, cu
inimi cu tot, Pynxule drag. Vreau sã nu îmi
derutezi rãbdarea, Mihai, ºtii foarte bine,
te-a invitat sã ne însoþeºti aici, conºtient
cã, liberã de el, îmi pot trãi viaþa aºa cum
îmi place ºi cu cine-mi place...! Bine, dar
apropie-te, ce ai rãmas ca o stanã de piatrã?

Treceau anii aºa cum se duceau unul
dupã altul arborii aleii în serpentine, pe
care, cu Meriºan pe caprã, urcaserã aici.
Enescu era nu numai invitatul domnului
ministru al Justiþiei, în guvernul conser-
vator, dar ºi pe aceeaºi pernã pluºatã, cu
nasturi mari ºi moi, în fundul trãsurii.
„Domnul Cantacuzino îmi pune onoarea
în joc, mã încearcã, dar eu voi locui oricum
separat, în camera cu pian ºi pianinã ºi n-
o sã ies nopþi ºi zile, am de compus mult”,
gândea George, privind pe lângã hãþurile
trase de vizitiu, fiecare copac. „Toamnã!”,
respirã muzicianul, aruncând – cu ferealã
– privirile cãtre Maruca ºi-i rezonã imediat
rima, ca un bemol, cuvântul „doamnã”.
Colþul batistei ieºit din buzunarul de sub
butonierã îi aminti „Mon princesee” ulti-
ma scrisoare de la el, revãzând-o cu ochii
minþii sale plinã de fantazãri pe care, când
se potriveau unei conversaþii, „Jorj” rãmâ-
nea locului, lãsând creionul ºi guma de-o
parte, cu spatele la pian, sã admire – vrãjit,
câteva secunde simþind-o în fiinþa lui –
femeia aproape sfântã viþeii sale („Conu
Miºu Cantacuzino desigur cã ghiceºte la
ce gândesc, oricât s-ar face cã se uitã el
ºtie unde!”, se auzi vorbindu-ºi). Teancul
de scrisori primite de la dânsul stã în lãdiþa
împletitã din rafie, de Babaia – doica ei,
care tocmai coboarã din foiºorul cu statut
de hotel, când vin aici acompaniatorii lui
Pynx, ziariºtii din Capitalã ºi de la marile
hebdomadare ce apar la Paris, Londra,
Viena, Roma ºi Moscova. Aici, pe când toþi
ai casei o strigau simplu Maria, a zãbovit
ilustrul prieten al tatãlui ei – pasionat de
Schopenhauer ºi de Kant, filosoful Vasile

DRAMÃDRAMÃDRAMÃDRAMÃDRAMÃ
Vineri, 21 Octombrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Ce v„Ce v„Ce v„Ce v„Ce vororororor

fetele”fetele”fetele”fetele”fetele”, adaptare de Dragoº Câmpan. Regia: Dragoº Câmpan.
REVISREVISREVISREVISREVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Duminicã, 23 Octombrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „ªlagãr „ªlagãr „ªlagãr „ªlagãr „ªlagãreeeee

în revenire”în revenire”în revenire”în revenire”în revenire”, texte de Dan Mihaescu. Regia: Viorel Gavrilã ºi George Liviu Frâncu.
PÃPUªIPÃPUªIPÃPUªIPÃPUªIPÃPUªI
Marþi, 18 Octombrie, ora 10:30 - Foyer Teatrul Toma Caragiu – „Prinþesa„Prinþesa„Prinþesa„Prinþesa„Prinþesa

mecanicã”mecanicã”mecanicã”mecanicã”mecanicã”, de Lenia Major. Regia: Radu Dinulescu.
Marþi, 18 Octombrie, Miercuri, 19 Octombrie ,ora 18:30 - Sala Filarmonicii

Paul Constantinescu – „„„„„Vine, vine...CarVine, vine...CarVine, vine...CarVine, vine...CarVine, vine...Caragiale!”agiale!”agiale!”agiale!”agiale!”, adaptare dupã I.L.Caragiale.
Regia: Lucian Sabados.

Duminicã, 23 Octombrie, ora 11:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „„„„„AlbaAlbaAlbaAlbaAlba
ca zãpada”ca zãpada”ca zãpada”ca zãpada”ca zãpada”. Regia: Ileana Carstea Simion.

Sâmbãtã, 22 Octombrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „P„P„P„P„Pooooovvvvvesesesesesttttteeeee
din Tdin Tdin Tdin Tdin Tararararara de Fa de Fa de Fa de Fa de Foc” oc” oc” oc” oc” - Gracias a la Vida”””””.
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-Aþi început sã sã faceþi un numãr spe--Aþi început sã sã faceþi un numãr spe--Aþi început sã sã faceþi un numãr spe--Aþi început sã sã faceþi un numãr spe--Aþi început sã sã faceþi un numãr spe-
cial al rcial al rcial al rcial al rcial al reeeeevisvisvisvisvistttttei „ei „ei „ei „ei „VVVVVatratratratratra va va va va veche”  dedicat luieche”  dedicat luieche”  dedicat luieche”  dedicat luieche”  dedicat lui
Nichita Stãnescu. Despre ce e vorba?Nichita Stãnescu. Despre ce e vorba?Nichita Stãnescu. Despre ce e vorba?Nichita Stãnescu. Despre ce e vorba?Nichita Stãnescu. Despre ce e vorba?

-N.B. -N.B. -N.B. -N.B. -N.B. Nichita Stãnescu, ca ºi alþi scriitori
importanþi, are nevoie de a se întâlni mai des cu
publicul. Eu am un cult al meu faþã de Nichita
Stãnescu ºi amintirile mele legate de el sunt foarte
vechi, din toamna lui 1979. Student fiind, l-am
cãutat acasã, am realizat un interviu în Piaþa Amzei,
în Bucureºti, l-am salutat ºi pe Plopul Gicã. Ne-am
plimbat ºi mi-a arãtat locuri de care îºi legau numele
Caragiale, Slavici, Eminescu. La un moment dat
mi-a arãtat unde se spune cã ar fi scris Eminescu
poeme sa “Kamadeva” ºi, mai mult, cu
teatralitatea-i binecunoscutã, a rostit pentru mine
“Kamadeva”. Pentru mine, un june, încã student. A
fost copleºitor, o onoare care m-a fãcut sã mã
ataºez ºi mai mult de Nichita.

Acel moment a consolidat interesul meu pentru
Nichita Stãnescu despre care aveam o lucrare în
pregãtire pentru licenþã, subiectul fiind poezia lui.

Lucrurile au cãpãtat consistenþã în 1982,
când, dupã absolvirea facultãþii, fãrã a avea o
condiþie socialã definitã – nu mai eram student, iar
profesor deveneam de-abia din toamnã, la 1 sep-
tembrie - m-am dus la Struga, sã fiu alãturi de
Nichita la festivitatea de recunoaºtere interna-
þionalã a valorii operei sale, acordarea premiului
„Cununa de aur”.

Am fãcut un drum lung, ca un badea Cârþan
modern, cu orice mijloc de transport am putut.
Primisem de la o cunoºtinþã 25 de dolari din care
banca mi-a oprit 1,5 dolari ºi, de la Târgu-Mureº la
Struga, în Macedonia, la graniþa cu Grecia, nu-i o
distanþã de ici-colea.  Nu m-a putut opri nimic. M-
am dus, “când cãlare, când pe jos”. Am mers ºi pe
jos ºi într-o remorcã de tractor ºi chiar cu o... limuzinã.
Mi-am asumat parcurgerea unui drum extraordinar
de lung, numai din dorinþa de a fi alãturi de Nichita
Stãnescu.

-LLLLL-aþi int-aþi int-aþi int-aþi int-aþi intererererervievievievievievvvvvat cumat cumat cumat cumat cumvvvvva atunci?a atunci?a atunci?a atunci?a atunci?
-Am avut mai multe dialoguri pe care le-am

publicat ºi în revista „Echinox”, iar mai târziu, jurnalul
acelei cãlãtorii memorabile a apãrut ºi în revista
„Vatra” .

În timp, lucrurile au cãpãtat altã dimensiune,
cãci dispariþia lui, la puþin peste un an de la întâlnirea
de la Struga, a lãsat un gol imens ºi în sufletul meu.

Pentru mulþi poate a fost o pierdere statisticã,
“a mai murit un poet cãruia îi plãcea sã bea”!

Pentru mine a fost o pierdere extraordinarã,
pentru cã eu am crezut mereu în valoarea poeziei
lui, în ciuda faptului cã erau mulþi contestatari
vehemenþi ai lui Nichita.  Acuzele de atunci, privite

de acum, detaºat, sunt mai mult decât ridicole.
Pentru cã opera lui Nichita a rezistat, în timp ce
peste contestatarii lui s-a aºternut tãcerea, ºi la
propriu ºi la figurat.

O parte din Nichita al meu – fiecare are un
Nichita al lui! – se regãseºte într-o carte pe care am
publicat-o în urmã cu câþiva ani, „Nichita Stãnescu,
cu colþul inimii”.

-Cu colþul... dar nu pentru capete-Cu colþul... dar nu pentru capete-Cu colþul... dar nu pentru capete-Cu colþul... dar nu pentru capete-Cu colþul... dar nu pentru capete
pãtrate!pãtrate!pãtrate!pãtrate!pãtrate!

-Apoi, am fost invitat la Festivalul Internaþional
de Poezie „Nichita Stãnescu” de la Ploieºti, unde în
urmã cu doi ani, am primit Marele Premiu de
Poezie.

Ca sã-mi “plãtesc” aceastã onoare, în anul
acesta, pentru festivalul de la Ploieºti am tipãrit un
numãr special dedicat lui Nichita Stãnescu. Revista
„Vatra veche” dedicatã lui Nichita Stãnescu a fost
dãruitã de organizatori tuturor participanþilor de la
Festival.

Cuvintele adresate mie pentru acel supliment
au fost mai mult decât mãgulitoare ºi m-au fãcut
sã mã angajez în continuare sã mai realizez
numere speciale dedicate lui Nichita Stãnescu.

-Revista, integral, a fost despre Nichi--Revista, integral, a fost despre Nichi--Revista, integral, a fost despre Nichi--Revista, integral, a fost despre Nichi--Revista, integral, a fost despre Nichi-
ta?ta?ta?ta?ta?

-Da, toate cele 88 de pagini. În 2017, pe 30
martie, doresc sã merg la Ploieºti cu încã un numãr
dedicat lui Nichita. Cine face presã ºtie cât timp
presupune adunarea materialelor pentru un numãr
special, de aceea m-am apucat de treabã din timp..

-E demarat proiectul deja?E demarat proiectul deja?E demarat proiectul deja?E demarat proiectul deja?E demarat proiectul deja?
-Da, încã din primãvara acestui an. În acelaºi

timp, în „Vatra veche” apar frecvent materiale
despre Nichita Stãnescu. În aceste luni vor apãrea
ºi fragmente dintr-o de tezã de doctorat având ca
temã poezia stãnescianã. Mã bucur cã am reuºit
sã antrenez ºi alþi oameni cãtre poezia lui Nichita.
Teza aceasta de doctorat e un bun câºtigat în
promovarea ºi receptarea poeziei nichitiene.

-În ce stadiu e revista, suplimentul-În ce stadiu e revista, suplimentul-În ce stadiu e revista, suplimentul-În ce stadiu e revista, suplimentul-În ce stadiu e revista, suplimentul
acesta?acesta?acesta?acesta?acesta?

-Încã nu am stabilit foarte clar sumarul acestui
numãr special, existã o proiecþie, deja cam peste
50% din materialele necesare. ªi mai sunt încã
cinci luni la dispoziþie.

-Deci, aveþi deja structura acestei-Deci, aveþi deja structura acestei-Deci, aveþi deja structura acestei-Deci, aveþi deja structura acestei-Deci, aveþi deja structura acestei
reviste?reviste?reviste?reviste?reviste?

-Sigur, lucrurile vor merge nu atât spre biografia
lui, ca în numãrul precedent, cât voi încerca o
concentrare a receptãrii criticii literare.

Fireºte, îi voi „exploata” ºi pe cei care l-au
cunoscut ºi care vor sã-l evoce pe poet ºi în „Vatra
veche”.

-Deci, de acum, sã spunem cã se meritã-Deci, de acum, sã spunem cã se meritã-Deci, de acum, sã spunem cã se meritã-Deci, de acum, sã spunem cã se meritã-Deci, de acum, sã spunem cã se meritã
sã „ºtsã „ºtsã „ºtsã „ºtsã „ºterererererpeleºti” ºi acespeleºti” ºi acespeleºti” ºi acespeleºti” ºi acespeleºti” ºi acest numãrt numãrt numãrt numãrt numãr, acum în, acum în, acum în, acum în, acum în
lucru, cum s-a întâmplat cu cel de anullucru, cum s-a întâmplat cu cel de anullucru, cum s-a întâmplat cu cel de anullucru, cum s-a întâmplat cu cel de anullucru, cum s-a întâmplat cu cel de anul
acesta... A fost un omagiu special adusacesta... A fost un omagiu special adusacesta... A fost un omagiu special adusacesta... A fost un omagiu special adusacesta... A fost un omagiu special adus
realizãrii dvs.realizãrii dvs.realizãrii dvs.realizãrii dvs.realizãrii dvs.

-Sigur, e o filosofie întreagã despre hoþii de cãrþi
din librãrii. Librarii îi considerã însã tot niºte hoþi,
pentru cã-i afecteazã la buget. Dar când cineva
furã o carte din librãrie fiindcã nu are bani sã o
cumpere, dar ar citi-o, nu mi se mai pare la fel de
grav, ba mi se pare chiar o reverenþã fãcutã unui
autor, unei cãrþi.

De revista „Vatra veche” au beneficiat toþi
participanþii la festival, dar unii doreau mai multe,
ca sã dãruiascã, la rândul lor, ºi altora, care erau
interesaþi de Nichita Stãnescu. Aºa cã au început
sã disparã din reviste.... Pentru mine a fost, totuºi,
mãgulitor. Un alt fel de a spune steinhardtean,
„dãruind vei dobândi”. ªi încurajator pentru a mai
realiza încã un numãr pentru 2017.

-Ce mai e nou cu statuile pe care le-Ce mai e nou cu statuile pe care le-Ce mai e nou cu statuile pe care le-Ce mai e nou cu statuile pe care le-Ce mai e nou cu statuile pe care le
doriþi amplasate la Târgu Mureº?doriþi amplasate la Târgu Mureº?doriþi amplasate la Târgu Mureº?doriþi amplasate la Târgu Mureº?doriþi amplasate la Târgu Mureº?

-„Statuile bat pasul pe loc!” E o poveste care
aproape cã intrigã. Târgu-Mureº e un oraº para-
doxal. A amplasa o statuie presupune un meca-
nism destul de complicat. Se bate prea multã mo-
nedã politicã pe acest subiect.  În plus, dacã românii
vor sã punã o statuie, la paritate, maghiarii trebuie
sã punã ºi ei.

Pe acest fond ciudat, nu am reuºit încã sã
gãsesc un amplasament pentru o statuie a lui Gri-
gore Vieru. O donaþie, totuºi!

Aº dori ca în Târgu-Mureº sã fac un grup statuar
pe care l-aº numi „Cenaculum”, care sã cuprindã
busturi ale unor valori ale culturii mureºene
(originari sau adoptaþi de judeþ) cu deschidere
naþionalã: Ovidiu Iuliu Moldovan, Ion Vlasiu, Vasile
Netea, Romulus Guga, Serafim Duicu, Mihai Sin,

Romulus Feneº, Ion Fiscutean, Aurel ªtefãnescu,
Mihai Gingelescu.... Din punctul meu de vedere,
aceste statui ar trebui amplasate în stânga ºi în
dreapta statuii lui Eminescu, într-un ansamblu care
sã facã posibile manifestãri culturale ca într-un
teatru în aer liber.

-Mi-aþi arãtat o efigie cu Adrian-Mi-aþi arãtat o efigie cu Adrian-Mi-aþi arãtat o efigie cu Adrian-Mi-aþi arãtat o efigie cu Adrian-Mi-aþi arãtat o efigie cu Adrian
Pãunescu. Despre ce e vorba?Pãunescu. Despre ce e vorba?Pãunescu. Despre ce e vorba?Pãunescu. Despre ce e vorba?Pãunescu. Despre ce e vorba?

-Rãmânem în acelaºi cadru al amãrãciunii. În
urmã cu niºte ani, a existat un proiect de amploare
al unui bust al lui Adrian Pãunescu, lângã o catedralã
din cartierul „Tudor”. Catedrala îl are printre ctitori ºi
pe Adrian Pãunescu. Nici acel proiect nu s-a putut
finaliza din aceleaºi ciudate labirinturi ale ampla-
sãrii unui monument de for public la Târgu-Mureº.

Pânã atunci, un artist plastic din Alba Iulia, Romi

Adam, a realizat un altorelief, o machetã care, pro-
babil, îi va sta bine sã fie acordatã ca premiu la o
manifestare dedicatã lui Adrian Pãunescu, ma-
nifestare dintre cele pe care le facem în iulie în fie-
care an la Târgu-Mureº. Romi Adam a realizat deja
un bust Adrian Pãunescu la Alba Iulia.

Marin Preda
nu recunoºtea arborii

-Revenind la dezvãluiri, cum era-Revenind la dezvãluiri, cum era-Revenind la dezvãluiri, cum era-Revenind la dezvãluiri, cum era-Revenind la dezvãluiri, cum era
Nichita la Struga?Nichita la Struga?Nichita la Struga?Nichita la Struga?Nichita la Struga?

-La Struga, fireºte cã Nichita Stãnescu era
vedetã ºi fiecare încerca sã-l confiºte. ªi prieteni ºi
reprezentanþi ai presei scrise ºi vorbite... Toatã
lumea dorea sã fie în preajma lui Nichita. Deºi,
cred, toate acestea îl sufocau.

ªi cred cã simþea nevoia sã mai scape de
presiunea celor care voiau mãrturii de la el.

L-am dus în apartamentul în care stãteam
împreunã cu cu Alexandru Andriþoiu, Alexandru
Jebeleanu ºi Adrian Popescu. Mãcar pentru a mai
sorbi un strop de votcã ºi a trage în liniºte o þigarã.
ªi a mai vorbi de ale noastre, de-acasã.

-Ce fuma!?-Ce fuma!?-Ce fuma!?-Ce fuma!?-Ce fuma!?
-Ei, asta-i bunã! Eu, ca nefumãtor, nu recunosc

þigãrile, pentru mine toate sunt... þigãri, ºi atât!
Spiritul meu de observaþie nu s-a concentrat

pe þigãrile lui Nichita. Am fãcut niºte fotografii, cu
un Smena.

Legat de tipurile de þigarã, e ca în povestea pe
care mi-a spus-o Florin Mugur despre Marin Preda,
într-un interviu din anii optzeci. Acesta spunea cã
Marin Preda nu recunoºta arborii. I se arãta un
castan ºi, întrebat ce e, rãspundea: „un copac”.
Aºa spunea la fiecare arbore întâlnit, indiferent de
specie... ªi era pardoxal, nu, la un scriitor care fãcuse
din salcâm aproape un personaj, sã nu facã
diferenþa dintre speciile de arbori.

Revenind la Nichita, vã spun cã era atât de
spectculos cã nu mai era loc nici sã-l întrerupi.
Vorbea întruna, de-abia mai reuºeam sã-l întreru-
pem cu câte o întrebare, iar cel mai curios, dornic
sã punã întrebãri, eram eu. Iar rãspunsurile lui erau
foarte lungi. Era aproape un automat de idei ºi
metafore. Aceea a fost ultima mea întâlnire cu el.
De parc-ar fi fost ieri, azi...

-Ce a spus Nichita când v-a vãzut la-Ce a spus Nichita când v-a vãzut la-Ce a spus Nichita când v-a vãzut la-Ce a spus Nichita când v-a vãzut la-Ce a spus Nichita când v-a vãzut la
Struga?Struga?Struga?Struga?Struga?

-Fusese încântat de interviul publicat de mine
în revista „Echinox”, mai ales de titlul ales: „Noi
l-am respirat pe Eminescu”.

La Struga, fireºte cã m-a considerat unul de-ai
lui ºi era uimit de drumul pe care l-am fãcut, fãrã sã
i se parã ciudatã prezenþa mea acolo. Eu eram o
prezenþã fireascã, chiar dacã unii au privit cu
suspiciune, neîncredere, prezenþa mea acolo. Totuºi,
nu ºtiu cine ar mai fi fãcut atunci acel lucru, sã por-
neascã la un astfel de drum, fãrã suport financiar.
Dar a fost un moment de inspiraþie extraordinarã
decizia de a merge la Struga. Cu atât mai mult cu
cât în decembrie al anului urmãtor, Nichita a plecat
dintre noi.

Dacã lipseam de la acel moment, poate cã
mi-aº fi reproºat toatã viaþa, eram eram privat de o
secvenþã foarte importantã din biografia lui.

Momentul Struga a fost un vârf de recunoaº-
tere a unui destin poetic. „Cununa de aur” e, practic,
cel mai mare premiu de poezie care se acordã în
lume. Premiul Herder, pe care l-a primit ºi Nichita
Stãnescu, are limitele lui, premiul Nobel e cu
culisele lui, dar „Cununa de aur” se acordã exclusiv
poeþilor.

Poetul a plecat dintre noi încununat!
Daniel Mihu

Poetul Nicolae Bãciuþ: „Dispariþia
lui Nichita Stãnescu a lãsat

un gol imens în sufletul meu”



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 Rezistenþa prin culturã;
10:00 Dosar România (r);
11:00 „Transilvania Dragon”

(doc.);
12:30 „Charlot se întoarce târziu
acasã” (burl, SUA, 1916);
13:00 Lumea ºi noi;
13:30 Superconsumatorul;
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 Talk-show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Perfect imperfect (r);
02:50 Telejurnal (r).

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

11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal;
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Spãort (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
16:00 „Frumoasa din New Orleans”
(comedie, SUA, 1941);
17:40 TVR 60 – o vedetã, un tablou;
17:50 5 minute de istorie;
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:35 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:00 TVR 60;
21:10 „Program de viaþã” (comedie
romanticã, SUA, 1933);
22:50 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
23:10 „Fluviul ultimei ºanse” (acþiune,
SUA, 1955);
00:50 TVR 60 – Ovedetã, un tablou;
01:10 „Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:30 Cap compas (r);
03:00 TVR 60 (r).

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

14:00 „Lecþii de viaþã” (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Visuri la cheie;
22:30 Jocuri de celebritate;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „În mintea criminalului” (s);
01:00 „Homeland: reþeaua terorii” (s);
02:30 Lecþii de viaþã (r);
03:15 Vorbeºte lumea (r).

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

10:00 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (reality
show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:00 Observator special;
20:30 În puii mei (div);
21:15 „Bãieþi de oraº” (s, comedie,
România);
22:30 În puii mei Xtra Show (r);
23:00 Un show pãcãtos (live);
01:00 În puii mei! (r);
02:00 Observator (r);
02:45 Observator special (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 Ce spun românii;
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „În ritm de step 2"
(dramã, SUA, 2010);

13:30 „Vis înaripat” (dramã, SUA, 1992);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Abracadabra” (com.rom, SUA,
1958);
20:30 „Anaconda” (horror, SUA, 1997);
22:15 „Tãcerea poate ucide” (thriller,
SUA, 2010);
00:15 „Odd Thomas” (thriller, SUA,
2013);
02:15 „Aventurile lui Jackie Chan” (s,
anim, SUA, 2000);
03:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:00 Tenis: Circuitul
feminin WTA (r);
09:30 Fotbal Cupa

Mondialã U17 (r);
12:00 Fotbal FIFA (r);
12:30 Tenis: Circuitul feminin WTA;
19:55 ªtirile Eurosort;
20:00 Tenis: Circuitul feminin WTA
(live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Fotbal Cupa Mondialã U17;
02:30 Tenis: Circuitul feminin WTA (r).

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

10:40 Talk-show politic (r);
12:30 Parlamentul României;
13:00 Oameni ca noi;
13:30 Superconsumatorul (r);
14:00 Telejurnal;
15:10 Akzente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Oameni cu minte;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Talk show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Telejurnal (r);
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Suprconsumatorl (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Perrfect imperfect (r);
02:50 Telejurnal (r).

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

11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
12:30 Piersic Show;
13:00 Telejurnal (r);
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
14:00 Cultura minoritãþilor;
15:00 TVR 60;
16:10 „Eva” (comedie, SUA, 1941);
17:50 5 minute de istorie;
18:00 „Aripi de mãtase”;
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:00 TVR 60;
21:10 „Turner ºi Hooch” (comedie, SUA,
1989);
23:10 „Slevin: nevinovat cu ghinion”
(thriller, SUA, 2006);
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:30 Naturã ºi aventurã (r);
03:00 TVR 60 (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:00 Fotbal UEL: FC Steaua Bucureºti –
FC Zurich;
22:00 „Atletico Textila” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
23:30 „În mintea criminalului”(s, com, SUA,
2003);
00:30 „Homeland: Reþeaua terorii” (s,
SUA, 2011);
02:30 Lecþii de viaþã (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Next Star;
23:00 Un show pãcãtos (live);;
01:00 „Camelot” (s);
02:00 Observator (r);
02:45 Observator special (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Vis înaripat” (dramã, SUA,
1992);

14:15 „Cowboy” (west, SUA, 1958);
16:00 „La Bloc” (s);
18:30 „Un Cadillac din ar masiv” (comedie,
SUA, 1956);
20:30 „Dragonball: Evoluþia” (fant.
acþiune, SUA, 2009);
22:15 „Dragoste ºi un glonþ” (acþ SUA, 02);
01:00 „Mã omori cu zile” (com. SUA, 2007);
02:00 „Aventurile lui Jackie Chan” (s,
anim, SUA, 2000);
03:00 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
09:30 Curse de maºini (r);
10:30 Fotbal FIFA (r);
11:00 Fotbal C.Mond.U17 (r);

14:00 Fotbal FIFA (r);
14:30 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
15:00 Ciclism: Turul Abu Dhabi (live);
16:00 Tenis: Circuitul feminin WTA (liv);
18:00 Fotbal Cupa Mondialã U17 (r);
19:55 ªtirile Eurosport;
20:00 Ciclism: C.European (live);
23:30 tenis: Circuitul femini WTA (r);
00:55 ªtirile Eurosport;
01:05 Ciclism: campionatul European (r).

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

12:30 Parlamentul României;
13:00 M.A.I. aproape de tine;
13:30 Oameni cu minte (r);
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Mediatorii;
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 Talk show politic (live);
23:00 Telejurnal;
01:10 România din spatele frontului;
01:20 Politicã ºi delicateþuri®.

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

11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta! (live);
13:00 Telejurnal;
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!;
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub tri dictaturi;
15:00 TVR 60;
16:10 Ieri-Azi-Mâine;
18:00 „Aripi de mãtase”(s);
18:35 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:00 Gala umorului (div.);
21:10 „Un motiv sã mori, un motiv sã
trãieºti” (west, Italia-Franþa, 1972);
23:10 “Evadarea” (acþiune, SUA-Japonia,
1944);
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 D’ale lu’ Miticã (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României, Sezonul 6, Ediþia
6;
23:00 “Saga Amurg: Zori de zi – partea I”
(aventuri, SUA, 2011);
01:15 „Earl” (s, SUA, 2005);
03:15 Vorbeºte lumea (r).

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

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 X Factor 2016;
23:00 iUmor (div.);
01:00 “Un comisar acuzã” (pol, România,
1973)
02:45 Observator special ®;
03:15 Acces direct ®.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:00 “Un cadillac din aur masiv”
(comedie, SUA, 1956);
08:00 Ce spun românii ®;
09:00 “La Bloc” (s);

11:30 „Silverado” (west, SUA, 1985);
14:15 „Abracadabra” (dramã, SUA,
1959);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Buffy, vânãtoarea de vampiri”
(comedie, SUA, 1992);
20:30 „Al patrulea gen” (horror, SUA,
2009);
22:30 „Rãzbunarea” (dramã, SUA,
2004);
00:30 “Numai Dumnezeu iartã”
(thriller,Franþa-Thailanda- SUA, 2013);
02:30 „Aventurile lui Jackie Chan” (s,
anim, SUA, 2000).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Tenis: Circuitul feminin
WTA (r);
09:30 Ciclism: Campionatul

European pe velodrom, Franþa (r);
11:00 tenis de masã: campionatul Euro-
pean (live);
12:30 Tenis: Circuitul feminin WTA (r);
14:00 Ciclism (r);
16:00 Fotbal Cupa Mondialã U17 (r);
19:40 ªtirile Eurosort;
19:45 Fotbal Cupa Mondialã U17 (live);
22:00 Ciclism: Campionatul European
(live);
23:55 ªtirile Eurosort;
00:05 Tenis: Circuitul feminin WTA
(dec.);
01:30 Ciclism (r);
02:30 tenis: Circuitul feminin WTA (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi ®;
08:00 Europa mea (r);
09:00 Nordul sãlbatic – Viaþa la

limitã (r);
10:00 Superconsumatorul;
10:30 Zon@ (2007);
11:30 Dincolo de viitor;
12:00 Vreu sã fiu sãnãtos!
12:30 Doar sã gustaþi...
13:30 Geopolitice;
14:00 Telejurnal;
14:30 “Shakespeare, þara lui Will” (s);
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal feminin (live);
18:00 Exclusiv în România;
18:50 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 “O datã-n viaþã” (div);
23:00 Profesioniºtii... best of;
00:00 Geopolitice (r);
00:35 O datã-n viaþã (r);
02:25 Telejurnal (r);
03:05 “Nordul sãlbatic” (s, doc, 2011)®.

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

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal masculin (live);
12:50 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
13:00 „Gala umorului” (doc.,s);
14:10 „Tom Sawer ºi Hucklebery Finn”
(acþiune, Germania-SUA, 2014);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
19:00 Telejurnal;
20:10 „Goana dupã aur” (aventuri, SUA,
1998);
21:45 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
22:00 Festivalul Naþional de Interpretare
a Romanþei „Crizantema de aur” 2016
(live);
23:10 „Aventurile din Eden River”
(aventuri, coprod, 1993);
00:50 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
01:10 Arte, carte ºi capricii (r);
02:00 Destine ca-n filme (r);
03:00 Poveste dupã poveste®.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;

10:30 Ce se întâmplã, doctore?
11:00 Arena bucãtarilor;
11:30 “Furnicuþe” (anim, SUA, 1998);
13:00 “Ramona ºi Beezus” (comedie,
SUA, 2010);
15:00 Jocuri de celebritate ®;
16:15 Vocea României ®;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Parker” (acþiune, SUA, 2013);
23:00 “Nu-i de nasul meu” (comedie rom,
SUA, 2010);
01:15 “Earl” (s);
03:15 „Parker” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
10:00 Chefi la cuþite ®;
13:00 Observator;

14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva!
23:15 “August Rush” (dramã, SUA, 2007);
01:30 Observator (r);
02:30 Camera cafe (r);
03:00 “August Rush” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 “Buffy, vânãtoarea de
vampiri” ®;
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 “Dragonball: Evoluþia”

(acþiune, SUA, 2009);
14:00 „Blankman” (comedie, SUA, 1994);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Ishtar” (comedie, SUA, 1987);
20:30 „28 de zile” (dr., SUA, 2000);
22:45 “Chiriaºul” (pol, SUA, 2009);
00:45 „28 de zile” (r);
02:30 „Aventurile lui Jackie Chan” (s).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Tenis: Circuitul feminin
WTA (r);
09:30 Ciclism: Campionatul

feminin WTA (r);
10:45 Schi alpin: Cupa Mondialã
(live);
12:00 Tenis: Circuitul feminin WTA;
13:00 Fotbal Premier League Magazin
(live);
14:15 Fotbal Premier League (live);
21:25 ªtirile Eurosport (r);
21:30 Ciclism: Campionatul European
pe velodrom în Franþa (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Curse de maºini: Super Cupa
Porsche (dec.);
00:45 Ciclism: Turul Abu Dhabi (r);
01:45 Schi alpin: Cupa Mondialã (r);
02:30 Ciclism: Campionatul European pe
velodrom, Franþa (r).

   TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:10 Universul credinþei (live);
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului (I) (live);

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului (II) (live);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie (live);
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal F. Liga Naþionalã (live);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Puterea binelui;
19:00 Ochiul magic;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Citizenfour” (doc, Germania-SUA,
2014);
23:00 Garantat 100%;
00:50 Tezaur folcloric (r);
01:50 Dincolo de viitor (r);
02:15 Ultima ediþie (r);
02:40 Telejurnal (r);
03:20 „Nordul sãlbatic” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Cap Compas (r);
08:30 Ferma;
09:30 „Aripi de mãtase” (r);

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal M Liga Naþionalã CSA
Steaua – CSU Suceava (live);
13:00 Cap Compas;
13:30 Naturã ºi aventurã;
14:10 „B.D. în acþiune” (comedie,
România, 1970);
16:00 Duelul pianelor;
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:35 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
19:00 Telejurnal;
20:10 Te vrea România! (div.);
22:10 „B.D, în alertã” (comedie, România,
1970);
00:00 „Deportaþii” (s);
01:00 Teatru TV: „Cerere în cãsãtorie”.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce spun românii;
11:00 „Ramona ºi Beezus”

(comedie, SUA, 2010);
13:00 Apropo Tv;
14:00 „Un bacºiº de 2 milioane de dolari”
(comedie, SUA, 1994);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Transformers: Rãzbunarea celor
învinºi” (SF de acþiune, SUA, 2009);
23:45 „Teroare la etaj” (dramã, SUA, 2013);
01:30 Apropo TV (r);
02:15 „Earl” (r).

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

13:15 Next Star (r);
16:00 Observator;
16:15 X Factor (r);
19:00 Observator (live);
20:00 iUmor (div.);
22:00 „Bãieþi de oraº” (comedie, România,
2016);
23:00 În puii mei (r);
00:00 iUmor (r);
02:00 Observator (r);
02:45 „Misterele Bucureºtilor” (aventuri,
România-Germania, 1983).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:00 La Mãruþã (r);
08:00 „Ishtar” (comedie, SUA,
1987);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Blankman” (comedie, SUA,

1994);
14:30 „Fraierul” (comedie romanticã, SUA,
1994);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Buddy” (aventuri, SUA, 1997);
20:30 „Nebunie în Alabama” (comedie,
SUA, 1999);
23:00 „Monstrul din Lake Placid” (horror,
SUA, 2005);
01:00 „Nebunie în Alabama” (r);
03:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Snooker: Openul
Angliei;
09:30 Curse de maºini:

campionatul Mondial de anduranþã (live);
11:00 Omnisport: Watts;
13:15 Superbike: CM (r);
15:00 Tenis. Circuitul feminin WTA
(live);
17:00 Snooker: Openul Angliei (live);
18:00 Superbike: Campionatul Mondial
(r);
18:45 Tenis: Circuitul feminin WTA - Turneul
de la Linz, Austria (reluare);
20:00 Snooker: Openul Australiei (r);
21:55 ªtirile Eurosport;
00:30 Fotbal Liga Amricanã MLS (live);
02:20 ªtirile Eurosport;
02:30 Fotbal – Liga Americanã MLS (dec.).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!

09:45 Discover România;
10:40 Documentar;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Ultima ediþie (r);
13:30 Superconsumatorul;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:35 Perfct imperfect (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 Talk-show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Telejurnal;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60.

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

11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:45 Cap Auzul e un dar. Nu-l ignora!;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 Divertisment (r);
16:00 Magazin (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:10 TVR 60;
21:30 Teatru TV: „Bizoni Fabula urbanã”,
de A.P. Cehov;
22:45 TVR 60 – O vedetã, un tablou;
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:20 TVR 60 (r);
03:40 Magazin (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Ce spun românii (r);
11:30 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 La Mãruþã (live);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Supravieþuitorul (emisiune con-
curs, Sezonul 1, Episodul 1);
22:15 „Intangibilul” (acþiune, SUA-Pol,
2004);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „În mintea criminalului” (s);
01:30 „Homeland: Reþeaua terorii” (s);
03:15 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 Chefi la cuþite (r);
02:30 Observator;
03:15 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Ishtar” (comedie, SUA,
1987);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Buffy, vânãtoarea de

vampiri” (comedie, SUA, 1992);
14:00 „Un bacºiº de 2 milioane de dolari”
(comedie, SUA, 1994);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Amicul Joey” (comedie muzicalã,
SUA, 1957);
20:30 „Empire State: Lovitura Secolului”
(acþiune, SUA, 2013);
22:30 „Misterele casei bântuite” (thriller,
SUA, 2013);
00:30 „Haywire: Cursa pentru
supravieþuire” (acþiune, SUA, 2011);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Maraton (dec.);
11:00 Superbike: C. Mondial;
11:30 Supersport: C.Mondial

12:30 Snooker: Openul Angliei (r);
14:00 Superbike: C.Mondial (r);
14:30 Supersport: Campionatul Mondial;
15:45 Fotbal Cupa Mondialã U17 (live);
18:45 Fotbal Premier League (r);
19:00 Fotbal Cupa Mondialã U17 ®;
20:30 Fotbal Premier League Magazin;
23:55 ªtirile Eurosport;
00:05 Fotbal campionatul Germaniei (r);
00:05 Fotbal Liga Americ.de fotbal MLS
01:30 Fotbal FIFA (r);
02:00 Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã
(r);03:15 Omnisport: Watts (r).

TVR TVR TVR TVR TVR 11111
08:00 Telejurnal matinal;
09:00 ªtirile de mâine (r);
09:45 Discover România (s);

09:55 Vorbeºte corect!
10:40 Talk-show politic (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 Lumea ºi noi (doc.);
13:30 Superconsumatorul;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Repriza a treia (live);
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 Talk-show politic (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Telejurnal;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Baschet masculin;
03:30 Talk-show politic (r).

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

10 (live);
11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
14:00 Cultura minoritãþilor (doc.);
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi
(s);
15:00 TVR 60;
16:00 Magazin (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:00 TVR 60;
21:10 Destine ca-n filme;
22:00 Poveste dupã poveste (live);
23:10 „Toatã lumea din familia
noastrã” (dramã, România-Hol, 2012);
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:20 Pescar hoinar (r);
02:50 TVR 60 (r).

Pro TVPro TVPro TVPro TVPro TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 La Mãruþã (r);
11:30 Vorbeºte lumea;

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Vorbeºte lumea;
16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 La Mãruþã (live);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Supravieþuitorul;
00:15 ªtirile ProTv;
00:45 „Homeland: reþeaua terorii” (s);
01:45 „Zboarã cu noi!” (s);
03:15 Vorbeºte lumea.

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 Chefi la cuþite (r);
03:15 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
06:30 „Amicul Joey” (comedie
muz, SUA, 1957);
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (r);

12:15 „Blankman” (co. SUA, 1994);
14:15 „Fraierul” (comedie rom, SUA,
2000);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Ptiu!” (comedie, SUA, 1954);
20:30 „Pãcãtoasa” (co.SUA, 2010);
22:15 „Filmul 43: Scandalos”
(comedie, SUA, 2012);
00:30 „Sari!” (dramã, SUA, 2012);
02:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
09:30 Snooker: Campio-
natul Internaþional;
12:30 Fotbal Premier

League Magazin;
14:00 Fotbal FIFA (r);
14:30 Snooker: Campionatul Inter-
naþional (live);
17:35 Fotbal Liga Americanã de fotbal
MLS (r);
18:00 Schi alpin: Cupa Mondialã (r);
19:00 Patinaj artistic: Mare Premiu
(Grand Prix);
20:00 Snooker: Campionatul Inter-
naþional (r);
21:25 ªtirile Eurosport;
21:30 Ciclism: Cursa de ºase zile pe
velodrom (live);
00:25 ªtirile Eurosport;
00:30 Iahting: În spiritul Iahtingului;
01:00 Curse de maºini;
03:00 Snooker: Campionatul Interna-
þional (r).
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Programe TV pentru sãptãmâna 19 - 25 octombrieMiercuri,
19 octombrie

Sâmbãtã,
22 octombrie

Joi,
20 octombrie

Vineri,
21 octombrie

Luni,
24 octombrie

Duminicã,
23 octombrie

Marþi,
25 octombrie



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.

Ne-a pãrãsit Marian
Ruscu, pãrintele celebrei reviste
“AXIOMA”, directorul Editurii “Pre-
mier”, autorul a douãsprezece
volume de versuri, trei romane
ºi o piesã de teatru. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace! (prof.
Thedor Marinescu)
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intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

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

Vând 12103 mp teren
extravilan, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.
0744-887514.

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

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

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

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

Vând teren, 1,2 hectare,
zonã pitoreascã deosebi-
tã, judeþul Buzãu, Subcarpaþii de
Curburã. Preþ negociabil. Tel:
0720340362.

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

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

Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp

Cheia, vând vilã 7 came-
re, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane
mari, teren 650 mp, preþ negocia-
bil, la faþa locului. Tel. 0768-
099935.

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

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

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

Vest - Kaufland, vând
apartament 2 camere, stradal,
47 mp, et. 2/10, balcon mare,
pe mijloc, uºã metalicã, termo-
pane, calorifere noi, îmbunãtã-þiri.
Preþ negociabil. Tel. 0752-
881762.

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

Imobil de vanzare in
Ploiesti, Str. Constantei nr.11,
proprietar,  S+P+E+M, suprafa-
ta construita la sol 135 mp, te-
ren 331 mp, pret negociabil.
Relatii la tel. 0244 516 666;
0244 513 122.

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

Vând 923 mp teren

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

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

Vând apartament 2
camere, parter, Complex Mare
Nord. Preþ: 22.000 Euro,
negociabil. Tel. 0733-096553.

Vând  garsonierã Plopeni,
et.2, pe mijloc, fãrã îmbunãtãþiri.
Preþ negociabil 11.000 euro. Tel.
0749064390.

Vând apartament 2
camere, cf. 1, decomandat,
gresie, faianþã, termopan, uºã
metalicã, etaj 4/10, 2 lifturi, lângã
ªcoala 29 ºi grãdiniþã, Aleea
Godeanu. Preþ 37500 euro,
negociabil. Tel. 0724-082434.

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

M&M
COMPUTERS

Ne vizitaþi, vã conectaþi
ºi... navigaþi !

COMPUTERS

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

 Tel: 0244-51.61.66;

M&M

CONEXIUNEA
CU VIITORUL!

UN PROVIDER
CREAT PENTRU
DUMNEAVOASTRÃ!

http: // www.mmc.ro; e-mail: mmc@ mmc.ro

Servicii INTERNET de CALITATE
LA PREÞURI FÃRÃ CONCURENÞÃ

TEXT ANUNÞ _________________________________
__________________________________________________
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

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

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

Vânzãri
case,terenuri

vat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.

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

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

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

Vând casã cu teren, str.
Poeniþei nr. 3, lângã Gara de Nord.
Tel. 0744-476.698, 0726-
708.405, 0730-308.512.

Vând casã Bãicoi Þintea,
teren 1300 mp, living, 3
dormitoare, bucãtãrie, 2 bãi,
cãmarã, camerã centralã
termicã, beci, terasã închisã cu
geam la etaj, balcon spre
stradã. Toate utilitãþile: apã,
gaze, electricitate, încãlzire
centralã. Preþ 130.000 euro.
Telefon: 0744-660323.

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

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

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

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

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

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

Vând Dacia 1310, fabr.
2000, proprietar, preþ negociabil.
Telefon: 0740/530334.

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

Vând Logan 1,6 benzi-
nã, din 2005, 54.000 km, garaj,
jenþi cu cauciucuri iarnã, dispozitiv
remorcare, barcã cu motor ºi
peridoc.  Telefon: 0762/630188.

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

Vând orgã Roland 170
ºi radio receptor profesional
RX2000. Tel. 0244-573750,
dupã ora 18.00.

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

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

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

construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.

Zona Nord, vând urgent
apartament 2 camere (se-
midecomandat), baie, hol, bu-
cãtãrie spaþioasã, balcon, etaj 4/
4, preþ negociabil. Tel. 0730-
488955.

Vând teren în Lipãneºti,
245 mp, deschidere 10 m,
fundaþie de casã construitã, cu
suprafaþã de 75mp, branºament
apã, împrejmuit, între case. Preþ
negociabil. Tel. 0752-120934 ºi
0724-745004.

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

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

Vând apartament cu 2
camere, zona Profi Mãrãºeºti,
decomandat, confort 1, etaj 7/
10, renovat recent, complet
mobilat, balcon 10 ml, termopan
integral, uºi din lemn, uºã intrare
metalicã, interfon. Preþ:52500
Euro, uºor negociabil. Tel.:
0727372749.

Vând apartament cu 4
camere, în zona Baraolt, deco-
mandat, confort 1, etaj 3/4, 2
bãi, centralã termicã, izolat, gre-
sie/faianþã/parchet, termopan,
uºi de lemn, uºã intrare metalicã,
aer condiþionat, balcon, interfon.
Preþ: 64000 Euro. Tel.:
0725520820.

Vând apartament cu 3
camere, zona Vest, decoman-dat,
confort 1, etaj 6/10, gre-sie/
faianþã/parchet, izolat, termopan,
uºi de lemn, uºã intrare metalicã,
balcon, interfon. Preþ: 55000
Euro. Tel.: 0723385379.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

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

Ultracentral, vând apar-
tament 2 camere, complet
renovat, utilat ºi mobilat, centralã
termicã, totul nou. La subsol 2
pivniþe 1x7,3mp ºi 1x11,43mp.
În folosinþã 60mp teren (garaj).
Preþ: 47.000 euro, negociabil. Tel.:
0746.261142.

Vând apartament 3 ca-
mere, decomandat, 100 mp,
situat în vilã, 3 balcoane, toate
utilitãþile, gresie, faianþã, termo-
pane, str. Poieniþei nr. 2, preþ
80000 euro. Telefon: 0727/
932125.

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

Vând în com. Cislãu, jud.
Buzãu, casã 5 camere bã-
trâneascã, parþial termopan,
prispã mare, teren 1100 mp, apã
curentã, zonã liniºtitã de munte.
Preþ 25000 euro negociabil. Tel.
0727-372749.

Vând urgent apartament
2 camere, Buda, blocurile mici,
zonã liniºtitã, la 7 kilometri de
Ploieºti, preþ convenabil. Telefon:
0758.266.160 ºi
0748.682.428.

Slãnic, vând apartament
2 camere, cf. 1, et. 2, pe faþã,
zona A, ultracentral, balcon 6.5
m, preþ 40.000 E negociabil. Tel.:
0745-028954

Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent reno-

HOROSCOP

Schimburi

Închirieri

Vânzãri electrice

Cumpãrãri

Vânzãri diverse

Vânzãri auto
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Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile cu
prietenii ºi susþinãtorii din segmentul profesional.
Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi unele con-
cepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã acum sunt
mulþi cei care, mai mult sau mai puþin discret îþi
reproºeazã rigiditate mentalã, conservatorism
nefondat sau ancorare în relaþii ºi situaþii
perimate.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe aspecte
profesionale. În mod special se vor evidenþia
dialogurile cu ºefii ºi reuniunile oficiale. Fii pre-
gãtit cât poþi tu de bine, pentru cã sunt ºanse sã
oferi explicaþii vizavi de felul în care îþi îndeplineºti
sarcinile de lucru. Pe de altã parte va apãrea
tentaþia sã te sfãtuieºti cu prietenii vizavi de
planurile tale personale.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Sunt zile interesante pentru relaþiile cu strãinã-
tatea. Au succes demersurile privitoare la o
cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau pentru a
lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua de 22 Octom-
brie pentru decizii ferme sau pentru asumarea
unor responsabilitãþi deosebite. Segmentul pro-
fesional se va evidenþia în a doua parte a sãptã-
mânii, mai ales relaþiile cu ºefii ºi persoanele
oficiale din diverse instituþii.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Începutul sãptãmânii îþi aduce câºtiguri financare
dintr-o colaborare, de la ºi prin alþii sau pur ºi
simplu, fãcând ordine prin hârtii, descoperi o
micã avere uitatã într-un plic. Alcãtuieºte o listã
de prioritãþi ºi evitã cheltuielile nefondate.
Primeazã facturile, taxele ºi nevoile celor dragi.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi eforturi
palpabile pentru a pune la punct discuþiile sau
activitãþile comune restante. Sunt ºanse sã fii
obiectiv în orice tip de parteneriat ºi de a rezolva
lucrurile în favoarea ta. Prudenþã, toleranþã ºi
rãbdare! Gândirea este umbritã, astfel cã fereºte-
te sã vorbeºti prea mult.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru
la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti o fire ex-
trem de muncitoare te vei pune rapid pe treabã.
Ar fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi ºi sã
nu te pierzi în amãnunte neimportante. Existã
riscul sã oboseºti ºi chiar sã aparã neplãceri
serioase pe segmentul sãnãtãþii.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna, fie
cã este vorba despre persoana iubitã, fie despre
copii. Sunt momente pasagere, astfel cã nu este
cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au nevoie de
sprijinul tãu moral în chestiunile lor personale,
vor mai multã atenþie ºi afecþiune din partea ta
ºi nu în ultimul rând îþi vor propune sã te implici
alãturi de ei în activitãþi recreative.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
La începutul sãptãmânii ai succes în treburile
gospodãreºti ºi în dialogurile cu membrii familiei.
Este rost de reuniuni familiale, de vizitare a locu-
rilor natale sau de a sta la poveºti împreunã cu
prietenii, cunoºtinþele, vecinii din copilãrie. Evitã
sã te aluneci în emoþii mari ºi detaºeazã-te de
trecut! Priveºte viaþa ca pe o experienþã, ca pe
un film, pe parcursul cãruia poþi lua, din când în
când, premii fabuloase.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Începutul sãptãmânii îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinurilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar îþi
cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unui bonus substan-
þial sau primeºti favoruri ºi cadouri deosebite.
Fii prudent pe 12 Octombrie, deoarece existã
riscul sã pierzi bani, bunuri sau sã aparã nere-
gului în documentele financiare.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
La începutul sãptãmânii ai multã energie, chef
de a te implica în mai multe acþiuni simultante,
dar mai ales de a te implica în treburile altora.
De aceea unii s-ar putea supãra cã intervii nein-
vitat în viaþa lor. Ocupã-te numai de tine ºi lasã-i
în pace pe ceilalþi! Oferã-þi sprijinul numai la
cerere expresã.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai ceva
mai multã grijã de sãnãtatea ta. Implicã-te numai
în activitãþi uºoare ºi la nevoie cere sprijinul
cuiva de încredere pentru a duce la bun sfârºit
ceea ce nu suportã amânare. Chiar dacã unele
afecþiuni par cã se accentueazã, ai încredere în
tine ºi îngrijeºte-te cum ºtii ºi simþi tu mai bine.

Prestãri servicii

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

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii   Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime Vechime  Tip contract

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Tip contract

Agent asigurãri
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate ºi intervenþie
Agent vânzãri
Ambalator
Ambalator manual (fabrica preparate carne)
Ambalator manual confecþii
Analist calitate
Analist calitate/inginer calitate
Barman
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor
Cãlcãtoreasa
Casier
Conducãtor auto
Confecþioner
Confecþioner asamblor artic din textile
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor conformitate
Controlor poarta
Coordonator aprovizionare-desfacere
Covrigar
Director comercial
Dispecer
Dispecer
Dispecer centru de alarmã
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician automatizãri
Electrician automatizãri
Electrician de medie ºi joasã tensiune
Electrician telecomunicaþii
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de seviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor-lacuitor lemn
Frezor
Frezor borwerist
Frizer
Frizer
Frizeriþa
Gestionar
Infirmierã
Inginer chimist
Inginer c-tii civile
Inginer electroenergetica
Inginer electroenergetica
Inginer electromecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Îngrijitor bãtrâni bolnavi
Îngrijitor clãdiri
Îngrijitor clãdiri
Inspector/ controlor calitate
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Lãcãtuº
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº prelucrare fier forjat
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Maistru construcþii civile
Maistru în ind lemnului (prelucrarea  lemnului)
Maistru în ind lemnului (secþie tapiþerie)
Manager aprovizionare
Manager formare
Manipulant

Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant mãrfuri
Maºinist ºi utilaje de ridicat ºi transportat
Mecanic auto
Mecanic de întreþinere ºi reparaþii
Mecanic întreþinere rep. maºini de cusut ind.
Mn calificat în dom instalaþiilor tehnologice
Mn în serv pentru curãþenie
Mn nec
Mn nec
Mn nec
Mn nec
Mn nec
Mn nec .la asamblarea/ montarea pieselor
Mn nec asamblarepiese
Mn nec în construcþii
Mn nec în ind conf textile
Mn nec în ind confecþiilor textile
Mn nec în ind confecþiilor textile
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn necalificat
Mn.nec
Montator
Montator placaje
Montator subansamble
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Normator pt atelier prel mec
Operator CNC
Operator control nedistructiv
Operator mase plastice
Operator maº. unelte autom. ºi semiautomate
Operator maºini unelte
Operator preparare bãuturi rãcoritoare
Operator reþea
Operator reþea
Ospãtar
Patiser
Paznic
Pregãtitor lansator confecþii
Primitor-distribuitor
Recepþioner
Reprezentant comercial
Sculer matriþer
Secretar administrativ
ªef departament
ªef departament logisticã
ªef depozit
ªef linie
ªef linie confecþii
ªef secþie productie-inginer
Servant pompier
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer
ªofer autobuz
ªofer autocamion
ªofer automacaragiu
ªofer autoturisme ºi camionete
ªofer autoturisme ºi camionete
ªofer cât B,C,D+E
Specialist în domeniul calitãþii
Specialist marketing
Stivuitorist
Strungar carusel (borwek)
Strungar/Frezor/ Strungar maºina de alezat
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor electric
Tâmplar
Tâmplar universal
Tapiþer
Tehnician analist calitate
Tehnician mecanic
Tehnician mecanic
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor gestionar
Vânzãtor profil alimentar
Vopsitor
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar rosar tencuitor
Zugrav
Zugrav

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

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

10
2
8

11
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
3

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

10
5
4
2
2
5
5
1
1

10
5
5
1
5
5
1
5
2
1

10
1
1
1
5
5
1
6
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
5
1
1
5
1
5
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
5
2

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

medii
medii
10 clase
medii
-
medii
gimnaziu
-
medii
sup. tehnice
medii
0
medii
medii
-
0
medii
sc gen
medii
min 8 clase
-
medii
-
medii
-
-
sc prof.
medii
calificare
medii
calificare
medii /super
-
 st.super
medii
calificare
medii
0
medii
medii
calificare
calificare
calificare
calificare
postliceale
calificare
medii
medii
sc prof
medii
0
medii
calificare
calificare
sc. profes.
8 clase
-
0
0
calificare
calificare
calificare
calificare
medii
-
medii
calificare
-
-
liceu
medii
st super
calificare
superioare
superioare
sup. tehnice
st super
st super
sup. de spec.
-
Sup.
medii
-
gimnaziu
calificare
medii
calificare
medii
0
medii
calificare
medii
-
medii
calificare
sc prof
liceu
medii
calificare
-
-
10 clase
liceu
0
medii
medii
medii
superioare
medii
10 clase

0
liceu
-
0
st de spec.
calificare
sc prof
-
liceu
min 4 clase
0
medii
0
0
8 cls
0
medii
0
min 8 clase
-
medii
0
0
medii
medii
0
0
gimnaziu
sc. prof.
medii
calificare
gimnaziu
-
-
-
calificare
-
-
-
sup/ medii
medii
calificare
medii
sc prof / liceu
medii
10 clase
medii
medii
0
-
11 clase
-
medii/postlic
medii
min 4 clase
-
-
superioare
-
-
calificare
medii
sup. ing. Mec.
12 clase
medii
0
liceu
medii
sc. profes.
-
medii
medii
liceu
-
calificare
sup
st.super
calificare
-
calificare
medii
medii
calificare
10 clase
 calificare
0
medii
0
medii
sup
medii
medii
calificare
liceu
0
-
medii
0
0
medii
calif si exp
medii
medii
calificare
0
medii
calificare
calificare
calificare
0
scoala prof.

-
1 an
5 ani

-
-
0

5 ani
-

2 ani
5 ani
6 luni

0
6 luni
1an

-
1 an

-
0
0
0
-

1an
-

6 luni
-
-
0

1an
-

1 luna
3 ani
5 ani

-
5 ani

0
3 ani

-
0

1 an
1 an

-
-
-

3 ani
1 an
3 ani

1-3 ani
1-3 ani
3 ani
2 ani

0
min 1 an

-
-
-
0
-

1 an
0

1 an
-
-
-

1 an
-

5 ani
2 ani

-
2 ani
2 ani
1 an
3 ani
1 an

1-3 ani
1-3 ani
5 ani
2 ani
3 ani
5 ani

-
3 ani
1 an
1 an

-
-
0

5 ani
2 ani
3 ani

1-3 ani
-

1-3 ani
1 an

0
3 ani
3 ani
1 an
3 ani
3 ani

-
-
-
0
0

1 an
3 ani
3 ani

-
3-5 ani
1 an

2 ani
0

1 an
0
0

3 ani
min 3 ani

-
2 ani

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0

2 ani
2 ani
1 an

0
2 ani

-
1-2 ani

1an
-
-
-
-
-
-

1 an
-
-

3 ani
0
-
0
0

3 ani
0

1-3 ani
1-3 ani

0
6 luni
6 ani

-
1 an
6 luni

0
-

2 ani
1 an
5 ani
5 ani

-
1an

-
7 ani

0
2 ani

0
0

2 ani
3 ani
1 an
1 an
1 an
3 ani
5 ani
2 ani
3 ani

-
-

5 ani
0

2 ani
exp

-
5 ani

0
1 an

0
1 an
5 ani

1-3 ani
1-3 ani
3 ani

0
0
0
-
0

1 an
2 ani
2 ani
6 luni

-
3 ani

0
min 1 an

-
-

1 an
0
-

-
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
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 det
per ned
per ned
per det 1 an
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 ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
-
per ned
per det
per ned
per det
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
per ned
per det
 per ned
per ned
per ned
per det
-
per ned
per det/ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per det
per ned

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 det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det 3 luni
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 det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det/ned
per ned
per ned
per ned
per det
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 det/ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
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Bãgat în apã

Subiecte

Cãmãri!
Pus la murat
Tip de ardei

 Cuvânt de învãþãturã  Cuvânt de învãþãturã 

ANECDOTE:

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

            0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386

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

Nelipsitã la murãturi
Must

Belºug
Dare (reg.)

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

Murãturi

1. Z-N-D-M 2. CABANOªI 3. MESE-AC; 4. ªPRIÞURI; 5. AI-ORE;
6. DR-BTA-A; 7. LATÃ-TOM; 8. LÃUTARI; 9. SÃ-TU-AC 10. CHEFURI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Zeamã acriºoarã
(înv.)

Oþet 50%!

Fãcute bulion

Un borcan

Cap în S-V Irlandei
Legumã pusã la

murat

Raci!

Jos în coº!

Puþin compot!

Saramurat

Acre!

Capabili

Mãrar
ºi leuºtean

Acrit la urmã!

Atribuþie

Miºcare

necontrolatã

DICÞIONAR:
TOE; ILIS

Firul fasolei

Una!

Profesoara:
- Mihai, iþi adresez o întrebare; dacã ºtii

primeºti nota 10; dacã nu, ai nota 4. Primeºti?
- Da, doamna profesoarã.
- Unde e Australia?
- Acolo, rãspunde elevul.
- Unde acolo?
- Asta e deja o altã întrebare.

 Extras din legile elevului
1. Elevul nu copiazã niciodatã, consultã.
2. Elevul nu chiuleºte, este solicitat în alte pãrþi.

3. Elevul nu rãmâne corigent, este lãsat corigent.
4. Elevul nu fumeazã, se stimuleazã.
5. Elevul nu întârzie niciodatã, el este reþinut.
6. Elevul nu citeºte reviste în timpul orelor, se

informeazã.
7. Elevul nu distruge ºcoala, o redecoreazã.
8. Elevul nu aruncã cu creta, studiazã legea gra-

vitaþiei.
9. Elevul nu râde în ore, e fericit.

 - Þi-am citit lucrarea de control. Foarte bunã,
dar e identicã cu a colegului tãu de bancã. Ce concluzie
sã trag de aici? Întrebã profesorul.

- Cã ºi lucrarea lui este foarte bunã.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
– 100 de grame de biscuiþi– 100 de grame de biscuiþi– 100 de grame de biscuiþi– 100 de grame de biscuiþi– 100 de grame de biscuiþi
– 75 grame de unt– 75 grame de unt– 75 grame de unt– 75 grame de unt– 75 grame de unt
– 1 plic de budincã de caramel– 1 plic de budincã de caramel– 1 plic de budincã de caramel– 1 plic de budincã de caramel– 1 plic de budincã de caramel
– 2-3 banane– 2-3 banane– 2-3 banane– 2-3 banane– 2-3 banane
– 200 grame de friºcã– 200 grame de friºcã– 200 grame de friºcã– 200 grame de friºcã– 200 grame de friºcã

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Se fãrâmã biscuiþii ºi se amestecã împreunã cu untul topit.

Compoziþia obþinutã
se întinde pe o tavã
ºi se preseazã bine.
Se preparã budincã
de caramel ºi se
toarnã peste aluatul
obþinut. Se taie ba-
nanele ºi se aranjea-
zã uniform în tavã,
apoi se întinde friº-
ca. La final, dacã do-
riþi, se mai pune un
strat de banane ºi
ciocolatã neagrã pe
deasupra.

Nivelul apei de pe Pãmânt este mic compa-
rabil cu alte planete din sitemul solar. Pãmântul
deþine 1.333 kilometri cubi de apã în timp ce
Europa, luna lui Jupiter deþine de douã ori mai
multã. Ganymede, planeta apropiatã de Europa
(luna lui Jupiter), conþine de 30 de ori mai multã a-
pã decât Pãmântul, aceasta fiind lichidã sau în-
gheþatã. Cercetãtorii încep sã descopere tot mai
multã apã atunci când cerceteazã planete noi.

Cercetãtorii de la Universita-
tea Loughborough din Marea Bri-
tanie au descoperit cã, cu cât fe-
meile îºi folosesc mai mult cre-
ierul pe timpul zilei, cu atât mai
mult trebuie sã se odihneascã în
timpul somnului, deoarece cre-
ierul lor e mai complex decât al
bãrbaþilor ºi necesitã mai multe
ore de somn.

Sã stabileºti un program în
minte în timp ce gãteºti, sã rãs-
punzi la telefon ºi sã aºezi masa
în acelaºi timp, realizarea activitã-
þilor multiple este chiar un talent
ascuns al femeilor care, de cele
mai multe ori, duce la stres ºi e-
puizare, scrie one.ro.

Rezultatele acestui studiu
explicã numãrul de ore de somn
pe care o femeie trebuie sã-l atin-
gã pentru a rãmâne sãnãtoasã,
sã radieze ºi sã fie productivã.

Cercetãtorii de la Universi-
tatea Loughborough din Marea
Britanie au descoperit cã, cu cât
femeile îºi folosesc mai mult cre-
ierul pe timpul zilei, cu atât mai
mult trebuie sã se odihneascã
în timpul somnului. Totodatã, re-
zultatele au arãtat cã, cu cât re-
prezentantele sexului feminin
realizeazã mai multe activitãþi în
acelaºi timp, cu atât creierul lor
lucreazã într-un mod mult mai
complex. Aºa cã, acestea nece-
sitã mai multã odihnã.

„Creierul femeilor este mult
mai complex decât cel al bãrba-
þilor ºi tocmai de aceea au nevoie
de mai mult somn”, a spus profe-

sorul Jim Horne, autorul studiului.
În medie, un adult are ne-

voie de 6-8 ore de somn pentru
a se recupera în urma activitãþilor
realizate de-a lungul zilei. Fe-
meile au nevoie de încã 20 de
minute de somn spre deosebire
de bãrbaþi. De asemenea, s-a
descoperit faptul cã, femeile care
se odihnesc prea puþin, sunt
predispuse la anumite probleme
de sãnãtate precum probleme
cardiovasculare sau de diabet,
depresie, stres ºi anxietate.

În concluzie, 20 de minute
de somn peste numãrul normal
de ore dormite, poate fi un fac-
tor ideal pentru o femeie.

Sursa: one.ro

Motivul pentru care femeile au nevoie
de mai multã odihnã decât bãrbaþii

Rezerva de apã
a Pãmântului este mult
mai micã decât se credea!

Pe 28 septembrie, cercetãtorii au declarat cã luna lui
Saturn, Dione, deþine un ocean subteran.

Steve Vance, cercetãtor din cadrul Jet Propul-
sion Laboratory al NASA,  a realizat un grafic prin care
prezintã posibilul  volum de apã de pe fiecare planetã
(lichidã ºi solidã). În ordinea cantitãþii de apã pe care
o deþin sunt urmãtoarele planete: Enceladus, Dione,
Pãmântul, Pluto, Triton, Callisto, Titan ºi Ganymede.

Sursa: Science Alert

A te ruga permanent implicã
un act de smerenie, te consideri
obligatoriu mai mic, mai neîn-
semnat, dar ºi un act de iubire
din partea ta, dar mai ales din
partea celui cãruia i te adresezi.
Dacã el va fi capabil sã rãspundã
pozitiv cererii tale, va face un act
de iubire. A dãrui în mod gratuit,
fãrã sã aºtepþi ceva în schimb

este, cu adevãrat, expresia iubirii.
Cel ce primeºte trebuie sã dãru-
iascã ºi el reunoºtinþã. Câteodatã
un „Mulþumesc”, un zâmbet sau
o strângere de mânã sunt mult
mai de preþ decât orice dar ma-
terial.

Rugãciunea noastrã cãtre
bunul Dumnezeu se sprijinã ºi ea
pe aceiaºi piloni: iubirea ºi smere-
nia. Cei care ne adresãm lui trebu-
ie sã avem conºtiinþa nimicnice-
niei noastre ºi sã acceptãm chiar
ºi o lipsã de rãspuns sau altã rezol-
vare decât ne-am dori: trebuie sã
acceptãm voinþa divinã, chiar
diferitã fiind de voinþa noastrã.

Rugãciunea ar trebui sã fie
astfel încât sã simþi cã între tine

ºi El e ca un fir de telefon, cu ca-
re singur te poþi conecta ori de
câte ori doreºti la energia divinã.
Probabil cã ºi legãturile dintre oa-
meni sunt astfel, asemenea
unor fire nevãzute care ne leagã
pe unii de alþii, fãrã ca noi sã bã-
nuim mãcar. Rugãciunea noas-
trã este un gând de iubire ºi de
pace. Gândul pozitiv se manifes-

tã prin rugãciune, iar gândul ne-
gativ se manifestã prin influenþã
negativã. Dacã gândul nostru
este foarte frumos ºi în concor-
danþã cu voinþa divinã, poþi prin
rugãciune sã-þi modifici destinul
sau sã-i ajuþi pe cei din jur sã de-
pãºeascã o stare neplãcutã. Prin
rugãciunea noastrã, noi trebuie
sã reuºim sã gândim pozitiv, sã
vedem partea cea bunã a si-
tuaþiilor pe care le întâlnim la tot
pasul, de-a lungul vieþii noastre,
sã vedem frumosul din oameni
ºi sã le iertãm greºelile.

Prin rugãciune îþi creezi o
stare de bunãvoinþã faþã de
întreaga lume; o stare de încre-
dere cã totul vine de la bunul

Dumnezeu, o stare în care gân-
dul cel rãu, vorba urâtã sau
dorinþa de conflict nu mai au loc.

Prin rugãciune stãruitoare ºi
neîntreruptã poþi sã-þi faci din
fiecare zi un prilej de mare bucu-
rie, nelãsând nimic rãu sã-þi pã-
trundã în minte sau în inimã. Poþi
sã-þi faci din fiecare zi o izbândã
împotriva rãului din jurul tãu sau
din tine. Chiar dacã nu reuºeºti
mereu, nu trebuie sã disperi, ci
sã ai mereu încredere cã mâine
va fi o zi mai frumoasã. Pentru a
avea o comunicare cu bunul
Dumnezeu, prin rugãciune, tre-
buie singur sã te detaºezi de mi-
cile probleme, de efemerul vieþii
de zi cu zi, pentru a-l putea primi
în substanþa inefabilã a sufletu-
lui tãu. Uneori este aproape im-
posibil, fiindcã noi toþi suntem
atât de ancoraþi în „comunul
vieþii”, atât de legaþi de obiecte,
de oameni ºi de fapte, încât ru-
gãciunea adevãratã este aproa-
pe imposibilã.

Reþeta pe care o oferã
Domnul ºi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos rãmâne valabilã ºi
astãzi: la întrebarea Sfinþilor
Apostoli cum poate sã scoatã
demonii, El rãspunde foarte sim-
plu „Prin rugãciune stãruitoare
ºi prin post”.

Sã folosim ºi noi aceastã
reþetã ºi sã ne strãduim ºi noi
permanent sã fim mai aproape
de Dumnezeu. Poate aºa vom
reuºi ºi noi toþi sã revenim la „nor-
malitate” în veci de veci.

Prin rugãciune, noi trebuie sã reuºim

Pãrintele ªtefan Al.
Sãvulescu

Vehicul rustic

Ardei de usturã

Individ

Acru
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Stadionul Cluj Arena a gãzduit, pe 15
octombrie a.c., cea de-a IV-a ediþie a Concursului
Naþional de ªtafete ºi probe neclasice, competiþie
ce a adus la start 300 de sportivi din toatã þara.
ªi la acest concurs, sportivii de la CSS-CSM  Plo-
ieºti,  pregãtiþi de profesorii Maria Andrei ºi Florin
Andrei au avut o prestaþie excelentã, reuºind sã
obþinã 4 medalii de aur,  2 de argint ºi douã de
bronz, astfel: la categoria J 1 - J2 bãieþi: Mihai
Pîslaru – medalie de aur la 300 m., ºtafeta
100+200+300+400 m. – medalie de aur în
componenþa Radu Ciocãnescu-David Nãstase
– Andrei Nãstãsache – Mihai Pîslaru; ºtafeta 4 x
400 m. – medalie de argint în componenþa Ale-
xandru Sãceanu-David Nãstase-Radu

Ciocanescu-Andrei Nãstãsa-
che; la categorie J1 - J2 fete –
Andreea Neagu-medalie de
bronz la 600 m.; la categoria
J3 - C1 fete: ºtafeta 4 x 400 m.
– medalie de aur în compo-
nenþa Sînziana Neacºu-Raluca
Baicu-Neagu Nicoleta-Andrei
Rebecca; ºtafeta 100+200+
300+400 m. – medalie de ar-
gint în componenþa Dariana
Mototolea-Raluca Baicu-Neagu,
Andreea-Andrei Rebecca; la
categoria J3 - C1 bãieþi: ºtafeta
100+ 200+300+400 m. –
medalie de aur în componenþa

Andrei Florea-Andrei Patrichi-Sorin Costache-
Florin Nica; ºtafeta 4 x 400 m. – medalie de
bronz, în aceeaºi formulã de echipã.

De menþionat ca atletul Mihai Pîslaru a fost
la o sutime de secundã de record naþional în
proba de 300 m., 34.81 record, 34. 81 timpul
obþinut de Mihai Pîslaru. În perioada 17 -27
octombrie, atleþii Mihai Pîslaru ºi Andrei Nãs-
tãsache, componenþi ai lotului Olimpic naþional,
pregãtiþi de prof. Maria Andrei ºi Florin Andrei
vor participa la un stagiu de pegãtire la Izvorani.
Din staff-ul tehnic a fost nominalizatã ºi prof.
Maria Andrei.

Handbaliºtii Clubului Sportiv ªcolar Ploieºti
au reuºit o victorie foarte importantã în dauna
celor care ocupau locul I în Seria C a campio-
natului juniorilor II, CSS Sf. Gheorghe, 32-
27, victorie care o urcã pe echipa ploieº-
teanã pe primul loc. Partida s-a jucat mier-
curi, 12 octombrie, în Sala „Tel George”
din Ploieºti. Am asistat la o confruntare
extrem de disputatã, dar care a fost
controlatã de la început ºi pânã la sfârºit
de bãieþii pregãtiþi de prof. Silviu Stãnescu,
care au fãcut o partidã foarte bunã, atât
din punct de vedere tactic, cât ºi în ce
priveºte eficienþa ofensivã. Greu pentru
oaspeþi sã facã faþã unei echipe ploieºtene
dornice sã obþinã victoria. De aplaudat
aceastã prestaþie a team-ului ploieºtean,
care pur ºi simplu i-a nãucit pe oaspeþi cu
atâtea ºi atâtea aruncãri încheiate cu gol din
zona interilor ºi cu pãtrunderi vijelioase pe flan-
curi. ªi în acest meci, cel mai bun marcator a
fost extrema stângã Andrei Stãnescu, fiul pro-
fesorului Silviu Stãnescu, care a înscris acum
16 goluri, marcate fie de pe extremã, fie din
centru, fie de la 7 metri.

La cei 16 ani ai sãi, Andrei se anunþã a fi un
tânãr handbalist de mare perspectivã, afirmaþie

susþinutã ºi de oameni care cunosc foarte
bine fenomenul handbal. Pe lista marcatorilor,
pentru CSS Ploieºti mai figureazã: Antonie

Savelovic, cu 10 goluri, Griua Niºulescu 2
goluri, Valentin Bucuroiu 2 goluri, Vlãduþ Alici
1 gol, Gabriel Paraschiv 1 gol. Au mai jucat:
Alex Ispas, Andrei Cioc, Adrian Cãpraru, Radu
Eremia, Vlad Rãducanu, Petre Bucur, Mihai
Chiranu, Cãtãlin Albu, Octavian Nica ºi Adrian
Tãnãsescu.

Aºadar, Petrolul bate ºi în
meciul cu Cornu, dar nu o mai
face la scor, ca în precedentele
jocuri ºi îºi conservã locul întâi
din clasament.

Formaþia ploieºteanã a
întâlnit o echipã a celor din Cornu
pregãtitã sã nu ia multe goluri,
dar sã ºi punã probleme în atac.
În mare parte, ce ºi-au propus
au realizat. N-au încasat decât
trei goluri ºi au marcat un gol în
poarta apãratã de Chiº, mai
având ºi alte 2-3 zvâcniri în atac.

Prima reprizã a fost con-
trolatã de ploieºteni când au
marcat douã goluri, dar au ºi în-
casat un gol pe o neatenþie în
faþa porþii.

Min. 26:Min. 26:Min. 26:Min. 26:Min. 26: Ovidiu Gheor-
ghe face fault în careu ºa Ilie
Dumitrescu ºi arbitrul dicteazã
penalty.

Min. 2Min. 2Min. 2Min. 2Min. 27, 1-0:7, 1-0:7, 1-0:7, 1-0:7, 1-0: Cl. Tudor
executã excelent de la punctul
cu var, în dreapta portarului.

Min. 40, 1-1: Min. 40, 1-1: Min. 40, 1-1: Min. 40, 1-1: Min. 40, 1-1: Bãcioiu
centreazã de pe flancul stâng pe
jos ºi Zamfir înscrie din interiorul
careului mic.

Min. 45, 2-1:Min. 45, 2-1:Min. 45, 2-1:Min. 45, 2-1:Min. 45, 2-1: R. Catanã
marcheazã cu un ºut puternic din
careu ºi portarul Stroescu scapã
mingea printre picioare.

În partea a doua a meciului,
Petrolul mai înscrie un gol, iar oas-
peþii au douã bune oportunitãþi
ratate – de Teodorescu (’78), dar
mai ales de Simion (’90+1), când
Chiº a intervenit salvator, la un
ºut din 7-8 metri!

Astfel, echipa din Cornu sca-
pã onorabil din acest joc, unde a
arãtat cã este incomodã pentru
orice echipã gazdã.

Sã mai spunem cã înainte
de începerea partidei, jucãtorul
Petrolului, Decebal Nae, a cerut-
o de soþie pe logodnica sa, chiar
pe stadion. Un moment emoþio-
nant pentru cei doi tineri.Sãptãmâna trecutã s-au

împlinit 50 de ani de la superba
victorie a Petrolului, 3-1 cu for-
maþia englezã Liverpool, în
Cupa Campionilor Europeni.

Cu acest prilej, o parte din
cei ce au realizat acest impor-
tant succes au fost sãrbãtoriþi
cum se cuvine.

Mai întâi, pe 12 octombrie,

în ziua aniversarã, fraþii Virgil
ºi Mircea Dridea, Camil Opri-
ºan, Alex Pall, Eduard Iuhash
ºi Octavian Dincuþã au fost
sãrbãtoriþi într-un cadru intim
la complexul „Laguna” din Plo-
ieºti. Aici s-au depãnat amintiri,
s-au memorat faze din acel joc
de neuitat de pe „Ilie Oanã” ºi
s-a ciocnit un pahar de ºam-

Petrolul Old-Boys – Selecþionata Prahovei 4-1 (3-0)Petrolul Old-Boys – Selecþionata Prahovei 4-1 (3-0)Petrolul Old-Boys – Selecþionata Prahovei 4-1 (3-0)Petrolul Old-Boys – Selecþionata Prahovei 4-1 (3-0)Petrolul Old-Boys – Selecþionata Prahovei 4-1 (3-0)

panie.
A urmat apoi sãr-

bãtoarea acestor mari
jucãtori cu suporterii
organizatã pe „Ilie Oa-
nã”, chiar în ziua când
Petrolul ’52 urma sã
joace cu CS Cornu în
Liga „A” Prahova.

A fost o searã foarte fru-
moasã, cu 5000 de fani în tri-
bune, cu coregrafii speciale le-
gate de acest eveniment ºi cu

un meci de old-boys între fos-
tele glorii ale Petrolului ºi se-
lecþionata „Valea Prahovei”.

Dupã terminarea partidei
de Old-Boys a urmat momentul
culminant al acestei sãrbãtori.
Jucãtorii de la Old-Boys au for-
mat un culoar pe unde au pãºit
spre centrul terenului cei ºase
sãrbãtoriþi: Virgil ºi Mircea
Dridea, Camil Opriºan, Alex
Pall, Eduard Iuhas ºi Octavian
Dincuþã. Aceºtria au primit din

Sãrbãtoare la Ploieºti:

Petrolul, 50 de ani de la marea victorie,
3-1 cu Liverpool, din 1966, în C.C.E.

Petrolul: Petrolul: Petrolul: Petrolul: Petrolul: Ion Catanã – Mihai Oancea, Nae Constantin,
Valeriu Rãchitã, Paul Guºã – Marian Grama, Cristi Vlad, Eugen
Baºtinã, Marcel Abãluþã – Ciprian Pura, Costel Ilie. Au mai
jucat: Sandu Pitulice, Petricã Butufei, Ion Cojocaru, Nicolae
Nuþã, Mihai Afiliu.

Selecþionata Valea Prahovei: Selecþionata Valea Prahovei: Selecþionata Valea Prahovei: Selecþionata Valea Prahovei: Selecþionata Valea Prahovei: Florin Dogaru – Alin
Ciprian Stãnculescu, Cornel Viºan, Marian Brânzã, Dan
Dorobet – Emanoil Savin, Nicolae Ene. Au mai jucat: Cosmin
Teodorescu, Nicolae Vasile, Sebastian Duþu, Cãtãlin Aldea.

Au arbitrat: Viorel Badea, Gheorghe Biziniche ºi Ciprian
Geambazu.

Antrenori: Marian Grama, Cristi Vlad, Costel Ilie, Laurenþiu
Costache (Petrolul) ºi Ciprian Stãnescu (Valea Prahovei).

partea clubului tablouri
aniversare, tricouri, fulare ºi
flori. Apoi s-a fãcut un tur de
onoare, fiind aplaudaþi ºi
aclamaþi de cei 5000 de fani,

pe acordurile instrumentiºtilor
de la Filarmonica „Paul Con-
stantinescu”.

Prestaþii excelente ºi la Concursul
naþional de ºtafete de la Cluj

Mihail Marinescu

Liga „A” Prahova, Etapa a IX-a

Victorie la scor normal
Stadion: „Ilie Oanã”. Spectatori: 5200. Au marcat: Cl. Tudor (’26

penalty), R. Catanã (’45), I. Pîrvan (’69 – autogol) / Al. Zamfir (’39).
PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Chiº – Olaru, Prunescu, D. Chiriþã, R. Catanã –

Butufei (’88 Ursu) – I. Dumitrescu (’90+1 Velisar), Cl. Tudor (cpt.), Vintilã,
D. Gheorghe (’76 Petre) – D. Nae (’62 Jipa). Antrenor: Octavian Grigore.

CCCCC.S. CORNU: .S. CORNU: .S. CORNU: .S. CORNU: .S. CORNU: Stroescu – Al. Zamfir, Pîrvan (cpt.), Ov. Gheorghe,
Amariei – Gavrilã (’59 Simion), Fl. Prodan (’68 Teodorescu), I. Herea, Al.
Jinga (’87 Oprea) – Bãcioiu, ªovãialã (’56 Irimescu). Antrenor: Mihai
Dinu.

Au arbitrat: Doralin Bârziloiu (Vãlenii de Munte), Cristian Cefter
(Urlaþi) ºi Octavian Ciorescu (Ploieºti).

Cartonaºe galbene: Cl. Tudor (’55) / Amariei (’37(, Pîrvan (’52),
Bãcioiu (’64), Ov. Gheorghe (’84).

Jucãtorul meciului: Claudiu Tudor (Petrolul ’52).

Ionuþ Mitoiu
Ionuþ Mitoiu

CSS Ploieºti, frumoasã evoluþie, frumoasã victorie!
AndrAndrAndrAndrAndrei Sei Sei Sei Sei Stãnescu, golgetãnescu, golgetãnescu, golgetãnescu, golgetãnescu, golgettttterererererul parul parul parul parul partidei, cu 1tidei, cu 1tidei, cu 1tidei, cu 1tidei, cu 16 goluri6 goluri6 goluri6 goluri6 goluri

Mihail Marinescu


