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Referitor la Bursa Generalã a Locurilor de Muncã, ce
a avut loc pe 7 aprilie, Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã anunþã cã, din totalul de 1.476 persoane
participante (Ploiesti – 1.248, Câmpina – 228 ), 231 au
fost selectate în vederea încadrãrii, dintre care 166 în
Ploieºti ºi 104 în Câmpina. Acþiunea s-a desfãºurat
simultan la Ploieºti ºi Câmpina, ocazie cu care au participat
un numar de 84 agenþi economici: Ploiesti – 44 agenþi
economici, Câmpina – 40 agenþi economici. Aceºtia au
pus la dispozitia persoanelor aflate în cãutarea unui loc
de muncã, 933 de locuri, din care: 477 locuri în Ploieºti ºi
456 în Câmpina. Locurile de muncã oferite au fost din
diverse domenii de activitate, cum ar fi: confecþii, comerþ

,hotelier, construcþii metalice, petrolier, construcþii civile, asigu-
rãri, fabricare maºini ºi utilaje, transporturi, alimentaþie publicã,
medical, producþie etc. Au fost solicitate persoane cu studii
superioare în urmãtoarele profesii: inginer instalaþii pentru cons-
trucþii, inginer chimist, inginer construcþii civile, inginer cãi ferate
drumuri ºi poduri, inginer proiectant, medic, inginer construcþii
hidrotehnice, inginer mecanic, economist, inginer de sistem
informatic. Pentru persoanele cu studii medii au fost solicitate
persoane în urmãtoarele meserii: operator cablaje auto, mun-
citori necalificaþi, manipulanþi, lucrãtori comerciali, vânzãtori,
consilier vânzãri, confecþii (muncitori necalificaþi, confecþioneri
textile), zidari, strungar, sudor, ambalator, stivuitoriºti, electricieni,
bucãtari, ospãtari, recepþioneri, ºoferi etc.

La Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã, 231 de persoane au fost
selectate în vederea încadrãrii

În noaptea Învierii, când
clopotele bat, cu lumânãri
aprinse, cu sufletul curat,
sã spunem împreunã...

Primãria ºi C.L. Brazi
Primar, Leonaº Radu

Viceprimar, Stan Georgel

Paºte fericit, luminos,
bucurii ºi speranþe împlinite!
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Viceprimar cu
atribuþii de primar,
BUªTENI

HRISTOS A ÎNVIAT!

HRISTOS
A ÎNVIAT!

Isãrescu: “România
îndeplineºte
din 2015 criteriile
de la Maastricht”
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ENESCU ºi
BASARABIA

Acum 99 de ani, Sorin Cristian
Giuvelea, numit
vicepreºedinte
al ANAF

Telefoane mobile
introduse în Penitenciarul
Ploieºti cu drona
Aparatul a fost interceptat
în zbor ºi doborât cu …mãtura!

Premianþii
Olimpiadei de
Limba Francezã,
etapa judeþeanã
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MIRCEA DRIDEA –
la 80 de ani!
Senatorul Emanoil
Savin i-a adus un tort
ºi 81 de trandafiri

Paºte Fericit!
cu liniºte

ºi bucurie

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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În perioada 3-7 aprilie, SC Servicii
de Gospodãrire Urbanã SRL a efec-
tuat o serie de lucrãri pe domeniul
public.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri
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 – 55,
total tãieri de corecþie ºi toaletãri –
100), în zonele: Baraolt, Poºtei, Brumã-
relelor, Covurului, Independenþei, Bise-
rica Domneascã, Paraºutiºtilor, Ba-

raolt, Spãtar Milescu, Târnave, Cimitir
Bolovani, Criºan, Enãchiþã Vãcãrescu,
Târnave, Spãtar Milescu, Putna, Ghe.
Doja, Mãrãºeºti, Parc I.L. Caragiale,
Cãtinei, Eremia Grigorescu.

2.Lucrãri de întreþinere executate
pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini pu-
blice, 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-

SGU Ploieºti, tãieri ºi toaletãri de arbori
floricol, livrat material la terþi etc.

3 Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea alei-
lor prin curãþenie zilnicã ºi transport
gunoi, întreþinere curãþenie capelã,
grupuri sanitare ºi clãdiri administra-
tive, monitorizare ºi intervenþii utilitãþi
ori de câte ori a fost necesar.

4.Intervenþii pe domeniul public:
confecþionat elemente de mobilier
urban; recondiþionat bãnci circulare
zona esplanadã Galeriilor Comerciale
Ploieºti; recondiþionat hidrant Centrul
Civic; reparat ºi remontat douã bãnci
–Cameliei; reparat 4 bãnci –loc joacã
Petrochimiºtilor;  confecþionat elemen-
te lemn mobilier urban- Parc Dendro-
logic; montat pe poziþie elemente
fântânã artezianã Gara de Sud;
refacere fundaþie leagãn –loc joacã
Aleea Brumãrelelor; montat 2 coºuri
gunoi-loc joacã Mihai Eminescu; mon-
tat 7 bãnci –Parc Nichita Stãnescu;
confecþionat rigle bãnci din zonele
Arinului, Cameliei; reparat 2 blaturi
mese –Sg. Ghe. Mateescu ºi Fãcliei;
recondiþionat bãnci circulare la sediul
Mircea cel Bãtrân; confecþionat rigle
bãnci pentru diferite zone; repoziþio-
nare bancã- loc joacã Petrochimiºtilor;
montat bãnci fixate cu conexpaduri
dislocate din Parc Nichita Stãnescu;
montat coº de gunoi –Spãtar Milescu;
demontat plase gard deteriorate –
Domniºori, ªos. Vestului, Centrul Civic.

Crescãtorii de vaci de lapte vor primi
un sprijin financiar excepþional în valoare
totalã de 11 milioane de euro, potrivit
unei hotãrâri adoptate de Guvern în
ºedinþa de sãptãmâna trecutã. Este
vorba despre acordarea de finanþare eu-
ropeanã, în valoare de 5,448 milioane
de euro din Fondul European de Garan-
tare Agricolã FEGA, ºi de finanþare naþio-
nalã, în aceeaºi sumã, pentru micii fer-
mieri, afectaþi de o crizã severã în sec-
torul laptelui din cauza prelungirii embar-
goului impus Rusiei pânã la finele anului
2017 ºi a scãderii cererii de produse din
partea Chinei.

Actul normativ transpune Regula-
mentul delegat (UE) 2016/1.613 al
Comisiei din 8 septembrie 2016 de pre-
vedere a unor ajutoare de adaptare
excepþionale destinate producãtorilor
de lapte ºi fermierilor din alte sectoare
de creºtere a animalelor.

De ajutorul financiar beneficiazã
producãtorii care deþin un efectiv de vaci
de minimum 3 ºi maximum 9 capete,
inclusiv, identificate ºi înregistrate în Re-
gistrul Naþional al Exploataþiilor la data
depunerii cererii ºi care, totodatã, au
livrat/vândut direct minimum 4 tone
lapte în perioada 1 aprilie 2015 - 31
martie 2016.

Suma cuvenitã fiecãrui producãtor
de lapte se calculeazã de cãtre A.P.I.A.
prin împãrþirea sumei totale la efectivul
eligibil de vaci de lapte.

Pentru obþinerea ajutoarelor finan-
ciare, producãtorii de lapte depun solici-
tãrile la centrul judeþean al APIA, respec-
tiv al municipiului Bucureºti, pânã la data
de 2 mai 2017, inclusiv. Plãþile se efec-
tueazã pânã la data de 30 iunie 2017,
iar resursele financiare se asigurã din
bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale pe anul 2017.

Fermierii, persoane fizice ºi juridice care îndeplinesc
condiþiile de eligibilitate, vor beneficia de ajutoare naþionale
tranzitorii ºi de sprijin cuplat pentru anul de platã 2016 în
sumã de circa 115 milioane euro (511,4 milioane lei), ca
parte din mecanismele de susþinere a producãtorilor
agricoli care se aplicã în perioada 2015-2020.

Plãþile pentru ajutoarele naþionale tranzitorii se acordã
fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plãþi naþio-
nale directe complementare în anul 2013, în condiþii iden-
tice cu cele din anul specificat, pentru culturile de in pentru
fibrã, cânepã pentru fibrã, tutun, hamei ºi sfeclã de zahãr.

Plãþile pentru schema de sprijin cuplat se acordã la
culturile de soia, lucernã, mazãre ºi fasole boabe pentru

Crescãtorii de animale vor bene-
ficia în acest an de sprijin financiar în
valoare totalã de 56,58 milioane de
lei, potrivit unei Hotãrâri aprobate de
Guvern.

Schema de ajutor de stat în sec-
torul creºterii animalelor, instituitã prin
Hotãrârea Guvernului nr. 1179/2014,
acoperã integral costurile administra-
tive aferente întocmirii ºi menþinerii
registrului genealogic ºi parþial cos-
turile aferente testelor pentru deter-
minarea calitãþii genetice sau a ran-
damentului genetic al ºeptelului.

Astfel, pentru anul 2017, Execu-
tivul a aprobat suma de 56,58 milioa-
ne de lei ca valoare totalã maximã a
schemei de ajutor de stat pentru
prestatorii serviciilor. Din aceastã sumã
27,18 milioane de lei se acordã pen-
tru speciile taurine, bubaline, porcine
ºi ecvine, iar 29,4 milioane de lei
pentru speciile ovine ºi caprine.

Fondurile se asigurã de la buge-
tul de stat, în limita prevederilor buge-
tare aprobate Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale pentru anul 2017.
Acest sprijin financiar a fost aprobat
de Guvern în contextul în care, prin
Hotãrârea Guvernului nr. 1.179/
2014, a fost instituitã o schemã de
ajutor de stat în sectorul creºterii ani-
malelor, pentru perioada 2015-2020,
a cãrei valoare maximã este de
759,25 milioane de lei.

Întrucât pe parcursul anului de
acordare a ajutorului de stat pot apã-
rea schimbãri ale formei de organiza-
re a unor beneficiari înscriºi în lista
microîntreprinderilor ºi întreprinderilor
mici ºi mijlocii beneficiare ale ajutoru-
lui de stat, ataºatã cererii iniþiale de-
puse de solicitanþi, prezenta hotãrâre
reglementeazã menþinerea calitãþii de
beneficiar dupã reorganizare, în baza
documentelor doveditoare.

industrializare, cânepã pentru ulei ºi fibre, orez, sãmânþã
de cartof, hamei, sfeclã de zahãr, tomate ºi castraveþi
pentru industrializare din culturi de câmp, legume culti-
vate în sere ºi solare, fructe (prune, mere, cireºe ºi viºine,
caise ºi zarzãre) pentru industrializare ºi cartof timpuriu
pentru industrializare.

Sumele se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul
aprobat Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pe
anul 2017. Plãþile pentru ajutoarele naþionale tranzitorii
ºi pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal
se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un
euro, stabilit de cãtre Banca Centralã Europeanã în data
de 30 septembrie 2016. Instituþia publicã responsabilã
cu implementarea acestor mãsuri (primirea cererilor de
platã, verificãrile administrative ºi în teren, autorizarea ºi
efectuarea plãþilor) este Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, instituþie din subordinea Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

115 milioane de euro sprijin
pentru sectorul vegetal

Micii producãtori de lapte,
sprijiniþi cu 11 milioane de euro

Sprijin financiar de 57 de milioane
de lei pentru sectorul zootehnic

Dupã o grea ºi lungã suferinþã,
sâmbãtã, 8 aprilie 2017, în ajun de
Florii, a încetat din viaþã profesoara
Rodica ªendroiu, care deþinea, de 20
de ani, ºi funcþia de inspector ºcolar
de religie în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Prahova.

Rodica ªendroiu a absolvit învãþã-
mântul pedagogic ºi s-a dovedit a fi
foarte dedicatã profesiei sale, prin tot
ce fãcea pentru elevi, ºcoalã, inspecto-
rat ºi pentru religie. Colegii de Inspecto-
ratul ªcolar Prahova transmit condo-
leanþe familiei îndoliate.

Sursa foto: Facebook

A încetat din viaþã,
în ajun de Florii, prof.
RODICA ªENDROIU,

inspector ºcolar de religie

În Satul Pietriceaua, la nici 20 de
kilometri de Câmpina, la capãtul drumu-
lui asfaltat se ascunde o adevãratã co-
moarã a satului autentic românesc. Este
casa în care s-a nãscut Maria Dilimoþ,

femeia care a devenit emblema satului
Pietriceaua din comuna Brebu. Fãrã sã
aibã nevoi de fonduri publice, fãrã sã
cerºeascã ajutorul nimãnui, inimoasa
bãtrânã, ajunsã acum la venerabila
vârstã de 79 de ani, ascunde în bãtãtura
ei tot ceea ce þine de viaþa þãranului de
la munte. De la costume populare cu
broderii unicat, cusute pe pânzã din
bumbac þestutã în casã pânã la haine
din postav sau covoare colorate din lânã
ºi unelte specifice oierilor, în casã Mariei
Dimiloþ a fost recreatã atmosfera unei
gospodãrii specifice perioadei începului
de secol XX.

Despre autenticitatea acestui mic
muzeu a aflat chiar ºi Grigore Leºe, rap-
sodul popular ajungând pânã la Pietri-
ceaua unde a rãmas uimit de ceea ce a
descoperit între pereþii de lemn bãtrân.

A rugat-o pe Maria Dili-
moþ sã pãstreze cu sfinþe-
nie mai ales costumul bãr-
bãtesc din postav, þesut din
lânã neagrã, cu care bãtrâ-
nii satului se îmbrãcau în
zile de sãrbãtoare.

Pereþii casei, spoiþi cu
var alb, sunt agãþate zeci
de ii colorate, vechi chiar ºi
de 160 de ani, dar ºi ºter-
gare sau perdele þesute ºi
brodate de bunica Mariei
Dilimoþ.

Toate aceste obiecte
au fost adunate de-a lungul anilor din
podurile caselor, aruncate de oameni
care nu au putut sã aprecieze valoarea
lor. Bãtrâna din Pietriceaua spune cã a
pãstrat absolut tot ce a putut, chiar ºi
copaia în care mama ei o scãlda sau
doniþele ºi putineiele în care se pãstrau,
pe timpuri, apa ºi laptele.

În camera din faþã a casei, chiar
lângã sobã cu lemne, tanti Maria a aºe-
zat la loc de cinste rãzboiul de þesut la
care trei generaþii de femei au lucrat co-
voare din lânã sau pânzã albã care ulte-
rior a fost transormatã în ii, ºtergare sau
marame.

Maria Dilimoþ spune cã a obosit
acum ºi cã a încetat sã mai lucreze, în
primul rând pentru cã sãnãtatea nu o
mai ajutã, dar ºi pentru cã nepoþii ºi strã-
nepoþii ei nu apreciazã lucrurile auten-
tice, tradiþionale.

„Am vãzut cã se cumpãrã pãturi din
acelea subþiri ºi foarte colorate. Sunt
foarte toxice. Îmi tot spune ginerele meu
cã nu o sã mai trãiascã cât mine. Pãi nu
mai trãiþi, mãi! Pentru cã eu am dormit
pe paie, avea mãmica un sac mare cu
otavã ºi o primeanea ºi toamna ºi primã-
vara ºi mã înveleam cu o plapumã de
lânã. Pãi voi cu ce vã înveliþi, mãi? Pe
burete dormiþi cu burete vã înveliþi. Cre-
deþi cã e bine? La nora mea în casã am
vãzut pe pat o cârpã neagrã. Pentru ce
sã mai þes? Sã le þinã teanc ºi sã le mã-
nânce moliile?” spune Maria Dilimoþ.

Singurii care par cã mai apreciazã
valorile strânse în cãsuþa din vârful dealu-
lui de tanti Maria par a fi doar strãinii, ca-
re vin regulat la Pietriceaua. Sunt atraºi
de tanti Maria cu mâncare tradiþionalã,
specificã zonei, bulzul cu brânzã de bur-
duf, sarmalele ºi supa de gãinã fiind me-
niul în faþa cãruia nimeni nu poate re-
zista.

Pentru cã ne aflãm în Sãptãmâna
de dinaintea Sãrbãtorilor Pascale, tanti
Maria ne învaþã cum sã vopsim ouãle
fãrã sã folosim prafuri toxice pe care
atât de mult le urãºte.

“Culoarea roºie este cel mai uºor

de obþinut. Roºul închis, pentru cã cel
deschis este mai greu ºi nici eu nu mai
am reþeta. Se fierbe bine sfecla roºie ºi
se pune un strop de oþet. În zeamã se
introduce ouãle fierte. Pentru galben pai
se fierb frunze de gutui, coji de ceapã ºi
de tei. Verdele e mai greu sã-l potriveºti.
Se obþine un verde nuculiu, dacã fierbi
frunzã de mesteacãn, din coajã de anin,
faci mai multe feluri de marouri. Tot aºa
colorãm ºi lâna. Totul este natural, nimic
toxic”, explicã femeia.

Cei care vor sã facã o vizitã la micul
muzeu al Mariei Dilimoþ, trebuie sã ajun-
gã mai întâi în centrul comunei Brebu,
apoi, din faþa parcului central, trebuie
sã vireze la stânga, spre Pietriceaua. Co-
borâþi pe lângã lac ºi þineþi drumul înain-
te, câþiva kilometri, pânã ce vã apare în
cale un indicator care vã anunþã cã aþi
ajuns în Pietriceaua. De aici, tot îniante,
lãsaþi pe partea stângã Cãminul Cultu-
ral, treceþi pe lângã Bisericã ºi cimitir ºi
urcaþi pânã ce ajungeþi la o rãspântie
marcatã printr-o troiþã. Ar fi bine sã lãsaþi
maºina aici, pentru cã drumul nu mai
este asfaltat ºi oricum nu mai este mult
de mers pânã în dreptul gospodãriei Ma-
riei Dilomoþ. De la rãspântie, faceþi dreap-
ta ºi mergeþi cam 200 de metri pe jos.
Nu aveþi cum sã rataþi curtea pentru cã
în faþa portiþei din lemn se aflã din nou o
troiþã, iar în mijlocul curþii se aflã o masã
rotundã din piatrã de moarã.

D.F.

Muzeul satului din Pietriceaua, o comoarã vie vizitatã anual de zeci de turiºti strãini
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Angajaþii Penitenciarului din Ploieºti, situat
pe strada Rudului, se confruntã zilnic cu
persoane care vor sã introducã în spatele gratiilor
obiecte interzise, comandate de cele mai multe
ori de cei aflaþi în spatele gratiilor. Telefonul mobil
ºi accesoriile specifice par a fi obiectele cel mai
mult dorite de persoanele private de libertate.

Pentru cã astfel de aparate, care le-ar putea
permite deþinuþilor sã comunice cu lumea din
exterior, inclusiv cu victimele sau cu pãrþile
anchetate în dosarele lor, telefoanele, nu sunt
deloc premise în puºcãrie. Asta nu înseamnã
cã nu ajung în celulele condamnaþilor. Zi de zi,
spun gardienii, sunt depistate tot felul de metode
inedite pentru ca telefonul sã poatã ajunge la
destinatar.

Fiind vorba despre un penitenciar care îºi
are sediul chiar în centrul oraºului, iar clãdirea
are drept vecini mai multe locuinþe particulare,
dar ºi o stradã intens circulatã, foarte des
obiectele interzise în închisoare sunt aruncate
peste gard de rude sau prieteni ai deþinuþilor.
Sistemul de alarmã alerteazã imediat gardienii
cã ceva nu este în regulã ºi atunci încep
cãutãrile, iar uneori se apeleazã chiar ºi la câini
special antrenaþi.

Ce a pãþit destinatarul
telefonului

Pentru cã au constatat cã prin metoda cea
mai simplã, telefoanele ajung din ce în ce mai
greu în camera de detenþie, persoanele private
de libertate s-au specializat ºi au apelat acum la
diferite gadget-uri care sã-i ajute sã scape fãrã
a fi prinºi. Astfel, o dronã Phantom a fost inter-
ceptatã chiar deasupra curþii interioare a Pe-
nitenciarului Ploieºti de cãtre gardieni. Pentru
cã aparatul zbura la o distanþã destul de mare,
gardienii au fost nevoiþi sã se înarmeze cu mãturi
pentru a putea doborî drona. Au aºteptat mai
întâi sã vadã cãtre ce fereastrã a celulelor se
îndreaptã ºi apoi au trântit-o la pâmânt cu o
coadã de mãturã!

Drona avea o misiune sigurã. Avea ataºat
de corpul principal un telefon mobil care ar fi
trebuit sã ajungã la un bãrbat, recidivist, con-
damnat pentru mai multe infracþiuni de furt.
Destinatarul a fost identificat, iar ca pedeapsã a
fost mutat într-un alt penitenciar unde existã
regim de maximã siguranþã. De asemenea,
reprezentanþii Penitenciarului au sesizat Poliþia

ºi Parchetul pentru a identifica ºi expeditorul, ºi
el pasibil de pedeapsã cu închisoarea de la ºase
luni la un an.

Salamul ºi pâinea, cele
mai bune ascunzãtori

“În penintenciar sunt interzise telefoanele
mobile, stick-urile, hands free-uri, alcoolul ºi
obiectele contondente ºi tãioase. Pedeapsa
pentru introducerea în penitenciar a acestor
obiecte este de la ºase luni la trei ani sau
amendã. Nu deþinuþii sunt sancþionaþi, ci rudele
sau prietenii care sunt descoperiþi când introduc
astfel de obiecte în penitenciar. Se decide, de
asemenea, interzicerea accesului în Penitenciar
pe o perioadã de ºase luni sau un an ºi se
sesizeazã organele de poliþie. Avem frecvent
astfel de cazuri. Introducerea obiectelor

interzise se disimuleazã în încãlþãminte, în haine,
în alimente, salam, conserve sau pâine. Iar ul-
tima metodã inovativã este cea cu drone. Trebuie
vigilenþã maximã, doar cã sistemele aeropurtate
de tip dronã sunt interceptate imediat deoarece
emit semnale acustice ºi sonore ºi sunt foarte
uºor de reperat de cãtre agenþii dispozitivului
de pazã. Periodic se fac percheziþii în interiorul
locului de deþinere, cât ºi în camerele de

Telefoane mobile introduse în
Penitenciarul Ploieºti cu drona

deþinere. Suntem ajutaþi ºi de unitatea caninã,
care vine de la Penitenciarul Mãrgineni cu câini
special dresaþi pentru depistarea telefoanelor
mobile ºi a drogurilor. Persoanele private de
libertate sunt pedepsite în cazul în care se
gãsesc asupra lor astfel de obiecte, în sensul
cã li se interzic anumite drepturi. Drona a fost
interceptatã în cursul nopþii de cãtre agenþii din
sectorul operativ ºi siguranþa deþinerii. Emitea

semnale acustice ºi sonore ºi a fost doborâtã
cu o mãtruã. Imediat s-a dispus cercetarea
persoanei în cauzã care s-a descoperit cã ar fi
comandat respectiva dronã. Au fost sesizate
organele de poliþie pentru cã dorna respectivã
avea ataºatã un telefon mobil. Deþinutului i s-a
fãcut raport de incident ºi a fost mutat în regim
de maximã siguranþã”, a declarat subcomisar
Cristina Comnea.

Telefoanele din
închisoare, folosite la

înºelãciuni

În ultimii doi ani, în Penitenicarul ploieºtean
au fost identificate sute pe obiecte interzise, cele
mai multe fiind, aºa cum am precizat anterior,
telefoane ºi accesorii ale acestora. Asta nu
înseamnã cã cei care vin sã-ºi viziteze apropiaþii
aflaþi în spatele gratiilor nu încearcã sã introducã
ºi alte lucruri la fel de periculoase. De exemplu,
spun angajaþii închisorii, au fost identificate
chiar ºi pliculeþe cu droguri sau chiar arme albe,

dar ºi o sticluþã cu o substanþã galben-verzuie,
care a fost predatã specialiºtilor de la BCCO
pentru a se stabili cu exactitate conþinutul reci-
pientului. Mai mult, în timpul raziilor care se fac
în celulele deþinuþilor, gardienii au fost surprinºi
sã gãseascã un perete întreg transformat într-
un adevãrat depozit de obiecte interzise.
Aproape în spatele fiecãrei plãci de faianþã se
afla o firidã sãpatã în perete, unde deþinuþii
ascundeau de regulã telefoane ºi încãrcã-
toare.

Acestea sunt folosite în mod special la
infracþiuni, nu neapãrat pentru a þine legãtura
cu rudele ºi prietenii, spun gardienii. Nu de pu-
þine ori au fost depistate persoane private de
libertate care înºelau bãtrâni sau perosane naive
prin, deja celebra metodã, Accidentul. Cei apelaþi
erau minþiþi cã o rudã de-a lor a fost implicatã
într-un accident grav ºi are nevoie de bani pentru
avocat. Cei care picau în plasã erau îndrumaþi
sã achite sume de bani, de ordinul sutelor de
euro, în anumite conturi, banii fiind ridicaþi de
complicii puºcãriaºilor.

Situaþia telefoanelor
mobilã gãsite în

Pentienciarul Ploieºti
în ultimul an

În  Penitenciarul Ploieºti în urma perche-
ziþiilor efectuate, au fost descoperite obiecte
interzise anul 2016, astfel: 168 de telefoane
mobile (27 asupra deþinuþilor, 64 in camerele

de detinere ºi spaþiile unde deþinuþii au acces,
inainte de intrarea in posesia acestora 77); 130
cartele SIM (26 asupra deþinuþilor, 55 asupra
persoanelor sosite la vizite, 49 cu ocazia
percheziþiilor generale ºi controalelor inopinate);
30 de încãrcãtoare (unul asupra deþinuþilor),
precum ºi alte obiecte interzise ca: aparate de
tatuat, cuþite improvizate, fierbãtoare
improvizate, carduri de memorie, acumulatori,
hands-free-uri ºi alcool.

Datoritã eforturilor depuse ºi a mãsurilor
luate, a scãzut numãrul telefoanelor mobile
descoperite dupã  intrarea în posesia deþinuþilor
de la 146 în cursul  anului 2015 la 91 în anul
2016. În acest an, la Penitenciarul Ploieºti, s-au
descoperit 30 de telefoane mobile, 12 înainte
de intrare în posesie ºi 18 în posesia lor.

Aparatul a fost interceptat
în zbor ºi doborât cu …mãtura!

(D.F.)
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(Colegiul Naþional „Alexandru Ioan
Cuza” Ploieºti), Alexia Cristiana Licã (Co-
legiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti).

Clasa a X-aClasa a X-aClasa a X-aClasa a X-aClasa a X-a: Premiul I - Bianca
Moise (Colegiul Naþional „Ion Luca
Caragiale” Ploieºti); Premiul II - Rebeca
Pascu (Liceul Tehnologic „Constantin
Cantacuzino” Bãicoi), Teodora Niculescu
(Colegiul Naþional „Alexandru Ioan
Cuza” Ploieºti), Iulia Marin (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti), Lo-
rena Elena Panã (Colegiul Naþional Militar
„Dimitrie Cantemir” Breaza); Premiul III
– Delia Alexandra Badea (Colegiul
Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti),
Alexandra-Maria Stroescu (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti), Flavia
Drãghici (Colegiul Naþional „Alexandru
Ioan Cuza” Ploieºti); Menþiuni – Maria-
Izabela Bunescu (Colegiul Naþional „Ion
Luca Caragiale” Ploieºti), Victor Ducu
(Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia),
Amalia Girtan (Colegiul Naþional „Alexan-
dru Ioan Cuza” Ploieºti), Alexandra Mo-
jea (Colegiul Naþional „Nicolae Grigo-
rescu” Câmpina), Ioana-Alexandra Proto-
popescu (Colegiul „Mihail Cantacuzino”
Sinaia).

Clasa a X-aClasa a X-aClasa a X-aClasa a X-aClasa a X-a (intensiv/bilingv): Men-
þiune – Roxana ªtefania Balcan (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti).

Clasa a XI-aClasa a XI-aClasa a XI-aClasa a XI-aClasa a XI-a: Premiul III - Marius
Fabian Istrate (Liceul Teoretic „ªerban
Vodã” Slãnic), Gabriela Ioniþã (Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” Ploieºti),
Andrei Cojocaru (Colegiul Naþional „Ion
Luca Caragiale” Ploieºti), Bianca Andreea
Micu (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti); Menþiune – Andra Câmpeanu
(Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti).

Clasa a XI-aClasa a XI-aClasa a XI-aClasa a XI-aClasa a XI-a (intensiv/bilingv):
Premiul III – Mioara Adina Lãptucã (Cole-
giul Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Plo-
ieºti); Menþiuni - Raluca Veronica Asa-
nache (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti), Georgiana-Silviana Naftanailã
(Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti).

Clasa a XII-aClasa a XII-aClasa a XII-aClasa a XII-aClasa a XII-a: Premiul III - Eliza-
Gabriela Coman (Colegiul Naþional „Ion
Luca Caragiale” Ploieºti), Lavinia-Alexan-
dra Dãscãlescu (Colegiul „Mihail Canta-
cuzino” Sinaia).

Clasa a XII-aClasa a XII-aClasa a XII-aClasa a XII-aClasa a XII-a (intensiv/bilingv):
Premiul II - Ioana Alexandra Birta (Colegiul
Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti);
Premiul III - Georgiana Marinica (Colegiul
Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti)
ºi Mihaela Alexandra Dinu (Colegiul
Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti).

Lotul Prahovean pentru
etapa naþionalã

Etapa naþionalã este programatã a
avea loc în perioada 24-28 aprilie, la Gura
Humorului, judeþul Prahova fiind
reprezentat de cãtre: Maria Daniela Lupu
(Liceul Tehnologic Mãneciu), Alexandra-
Bianca Bãicoianu (ªcoala Gimnazialã
„Ion Câmpineanu” Câmpina), Maria
Laura Roºu (Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti), Maria Bãlãlãu
(Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti), Bianca Moise (Colegiul Naþional
„Ion Luca Caragiale” Ploieºti), Marius
Fabian Istrate (Liceul Teoretic „ªerban
Vodã” Slãnic), Ioana Alexandra Birta
(Colegiul Naþional „Alexandru Ioan
Cuza” Ploieºti), Eliza-Gabriela Coman
(Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti).

Clasa a VII-aClasa a VII-aClasa a VII-aClasa a VII-aClasa a VII-a: Premiul I – Maria
Daniela Lupu (Liceul Tehnologic Mã-
neciu), Roxana Andreea Voinea (ªcoala
Gimnazialã „Carol I” Plopeni), Diana-
Maria Jugãnaru (ªcoala Gimnazialã
„Principesa Maria” Sinaia), Andreia
Monica Ionescu (Colegiul Naþional „Jean
Monnet” Ploieºti), Denisa Mihaela
Nicolae (ªcoala Gimnazialã „I. A.
Bassarabescu” Ploieºti), Ioana Olivia
Petre (ªcoala „H. M. Berthelot” Ploieºti);
Premiul II - Andrei Luca Bolovan (Liceul
Teoretic „ªerban Vodã” Slãnic), Andreea
Angelescu (Liceul Tehnologic Mãneciu),
Roxana Bianca Buzilã (ªcoala
Gimnazialã Scorþeni), Monica Maria
Dima (ªcoala Gimnazialã Centralã
Câmpina), Irina Antonia Ghencea (Liceul
Teoretic „ªerban Vodã” Slãnic), Diana
Andreea Frînculeþ (Liceul Tehnologic
Mãneciu), Natalia-Alexia Hiticaº (ªcoala
Gimnazialã „Ion Câmpineanu” Câm-
pina), Alexia Claudia Panã (ªcoala
Gimnazialã Mãgurele); Premiul III –
Andrei Ignat (Colegiul Naþional „Ion Luca
Caragiale” Ploieºti), Ana-Maria Brânzea
(ªcoala Gimnazialã „George Enescu”
Sinaia), Raluca Bãrbieru (ªcoala „H. M.
Berthelot” Ploieºti), Andreea Alexandra
Nicolae (ªcoala Gimnazialã Mãgurele),
Teodora Tofan (ªcoala Gimnazialã
„Principesa Maria” Sinaia); Menþiuni –
Andreea Mihaiu (Liceul Tehnologic
Mãneciu), Delia Ioana Papp (Colegiul
Naþional „Jean Monnet” Ploieºti), Ioana
Alexia Savu (ªcoala Gimnazialã Centralã
Câmpina), Mãlina Georgiana Stoian
(ªcoala Gimnazialã Centralã Câmpina),
Elena Alina Tache (ªcoala Gimnazialã
„Sf. Vineri” Ploieºti), Raisa Ionescu
(ªcoala Gimnazialã „Sf. Vineri” Ploieºti),
Diana-Florina Moise (ªcoala „Profesor
Nicolae Simache” Ploieºti).

Clasa a VIII-aClasa a VIII-aClasa a VIII-aClasa a VIII-aClasa a VIII-a: Premiul I -
Alexandra-Bianca Bãicoianu (ªcoala
Gimnazialã „Ion Câmpineanu” Câm-
pina) ºi ªtefania Luminiþa Stroe (ªcoala
Gimnazialã „Carol I” Plopeni);

Premiul II – Roxana Elena Popescu
(ªcoala Gimnazialã Cocorãºtii Mislii),
Alex Creþu (ªcoala Gimnazialã Centralã
Câmpina), Simion Dragoº Neder
(ªcoala Gimnazialã Cocorãºtii Mislii),
Ioana Zãvoianu (ªcoala Gimnazialã
„Principesa Maria” Sinaia); Premiul III -

Mihnea-ªtefan Ilie (ªcoala Gimnazialã
„George Enescu” Sinaia), Ioana Mihai
(ªcoala „Profesor Nicolae Simache” Plo-
ieºti), Victor Andrei Mocanu (ªcoala Gim-
nazialã Cocorãºtii Mislii), Adela-Cristiana
Iorga (ªcoala Gimnazialã „Sf. Vineri”
Ploieºti), Andreea Roberta Marin (Co-
legiul Naþional „Jean Monnet” Ploieºti),
Andreea Cucu (ªcoala Gimnazialã
„Principesa Maria” Sinaia); Menþiuni –
Maria Cosmina Georgescu (ªcoala „H.
M. Berthelot” Ploieºti), Ioana Crãciun
(ªcoala Gimnazialã „Sf. Vineri” Ploieºti),
Andra Ana-Maria Cîmpean (ªcoala Gim-
nazialã „Sf. Vineri” Ploieºti), Rebeca
Magdaº (Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”
Breaza).

Clasa a IX-aClasa a IX-aClasa a IX-aClasa a IX-aClasa a IX-a: Premiul I – Maria
Bãlãlãu (Colegiul Naþional „Ion Luca
Caragiale” Ploieºti); Premiul II – Ale-
xandra Cãtãlina Negoiþã (Colegiul Naþio-
nal „Mihai Viteazul” Ploieºti), Laura-
Tatiana Savaston (Colegiul Naþional
„Nichita Stãnescu” Ploieºti), Maria
Andrada Bulai (Colegiul Naþional „Ion
Luca Caragiale” Ploieºti), Diana Militaru
(Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti), Alexandra Tofan (Colegiul
„Mihail Cantacuzino” Sinaia); Premiul III
- Milena Ilaºi (Colegiul Naþional „Ion Luca
Caragiale” Ploieºti), Bianca Gabriela
Dobre (Colegiul Naþional „Nicolae
Grigorescu” Câmpina), Laura Vasile
(Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Plo-
ieºti); Menþiuni - Iustina Florea (Colegiul
Naþional „Nicolae Grigorescu” Câmpi-
na),  Ruxandra Cosmescu (Colegiul
Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti),
Maria-Georgiana Mihalache (Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” Ploieºti),
Clara Teodora Erimia (Colegiul Naþional
Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza),
Andrei-Marian Enache (Colegiul Naþional
„Nicolae Grigorescu” Câmpina), Maria-
Andreea Motoroiu (Colegiul Naþional
„Nicolae Grigorescu” Câmpina), Teodora
Nuþã (Colegiul Naþional „Nicolae
Grigorescu” Câmpina).

Clasa a IX-aClasa a IX-aClasa a IX-aClasa a IX-aClasa a IX-a (intensiv bilingv):
Premiul II – Maria Laura Roºu (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti);
Premiul III  - Paula Vrabie (Colegiul
Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti);
Menþiuni – Alexandra Ioana Cîrjan

Joi, 30 martie 2017, a fost o zi din
calendar cu o semnificaþie aparte pentru
comunitatea educaþionalã din Ceptura.
Întotdeauna, sfârºitul de martie, începu-
tul de primãvarã, este poetic, este cultu-
ral, poate ºi pentru cã, de câþiva ani,

Festivalul Internaþional de Poezie „Nichi-
ta Stãnescu” se desfãºoarã pe scena
din localitate. Este ziua în care întreaga
suflare poeticã îºi omagiazã ocrotitorul
spiritual, pe Nichita, al cãrui nume perso-
nalizeazã ºcoala ºi defineºte de fapt
lãcaºul de culturã al satului.

Este ziua în care foºtii ºi actualii elevi
ºi dascãli sunt împreunã. Se bucurã,
deapãnã amintiri, devin nostalgici dar
neputincioºi în faþa timpului care nu
iartã, dar ºi a vremurilor. Zeci ºi zeci de
elevi s-au format la acestã ºcoalã, pentru
a deveni apoi oameni de care societa-
tea are nevoie, fiind exemple de viaþã,
de urmat pentru generaþii ºi generaþii.
Primãria, Consiliul Local, Biserica satului
ºi nu în ultimul rând Consiliul Judeþean,
ne-au fost alãturi ca de fiecare datã.
Inginerul Ion Mîrzescu, colegul de ºcoalã
în viaþã al poetului s-a aflat printre noi.
Ce privilegiu!

La manifestãri a participat ºi o dele-
gaþie condusã de domnul Nicoale Buzu
din comuna Peresecina, raionul Orhei,

Republica Moldova cu care localitatea
noastrã se înfrãþeºte, însoþit fiind ºi de
primarul din Ruseºtii Noi, raionul Ialo-
veni, domnul Paul Codreanu, cãci unde-
s doi puterea creºte. Coincidenþã? Fraþii
basarabeni vor unirea, care dacã se va

produce, va fi din pãcate, paradoxal, între
români ºi români. Generalul(r) Constan-
tin Degeratu ºi Contraamiralul de flotilã
Dr. Constantin Ciorobea, foºti elevi ai ºco-
lii, au rãspuns prezent la invitaþia noas-
trã.

Întotdeauna, întâlnirile sentimen-
tale trezesc amintiri, dar ºi nostalgii.
Toate au fost imortalizate în revista ºcolii,
intitulatã poate predestinat „Împreunã
reuºim!” Armata uneºte. Argumentul?
ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale
Mangalia a fost alãturi de noi. Un excep-
þional spectacol literar s-a încheiat pe
paºi de dans, cãci versurile poetului se
completeazã minunat doar cu muzica.
La final s-au depus flori la statuia poe-
tului din incinta ºcolii ºi s-au fãcut foto-
grafii pentru vitrina cu amintiri.

Astfel, s-a mai încheiat o întâlnire
de suflet. Sincere mulþumiri tuturor.

Revedere bunã, în 2018!

O poveste ...scurtã, o activitate din
proiectul „Gândeºte verde, gândeºte
curat” – coordonatã de cãtre Agenþia
de Mediu Prahova, Colegiul „Spiru Haret”
ºi comunitatea localã.

Pentru o zi, elevii Colegiului Spiru
Haret au fost  mesageri ai campaniei de
informare ecologicã „Natura ºi joaca în
parcul verde-esenþa copilãriei fericite, în
care au avut loc întâlniri prieteneaºti cu
locuitorii zonei spaþiului
verde, locul unde am
întreprins acþiuni ecolo-
gice: curãþat, plantat în
zone care aveau nevo-
ie, etichetat copacii cu
denumirea ºi specia
din care fac parte fieca-
re.

Echipa ecohare-
tienilor, împreunã cu
profesorii Mirela Popa,
Irina Iliaº, Gheorghe
Bîlgã ºi Minodora Petriºor, au mobilizat
„mugurii de ecologiºti” (copiii), sã le arate
cum sã planteze pomi. Bucuroºi ºi cu-
rioºi, spontani dar gãlãgioºi, ei au reuºit,
în stilul lor propriu, sã planteze pomiºorii.
Au învãþat ºi lucruri noi, despre impor-
tanþa pãdurilor, despre respectul faþã de
naturã, despre necesitatea implicãrii în
mãrirea suprafeþelor vegetale etc.

Frânturi de bucurii, fapte verzi, înlo-
cuirea pomilor uscaþi – au fost motive
pentru care am realizat ºi o lecþie de
plantare, de luna Pãdurii, aprilie.

Martorã la trãirile ºi bucuriile noastre
e imaginea – final al realizãriilor proiec-

tului ce va prinde viaþã în spaþiul verde.
Deºi s-a încheiat, nu pot spune decât

„Respect”  ºi sã nu lãsãm Timpul sã
treacã ºi Bucuria micuþilor sã plece....
din ambianþa prieteneascã a campaniei
pentru Verde.

Cuvintele pleacã, rãmân sentimen-
tele, faptele ºi dãruirea noastrã, a celor
de la Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti, ca
luna Pãdurii sã fie mereu... verde ºi

curatã.
Felicitãm Agenþia de Mediu pentru

proiectul ecologic iniþiat, mulþumim
cadrelor didactice implicate ºi copiilor
care au plantat pentru Ploieºti, pentru
viitor, pentru noi, alãturi de noi... pentru
parcul lor.

„A înþelege natura înseamnã a
înþelege viitorul, dar a face ceva pentru
salvarea naturii atât de ameninþatã azi
înseamnã a contribui la fericirea ome-
nirii”.

A fost stabilit lotul de elevi care o sã reprezinte judeþul Prahova la etapa
naþionalã a Olimpiadei de Matematicã, competiþie gãzduitã de Timiºoara, în
perioada 19-22 aprilie, pentru clasele V-XII. Astfel, din cei 15 elevi prahoveni,
12 provin de la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti: la clasa a V- a – Daria
Gabriela Dicu ºi Analisa Maria Damoc; clasa a VI-a – Alexandru Daniel Dumitru
ºi Matei Alexandru Dobrescu; clasa a VII-a – Bianca Florina Barbu ºi Alexandru
Ghiþã; clasa a VIII-a – Andrei Drãgan ºi Alexandru Tãnãsescu; clasa a IX-a –
Mihai Daniel Mincu; clasa a X-a – Alexandru Mircea Gabriel Ilie, Adrian Gabriel
Cãpraru; clasa a XII – a – Cezar Mihail Alexandru.

De la Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Ploieºti vor participa: clasa a
X-a – Vasile IC Teodor Constantin ºi Bonifate Fl Tudor Nicolae – clasa a XI-a.

Colegiul National „Nicolae Grigorescu” din Câmpina va fi reprezentat de
elevul Mihnea Vîrlan – clasa a IX-a.

Premianþii Olimpiadei de Limba
Francezã, etapa judeþeanã

Mihail MarinescuMihail Marinescu

Lotul prahovean pentru Olimpiada de
Matematicã, etapa naþionalã

Cu respect pentru
aprilie, luna Pãdurii!

Raluca Lupei – clasa a X-a B,
Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti

Moment poetic la ªcoala Gimnazialã
„Nichita Stãnescu” din Ceptura

Prof. Emilian Deaconescu –
director ªcoala Gimnazialã
„Nichita Stãnescu” Ceptura
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 cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 
Vinerea Mare

latã-ne cu toþii astãzi la denia din
vinerea Patimilor -Vinerea Mare în jurul
Sfântului Epitaf al Mântuitorului Hristos,
cu fãclii aprinse în mâini ºi cu primele
flori ale primãverii, ca sã aducem odatã
cu rugãciunile noastre de mulþumire ºi
lacrimile noastre de pocãinþa Mântui-
torului nostru rãstignit pe crucea Golgotei
pentru iertarea pãcatelor noastre ºi
împãcarea cu Dumnezeu. Inimile noas-
tre ale tuturor, ca niºte altare de credinþã
ºi iubire, cu sufletele înduioºate de jertfã
Fiului lui Dumnezeu sãvârºitã pe Golgo-
ta durerilor, tresar la Psalmi ºi dulcea
cântare de searã înmurmurarea Pro-
hodului Domnului. Participând parcã
mai mult ca oricând cu fiinþa noastrã
întreagã la aceasta Sfânta Rugãciune a
durerii lumii, când Biserica lui Hristos
comemoreazã îngroparea Scumpului ei
întemeietor, sã dãm glas inimii noastre
ºi pe calea cea lãuntrica a sufletului
curat sã ne transportãm peste vremi ºi
peste spaþii acolo departe în þara jert-
felor ºi a nãdejdilor noastre de bine în
ziua cea mai tristã din istoria mântuirii
noastre. Printre porþile deschise ale
rugãciunii ºi ale dorurilor de mântuire
privind cu conºtiinþa unei totale integrãri
a fiinþei noastre întregi în acest sfânt
omagiu de venerare adus lui Hristos
Domnul, sã cernem din stihurile melo-
dioase ale prohodului pulberea de aur
a dãruirii noastre pe altarul smereniei ºi
al jertfei celei de-a pururea mântuitoare.
În aceastã searã sfântã, în Bisericile
noastre de lemn îmbãtrânite, odatã cu
veacurile, ca ºi în Catedrale, toate sufle-
tele se vor uni în imn de prohod ca sã
trãiascã ºi sã comemoreze îngroparea
Domnului ºi Mântuitorului nostru lisus
Hristos fãcut om, pe noi oamenii sã ne
facã din nou pãrtaºi ai împãrãþiei Ce-
reºti. Vom cãuta sã adâncim pe mãsura
puterii ºi a sufletului nostru pasaje sfinte

din acest imn de prohod în care s-a
pãstrat adevãrul dogmatic al credinþei
noastre strãmoºeºti întipãrit în cadrul
minunat al primãverii, în care primãvara
mântuirii noastre îºi pune semnul sau
asupra întregii noastre vieþi spirituale.
Este clipa supremã în care pãmântul
lasã în mormânt ca pe un om pe Dãtã-
torul vieþii veºnice. Este clipa de jale în
care muritorii îngroapã ca pe un mare
mort pe Cel nemuritor, cel care a dat
viaþã tuturor. Este clipa de durere în care
viaþa se pogoarã în mormânt ca sã bi-
ruiascã moartea prin Înviere. Cu senti-
mente de admiraþie pline de smerenie
de iubire ºi de nãdejde, în cugetãri împle-
tite cu tot tezaurul nostru dogmatic în
peisaje ce seamãnã în dimensiunea lor
ºi care vor cuprinde cerul, pãmântul ºi
infernul, întreaga suflare ortodoxã va
depune odatã cu florile omagiul în faþa
Icoanei punerii în mormânt a Domnului
Hristos. Se desprind din minunata
icoanã a prohodului câteva persoane
sfinte care ilustreazã durerea, credinþa
ºi nãdejdile noastre de bine. În lumina
Dumnezeirii lui Hristos se reflectã în
mod cu totul deosebit chipul plin de
suferinþã al Maicii Domnului, Pururea
Fecioara Maria care în aceste clipe
sfiinþe îºi reaminteºte de vechile prorocii
ale Arhanghelului GavriiI sau ale bãtrâ-
nului Simion. Durerea fãrã de margini a
Maicii Domnului capãtã o razã de lumi-
nã cereascã ºi cât de frumos se opreºte
pânã inspiratului autor al prohodului sã
zugrãveascã chipul lui losif din Arimatea
pe care îl aseamãnã cu bãtrânul losif
cel care altãdatã i-a slujit la fugã în Egipt
ºi care acum îl va aºeza în mormânt. ªi
astãzi ca ºi în clipele de demult, durerea
înlãcrimatã a Vinerii celei Mari se va lu-
mina încet-încet conducându-ne pe noi
pe toþi spre zorii strãlucitori ai învierii.
Aceastã manifestare bimilenarã se
concretizeazã în duioasa rugãciune pe
care a înãlþat-o în clipa îngropãrii sale ºi
va rãsuna pânã la sfârºitul veacurilor.

Învierea Domnului

Acesta este salutul nostru sfanþ ºi
sfinþit de veacuri cu care noi, creºtinii ne
întâmpinam de Sfintele Paºti, cu inimile
pline de cea mai înaltã bucurie cunos-
cutã în lumea întreagã: Bucuria învierii
Domnului, care se înalta ca o infinitã co-
loana de lumina între douã lumi: lumea
vieþii ºi lumea morþii. Adevãrat a înviat!
ªi negurile morþii s-au risipit. Este cu ade-
vãrat certitudinea ºi mãrturia corespun-
zãtoare adevãrului Sfintei învieri!

Fiorul ce a strãbãtut lumea acum
douã mii de ani, care a cutremurat ºi
pietrele ºi inimile de piatra s-a extins pe
faþa pãmântului de la o margine la cea-
laltã a lumii. S-a întâmplat atunci cel mai
mare ºi mai extraordinar eveniment din
istorie. Mântuitorul nostru lisus Hristos
cel rãstignit ºi îngropat, din mormânt s-a
înãlþat la cer, de unde venise.

Numai El a venit din cer ºi ne-a spus
cã este acolo ºi tot numai El a înviat din
morþi, a biruit moartea ºi s-a înãlþat întru
slava ca sã ne deschidã nouã calea spre
împãrãþia Cerurilor. Prin moartea ºi prin
învierea Sa, Domnul ºi Mântuitorul nos-
tru lisus Hristos a adus în lumea întreagã
un aluat ceresc, care a dospit toatã
framantura istoriei ºi a amestecat cu
germenii nemuririi, toate speranþele
lumii. Toate generaþiile creºtine au
rãspuns în unanimitate ca Domnul lisus
Hristos a înviat cu adevãrat ºi au întãrit
mãrturia lor adesea cu sânge de martiri.
De aceea ºi rãspunsul nostru nu este
doar un ecou îndepãrtat, ci este viu,
înrãdãcinat în viaþa noastrã de aici ºi de
dincolo, este un adevãr mai tare decât
moartea. învierea Domnului nu este un
fapt divers ºi nimic mai mult, nu este un
eveniment local petrecut o singurã datã!
învierea Domnului ºi Mântuitorului
nostru lisus Hristos este un fapt real cu
virtuþi veºnice, pentru cã este veºnica,
ea depãºind ºi timpul ºi spaþiul!

De veºnicia ei noi ne legãm cu toate
puterile acelea care alcãtuiesc ceea ce
este veºnic în om. Astfel, Învierea Dom-
nului a învins moartea ºi a deschis porþile
împãrãþiei Cerurilor, ne-a deschis nouã
tuturor perspectiva veºniciei. De aceea
moartea nu-i înspãimânta pe creºtinii
adevãraþi. Grija lor cea mare este ca
moartea sã nu-i gãseascã nepregãtiþi ºi
nevrednici de împãrãþia de Sus, împãrã-
þia Cerurilor.

Pentru cei vechi, Pastele însemna
„trecere” ºi anume trecerea de la robie
la libertate. Era un simbol foarte puternic
care le amintea de datoria categoricã
de a-i respecta toatã istoria lor.

Pentru noi ºi pentru Sfânta noastrã
Biserica, Sfintele Paºti înseamnã praz-
nicul de eliberare din stãpânirea celui
rãu ºi supunerea la rânduielile Þâþului
Ceresc. Cãci aceasta este singurã ºi de-
plinã libertate, fiindcã liber cu adevãrat
este numai acela care se supune voii
lui Dumnezeu. ªi pentru Sfânta noastrã
Biserica, Sfintele Paºti, reprezintã cu
adevãrat o mare trecere realã din moar-
te la viaþã ºi de la Pãmânt la Cer. Pentru
aceastã trecere, noi trebuie sã fim gata
oricând.

Învierea Domnului este garanþia în-
vierii noastre, cãci El pentru noi ºi pentru

a noastrã mântuire a îndurat torturile
rãstignirii pe Crucea Golgotei ºi a înfruntat
moartea. Crucea lui este cu adevãrat o
culme a durerii aºa cum pentru cei ce-l
rãstignesc este o culme a cruzimii. Este
cea mai înaltã culme a cruzimii din lu-
mea întreagã, de pe care se zãresc cel
mai adânc valurile însângerate ale lumii.
Numai din vârful ei se poate vedea Ce-
rul cu Mila lui ºi cu tainele dumnezeieºti
ale mântuirii noastre. Numai convinºi
de acest adevãr sfânt aflam cu adevãrat
rostul vieþii noastre ºi al morþii, al Învierii
ºi al sclaviei. Abia atunci aflãm cu ade-
vãrat cum suntem, de unde venim ºi
spre ce liman ne îndreptam paºii cu
adevãrat. Prin Mântuitorul Hristos cel
înviat ne întoarcem iarãºi la Bunul Dum-
nezeu, dupã un mic popas pe pãmânt.
începe pentru noi, o lume nouã, o viaþã
nouã numai dacã suntem convinºi de
adevãrul Sfintei învieri. Hristos cel Înviat
este Cel ce guverneazã lumea ºi ne con-
duce pe noi pe toþi spre zãrile împãrãþiei
Cerurilor. Tuturor un cãlduros salut pas-
cal „Hristos a înviat” ºi urarea din suflet
de a petrece Sfintele Paºti cu pace,
bucurie, sãnãtate, belºug în casã ºi
binecuvântare în veci de veci.

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

discordie tot restul anului.
În Argeº, printre dulciurile pregãtite de Sfintele

Paºti se numãrã covrigii cu ou (numiþi aºa pentru
cã în compoziþia lor se adaugã multe ouã, 10-15
ouã la 1 kg de fãinã). Fiecare gospodar se strã-
duieºte sã pregãteascã o astfel de delicatesã, care
este ºi simbolul belºugului.

În Banat, la micul dejun din prima zi de Paºti,
se practicã tradiþia tãmâierii bucatelor. Apoi, fiecare
mesean primeº-te o linguriþã de paºti (vin+pâine
sfinþite). În meniul acestei mese festive se include
ciolanul de porc fiert, ouã albe ºi mâncãruri tradiþio-
nale, dupã acestea se continuã masa cu fripturã
de miel.

În dimineaþa zilei de Paºte, copiii se spalã pe
faþã cu apã proaspãtã de la fântânã în care s-au
pus un ou roºu ºi fire de iarbã verde.

În Þara Moþilor, în noaptea de Paºti se ia toaca
de la bisericã, se duce în cimitir ºi este pãzitã de
feciori. Dacã nu au pãzit-o bine ºi a fost furatã,
aceºtia sunt pedepsiþi ca a doua zi sã dea un ospãþ,
adicã mâncãruri ºi bãuturi din care se înfruptã atât
„hoþii”, cât ºi „pãgubaºii”. Dacã aceia care au
încercat sã fure toaca nu au reuºit, atunci ei vor fi
cei care vor plãti ospãþul.

Pe Valea Criºului Alb, la Almas, toatã suflarea
comunei se adunã în curtea bisericii. Femeile ºi
fetele din localitate se gãtesc în straie de sãrbã-
toare ºi vin în curtea bisericii unde vopsesc ºi
„împistriþesc” (încondeiazã) ouã.
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Se spune cã la sãrbãtorile primãverii din Egiptul
antic, din Persia ºi ulterior din Grecia ºi din Imperiul
Roman se ofereau în dar ouã colorate.

Ouãle de Paºti, colorate ºi chiar desenate, au
o origine pãgânã.

Se spune cã la sãrbãtorile primãverii din Egiptul
antic, din Persia ºi ulterior din Grecia ºi din Imperiul
Roman se ofereau în dar ouã colorate.

Ouãle de Paºti, colorate ºi chiar desenate, au
o origine pãgânã. Specialiºtii în istoria obiceiurilor
de Paºti spun cã la sãrbãtorile primãverii din Egiptul
antic, din Persia ºi ulterior din Grecia ºi din Imperiul
Roman se ofereau în dar ouã colorate. În Roma an-
ticã, chiar se impusese pentru prima oarã ideea cã
revenirea la viaþã a naturii este simbolizatã cel mai
bine de ouã - dictonul latin Omne vivum ex ovo (în-
treaga viaþã provine din ou) fusese învãþat de toate
categoriile de cetãþeni. În Europa, acest obicei ar fi
pãtruns dupã perioada cruciadelor, prin secolul XV.

O altã emblemã a fertilitãþii conferite de primã-
varã, dupã echinocþiu, este iepurele de câmp sau
salbatic, ºi nu cel domestic. Înca din Egiptul antic,
de unde a fost preluatã tradiþia, aceastã diferenþiere
s-a bazat pe observaþia cã iepurele sãlbatic nu în-
chide niciodatã ochii, nici când doarme. El se naºte
cu ochii deschiºi, spre deosebire de cel domestic.
De aici ºi simbolul unei stãri de veghe asupra schim-
bãrii naturii, dar ºi a ritmului accelerat în care se în-
mulþeºte - fertilitatea excepþionalã fiind parcã o pri-
mãvarã perpetuã. Acest iepuraº are menirea, în
unele þãri vest-europene, de a ascunde în pãdure
ouãle colorate.

Crinul este o altã tradiþie de Paºti - în unele þãri
ale Americii de Sud ºi nu numai. Provenienþa este
aceeaºi, Egiptul antic, iar semnificaþia este foarte
interesantã: crinul, cu forma lui de trompetã, trâm-
biþeazã venirea primãverii ºi a sãrbãtorilor ei. În
acest scop, s-au realizat în sere soiuri de crin care
înfloresc înaintea Paºtelui, cãci în mod tradiþional
aceastã plantã „explodeazã” la începutul verii.

Un obicei care se practicã numai în Bucovina
în noaptea de Înviere este acela ca fetele sã se
ducã în clopotniþã ºi sã spele limba clopotului cu
apã neînceputã. Apa neînceputã înseamnã cã per-
soana care a scos-o din fântânã sã nu vorbeascã
pânã când va fi folositã la spãlatul clopotului. Cu a-
ceastã apã se spalã apoi fetele în zorii zilei de Paº-
te ca sã fie frumoase tot anul ºi sã alerge feciorii la
ele. În trecut, feciorii îºi alegeau un crai dintre cei
mai  harnici pentru a le judeca ºi pedepsi toate gre-
ºelile fãcute de-a lungul anului. Cei gãsiþi vinovaþi
erau purtaþi în jurul bisericii ºi la fiecare laturã erau
loviþi cu vergele de lemn la tãlpi pentru a nu mai
repeta greºelile în anul viitor.

În zona Câmpulung Moldovenesc, datina se
deosebeºte prin complexitatea simbolurilor, a
credinþei în puterea miraculoasã a rugãciunii de
binecuvântare a bucatelor. În zorii zilei de dumi-
nicã, credincioºii ies în curtea bisericii, se aºazã în
formã de cerc, purtând lumânãrile aprinse în mânã,
în aºteptarea preotului care sã sfinþeascã ºi sã
binecuvânteze bucatele din coºul pascal. Fiecare
gospodar pregãteºte un astfel de coº acoperit cu
un ºervet þesut cu model specific zonei, dupã orân-
duiala strãmoºilor. În coº sunt aºezate, pe o farfurie:
seminþe de mac (ce vor fi aruncate în râu pentru a

alunga seceta), sa-
re (ce va fi pãstratã
pentru a aduce bel-
ºug), zahãr (folosit
de câte ori vitele vor
fi bolnave), fãinã
(pentru ca rodul
grâului sã fie bogat),
ceapã ºi usturoi (cu
rol de protecþie îm-
potriva insectelor).
Deasupra acestei
farfurii se aºazã
pasca, ºunca, brân-
za, ouãle roºii, dar
ºi ouãle înconde-

iate, bani, flori, peºte afumat, sfeclã roºie cu hrean
ºi prãjituri.

Dupã sfinþirea acestui coº pascal, ritualul de
Paºti se continuã în familie. În pãrþile Sibiului, existã
obiceiul ca de Paºti sã fie împodobit un pom (un ar-
bust) asemãnãtor cu cel de Crãciun. Singura deo-
sebire constã în faptul cã în locul globurilor se agaþã
ouã vopsite (golite de conþinutul lor). Pomul poate fi
aºezat într-o vazã frumoasã ºi farmecul sãrbãtorii
sporeºte cu o podoabã de acest fel.

La Cãlãraºi, la slujba de Înviere, credincioºii
aduc în coºul pascal, pentru binecuvântare, ouã
roºii, cozonac ºi cocoºi albi. Cocoºii vestesc mie-
zul nopþii: datina din strãbuni spune cã, atunci când
cocoºii cântã, „Hristos a Înviat!”, - cel mai norocos
este gospodarul al cãrui cocoº cântã primul. Este
un semn ca, în anul respectiv, în casa lui va fi belºug.
Dupã slujbã, cocoºii sunt dãruiþi oamenilor sãraci.

În Maramureº, zona Lapusului, dimineaþa în
prima zi de Paºti, copiii (pânã la vârsta de 9 ani)
merg la prieteni ºi la vecini sã le anunþe Învierea
Domnului. Gazda dãruieºte fiecãrui urãtor un ou
roºu. La plecare, copiii mulþumesc pentru dar ºi
ureazã gospodarilor „Sãrbãtori fericite”. La aceastã
sãrbãtoare, pragul casei trebuie trecut mai întâi de
un bãiat, pentru ca în acea gospodãrie sã nu fie

Paºte Fericit!

Tradiþii pascale în România
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Onisifor Ghibu (31 V 1883 – 31 X 1972) ne-a lãsat
volumul OAMENI ÎNTRE OAMENI, publicat de editura
Eminescu în 1990. Enciclopedicã mãrturie peste veac,
cartea e azi o ilustrã galerie a marilor conºtiinþe ale Culturii
româneºti.

Pantheon
Octavian Goga, Caragiale, ªt. O. Iosif, Mihail Sadoveanu,

George Coºbuc, Nicolae Iorga, Vasile Lucaciu, Nicolae
Titulescu, George Enescu, Sextil Puºcariu, Ioan Lupaº, Emil
Racoviþã, Vasile Stroescu, Vasile Pârvan ºi Lucian Blaga
sunt evocaþi cu diferite prilejuri, în evenimente memorabile,
care uimesc ºi înfioarã ºi rãmân pilde ºi modele pentru
aceia care, demni ºi devotaþi Þãrii, au apãrat-o ºi înveºnicit-
o cu excelenþa strãdaniilor lor intelectuale ºi istorice.

Enescu ºi Ghibu
Întâlnirea lor s-a petrecut „La Iaºi, în ziua de 27 noiem-

brie 1917 (...) în cabinetul cãpitanului Constantin Petrescu,
aghiotantul generalului Prezan, ºeful Marelui Stat Major”
– în plin refugiu al Tronului ºi al Guvernului, Ardealul ºi
Regatul fiind ocupate de nemþi, Moldova, de ruºi. „Câþiva
ofiþeri ºi un civil aºteptau sã fie primiþi”. Civilul „Avea ºi el
câteva proiecte frumoase, în legãturã cu care voia sã stea
de vorbã cu generalul”. „Pãi, sã faceþi
cunoºtinþã!”, a spus cãpitanul aghio-
tant, invitându-i în cabinetul sãu. Astfel
Ghibu avu râvnita ocazie a apropierii
lui, de Enescu, pentru un sfert de veac
de prietenie.

Spiritul Unirii
Octavian Ghibu: „Aveam chiar de

gând sã vã caut, sã vã rog sã veniþi
într-una din zile la Chiºinãu, sã daþi un
concert (...) Sã vadã basarabenii, atât
moldovenii cât ºi ruºii, cã avem ºi noi
artã ºi mari artiºti. Când credeþi cã aþi
putea veni?”. George Enescu: „...Iau
act de dorinþa dumneavoastrã ºi îndatã
ce-mi va fi posibil, voi veni”. Onisifor
Ghibu: „...Un tânãr (...) mi-aduce o scri-
soare de la mult aºteptatul „scripcar”
– cum numeau moldovenii pe violo-
niºti. O desfac cu rãsuflarea reþinutã
ºi citesc: „Iaºi, 17 martie 1918 st. v.4
bis, strada Vovidenia. Mult stimate
Domnule Ghibu, Dacã n-am venit
pân’acum la Chiºinãu este cã plãnuiam
în ascuns sã vin c’o pleiadã de muzicieni, adecã cu
orchestrã, pentru ca sã se vazã-n Basarabia cã la noi sunt
multe elemente, ºi bune, nu numai câte unul ici colea. –
Vã rog sã-l primiþi pe delegatul meu, Domnul Profesor Jean
Bobescu, care vã va comunica proiectele mele (...)”.

Trei  zile Enescu
Redactor la revista FAMILIA (5 VI 1865- 31 XII 1996),

întemeiatã de Iosif Vulcan (31 III 1841-7 IX 1907), Onisifor
Ghibu publicã un anunþ: „Neîntrecututl violonist român

Bucureºtiul scãpa anevoie de
nemþi. Stalin cârºtigase România la
masa pe care, în fumul trabucurilor
lui Churchill ºi al lulelei sale, procen-
tele împãrþirii Europei fuseserã, sub
privirile cu viclenie aruncate de Win-
ston, prielnice lui. Pierduse Grecia,
cu cinica mulþumire cã i se lãsase ºi
Bulgaria, prin urmare acum, când
trupeþii lui mãrºãluiau prin toatã
capitala României, o votcã ciocnitã
cu Molotov ºi Beria merita semnifi-
caþia triumfului. Josif Djugaºvili era
încã la fereastra biroului sãu ºi vã-
zuse ce grozavã împrimãvãrare cu-
prinde curtea Kremlinului, pânã din-
colo de zidurile crenelate, cu turnu-
rile dominate de acela cu steaua
roºie ºi uriaºul orologiu Spaski.
Dimineaþã de Mai. Peste Moscova
pluteºte o luminã cum n-a mai vãzut
dinainte de rãzboi, pesemne cã ºi
în Bucureºti e la fel (acum, cã e ca
ºi al lui, s-ar cuveni sã îl vadã cu Via-
ceslav Molotov – cãruia, în chestiu-
nea vizitei, nu-i mai dã rãgaz comisa-
rul Vâºinski; ambasada e pe cea mai
tihnitã arterã ºi poartã nume rusesc,
de prestigiu. Kisselleff!). Cerul Mos-
covei e strãbãtut de dangãtele bise-
ricii Vasili Blajenâi. Tovarãºii Molotov
ºi Beria au primit ordin sã îi fie alãturi,
e ziua victoriei asupra fascismului,
uite cã Adolf e praf ºi pulbere, iar el,
o!, de s-ar fi perpetuat titlul de þar, el
i-ar fi acuma pe mãsurã – ºi vede
harta cu republicile cum-necum tra-
se de pumnul sãu (cu degetul pe
trãgaciul pistolului þinut, ºtiu invitaþii
prea bine, în buzunarul vestonului
azi cel alb, tivit cu roºu, în care se
simte foarte tânãr, dar mai ales pu-
ternic!).

„Înþelepþi tovarãºii bucureºteni,
i-au anihilat pe burghezii Maniu ºi
Brãtianu, iar pe Antonescu de mult
l-au scos din scenã; s-a dus lângã
Hitler!” Numai nu i-au pupat mânile,
Dej ºi Groza. „Pãtrãºcanu a fost me-
reu distant, prudenþa i-am simþit-o în
felul cum s-a uitat la mine ºi în into-
nãrile cuvintelor spuse rece, rar, ca
ºi cum le-ar fi citit”.

- Noroc, tovarãºi!, ridicã Stalin
paharul jumãtate cu vodcã, jumãtate
cu aroma tãioasã, care îi sfârâie plã-
cut mustaþile. Iarãºi i-am îngenun-
chiat pe români! Le luãm ºi pielea,
odatã cu grâul ºi petrolul, ºtiþi, cred,
cã ne sunt datori vânduþi... A propos,
fac un drum la Bucureºti? Sã te îm-
pac pe tine, Viaceslav, cã tot n-am
plecat niciodazã din cetatea asta!

- N-ar fi încã momentul, genera-
lissime Stalin. Ostaºii noºtri curãþã
oraºul de fasciºti...

-... Naziºti, tovarãºe Molotov!
-... Naziºti, cum vãd cã ordonaþi

dumneavoastrã, generalissime. Bu-
cureºtiul e un Babel, armata noastrã
pune rânduiala ei, dupã cum aþi dis-
pus! Îmi permiteþi sã vã propun ziua
de 7 noiembrie, cã e-a revoluþiei
socialiste, generalissime, pe care sã
o petreceþi ºi artistic... Îmi daþi voie
sã închin în sãnãtatea dumnea-
voastrã?

Paharele se ciocnesc, sunetele
sticlelor golite îndelung, sunt puse
pe tavã, cu mâinile care duc batistele
peste buzele aprinse de tãria alco-
olului incolor. ªeful PC(b)US ºi al
URSS, într-o clipã sentimentalã –
care îl sperie vizibil pe Lavrentii Beria,
le întinde cu vioiciune mâinile ºi mul-

þumeºte scurt,  prin fulguraticul zâm-
bet, „spasiva tavariºci”!

Cei doi se retrag în camera de
lucru a lui Molotov. Vârsta, impul-
sionatã de duºcile alcoolice, îl face
radios (atuurile lui sunt din nou
mustaþa blondã, trapezoidalã ºi
ochelarii care, dacã n-ar fi þinuþi de
sârmele din aba, n-ai zice cã e miop).
O poftã de vorbã acoperã figura
spânoasã a celuilalt. Broboanele de
sudoare sclipesc pe chipul pielos al
lui Lavrentii, silindu-l sã plimbe ba-
tista pânã pe ceafã ºi pe sub grumaz.
„Dacã Viaceslav scoate ºi el clondirul
cu vodkã, mai întâi am sã dau pe
gât o stacanã cu apã ori sifon”. Ceea
ce a bãut împreunã cu generalis-
mul, i-a înmuiat genunchii ºi glez-
nele. La urma urmelor a mai dormitat
aici, Vecea e camarad bun, de câte
ori nu l-a pãsuit, ca-n astfel de situaþii!
Înfierbântat, Molo aude o muzicã sau
ceva dintr-o astfel de melodie, într-
un crescendo plãcut, care i-a suge-
rat cele ce-i rosteºte celuilalt, surprins
ºi el, asemenea generalissimului, de
copioasa, strania bunã-dispoziþie –
ºi nu una oricare. Deschide fereas-
tra – care dã spre Mausoleul unde
Ulianov doarme dus – ºi se freacã
pe sub lentile, lãsând vorbele libere.

- Dumneata îl cunoºti pe Dmitri
ªostakovici, Lavrentii?

- Cred cã da, însã l-am muºtruluit
zdravãn când n-a luat poziþie faþã
de fuga lui Rahmaninov! Mã va fi
uitat, de-atunci. În fond, ce rol îmi
pregãteºti, de mã-ntrebi despre el?

- O invitaþie adresatã lui Enescu,
sã cânte aici, la Balºoi Teatrî, în ca-
zul în care tovarãºul Stalin n-o sã
ajungã totuºi la Bucureºti. Simt cã
nu vrea sã cãlãtoreascã nici acolo!
Unde mai pui, cã ar veni cu nevasta
– prinþesã, Lavrentii, de neam mare,
de lângã Basarabia noastrã...! Ei, ce
spui? Îl convocãm pe starostele muzi-
canþilor?

Intenþia Marukãi – cãsãtoritã
Enescu, de a fi primitã de Stalin, îl
alertase adânc pe Maestru. Gentil
pânã la a accepta cea mai aprigã
dorinþã a ei, audienþa la Stalin, el re-
fuzã cu reþinutã brutalitate scena de
o monstruoasã concedere cu iz poli-
tic. Reluatã dupã tihnite audiþii muzi-
cale, pauzate cu voluptoase degus-
tãri de cafea, în idilica existenþã a
Luminiºului, discuþia declanºa ner-
vozitãþi cu greu suprimate de mon
Pynx, de multe ori pãrãsind pianul
sau, tremurându-i mâinile, arcuºul
aruncat peste vioarã.

- Sunteþi naivã, mon princesse,
vreþi sã ajung vasalul Kremlinului,
urmare acestui capriciu demenþial?

Speriat de ripostã, Enescu se
scuzã îndatã, îi sãrutã mâinile ºi frun-
tea ºi, îndreptând pletele cãzute pes-
te ochii vãdit tulburi, injectaþi de
amãrãciune sincer regretatã, îºi fãcu
semnul crucii ºi înãlþã privirile spre
tavan. Telefonul zurui tare, preves-
titor de ceva rãu. Ministrul Culturii,
Constanþa Crãciun intrã în subiect,
cu vocea sugrumatã de emoþie.

- Sunteþi invitat sã cântaþi la
Moscova, maestre Enescu, am ordin
sã vã ofer paºapoartele – dumne-
voastrã ºi soþiei, tovarãºa Maruka!
Voi veni eu însumi sã vi le înmânez!
Mâine la ora unºpe! Vã rog sã fiþi
acasã...!

G. Enescu va da, la Chiºinãu, cu concursul orchestrei
regale de la Iaºi, trei mari concerte (...) în marea salã a
Adunãrii Nobilimii (Blagorodnaia Sobrania)”, astfel; „Întâiul
concert, 24 martie 1918, solist Nicu Caravia (piano). În
folosul refugiaþilor transilvãneni”. (...) „Al doilea, duminecã
25 martie 1918, orele 8 ½ seara. În folosul orfanilor solda-
þilor moldoveni morþi în rãzboi”. „Al treilea concert, marþi,
27 martie 1918, orele 8 ½ seara, un singur concert de
violinã, dat de George Enescu. În folosul societãþii „Fãclia”.

Prutul – trecut
„În nr. 53 , din 23 martie 1918, al ziarului România

Nouã, eu (O. Ghibu – n. red.) am publicat, sub titlul „O
glorie a culturii româneºti: George Enescu – Cu prilejul
concertelor d-sale la Chiºinãu”, urmãtorul articol (...)”. Un
fragment: „Moldovenii din Basarabia nu ºtiau nimic din
tot ce se petrecea la românii din celelalte þãri (provincii –
n. red.); ei nu cunoºteau pe oamenii mari ai neamului,
ba nici chiar pe (...) A. Donici, Al. Russo, B. P. Haºdeu º. a.
Ruºii îi învãþaserã sã creadã cã românii n-au nimic de
semã, nici limbã, nici literaturã, nici culturã, nici ºtiinþã”.

Pro Unire
„Enescu ia parte, la  Chiºinãu, la manifestaþia Basara-

biei pentru Ardeal ºi a Ardealului pentru Basarabia. În
ziua de 25 martie, când a avut loc al doilea concert
Enescu, eu (Onisifor Ghibu - n. red.) am þinut, în cadrul
Matineului Universitãþii populare moldoveneºti, o confe-
rinþã publicã în Sala Eparhialã, despre Ardeal. (...) La
conferinþã a asistat ºi maestrul Enescu, care a venit însoþit
de colaboratorul sãu N. Caravia”.

Rãsunetul
Onisifor Ghibu se referã din nou la „România Nouã”:

„A doua zi (în nr. 60, din 31 martie 1918), în articolul de
fond al gazetei, George Tofan semneazã o lungã ºi elo-
gioasã dare de seamã asupra concertelor: „Un mare ºi
neîntrecut artist, George Enescu, un geniu care apare
aºa de rar în istoria unui neam, a robit prin puterea dumne-
zeiascã a artei sale, sufletele ºi, scuturându-le de mizeriile
zilei, le-a ridicat în sferele luminoase ale idealului vecinic”.

Unirea – împlinitã
„În timpul petrecut de Enescu la Chiºinãu (...) Sosit

la locuinþa lui Vladimir Herþa, unde Enescu fusese gãzduit,
Onisifor Ghibu îl implorã sã amâne al treilea concert.
Maestrul refuzã categoric. „Peste o jumãtate de ceas
Sfatul Þãrii proclamã unirea Basarabiei cu România (...)
sala va deveni salã de banchet (...) ªi îi intinsei gazeta,

care avea tipãrit cu caractere mari: „Basarabia s-a unit
cu Þara-Mamã”. Maestrul citi cu ochii scãldaþi în lacrimi
atât articolul cât ºi declaraþia de unire ºi-mi zise: -
Bineînþeles cã, în faþa situaþiei date, sânt de acord cu
amânarea concertului ºi cu România pânã la Nistru ºi
pânã la Tisa. Doamne ajutã!” Copleºit de sublimitatea
momentului, mã îmbrãþiºã ca pe un frate, fixându-mã
prelung cu privirea lui atât de mult grãitoare”.

Serghie Bucur

Acum 99 de ani,

ENESCU ºi BASARABIA
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Economia româneascã îndeplineºte
cumulativ criteriile de la Maastricht, necesare
pentru adoptarea euro, fãrã întrerupere înce-
pând din iulie 2015, a declarat, vineri, guver-
natorul Bãncii Naþionale a României, Mugur
Isãrescu, la sesiunea ºtiinþificã “România în
Uniunea Europeanã”, desfãºuratã la Academia
Românã.

“În ceea ce priveºte stadiul ºi perspectivele
convergenþei economiei româneºti, meritã
amintit cã acesta îndeplineºte cumulativ criteriile
de la Maastricht fãrã întrerupere începând din
iulie 2015. Cam atunci când ne propusesem
sã intrãm în zona euro. Este o performanþã no-
tabilã, obþinutã prin eforturi susþinute pe par-
cursul multor ani. Este foarte important, însã,
ca politicile economice promovate în continuare
de autoritãþile române sã asigure satisfacerea
pe mai departe a acestor criterii. Faptul cã acum
stãm bine, cum se spune, din perspectiva aces-
tor criterii nominale nu garanteazã mai deloc
cã vom sta la fel de bine ºi peste un an sau doi
dacã nu aplicãm în mod consecvent politicile
adecvate”, a spus Mugur Isãrescu.

Acesta a afirmat cã este nevoie de suste-
nabilitate, precizând cã nu conteazã doar cât
de repede creºte o economie, ci ºi cum creºte.
“Forþarea ºi trenarea convergenþei sunt deo-
potrivã nocive, iar a crede cã se poate realiza
convergenþa prin arderea etapelor este o iluzie
ce se poate dovedi periculoasã”, a menþionat

Isãrescu.
Guvernatorul a fãcut referire la faptul cã

potenþialul economiei româneºti este afectat de
trenarea redresãrii investiþiilor publice ºi a
derulãrii reformelor structurale. În opinia
acestuia, ar trebui sã se acþioneze cu prioritate
pentru remedierea problemelor care împiedicã
progrese rapide în aceste domenii. “Din lunga
listã a acestor reforme, aº face o menþiune
specialã pentru cele care vizeazã piaþa muncii,
ale cãrei deficienþe structurale - ºi anume
capacitatea scãzutã de a reþine vârfurile,
neconcordanþa între pregãtirea forþei de muncã
ºi cerinþele angajatorilor, mobilitatea internã
încã scãzutã - reprezintã constrângeri din ce în
ce mai pronunþate la adresa potenþialului de
dezvoltare”, a explicat Isãrescu.

ªeful BNR a fãcut referire la o evaluare a
Fondului Monetar Internaþional cu privire la
ritmul de creºtere a Produsului Intern Brut
potenþial care poate fi majorat la 4,5% dacã se
maximizeazã absorbþia fondurilor europene.

Potrivit guvernatorului, adoptarea monedei
unice fãrã a fi atins în prealabil un nivel ridicat
de convergenþã a venitului pe cap de locuitor
este contraproductiv pentru cã un decalaj prea
mare din punct de vedere al convergenþei reale
prezintã multe riscuri, inclusiv riscul complicãrii
gestionãrii ciclurilor economice în absenþa unei
politici monetare independente.

“Dupã un deceniu de la aderarea României

Isãrescu: “România îndeplineºte
din 2015 criteriile de la Maastricht”

la Uniunea Europeanã nu cred cã poate fi
contestat cã bilanþul nostru este unul pozitiv,
chiar dacã parcursul economiei româneºti ºi al
societãþii româneºti nu a fost atât de lin pe cât
ne-am fi dorit în urmã cu 10 ani. La fel ca în
cazul altor state membre, Uniunea Europeanã
s-a dovedit a fi un grup al convergenþei, acþio-
nând ca un catalizator pentru determinanþi
importanþi ai creºterii economice, de la ma-
jorarea investiþiilor strãine directe la accesarea
fondurilor europene, cu condiþia sau în condiþia
recunoaºterii ºi respectãrii regulilor jocului”, a
afirmat Isãrescu.

Referitor la problematica intrãrii în zona
euro, Isãrescu susþine cã ideea nu este de
abandonare a acestui proiect ºi a acestui
obiectiv, ci de tratare a sa într-o manierã mai
prudentã, mai cuprinzãtoare ºi responsabilã.
Conform sursei citate, subiectul este de interes
nu doar pentru cã au trecut 10 ani de la ade-
rarea României la Uniunea Europeanã, ci ºi
pentru cã aceasta traverseazã o perioadã de
frãmântãri ºi transformãri majore. Isãrescu
susþine cã este esenþial sã conºtientizãm cât
de importantã este pentru noi, ca români ºi
europeni, consolidarea Uniunii.

multe produse cu denumire de ori-
gine protejatã, mai ales cã România
are înregistrate la nivel naþional peste
500 de produse foarte valoroase”, a

spus ministrul Agriculturii. Cel de-al
patrulea produs românesc care a
obþinut joi protecþia europeanã -

Sorin Cristian Giuvelea a fost numit în funcþia de vicepreºedinte cu rang
de subsecretar de stat al Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, printr-o
decizie a premierului publicatã în Monitorul Oficial, a anunþat ANAF printr-un
comunicat transmis, vineri, AGERPRES. Giuvelea a coordonat activitãþile de
metodologie ºi administrare a veniturilor statului, din funcþia de director ge-
neral în cadrul Direcþiei
Generale de Adminis-
trare a Marilor Contri-
buabili (ianuarie - aprilie
2017), precum ºi la Di-
recþia Generalã a Finan-
þelor Publice Bucureºti
(iunie 2016 - ianuarie
2017). De asemenea, în
perioada octombrie
2011 - iunie 2016, a
ocupat funcþia de ºef
administraþie la DGRFP
Bucureºti - Administraþia Finanþelor Publice Sector 5, iar la începutul carierei
a deþinut funcþia de inspector la Direcþia Generalã de Îndrumare ºi Control
Fiscal, din cadrul Ministerului Economiei ºi Finanþelor. Potrivit sursei citate,
noul vicepreºedinte al ANAF este licenþiat în ªtiinþe Economice, specializarea
Finanþe, Asigurãri, Bãnci ºi Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii
Economice - Bucureºti. În plus, Giuvelea deþine un Master în Spaþiul public
european, urmat la SNSPA, un Master în Managementul Informaþiilor de
Securitate Naþionalã, la Academia Naþionalã de Informaþii ºi un Master în
Probleme actuale ale Securitãþii Naþionale, la Colegiul Naþional de Apãrare.

Ministerul Agriculturii are în pre-
gãtire documentaþiile pentru încã 14
produse tradiþionale, în vederea ob-
þinerii protecþiei europene, însã
Cârnaþii de Pleºcoi ºi Scrumbia
afumatã de Dunãre sunt aproa-
pe de a primi autorizarea de la
Bruxelles, a declarat, vineri, la
“Târgul de Florii”, ministrul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Petre
Daea.

“Mai sunt în faza de auto-
rizare încã douã produse, Câr-
naþii de Pleºcoi ºi Scrumbia afu-
matã de Dunãre, care se aflã
deja în procedurã la Bruxelles.
Sperãm sã avem succes. Un alt
produs, caºcavalul de Sãvãni
este deocamdatã în procedura
naþionalã ºi pe urmã va trece în
chingile recunoaºterii de la UE.
La ora actualã avem o listã cu
14 produse în fazã de pregãtire
pentru a trece toate etapele ºi a ajunge
la UE. Ne intereseazã foarte mult sã
intrãm pe piaþa europeanã cu cât mai

Indicaþie Geograficã Protejatã, res-
pectiv “Novacul afumat din Þara Bâr-
sei”, a lipsit de la târgul organizat în
curtea ministerului.

România are la aceastã
datã patru produse protejate la
nivelul Uniunii Europene,
respectiv Ma-giunul de
Topoloveni cu IGP obþinut în anul
2011, Telemeaua de Ibãneºti, cu
Denumire de origine Protejatã
(DOP) obþinutã în anul 2016 ºi
Salamul de Sibiu, tot cu IGP
obþinut anul trecut.

Novacul afumat din Þara
Bârsei (IGP) va deveni oficial al
patrulea produs românesc prote-
jat în 20 de zile de la data publicã-
rii în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene. În anul 2016, la nivel
mondial erau garantate peste
1.500 de produse tradiþionale
din care UE deþinea supremaþia

cu 1.404. Cele mai multe produ-se
protejate le avea Italia (296), Franþa
(243), Spania (205), Portugalia (139),
Grecia (106) ºi Germania (96).

14 produse tradiþionale româneºti sunt în faza de
pregatire pentru obþinerea recunoaºterii europene

Sorin Cristian Giuvelea,
numit vicepreºedinte al ANAF

Numãrul contractelor de muncã a
crescut cu peste 11.000 faþã de

sãptãmâna trecutã, la 6,310 milioane, din care
4,727 milioane la privat ºi 1,277 milioane la
stat, potrivit unei postãri pe pagina de facebook
a Ministerului Muncii ºi Justiþiei Sociale.

“Creºte numãrul contractelor de muncã,
dar ºi al salariaþilor. Numãrul de contracte a
crescut cu peste 11.000 faþã de sãptãmâna
trecutã, respectiv cu aproape 86.500 faþã de
luna ianuarie. În total, sunt 6.310.468 de
contracte: 4.727.509 la privat, 1.276.728 la
stat ºi 115.497 sunt mixte. Aceeaºi tendinþã

de creºtere se remarcã ºi în cazul salariaþilor,
aceºtia fiind cu 9.000 mai mulþi faþã de
sãptãmâna anterioarã ºi cu peste 71.000 în plus
faþã de luna ianuarie. În prezent, vorbim de

5.538.195 de angajaþi”, scriu reprezentanþii
ministerului.

Conform estimãrilor din Prognoza de Iarnã
a Comisiei Naþionale de Prognozã, numãrul

mediu al salariaþilor din sectorul bugetar va
creºte anul acesta cu 0,8%, la 898.000
persoane, în timp ce în sectorul privat se va
majora cu 5,1%, la 4,056 milioane persoane.

În 2018, numãrul de salariaþi va creºte în
sectorul bugetar cu 1%, la 907.000 persoane,
în 2019 cu 1,6%, la 921.000 persoane, ºi în
2020 cu 1,9%, la 938.000 persoane. În
sectorul privat, creºterea va fi de 4,9% în 2018,
4,8% în 2019 ºi 4,6% în 2020, la 4,253
milioane persoane, 4,459 milioane persoane
ºi, respectiv, 4,662 milioane persoane.

Ministerul Muncii: Numãrul de contracte
de muncã a crescut cu peste 11.000 faþã

de sãptãmâna trecutã, la 6,3 milioane
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12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Adevãruri despre trecut (r);
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Campioni de poveste (r);
00:05 România 9;
01:30 Perfect imperfect ®;
02:45 Telejurnal (r);
03:30 Pro Patria (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Cap Compas;
08:30 Pirineii;
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (live);
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal;
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Destine ca-n filme (r);
15:20 Poate nu ºtiai;
15:25 Campioni de poveste;
15:30 „Întâmplãrile vieþii” (f);
17:00 Cap Compas;
17:30 5 minute de istorie;
17:40 „Preþul trãdãrii”;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:10 „Eclipsa” (f);
22:25 Campioni de poveste;
22:30 „Preþul zahãrului II” (f);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 „Preþul zahãrului” (r);
03:10 Pescar hoinar (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:10 „Atletico Textila” (s);
22:30 Jocuri de celebritate;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Lista neagrã” (f);
01:00 „Supranatural: Aventuri în lumea
întunericului” (r);
02:00 „Las fierbinþi” (s).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:10 Prietenii de la 11;

13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:30 ZaZaSing;
22:30 Xtra Night Show;
01:00 Observator;

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Salome” (r);
14:15 „Rezoluþii pentru Crã-

ciun” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Ziua Recunoºtinþei în familie”
(f);
20:30 „Zonã de impact” (f);
22:45 „The Necessary Death of Charlie
Countryman” (f);
00:45 „Zonã de impact” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã di-
verse lucruri?
07:26 Prototipuri;

08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Tehnologii ecologice;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Cum funcþioneazã Universul;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Cele mai ciudate fenomene;
14:38 Prototipuri;
15:26 ªtiinþa sporturilor;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologii ecologice;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cosmosul;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Tehbologii ecologice;
22:00 Cosmosul;
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cosmosul.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 La un pas de România;

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 Oameni ca noi;
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Akzente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Direcþia: Sud-Vest!
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:23 Perfect imperfect (r);
02:40 Telejurnal (r);
03:30 Direcþia: Sud-Vest!.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Cap Compas (r);
08:30 Pirineii;
09:00 „Preþul trãdãrii” (r);

10:10 Femei de 10, bãrbaþi de zece (live);
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (r);
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 D’ale lu’ Miticã (r);
15:30 „Cãlãtoria tatãlui” (f);
17:00 Cap Compas (r);
17:40 „Preþul trãdãrii” (s);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:45 Sport (live);
20:10 „Ben-Hur I” (f);
21:50 Campioni de poveste;
22:10 „Lumea e a mea” (f);
23:55 Campioni de poveste
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 „Ben-Hur” (r);
03:10 Naturã ºi aventurã.

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:00 „Las fierbinþi” (s);
21:00 „Ai noºtri” (s);
22:00 Fotbal UEL: Anderlecht - Manches-
ter United;
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Lista neagrã” (r);
01:30 „Supranatural: Aventuri în lumea
întunericului” (f);
02:15 „Las fierbinþi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:30 „Iisus din Nazareth I” (f);
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Iisus din Nazareth I” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Titan A.E.” (r);
13:45 „Ziua Recunoºtinþei în

familie” (f);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Inamicul din adâncuri” (f);
20:30 „Unde vei fi poimâine?” (f);
23:00 „Luptãtorii dreptãþii” (f);
01:00 „Unde vei fi poimâine?” (r);
03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;

13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Tehnologii ecologice;
14:38 Prototipuri;
15:26 Cosmosul;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologii ecologice;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Obiecte pentru acasã;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Ecopolis;
22:00 Obiecte pentru acasã;
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Obiecte pentru acasã;
02:10 Ecopolis.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Campioni de poveste;
09:00 Eu, consumatorul (r);

09:30 Teleshopping;
09:50 Vorbeºte corect!;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 MAI aproape de tine;
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Mediatorii;
18:30 Universul credinþei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Ediþie specialã;
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Ediþie specialã (r);
01:30 Tezaur folcloric;
02:40 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teleshopping;
08:00 Cap Compas;
08:30 Pirineii (r);

09:00 “Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 – best
of;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 Campioni de poveste;
12:50 E vremea ta!;
13:00 Telejurnal TVR2;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Arte, carte ºi capricii (r);
14:20 Poate nu ºtiai;
15:30 Pãrintele Arsenie Boca, omul lui
Dumnezeu;
17:00 Cap Compas;
17:30 5 minute de istorie;
17:40 „Preþul trãdãrii”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
19:45 Sport;
20:10 „Ben-Hur” (f);
22:10 „Fermierul astronaut” (f);
01:10 „Ben-Hur” (r);
01:50 Poate nu ºtiai.

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

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:30 “Pearl Harbor” (f);
02:45 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Prietenii de 11;;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:30 „Iisus din Nazareth II” (f);
23:30 iUmor (r);
01:00 „Iisus din Nazareth” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Ziua Recunoºtinþei în
familie” (f);

14:15 „Dansul inimii” (f);
16:30 „La Bloc” (s);
18:30 „Dansul inimii” (f);
20:30 „Marea farsã” (f);
23:00 „Tentaþiile Jessicãi Stein” (f);
01:00 „Marea farsã” (r);
03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Prototipuri;

08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Tehnologii ecologice;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Cosmosul;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Tehnologii ecologice;
14:38 Prototipuri;
15:26 Obiecte pentru acasã;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Ecopolis;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Ecopolis;
22:00 Vânãtorii de mituri
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Vânãtorii de mituri;
02:10 Ecopolis.

TVRTVRTVRTVRTVR11111
07:00 Ecce via – Aceasta este
Calea!;
08:00 Europa mea (r);
09:00 La bani mãrunþi;

09:30 Zon@IT;
10:00 Unde-i Acasã?;
11:00 Sãptãmâna Patimilor ºi Ziua Învierii;
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
12:30 Ochiul magic;
13:30 Lumea azi;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Magazin World Cup Rusia 2018;
16:35 Undeva, cândva în Transilvania;
17:55 Campioni de poveste
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Ochiul magic;
23:10 Universul credinþei;
00:50 Dosar România (r);
01:50 Undeva, cândva în Transilvania (r);
03:05 Lumea azi;
03:30 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:15 Teleshopping;
08:00 O istorie domneascã:
Mãnãstirea Cozia;

08:30 Pirineii;
09:00 Documentar 360 de grade;
10:00 Mic dejun cu un campion;
10:55 Campioni de poveste;
11:00 „Pene galbene”;
12:40 Laleaua de aur;
13:50 Documentar Ioan Holender;
14:30 „Prietenii copilãriei mele” (f);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Legea lui Doyle” (s, pol, Canada,
2010);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:45 Sport;
20:00 Pãrintele Arsenie Boca, omul lui
Dumnezeu (r);
21:30 Credo;
23:30 Cap Compas;
00:10 „Prietenii copilãriei mele” (r);
01:40 O ctitoroe domneascã: Mãnãstirea
Cozia (r);
03:25 Memorialul durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului”;

12:15 Vocea României Junior (r);
15:45 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Noe” (f);
23:45 Slujba de Înviere;
00:30 “Femeile din cortul roºu” (r);
03:30 „Noe” (r);
05:45 I like IT (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Copilul problemã” (r);
11:00 „Beethoven ºi comoara

secretã” (f);
13:00 Observator;
14:00 ZazaSing (r);
16:00 Observator;
16:30 „Iisus din Nazareth – ultima parte”
(f)
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:30 Sujba de Înviere;
00:15 „Iisus din Nazareth” (r);
02:15 „Copilul problemã” (r);
04:15 „Beethoven ºi comoara secretã”.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Titan A.E.” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:30 „Dansul inimii” (r);
13:45 „Tarzan” (f);

15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Valul perfect” (f);
20:30 „Pregãteºte-te, cã vine!” (f);
22:45 “Cine râde la urmã...” (f);
00:45 „Iubire” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Cum se fabricã

mâncarea;
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Tehnologii ecologice;
13:50 Ecopolis;
15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã Universul;
20:20 ªtiinþa sporturilor;
21:10 Cosmosul;
22:00 Obiecte pentru acasã;
22:50 Vânãtorii de mituri;
23:40 Prototipuri;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?
05:00 Cum se fabricã mâncarea?

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

10:00 Exclusiv în România (r);
11:00 Viaþa satului (I) (live);
12:00 Tezaur folcloric;
13:55 Campioni de poveste;
14:00 Telejurnal;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Loteria bonurilor fiscale;
16:20 Concert Andrea Bocelli: Cinema;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:45 Campioni de poveste;
18:50 Discover România;
19:00 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Ediþie specialã;
21:10 O datã-n viaþã – partea I (r);
22:30 Campioni de poveste;
22:35 O datã-n via-ã – partea a II-a;
00:00 Poveste dupã poveste (r);
01:00 Politicã ºi delicateþuri;
02:00 Concert Andrea Bocelli: Cinema (r);
03:30 Sport;
03:40 Discover România (r);
03:50 O datã-n viaþã (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Campioni de poveste;
07:10 Mugurel de primãvarã;
09:00 Ferma;
09:55 Campioni de poveste;

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Festivalul Internaþional de circ de la
Monte Carlo;
12:00 Cap Compas;
12:30 Credo;
13:30 Naturã ºi sãnãtate -  Ediþie specialã
de Paºte;
14:10 „Doamnele de la malul mãrii” (f);
16:00 Gala umorului (div.);
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2 (live);
19:45 Sport;
20:10 „101 Dalmaþieni” (f);
21:35 Campioni de poveste;
21:40 „Vultutul roºu” (f);
23:50 La zi de mare Sãrbãtoare – Ediþie
specialã;
01:10 Teatrul Naþional de Televiziune –
Aprilie, dimineaþa”;
03:10 Festivalul Internaþional de Circ de
la Monte Carlo (r);
04:10 D’ale lu’ Miticã (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
08:15 „La bine ºi la rãu” (f);
10:15 „Hotel pentru cãþei” (f);

12:15 Masterchef (r);
14:15 Jocuri de celebritate (r);
15:15 Uite cine danseazã (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Întâlnire explozivã” (f);
23:00 „Totul despre tata” (f);
01:15 „Întâlnire explozivã (r);
03:15 „Hotel pentru cãþei” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:00 „Copilul problemã” (r);
10:45 „Dãdaca McPhee” (f);

12:30 Te cunosc de undeva (r);
16:00 Observator;
17:00 Uniplay Show
19:00 Observator (live);
20:00 Bãieþi de oraº;
20:30 iUmor (sezon nou);
22:30 Chef de râs;
01:00 „Copilul problemã 2" (r);
02:45 Observator (r);
03:30 Bãieþi de oraº;
04:00 „Dãdaca McPhee” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Tarzan” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Pregãteºte-te cã vine!”
(r);
14:30 „La Bloc” (s);

16:45 „Sunetul muzicii” (f);
20:30 „Brigada Pestriþã” (f);
22:15 „Love Building” (f);
00:00 „Brigada Pestriþã” (r);
01:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Prototipuri;

11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
19:30 Un Univers cu probleme;
22:00 Tehnologii ecologice;
00:30 Ecopolis;
02:10 Vânãtorii de mituri;
06:12 Ecopolis.

 TVR 1 TVR 1 TVR 1 TVR 1 TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
08:50 Campioni de poveste (r);
09:00 La un pas de România;

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã (r);
10:55 Campioni de poveste;
11:00 Ediþie specialã;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Ultima ediþie (r);
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Campioni de poveste;
00:00 România 9;
01:30 Perfect imperfect (r);
02:45 Telejurnal (r);
03:30 Ultima ediþie (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teleshopping;
08:00 Cam Compas (r);
08:30 Pirineii;

09:00 „Preþul trãdãrii” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 Campioni de poveste;
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Duelul pianelor (r);
15:30 „Leon Morin, preot” (f);
17:30 5 minute de istorie;
17:35 Campioni de poveste;
17:40 „Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
19:45 Sport;
20:10 Teatrul Naþional de Televiziune:
„Aprilie, dimineaþa”;
22:20 „camille” (f);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 „Camille” (r);
03:15 Naturã ºi sãnãtate;
03:40 E vremea ta!
03:50 Telejurnal (r);
04:35 Poveste dupã poveste (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii?;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Uite cine danseazã;;
23:00 Jocuri de celebritate;
01:00 ªtirile ProTv;
01:30 „Lista neagrã” (f);
02:15 „Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului” (f);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:15 2K1 cu Mirela Vaida;

13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
23:30 Xtra Night Show (live);
01:00 2K1 cu Mirela Vaida;
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Incredibilul Hulk” (r);
09:30 „La bloc” (s);
12:00 „Turbo: A Power Rangers
Movie” (f);

14:00 „Când spiritele se rãzbunã” (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Salome” (f);
20:30 „Apocalipsa androizilor” (f);
22:30 „Virgina Americanã” (f);
00:15 „Apocalipsa androizilor” (f);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
14:38 Prototipuri;
15:26 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologii ecologice;

17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã Universul;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Tehnologii ecologice;
22:00 Cum funcþioneazã Universul?;
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum funcþioneazã Universul?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
08:50 Campioni de poveste;
09:00 Descãlecaþi în Carpaþi (r);
09:30 Teleshopping;

10:00 Ediþie specialã;
10:55 Campioni de poveste;
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 Eu, consumatorul (r);
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Campioni de poveste;
17:00 Telejurnal;
17:30 Europa mea;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:25 Perfect imperfect (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Cap Compas;
08:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (live);
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:45 Campioni de poveste;
13:50 Sport;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Poveste dupã poveste (r);
15:30 „În plin soare” (f);
17:30 5 minute de istorie;
17:40 „Preþul trãdãrii” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
19:45 Sport;
20:10 Destine ca-n filme;
21:00 Poveste dupã poveste;
22:10 „Preþul zahãrului” (f);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 „Preþul zahãrului” (r);
03:10 Cap compas (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii ;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Cartelul ucigaº” (f);
21:45 Fotbal UCL: Juventus –
Barcelona;
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Lista neagrã” (f);
01:15 „Supranatural: Aventuri în lumea
întunericului” (f);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 2K1 cu Mirela Vaida (r);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:15 „Când spiritele se
rãzbunã” (r);

14:15 „Turbo: A Power Rangers Movie”
(r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Rezoluþii pentru Crãciun” (f);
20:30 „Mã scoþi din minþi!” (f);
22:30 „Încredere fatalã” (f);
00:30 „Mã scoþi din minþi!” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:26 Prototipuri;
08:14 Vânãtorii de mituri;

09:02 Cum putem salva planeta;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Cazuri neelucidate;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Tehnologii ecologice;
14:38 Prototipuri;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologii ecologice;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa sporturilor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Tehnologii ecologice;
22:00 ªtiinþa sporturilor;
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 ªtiinþa sporturilor;
02:10 Tehnologii ecologice.
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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.

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

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

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

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

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

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.
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0720-082.216.
Vând  casã bunã, satul

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

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

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

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

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

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

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

Câmpina - vând aparta-
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

camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.

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

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

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

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

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:

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

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

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

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

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
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funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-

Sud sau Nord. Tel: 0720-
503585.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
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Prestãri servicii

Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

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 care începe sub auspicii pozitive,
cu o încãrcãturã emoþionalã suportabilã, dar
care îþi pregãteºte surprize în ceea ce priveºte
cheltuielile ºi nevoia de siguranþã. Tentaþiile sunt
mari, iar verva ºi puterea de care dai dovadã te
pot conduce pe un drum greºit fãrã sã îþi dai sea-
ma. Existã ºi ºansa de a pune bani de-o parte,
însã condiþia este aceea de a-þi fi plãtit la timp,
pânã acum, datoriile.

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)
Nu prea ºtii ce sã faci, încotro sã te îndrepþi ºi -
mai ales - ce anume sã alegi. În aceastã sãptã-
mânã, tentaþia este aceea de a te refugia în tipa-
rele ponosite, dezvoltate în trecutul îndepãrtat.
Nevoia de siguranþã ºi de securitate (nu doar)
materialã te poate îndrepta cãtre cãi greºite,
îndepãrtându-te pe tine de cei cu care mergi pe
acelaºi drum ºi pe cei cu care colaborezi, de
scopurile comune.

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)
Rutina zilnicã strictã ºi bine pusã la punct, respec-
tatã, te poate ajuta sã depãºeºti fãrã chin even-
tuale probleme de sãnãtate. Sau problemele in-
tervenite din neant, cele catalogate a avea “autor
necunoscut”. Toþi ochii sunt pe tine, acum, aºa
cã, atunci când nu ºtii ce ai de fãcut, lasã-te inspi-
rat de Graþia Divinã. În definitiv, poate cã toate
se întâmplã tocmai pentru cã tu sã îþi demonstrezi
credinþa necondiþionatã.

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)
Sãptãmâna începe cu Lunã în semnul tãu zodia-
cal, prin urmare, e momentul sã te axezi pe ne-
voile tale, sã vezi ce prioritãþi ai ºi sã îþi pui la
punct planul de atac pentru proiectele tale. Ai
parte de protecþie Divinã, deci s-ar putea ca even-
tualele situaþii neplãcute sã fie anihilate la timp.
Vizate sunt relaþiile cu anturajul, aici sunt multe
cãrþi de jucat ºi multe proiecte de pus pe roate.

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)
Încetul cu încetul te ridici, ieºi din zona de umbrã
în care nici nu ºtii cum ai ajuns. Ideal ar fi sã nu
laºi în urma situaþii problematice nerezolvate,
iar în ceea ce priveºte familia, sã fi anihilat deja
legãturile nocive, cele cu trecutul. Probabil cã
evadarea în cotidian nu este cea mai fericitã
soluþie acum, însã te poþi folosi de felul în care
eºti perceput în societate pentru a te putea detaºa
de probleme ºi gãsi o soluþie sustenabila.

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)
Fii cu bãgare de seamã în ceea ce priveºte restan-
þele financiare! Nu te culcã pe-o ureche, crezând
cã dacã informaþia nu a ajuns la tine, atunci eºti
absolvit de orice vinã. Recomandabil este sã
verifici tot ceea ce ai lãsat de izbeliºte (la capitolul
financiar) în ultima perioadã. În rest, din aceastã
sãptãmânã începând, planurile de viitor încep
sã se contureze frumos pentru tine, iar cei care
ar trebui sã te ajute pentru a le duce la îndeplinire
sunt din ce în ce mai disponibili.

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)
De data aceasta, obþii finanþare ºi credit prin in-
termediul alianþelor ºi al colaborãrilor. Ceea ce
s-a întâmplat în ultimele luni a avut rolul de a te
face sã gãseºti punctele slabe ale istoriei tale.
Depinde de tine, însã, ce anume ai înþeles de
aici ºi în ce mãsurã ai reuºit sã te îndrepþi ºi sã
îþi schimbi modul de acþiune.

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)
Se pare cã te aºteaptã întâlniri importante în
aceastã sãptãmânã. Importante pentru starea
ta de bine, pentru starea ta de spirit ºi pentru
felul în care alegi sã îþi continui drumul. Chiar
dacã simþi cã tot ceea ce vine din exterior este
ameninþãtor pentru tine, s-ar putea sã ai surprizã
cã ceea ce þi se spune chiar sã îþi fie de folos.

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)
Începe o perioadã propice pentru identificarea
ºi rezolvarea eventualelor probleme de sãnãtate.
În acelaºi timp, locul de muncã ar putea deveni
locul unde te poþi destinde, munca în echipa
fiind cel mai bun medicament. Sfârºitul de sãptã-
mâna este un moment minunat pentru a îmbu-
nãtãþi confortul ambientului tãu.

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)
Probabil cã te simþi destul de singur, dar se poate
cã acum sã fie o perioadã bunã pentru a de-
monstra cã eºti organizat ºi cã ai toate detaliile
ºi planurile de rezervã pre-stabilite. Se anunþã
surprize legate de domeniul imobiliar, aºa cã fii
atent ºi nu ceda tentaþiei de a lua brusc decizii,
fãrã sã te gândeºti la efectele acestora. În cazul
în care ai de împãrtãºit informaþii preþioase celor
din jurul tãu, ai grijã ce detalii oferi ºi cui anume.

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)
Atenþia începe sã îþi fie îndreptatã asupra familiei,
iar timpul dedicat cãminului sãu unei proprietãþi
imobiliare pe care doreºti s-o achiziþionezi. Ceea
ce îþi poate distrage interesul de la propria-þi per-
soanã. Cel mai bine ar fi sã îþi gãseºti timp pentru
a te ocupa ºi de tine însuþi, racalibrandu-þi ima-
ginea ºi exploatându-þi mai bine ºi mai eficient
potenþialul.

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)
De departe, sfârºitul de sãptãmâna este cea
mai interesantã perioadã, pentru tine. Aºteaptã-
te fie la o veste care îþi va da planurile peste cap,
fie la o sumã de bani venitã pe neaºteptate, din
neant. Cel mai bine ar fi dacã ai putea folosi in-
fluenþele energetice ale acestei sãptãmâni sta-
bilindu-þi noi þeluri ºi gândind noi strategii pentru
anul în curs.
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Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin
intermediul reþelei EURES România, 716 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

MaltMaltMaltMaltMaltaaaaa – 310 locuri de muncã: 300 ºofer de autobuz,
10 personal curãþenie;

ItItItItItalia alia alia alia alia – 220 locuri de muncã: 100 infirmier, 80 asistent
medical generalist, 40 asistent medical;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 70 locuri de muncã: 30 ºofer autobuz, 20
ºlefuitor, pilitor, 10 sudor, 5 electrician auto, 5 mecanic auto;

GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 51 locuri de muncã: 4 betonist, 4
excavatorist, 4 montator izolaþii clãdiri, 4 specialist sisteme
de canalizare, 3 operator utilaje pentru construcþii, 3 zidar, 2
commis de cuisine, 2 electrician în construcþii, 2 electrician în
construcþii cabluri, 2 lucrãtor în construcþii, 2 maistru construcþii
reþele de cabluri, 2 maistru hidroizolaþii clãdiri, 2 maistru
construcþii de drumuri, 2 operator maºini, 1 bucãtar, 1 demi-
chef de partie, 1 grãdinar, 1 instalator clãdiri, 1 lucrãtor în me-
talurgie decorativã, 1 manager în construcþii, 1 maistru cons-
trucþii civile, 1 mecanic instalaþii sanitare, termice/de climatiza-
re, 1 montator acoperiºuri, 1 muncitor în construcþii din beton

armat, 1 operator pompe de beton, 1 ospãtar, 1 sudor;
Marea Britanie Marea Britanie Marea Britanie Marea Britanie Marea Britanie – 16 locuri de muncã: 10 tâmplar/

dulgher naval, 6 lucrãtor în pepiniera de plante;
IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 13 locuri de muncã: 3 îngrijitor persoane, 2

coordonator atelier matriþe, 2 operator maºini de frezat CNC,
2 programator maºini de frezat CNC, 2 sculer matriþer, 1
asistent manager, 1 operator maºini;

PoloniaPoloniaPoloniaPoloniaPolonia – 11 locuri de muncã: 10 croitoreasã/
cusãtoreasã, 1 vopsitor auto;

SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia – 8 locuri de muncã: 8 vopsitor auto;
AustriaAustriaAustriaAustriaAustria – 7 locuri de muncã: 3 lãcãtuº mecanic CNC, 1

inginer chimist, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor;
Spania Spania Spania Spania Spania – 4 locuri de muncã: 2 martiþer/curãþitor produse

din plastic, 2 operator turnare prin injecþie produse din plastic;
Slovenia – 3 locuri de muncã: 2 lucrãtor acoperiºuri, 1
bioinformatician/programator PYTHON;

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 1 loc de muncã: 1 desenator tehnic pentru
construcþii metalice;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 1 loc de muncã: 1 postdoctorand horticulturã;
OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 1 loc de muncã: 1 culegãtor sparanghel.

716 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii
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Vechime

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
  Studii Vechime  Tip contract
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89
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107
108
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110
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116
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120
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131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Nr.
locuri Tip contract

Agent asigurãri
Agent securitate
Agent securitate
Agent servicii client
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ajutor cofetar
Ambalator manual
Ambalator manual (preparate carne)
Automacaragiu
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Coafezã
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor art. textile
Confecþioner asamblor art. textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Constructor amenajãri interioare
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Coordonator în materie de SSM
Dispecer
Electrician
Electrician auto
Electrician intret stivuitoare, macarale
Electrician pram
Faianþar
Frezor
Frezor/ Strungar / operator CN
Gestionar
Gestionar depozit
Încadrator confecþii
Inginer c-tii civile, industriale ºi agricole
Inginer economist
Inginer energeticã industrialã
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inspector/ controlor de calitate
Instalator
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Macaragiu
Manipulant mãrfuri
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic intret. stivuitoare, macarale
Menajera
Mn nec în ind confecþiilor textile
Modelier
Montator subansamble
Montator tâmplãrie din aluminiu
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec în ind confecþiilor
Muncior necalificat
Muncitor confecþii
Muncitor necalificat

Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat la asamblare piese
Muncitor necalificat la asamblare piese
Normator atelier prelucrãri mecanice
Operator control nedistructiv
Operator instalaþii din centrale electrice-turbine
Operator introducere validare date
Operator la deservirea rãzboaielor de þesut
Operator la maºini unelte ci comanda numericã
Operator la roboþi industriali
Operator mase plastice
Operator maºini de debitat
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Patiser
Pregãtitor lansator confecþii
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner
Reprezentant comercial
ªef atelier-echipamente automatizare
ªef de sala restaurant
ªef formaþie ind confecþiilor
ªef linie confecþii
ªef proces fabricaþie
ªofer autobuz
ªofer automacaragiu
ªofer autoturisme
ªofer cât B.C.D+E
ªofer de autoturisme ºi camionete
ªofer livrator
ªofer mare tonaj
ªofer mare tonaj
ªofer maºinã mare tonaj
Sortator produse
Spãlãtor vase
Spãlãtor vehicule
Spãlãtor vehicule
Spanuitor confecþii
Spanuitor confecþii
Specialist calitate junior
Stivuitorist
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor autogen
Sudor electric
Sudor electric Mig-Mag
Tãietor confecþii
Tehnician chimist
Tehnician SSM
Tehnician textile
Termist tratamentist
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor
Zidar
Zidar rosar tencuitor
Zugrav

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

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

liceu
medii
medii

superioare
superioare

medii
-
-

medii
medii/ calificare

-
medii

-
medii

-
sc profesionala

-
sc generala

8 clase
medii

-
medii

calificare
medii
medii
medii

-
-

8 clase
superioare
calificare

medii
-

10 clase
medii

sc profesionala
-

calificare
-

medii
-

superioare
superioare
superioare
superioare

-
calificare

sc profesionala
calificare

medii
de specialitate

calificare
medii
medii
medii

10 clase
medii

sc profesionala
-
-

medii
medii
medii

-
sc profesionala

8 clase
de specialitate

-
10 clase

medii
-
-

medii
medii

sc generala
medii

sc profesionala
-

medii

medii
-

calificare
generale

sc profesionala
8 clase
sc gen
medii

-
medii

superioare
calificare

medii
calificare

medii
-

medii
medii

calificare
medii

-
-

medii
medii

-
medii
medii

superioare
medii
medii
medii
medii

-
-

medii
medii/ calificare

medii
10 clase

-
medii
medii
medii

-
-

10 clase
medii

-
superioare

medii
-

calificare
calificare

medii
medii

sc profesionala
medii
medii

sc profesionala
medii/ calificare
de specialitate

medii
calificare

medii
-

medii
-
-

calificare
medii

10 clase
medii

-
medii
medii

10 clase
medii

sc profesionala
medii

sc profesionala

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

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

-
-

1-2 ani
1 an
1 an

-
-
-
-

5 ani
-

2 ani
-

1 an
-
-
-
-
-
-
-

1 an
2 ani
15 ani

-
1 an

-
-
-

1 an
3 ani

-
3 ani

-
3-5 ani

-
-

5 ani
-
-
-
-

3 ani
1-3 ani
3 ani

-
3 ani

-
3 ani
15 ani

-
3 ani
3 ani

-
-
-
-
-
-
-

3 ani
2 ani

-
-

5 ani
1 an
2 ani
3 ani

-
2 ani

-
-
-
-

experienta
1 an

-
-
-

-
-

2 ani
-
-
-

1 an
-
-

2 ani
3 ani
2 ani

3-5 ani
3 ani

-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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2 ani

-
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-
1 an

-
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-
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1 an

-
-

1 an
-
-
-

1 an
-
-

6 luni - 1an
-
-
-

3 ani
3 ani

-
5 ani

-
-
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5 ani
-

2-3 ani
experienta

-
-

1 an
-
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3 ani
-
-
-
-
-
-
-
-
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15 ani
-
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per ned
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per ned
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per ned
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per det
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per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
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per det/ ned
per ned
per ned
per det
per ned
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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 ned
per ned
per ned
per ned

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

ANECDOTE:

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

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

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

În sânul familiei

1. T-P-F-T 2. URCÃTORI 3. ER-TRASE; 4. OCOL-TC; 5. AªEZA-U;
6. IT-POTIR; 7. OGAR-EN; 8. TÂRÎ-AªI; 9. RU-SUIT;  10. DEPÃªITÃ.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Neam

Bãtrâne

Testea!

Traseu scurt!

Veriºor

Febleþea bunicilor

Nune!

Ambianþã

Nene

Rude (pop.)

Muici!

Bunica!

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii

Copil

Morfeu

autohton

Puºti!

Fecioare

Ciuperci umplute

Copil

Fir

Peþitorie

Dãdacã

Claudia Panã

Copii
Bonã

DICÞIONAR:
TRA

Ere!

Cel mare!

La ora de biologie doamna profesoarã propune
un experiment având ca subiect o broascã.

Dupã ce þipã la aceasta: „Sari! Sari!”, profesoara
mãsoarã lungimea sãriturii broaºtei ºi anunþã clasa:

„O broascã, în condiþii normale sare 50 cm”
Dupã ce îi taie broaºtei douã picioare, profesoara

repetã experimentul: „Sari! Sari!”.
Mãsoarã ºi de data asta ºi anunþã:
„Copii, iatã noul rezultat : dupã îndepãrtarea a douã

picioare o broascã sare doar 25 cm”.
În fine, dupã ce îi taie sãrmanei broaºte ºi celelalte

picioare, strigã: „Sari! Sari!” Broasca, nimic.

Profesoara: „Sari! Sari!”. Broasca, niciun gest.
Victorioasã, profesoara anunþã clasa:
„Iatã, broaºtele care îºi pierd picioarele, îºi pierd

ºi auzul!!”.
La ora de istorie, la lucrare se cere sã se nu-

meascã unsprezece mari personalitãþi.
La sfârºitul orei, profesoara:
- Ionuþ, tu de ce nu ai predat încã lucrarea ?
- Doamna profesoarã, nu ºtiu pe cine sã pun pe

post de mijlocaº central.…
- Noaptea aceasta va fi un fenomen natural

foarte interesant - o eclipsã totalã de lunã.
Sã nu uitaþi ºi sã urmãriþi la ora nouã ºi jumãtate

- spune profesoara.
Vali din ultima bancã întreabã:
- Pe ce canal?

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
•  1•  1•  1•  1•  16 ciuper6 ciuper6 ciuper6 ciuper6 ciuperci de culturã medii, •  jumãtatci de culturã medii, •  jumãtatci de culturã medii, •  jumãtatci de culturã medii, •  jumãtatci de culturã medii, •  jumãtate legãturã dee legãturã dee legãturã dee legãturã dee legãturã de

verdeaþã (pãtrunjel, mãrar), •  2 linguri ulei de mãsline, •  1verdeaþã (pãtrunjel, mãrar), •  2 linguri ulei de mãsline, •  1verdeaþã (pãtrunjel, mãrar), •  2 linguri ulei de mãsline, •  1verdeaþã (pãtrunjel, mãrar), •  2 linguri ulei de mãsline, •  1verdeaþã (pãtrunjel, mãrar), •  2 linguri ulei de mãsline, •  1
mormormormormorcococococovvvvv, •  1 ceapã, •  1/2 ar, •  1 ceapã, •  1/2 ar, •  1 ceapã, •  1/2 ar, •  1 ceapã, •  1/2 ar, •  1 ceapã, •  1/2 ardei grdei grdei grdei grdei gras ras ras ras ras roºu, •  1oºu, •  1oºu, •  1oºu, •  1oºu, •  100g caºca00g caºca00g caºca00g caºca00g caºcavvvvval,al,al,al,al,
•  1•  1•  1•  1•  100 g ºuncã slabã, •  piper00 g ºuncã slabã, •  piper00 g ºuncã slabã, •  piper00 g ºuncã slabã, •  piper00 g ºuncã slabã, •  piper, •  sar, •  sar, •  sar, •  sar, •  sareeeee

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Ciupercile se spalã bine, apoi se scot codiþele, care se usucã ºi se toacã mãrunt. Într-

o cratiþã se pun 2 linguri de ulei de mãsline, ceapã tocatã mãrunt ºi o lãsãm la undit.
Adãugãm restul ingredientelor: codiþele de ciuperci tocate, morcovul ras, ardeiul

tãiat cubuleþe. Se lãsã pe foc pânã se inmoiaie legumele (10 min), apoi adãugãm ºunca
tãiatã fâºii sau pãtratele ºi
dãm gustul cu sare ºi piper.

Dupã ce s-a rãcorit pu-
þin, punem verdeaþã ºi 1-2
linguri de caºcaval ras. Cu
aceastã compoziþie se um-
plu ciupercile, apoi se aºea-
zã într-o tavã pe hârtie de
copt sau aluminiu ºi se dau
la cuptor pentru 20-25 mi-
nute. Când sunt aproape
gata, se presarã caºcaval
deasupra ºi se lãsã în cup-
tor 1-2 minute.

create artificial.
Matthew Bailes, de la Universitatea

Swinburne din Melbourne, Australia,
susþine cã „probabil cea mai bizarã expli-
caþie pentru FRBs este cã sunt transmisii
extraterestre”.

În 2013, savanþii au observat cã ar-

hitectura unicã a telescopului Molonglo
poate fi utilã pentru reperarea acestor
unde. Telescopul are o zonã foarte largã
de colectare (18.000 metri pãtraþi) ºi
acoperã 8 grade pãtrate ale cerului.

Telescopul produce 1000 TB de
date în fiecare zi. Ca o comparaþie, toate
paginile web ale Wikipediei folosesc
doar 5,87 de TB.

Astfel, echipa a putut sã repereze
trei FRBs-uri, dar doar una singurã a putut
fi localizatã într-o galaxie.

Studiul a fost publicat în Monthly
Notices a Royal Astronomical Society.

Sursa: descopera.ro

Undele radio, numite ºi „fast radio
bursts” (FRBs), au contrariat astronomii
timp de 10 ani de la descoperirea
acestora.

În noul studiu, cercetãtorii au anali-
zat date de la telescopul radio Molonglo
ºi au descoperit trei FRBs. Conform

echipei de cercetare, semnalele au venit
cel mai probabil de la galaxii îndepãr-
tate, relateazã Daily Mail.

Deºi bineînþeles nu se poate
cunoaºte dacã acestea chiar provin de
la o civilizaþie extraterestrã, se poate
totuºi confirma cã semnalele misterioa-
se provin din spaþiul cosmic.

FRBs-urile sunt emisii radio care
apar pentru o perioadã scurtã de timp
ºi la întâmplare, ceea ce le face foarte
greu de gãsit ºi de studiat. Astfel, nu se
ºtie ce poate produce aceste emisii, de
aici spectrul larg de speculaþii pe seama
lor, de la coliziunea stelelor la mesaje

Dupã ce a parcurs aproape 13 mii de kilometri în zbor, Arlie a ajuns la cuibul sãu
aflat în apropierea localitãþii Berivoi din judeþul Braºov.

Încã din 2013, Arlie este monitorizatã prin GPS de cãtre experþii din cadrul
Societãþii Ornitologice Române. Acvila a ajuns în România pe 2 aprilie dupã un zbor
parcurs pe trei continente. În drumul sãu, Arlie a zburat prin Angola, Zambia, Tanza-
nia, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudanul de Sud, Etiopia, Sudan, Egipt, Isreal, Siria,
Turcia ºi Bulgaria.

În 2016, acvila a ajuns în România pe aceiaºi datã, 2 aprilie.

Experþii au reuºit sã inventeze o me-
todã prin care apa mãrii poate fi desa-
linizatã într-un mod ieftin ºi eficient, folo-
sind o membranã de oxid de grafen care
scoate sarea din apa sãratã.În aceastã
etapã preliminarã, tehnica este redusã
la teste de laborator, dar aceste teste
demonstreazã cã pe viitor putem trans-
forma una dintre cele mai abundente
resurse, apa de mare, în apã potabilã,
relateazã Science Alert.

Echipa care a condus acest studiu,
condusã de Rahul Nair de la Universita-
tea Manchester din Regatul Unit, a arã-
tat cã sitele pot filtra într-un mod eficient

sarea, iar urmãtorul pas este de a com-
para cu filtrele cu polimeri deja existenþi.

Un avantaj care este observabil
este diferenþa de cost, mult în favoarea
sitelor de grafen. De asemenea, ºi în
ceea ce priveºte eficienþa, Nair precizea-
zã cã „membranele cu dimensiunea po-
rilor de ordinul atomilor este un pas im-
portant înainte ºi va deschide noi po-
sibilitãþi pentru îmbunãtãþirea eficienþei
tehnologiei de desalinizare”. Cercetã-
torul mai adaugã ºi faptul cã „acesta es-
te primul experiment din acest cadru”,
urmând sã demonstreze cã existã o pro-
babilitate realã de a produce membrane

de grafen la scarã mare.
De asemenea, aceastã descoperi-

re are potenþialul real de a rezolva una
dintre cele mai mari probleme cu care
se confruntã omenirea, lipsa apei pota-
bile. Un studiu al Naþiunilor Unite preci-
zeazã cã, pânã în 2025, 14% din
populaþia lumii se va confrunta cu lipsa
apei potabile, iar multe deintre þãrile
afectate, care se gãsesc în Africa, nu-ºi
vor putea permite uzinele costisitoare
ºi ineficiente de filtrare a apei marine
din prezent. Studiul a fost publicat în
revista Nature Nanotechnology.

Sursa: descopera.ro

Redactorii de specialitate ai revistei Paris Match au întocmit
un Top 10 al pieselor cu cele mai mari ºanse de a câºtiga finala
Eurovision 2017, care va avea loc pe 13 mai, la Kiev.

La ediþia din acest an a Eurovision vor participa 43 de þãri.
Jurnaliºtii de la publicaþia Paris Match au întocmit un Top 10 al
melodiilor cu cele mai mari ºanse de câºtig.

Acestea sunt (artist/piesã/þarã):
1. Alma/ “Requiem”/ Franþa;
2. Francesco Gabbani/ “Occidentali’s Karma”/ Italia;
3. Isaiah Firebrace/ “Don’t Come Easy”/ Australia;
4. Robin Bengtsson/ “I Can’t Go On”/ Suedia;
5. Kristian Kostov/ “Beautiful Mess”/ Bulgaria;
6. Salvador Sobral/ “Amar Pelos Dois”/ Portugalia;
7. Ilinca ft. Alex Florea/ “Yodel It! “/ România:
8. Blanche/ “City Lights”/ Belgia;
9. SunStroke Project/ “Hey Mamma!”/ Moldova;
10. Jana Burèeska/ “Dance Alone”/ Macedonia.

Sursa: descopera.ro

Transmisii extraterestre? Arlie, acvila monitorizatã prin GPS de cãtre
ornitologii români, a ajuns în România

Un material minune va rezolva ieftin
ºi eficient problema lipsei apei potabile

Top 10 piese cu ºanse
de a câºtiga Eurovision

Perechea  lui
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Liga „A” Prahova, Etapa a XXI-a

Meci de interes mare la
Urlaþi, unde peste 1000 de
spectatori au þinut sã fie pre-
zenþi la partidã. Majoritatea
dintre ei au fost din Ploieºti,
susþinãtorii Petrolului ’52, care
ºi-au încurajat echipa ca de
fiecare datã.

Jocul dintre cele douã for-
maþii a avut douã reprize dife-
rite ca abordare. În prima par-

te, echipa din Urlaþi, pregãtitã
de fostul petrolist Nicolae Nuþã,
s-a apãrat la sacrificiu, res-
pingând minge dupã minge,
încât tabela a rãmas neschim-
batã pânã la pauzã.

Umblând la tacticã, Octa-
vian Grigore îl înlocuie•te pe Ilie
Dumitrescu (’39) cu Dragoº
Gheorghe ºi jocul avea sã se
schimbe mult în bine.

De remarcat cã portarul
gazdelor, R. Marian, s-a evi-
denþiat cu câteva intervenþii
salvatoare la fazele fixe ale pe-
troliºtilor D. Chiriþã, J. Prunescu
ºi Vl. Butufei, din prima parte a
jocului.

Dupã pauzã, Petrolul ’52
s-a descãtuºat ºi a reuºit sã
marcheze patru goluri ºi sã mai
bifeze alte câteva oportunitãþi
la poarta celor din Urlaþi.

Min. 52, 0-1: Min. 52, 0-1: Min. 52, 0-1: Min. 52, 0-1: Min. 52, 0-1: Stãnes-
cu înscrie cu capul, din careul
mic, la colþul lung, dupã un
corner executat de Pãun.

Min. 63, 0-2: Min. 63, 0-2: Min. 63, 0-2: Min. 63, 0-2: Min. 63, 0-2: Acelaºi
Stãnescu aduce golul doi, tot
cu capul ºi tot din ºase metri,
la colþul scurt, dupã o centrare
a lui Claudiu Tudor.

Min. 65, 0-3:Min. 65, 0-3:Min. 65, 0-3:Min. 65, 0-3:Min. 65, 0-3: Ad. Vin-
tilã reia cu capul, din ºase metri,
învingându-l pe portarul Marin,
dupã centrarea de pe partea
stângã a lui Velisar.

Min. 73, 0-4: Min. 73, 0-4: Min. 73, 0-4: Min. 73, 0-4: Min. 73, 0-4: Nini

Unirea Urlaþi – Petrolul ’52 Ploieºti 0-4 (0-0)Unirea Urlaþi – Petrolul ’52 Ploieºti 0-4 (0-0)Unirea Urlaþi – Petrolul ’52 Ploieºti 0-4 (0-0)Unirea Urlaþi – Petrolul ’52 Ploieºti 0-4 (0-0)Unirea Urlaþi – Petrolul ’52 Ploieºti 0-4 (0-0)

Petroliºtii s-au descãtuºat dupã pauzã
Popescu trimite un ºut fãrã
tãrie ºi mingea se duce pe sub
Marin, în poartã.

La acest joc, arbitrul Ionuþ
Neagu nu a fost nevoit sã arate
vreun cartonaº, cãci meciul s-
a jucat corect pe toatã durata
lui.

Urmãtorul joc al Petrolului
’52 va fi în vinerea mare, de la
ora 18:00, cu CS Ceptura, iar
fanii sunt aºteptaþi sã vinã în
numãr mare.

Stadion: „Parcul Belu”. Spectatori: 1200. Au marcat: R.
Stãnescu (’52, ’63), Ad. Vintilã (’65), N. Popescu (’73).

UNIREA:UNIREA:UNIREA:UNIREA:UNIREA: R. Marin – Condrea, N. Ghiþã (cpt.), A. Bãlaºa,
Cl. Ilie (’76 R. Petrea) – C. Sandu, T. Iancu (’85 A. Bãrbuceanu)
– Al. Moise, Chelba (’64 M. Roºu), Fl. Gheorghe (’59 L. Bârsan)
– Al. Bobeicã. Antrenor: Nicolae Nuþã.

PETROLUL ’52:PETROLUL ’52:PETROLUL ’52:PETROLUL ’52:PETROLUL ’52: I. Marinicã – R. Catanã, Prunescu, D.
Chiriþã (’76 Alecsandru), Velisar – Butufei (’46 Ad. Vintilã) – I.
Dumitrescu (’39 Dr. Gheorghe), Cl. Tudor (cpt.), G. Pãun, N.
Popescu – R. Stãnescu (’83 Niþescu). Antrenor: Octavian
Grigore.

Au arbitrat: Ionuþ Neagu (Poenarii Apostoli), Mihai Vizitiu
ºi Louis Oprescu (ambii din Ploieºti).

Observator AJF: Stelian Achimescu (Ploieºti).

Ionuþ Mitoiu

Clubul Sportiv ªcolar Ploieºti gãzduieºte, în perioada
28-30 aprilie a.c., Turneul Semifinal pentru juniori II,
Grupa a III-a, meciurile urmând a avea loc la Sala
Sporturilor Olimpia din Ploieºti.

În prima zi sunt programate meciurile: CSS Galaþi –
CSS Alexandria ºi CSS Ploieºti – LPS Suceava. A doua zi,
pe 29 aprilie, meciurile: CSS Ploieºti – CSS Alexandria ºi
CSS Galaþi – LPS Suceava. În fine, în cea de-a treia zi,
turneul are programate meciurile: LPS Suceava - CSS
Alexandria ºi CSS Ploieºti – CSS Galaþi.

consecinþã a avi-
zelor nefavorabile
date de Direcþia
Economicã ºi Di-
recþia Juridicã din
cadrul Primãriei

Ploieºti, clubul se aflã în blocaj
total în privinþa participãrii la
competiþii.

În plus, în condiþiile în care
nu existã prevedere bugetarã

Handbal,
juniori II Turneu semifinal la Ploieºti

Mihail Marinescu

Ce se întâmplã cu CSM Ploieºti?

În urma deciziei Consiliu-
lui Local Ploieºti de a nu aproba
sumele necesare desfãºurãrii
activitãþii sportive a Clubului
Sportiv Municipal Ploieºti, ca o

pentru activitãþile sportive
(organizare competiþii oficiale
pe teren propriu, transport, ca-
zare ºi masã pentru deplasãri,
închiriere baze sportive pentru
antrenament la secþiile care au
nevoie), clubul nu se poate
folosi nici de eventuale sume
rezultate din venituri proprii
sau din sponsorizãri.

În aceste condiþii, deºi

conducerea clubului conside-
rã cã este o variantã cel puþin
imoralã, în aceastã perioadã,
participarea sportivilor la com-
petiþii este susþinutã de pãrinþii
copiilor, care nu acceptã ideea
renunþãrii în plin sezon compe-
tiþional.

Sursa: csmploiesti.ro

Petrolul ’52 Ploieºti i-a
fãcut cadou victoria cu 4-0 de
la Urlaþi domnului Mircea Dri-
dea, un simbol al clubului gal-
ben-albastru, care a aniversat,
la finele sãptãmânii trecute,
frumoasa vârstã de 80 de ani.

Luni, la prânz, la stadionul
Ilie Oanã, Mircea Dridea i-a
avut ca oaspeþi pe câþiva dintre
cei care reprezintã gloriile
acestui club, dar ºi pe sena-
torul Emanoil Savin, care a
þinut sã-i aducã un buchet de

81 de trandafiri ºi un im-
presionant tort. „Domnul Savin
a demonstrat cã este alãturi

de acest club ºi sunt convins
cã o va face ºi pe mai departe”,
a spus Mircea Dridea.

La rândul sãu, senatorul
Emanoil Savin a punctat: „Am
þinut sã vin aici ºi sã-l felicit
pentru întreaga sa contribuþie
la viaþa echipei prahovenilor.
Mircea Dridea meritã respectul
tuturor prahovenilor, de fiecare
datã, nu numai la aniversãri!”.

Daniel Lazãr

Mircea Dridea – la 80 de ani!
Senatorul Emanoil
Savin i-a adus un tort
ºi 81 de trandafiri

Echipa de minihandbal
fete a CSM Ploieºti s-a calificat
pentru faza semifinalã a cam-
pionatului, asta dupã ce a reu-
ºit sã câºtige faza pe Euro-
regiune, desfãºuratã sâmbãtã
ºi duminicã, la Plopeni.

Fetele pregãtite de Geta
Opincariu au câºtigat toate
cele patru partide susþinute de-
a lungul competiþiei, mai clar
în prima fazã a grupelor, cu 20-
1 în faþa echipei Piticu Feteºti
ºi 19-4 cu CSª Târgoviºte, ce-
va mai strâns în faza a doua,
în care s-au confruntat cele trei

câºtigãtoare de grupe: 16-13
cu CSO Plopeni ºi 9-5 cu CS
Breaza.

Lotul care a reuºit aceastã
performanþã este format din:
Rãdulescu Bianca, Ilie Diana,
Voicilã Bianca, Bodijar Bianca,
Pîrvulescu Bianca, Ghiþã ªte-
fania, Popescu Andreea, Zafiris
Medeea, Niþã Alexia, Bucur
Teodora, Crãciun Bianca, Roºu
Delia, Mihãilã ªtefania, Tudo-
roiu Cãtãlina, Toader Daria ºi
Comendant Daria.

Faza semifinalã a campio-
natului va avea loc în perioada
12-14 mai, la Bucureºti.

Echipa de minihandbal
fete a CSM Ploieºti,

calificatã pentru
faza semifinalã!

În perioada 7-9 aprilie,
judoka de la CSM-CFR-CSª
Ploieºti au participat la Finala
Cupei României ºi Finala
Campionatului Naþional Ne
Waza (lupta la sol) de judo se-
niori, competiþii ce au avut loc
în Sala Sporturilor din Oradea.
În cele douã compe-tiþii, spor-
tivii pregãtiþi de Gheor-ghe Savu
(coordonator), Mihai Trandafi-
rescu ºi Doru Munteanu au
reuºit sã cucereascã o medalie
de aur ºi trei medalii de bronz.

La Cupa României au par-
ticipat 135 de sportivi de la 40
de cluburi din þarã, iar bilanþul
reprezentanþilor CSM-CFR-CSª
Ploieºti a fost de o medalie de
aur, douã de bronz, douã
locuri V ºi trei locuri VII:

- locul I  - Andrei Cãpãþânã
(-66 kg);

- locul al III-lea  - Cãtãlina
ªchiopu (-52 kg) ºi Diana

Judoka Andrei
Cãpãþânã, medalie de
aur la Cupa României!

Marcu (-70 kg);
– locul al V-lea – Andrei

Zaharia (+100 kg) ºi Codruþa
Lungu (-48 kg);

– locul al VII-lea – Andrei
Minigote (-60 kg), Denisa
Cristea (-48 kg) ºi Andreea
Petruþa (-63 kg).

La finala Campionatului
Naþional Ne Waza (lupta la sol),
au participat 103 sportivi de la
peste 35 de cluburi din þarã,
bilanþul judoka de la CSM-CFR-
CSª Ploieºti fiind de o medalie

de bronz, douã locuri V ºi trei
locuri VII:

– locul al III-lea - Cãtãlina
ªchiopu (-52 kg);

 - locul al V-lea - Andrei
Cãpãþânã (-66 kg) ºi Ionuþ
Constantin (-66 kg);

– locul al VII-lea – Denisa
Cristea (-52 kg), Codruþa
Lungu (-52 kg) ºi Diana Marcu
(-70 kg).
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