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Elitele învãþãmântului
ploieºtean, premiate
de primãrie ºi
consiliul local

Colegiul Tehnic „Toma N.Socolescu”
ºi Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu”,
ambele din Ploieºti, au primit
certificatul de „ªcoalã Europeanã”

Ipostaze
spirituale cu
MAICA
BENEDICTA

Medic oncolog: ”Acest
aliment ar trebui sã disparã
din alimentaþia oricãruia
dintre noi, e otravã”

Absolvenþii de clasa a VIII-a au
susþinut luni, 19 iunie, prima probã din
cadrul Evaluãrii Naþionale, cea la Limba
ºi literatura românã. În judeþul Prahova
a fost înregistrat un singur caz de
eliminare din examen, fiind vorba
despre un candidat ce sus-
þinea examenul la ªcoala
Gimnazialã „Ing. Gheorge
Pãnculescu” din Vãlenii de
Munte.

Candidaþii au avut de
rezol-vat trei subiecte. La
primul su-biect, aceºtia au
avut de scris sinonime la
cuvinte dintr-un text liric ºi
sã explice care este rolul
cratimei. Alte cerinþe ale
primului subiect au fost ale-
gerea unui cuvânt obþinut prin con-
versiune ºi unul prin derivare, extragerea
a douã figuri de stil din poezie ºi de
stabilit rima ultimei strofe ºi mãsura
ultimului vers. Subiectul doi a presupus
demonstrarea cã un text dat aparþine
genului liric. A fost vorba despre un text
non-literar, din Revista Terra Magazin,
iar elevii au trebuit sã rãspundã la
întrebãri pe baza textului: sã precizeze
genul ºi cazul a douã substantive din
text ºi valoarea morfologicã ºi sã funcþia
sintacticã a douã cuvinte subliniate. De
asemenea, elevii au avut de fãcut o
frazã din douã propoziþii, iar una dintre

ele sã fie propoziþie subordonatã
atributivã, introdusã prin „sã”.

Ultima cerinþã a subiectului doi a
fost realizarea unei naraþiuni de 150-
300 de cuvinte, în care sã se prezinte o
întâmplare realã sau imaginarã petre-

cutã în cadrul unei competiþii sportive.
Pe 21 iunie urmeazã proba la Mate-

maticã. Media obþinutã are o pondere
de 80% din calculul mediei de admitere,
faþã de 75% cât era pânã în acest an,
Evaluarea Naþionalã având un rol foarte
important pentru Admiterea la liceu.

Rezultatele se vor afiºa pe 26 iunie
(pânã la ora 16:00), tot atunci urmând
sã se primeascã ºi eventualele con-
testaþii (orele 16:00 -20:00). Rezolvarea
acestora este prevãzutã pentru 27 - 29
iunie, iar pe 30 iunie se vor afiºa rezul-
tatele finale.

Mihail Marinescu

Cinci eleve de liceu, cea mai micã
în vârstã de 15 ani, iar cea mai mare
de 18 ani, au trecut prin coºmarul
vieþii lor dupã ce au picat în capcana
întinsã de un proxenet ploieºtean,
conoscut în lumea interlopã din oraº
drept Þãranu. Pe numele sãu ade-
vãrat Pavel Alexe, în vârstã de 42 de
ani, bãrbatul a fost condamant la 18
ani de închisoare cu executare, fiind
gãsit vinovat de viol în formã conti-
nuatã, ºantaj, ameninþare ºi proxene-
tism ºi lipsire de libertate în mod ilegal.

În aceeaºi cauzã a fost condamnatã
ºi concubina proxenetului, Ana Ma-
ria Cãrbunaru, care a primit o pe-
deapsã de 4 ani ºi ºase luni pentru
complicitate.

Victimele celor doi au fost cinci
eleve de liceu,  care au fost încuiate
într-un apartament din cartierul Ba-
riera Bucureºti, forþate sã se pros-
titueze, filmate în timp ce întreþineau
relaþii sexuale, fotografiate în ipostaze
indecente ºi supuse la perversiuni
sexuale. Imaginile erau folosite doar

pentru ca fetele sã fie ºantajate ºi sã
accepte sã se prostitueze, în caz con-
trar, totul ar fi fost fãcut public pe in-
ternet.

Proxenetul a ajuns pe mâna poli-
þiei dupã ce una dintre victimele sale
a reuºit sã scape ºi a povestit pãrinþilor
tot coºmarul prin care a trecut. A
mers la Poliþie ºi a depus o plângere,
în plus a acceptat sã colaboreze cu
anchetatorii în timpul supravegherii
suspectului. Cristian Alexe avea pusã
la punct o întreagã  strategie prin care
ajungea sã le convingã pe fete sã
întreþinã relaþii sexuale.

(continuare în pagina 3)

Cinci eleve de liceu din Ploieºti
au picat în plasa unui proxenet
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Evaluarea Naþionalã 2017

Genul liric ºi povestirea unei întâmplãri
dintr-o competiþie sportivã, printre subiectele

de la Limba ºi literatura românã

Gala „Heroes de
kickbox Colosseum
Tournament”
de pe „Ilie Oanã”,
un real succes

Romeo Florin Nicolae, fostul vicepreºedinte
ANAF ºi fost director general al Direcþiei

Generalã Antifraudã Fiscalã,  a fost achitat de
Tribunalul Prahova pentru sãvârºirea infracþiunii de
trafic de influenþã. Sentinþa nu este definitivã, astfel
cã DNA poate face contestaþie la Curtea de Apel
Ploieºti.

 “În baza art. 396 alin.1 ºi 5 cod procedura
penalã rap.la art. 16 lit.a cod procedurã penalã
achitã inculpatul NICOLAE ROMEO FLORIN pentru
sãvârºirea infracþiunii de trafic de influenþã prev. de
art. 291 alin.1. cod penal , rap.la art. 7 lit.c. din Legea
78/2000 cu aplicarea art. 5 cod penal, faptã din
luna iulie 2010. Dispune ridicarea sechestrului

asiguratoriu instituit prin ordonanþa nr. 213/P/2015
din 9.11.2015 a D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploieºti
asupra sumei de 21.305 lei depusã de inculpatul
Nicolae Romeo Florin cu ordinul de platã nr. 1/6
noiembrie 2016 (…) Cu drept de apel în 10 zile de
la comunicare”, conform portalului instanþelor de
judecatã.

Fostul vicepreºedinte ANAF a fost acuzat cã
“în calitate de consilier superior în ANAF—Direcþia
Generalã de Coordonare Inspecþie Fiscalã, în iulie
2010, a pretins ºi primit de la un denunþãtor, repre-
zentant al unei societãþi, echivalentul în lei al sumei
de 5.000 euro, lãsând sã se înþeleagã cã are in-
fluenþã asupra factorilor de decizie din cadrul insti-

tuþiei pentru soluþionarea favorabilã a unei con-
testaþii formulate de firma omului de afaceri împo-
triva unei decizii de impunere. (…)Ulterior, decizia
de impunere a fost desfiinþatã parþial de ANAF—
Direcþia Generalã de Soluþionare a Contestaþiilor,
în sensul diminuãrii obligaþiilor de platã de la
bugetul statului, de la suma de 13.034.043 lei la
suma de 1.097.923 lei”, conform unui comunicat
DNA.

Romeo-Florin Nicolae a fost deferit jusitiþiei
în noiembrie 2015, la Tribunalul Prahova.

DNA poate ataca sentinþa la Curtea de Apel
Ploieºti în termen de zece zile de la pronunþare.

(D.F.)

Fostul vicepreºedinte ANAF,  Romeo-Florin Nicolae,
achitat de Tribunalul Prahova într-un dosar
în care a fost acuzat de trafic de influenþã
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S.C. PALD
ENGINEERING S.R.L.

firmã de instalaþii în construcþii,
angajeazã cu contract de muncã:

instalator

 lãcãtuº

muncitor necalificat

Relaþii la telefon:

0757 711 434;
0758 226 344

În perioada 12-16 iunie a.c., SC
Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL
Ploieºti a efectuat 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 –31, to-
tal tãieri de corecþie –143) în zonele
Cãtinei, Romaniþei, str.Poºtei, Arhip
Nicolae; Parc Dendrologic, Bobâlna,
Domniºori, Cãtinei, Crizantemelor,

Inoteºti, Industriei, Þintea, Baraoltului,
Arinului, Cameliei, Petrolului, Dediþel,
Arhip Nicolae, Ghe. Gr. Cantacuzino,
Mãrãºeºti, UPG, Industriei, Parc Sud,
Arnãuþi, Sabinelor, Cernica, Andrei
Mureºanu, Fãget, Cornãþel, Parc Obor,
Iezerului, ªoseaua Vestului.

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

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

3. Lucrãri cimitire: doborâri ar-
bori din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie cape-
lã, grupuri sanitare ºi clãdiri adminis-
trative, monitorizare ºi intervenþii utili-
tãþi ori de câte ori a fost necesar, în-
depãrtare gheaþã de pe aleile din
incinta cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public:
supraveghere fântâni arteziene;
reparat gard împrejmuitor teren de
baschet Parc Libertãþii; pregãtit tere-
nul pentru montat instalaþie coloana
principalã de apã Parc Libertãþii; ve-
rificat centuri de împãmântare sedii
ºi puncte de lucru SGU; demontat ºi
montat siguranþã automatã; golit
bazine apã fântâni Casa Sindicatelor
pentru curãþat ºi spãlat site, verificare
instalaþie electropompe submersibile;
demontat 121 de  tije ciupercã fân-
tânã Casa Sindicatelor ºi transportat
la sediu pentru curãþare; sãpat ºanþ
pentru montat instalaþie coloanã prin-
cipalã de apã - Parc Libertãþii; reparat
gard împrejmuitor teren baschet -
Parc Libertãþii; montat electropompã
submersibilã – fântânã Bariera Bucu-
reºti; constatare spãrturã conducta
de apã - fântânã artezianã Hotel Pra-
hova; montat coº de baschet- Parc
Libertãþii.

Activitatea SGU Ploieºti în perioada 12-16 iunie

În perioada campaniei agricole
de varã, în special în perioada cam-
paniei de recoltare a cerealelor pã-
ioase, creºte riscul de incendiu atât
la lanuri, cât ºi depozitele de cereale
ºi furaje, evenimente care pot avea
consecinþe dezastruoase asupra me-
diului înconjurãtor, vieþii ºi bunurilor.

Pentru reducerea riscurilor pro-
ducerii unor incendii pe timpul cam-
paniei agricole de recoltare a ce-
realelor, proprietarii de terenuri
agricole, deþinãtorii de utilaje agricole
ºi de transport, precum ºi cetãþenii,
trebuie sã þinã cont de mãsurile spe-
cifice de apãrare împotriva incendiilor
care trebuie respectate pe timpul
desfãºurãrii campaniei de recoltare
ºi depozitare a cerealelor, respectiv:

- Izolarea lanurilor prin fâºii
arate sau discuite cu lãþimea de peste
20 m spre drumuri ºi pãduri sau de
50 m spre cãile ferate adiacente;

- Strângerea paielor rezultate
în urma recoltãrii ºi ararea imediata
a miriºtei;

- Parcelarea suprafeþelor mari
de teren cultivate cu pãioase, prin fâºii
longitudinale ºi transversale;

- Direcþia de recoltare a com-
binelor va fi inversã direcþiei vântului
dominant;

- Interzicerea fumatului ºi a
focului deschis în lanuri, pe miriºti,
pe combine, utilaje ºi autovehicule de
transport, la mai puþin de 50 m de
punctele de recoltare ºi depozitare a
produselor agricole combustibile — în
perioada de recoltare a cerealelor;

Campania de recoltare a pãioaselor

- Alimentarea cu carburanþi
se va face în punctele de alimentare
special amenajate, fiind interzise
transportul ºi transvazarea lichidelor
combustibile în vase deschise sau
confecþionate din material plastic ºi
alimentarea în lan sau la distanþe
mai mici de 50 m faþã de acestea, a
autovehiculelor, maºinilor ºi utilajelor
agricole;

- Remedierea unor defec-
þiuni apãrute la maºinile ºi utilajele
agricole se va face la o distanþã de
cel puþin 50 m faþã de lanurile nere-
coltate, miriºti sau vegetaþie uscatã;

- La punctele de recoltare
se vor asigura tractoare cu plug sau
disc, cisterne cu apã, precum ºi plat-
forme mobile dotate cu furci, caz-
male, coase, gãleþi, stingãtoare sau
butoaie cu apã;

Toate maºinile ºi utilajele agri-
cole, precum ºi cele care au acces
în zonele cu vegetaþie uscatã sau
deºeuri combustibile, vor fi dotate
cu stingãtoare, bidoane cu apã, lãzi

cu nisip ºi mãturi cu coadã de cel puþin
2 m;

În zonele de depozitare a deºeu-
rilor combustibile din localitãþi (gropi de
gunoi) se va asigura, prin componenta
preventivã a serviciilor voluntare pentru
situaþii de urgenþã din localitãþi (SVSU),
supravegherea acestora, astfel încât
acestea sã nu fie incendiate intenþionat
sau din neglijenþã;

Proprietarilor ºi deþinãtorilor de te-
renuri, cu titlu sau fãrã titlu, le este
interzis sã ardã miriºtile, stufãriºul sau
vegetaþia uscatã fãrã acceptul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului
ºi fãrã informarea în prealabil a pri-
mãriilor ºi a serviciilor voluntare pentru
situaþii de urgenþã din localitãþile re-
spective.

Conform prevederilor H.G.R. nr.
537/2007, „arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deºeurilor ºi a altor ma-
teriale combustibile, fãrã luarea mã-
surilor pentru împiedicarea propagãrii
focului la vecinãtãþi, se sancþioneazã
cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei”.

Risc crescut la incendii în
lanuri ºi depozite de cereale

Piaþa asigurãrilor obligatorii auto
a continuat sã funcþioneze în para-
metri normali, conform cadrului de
reglementare, nefiind sesizate
schimbãri care sã punã sub semnul
întrebãrii buna sa funcþionare pe
niciun segment, în ciuda faptului cã
legislaþia aferentã industriei de asi-
gurãri a suferit modificãri substanþiale
în ultima perioadã, afirmã Uniunea Na-
þionalã a Societãþilor de Asigurare ºi
Reasigurare (UNSAR).

“Având în vedere informaþiile ve-
hiculate în mass-media legate de po-
tenþiale disfuncþionalitãþi ale pieþei
asigurãrilor obligatorii auto, precum
ºi despre riscul ‘exploziei primelor de
asigurare’ datorate unor aspecte
legate de Fondul de Garantare al Asi-
guraþilor (FGA), UNSAR doreºte clari-
ficarea acestora, în scopul unei bune
informãri a publicului larg. Deºi legis-
laþia aferentã industriei de asigurãri
a suferit modificãri substanþiale în ul-
tima perioadã, piaþa a continuat sã
funcþioneze în parametri normali, con-
form cadrului de reglementare, ne-
fiind sesizate schimbãri care sã punã
sub semnul întrebãrii buna sa func-
þionare pe niciun segment”, spune
UNSAR, într-un comunicat remis
AGERPRES.

Potrivit sursei citate, au fost de-
marate discuþii constructive cu Auto-
ritatea de Supraveghere Financiarã
(ASF) ºi alte instituþii abilitate în
vederea creºterii nivelului de protecþie
a consumatorilor, încrederea lor în
sistemul de asigurãri ºi, în special,
stabilitatea pieþei de profil.

“La o lunã de la eliminarea plafo-
nãrii tarifelor RCA, atenþia tuturor
pãrþilor implicate s-a îndreptat cãtre
identificarea celor mai bune mãsuri
ce urmeazã a fi incluse în legislaþia
secundarã.

În acest sens, au fost demarate
discuþii constructive cu Autoritatea de
Supraveghere Financiarã (ASF) ºi al-
te instituþii abilitate, dorinþa tuturor
celor implicaþi fiind aceea de a creºte
nivelul de protecþie a consumatorilor,
încrederea lor în sistemul de asigu-
rãri, dar mai ales stabilitatea pieþei de
profil”, spun asigurãtorii.

În altã ordine de idei, UNSAR a
dat asigurãri cã, în scenariul în care
contribuþiile societãþilor de asigurare
la FGA va creºte, consumatorul va fi
protejat prin prevederile noii legi RCA
care limiteazã cheltuielile administra-
tive pentru acest produs.

“În ceea ce priveºte alte creºteri
ale poliþelor de asigurare obligatorii,
pentru o mai clarã evidenþiere, sub-
liniem cã preþul Poliþei de Asigurare
contra Dezastrelor (PAD) este fixat prin
lege ºi este echivalentul a 10, respectiv
20 de euro pe an, în funcþie de tipul
de casã, fãrã a se þine cont de chel-
tuielile administrative ale societãþilor
de asigurare. Astfel, în acest moment,
considerãm cã propagarea unor
informaþii care nu au niciun funda-
ment real ºi care afecteazã încre-
derea consumatorilor în industria de
asigurãri va avea urmãri negative
asupra pieþei, împiedicând aºezarea
acesteia pe baze solide ºi predictibile”,
subliniazã UNSAR.

UNSAR: Piaþa RCA a continuat sã
funcþioneze în parametri normali,

deºi legislaþia în domeniu
a suferit modificãri substanþiale
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(urmare din pagina 1)
Era suficient ca o fatã sã ajungã în apar-

tamentul sãu închiriat în cartierul Bariera
Bucureºti din Ploieºti pentru ca aceasta sã se
transforme peste noapte în prostituatã. Una
dintre victime a declarat în faþa instanþei cã l-a
cunoscut pe Alexe prin intermediul iubitului sãu.
Împreunã au mers în vizitã în apartamentul
proxenetului sub pretextul unui joc de cãrþi, însã
acolo a fost abandonatã de prietenul ei. Ulterior
a aflat cã bãiatul cu care avea o relaþie bãtuse
palma cu Alexe. A rãmas în casa ororilor câteva
zile, timp în care a fost forþatã, sub ameninþarea
cuþitului, sã întreþinã relaþii sexuale chiar cu
bãrbatul care o sechestrase, iar toatã scena a
fost filmatã cu un telefon mobil de cãtre Ana
Maria Cãrbunaru, concubina proxenetului.

“…Alexe a închis uºa de la intrare cu cheia
pe care a introdus-o ulterior în buzunarul
pantalonilor. Persoana vãtãmatã … a încercat
sã o contacteze de pe telefonul mobil pe o
prietenã pentru a-i comunica unde se aflã, ocazie
cu care inculpatul i-a luat din mânã telefonul
mobil, spunându-i cã nu trebuie sã vorbeascã
(…) Inculpatul verifica identitatea apelantului ºi
decidea dacã îi va da telefonul acesteia pentru
a rãspunde. Când observa cã partea vãtãmatã
era contactatã de cãtre pãrinþi, îi înmâna tele-
fonul acesteia, spunându-i pe un ton ridicat ºi
agresiv, atât el cât ºi concubina acestuia, sã le
spunã pãrinþilor cã este plecatã la munte cu
prietenul ei, (…). De teamã, s-a conformat de
fiecare datã, minþindu-ºi pãrinþii dupã cum îi
era indicat de cãtre inculpaþi. (…)Persoana
vãtãmatã a fost lipsitã de libertate în perioada
05.02-08.02.2016 ºi în toata aceastã perioadã
nu dormit deloc, la un moment dat având chiar
intenþia de a se arunca pe geam pe fondul stãrii
de disperare în care se afla”, se aratã în rechi-
zitoriul procurorului de caz.

Deºi tânãra i-a mãrturisit bãrbatului cã este
virginã ºi cã nu doreºte sã participe la partide
sexuale, nici Þãranu ºi nici concubina acestuia
nu au þinut cont de acest aspect ºi au continuat
presiunile ºi ameninþãrile.

În noaptea de 05/06.02.2016, sub pre-
textul unui joc de cãrþi, inculpata... a dezbrãcat
cu forþa persoana vãtãmatã ascunzandu-i apoi
hainele într-o alta încãpere ºi spunându-i aces-
teia cã în apartamentul lor se doarme doar dez-
brãcat, apoi i-a luat mana persoanei vãtãmate
ºi a condus-o în mod forþat pentru a-l masturba
pe inculpatul ...  în timp ce inculpata îi solicita în
mod insistent sã îl masturbeze, inculpatul ...,
aflat în stare de ebrietate, o trãgea spre el fãrã
ca aceasta sã poatã opune rezistenþã solicitandu-
i persoanei vãtãmate sã întreþina relaþii sexuale
normale. Întrucât persoana vãtãmatã a refuzat,
spunandu-i cã este virginã (aspect ce rezulta ºi
din certificatul medico-legal) inculpatul .... i-a
introdus un deget în vagin apoi a luat hotãrârea
de a întreþine cu aceasta relaþii sexuale orale.
În continuare, inculpatul i-a solicitat pe un ton
agresiv sã îi facã sex oral, tragând-o cu putere
de cap ajutat fiind ºi de inculpata ....care o
împingea, anihilind astfel posibilitatea persoanei
vãtãmate de a opune rezistentã . (…) În data de
07/08.02.2016, cand, tot sub influenþa alco-

olului, inculpatul .... i-a solicitat persoanei vãtã-
mate .... pe acelaºi ton agresiv, sã se dezbrace ºi
sã îi facã sex oral iar aceasta, de teamã, s-a
dezbrãcat”, se menþioneazã în rechizitoriu.

Tânãra a reuºit sã scape dupã trei zile de
chin. A pãzit momentul când proxenetul
dormea, a luat telefonul mobil ºi i-a trimis un
sms pãrinþilor sãi. Audiatã de procurori, mama
victimei a declarat cã tot timpul cât fiica ei a
lipsit de acasã a crezut cã este plecatã într-o
excursie la munte cu iubitul sãu. ªi-a dat seama
cã ceva grav s-a întâmplat abia când atât ea cât
ºi soþul sãu au primit mesaje prin care fata lor le
cerea insistent sã fie sunatã. Alexe a acceptat
sã-i dea drumul victimei doar dupã ce a fost
ameninþat de tatãl acesteia cã va cere ajutorul
Poliþiei.

“… a primit un sms de la fiica ei cu conþinutul
„Sunã-mã” lucru care i s-a pãrut ciudat în con-
diþiile în care nu înþelegea de ce nu o sunã ( …)
Tatãl a primit ºi el la rândul sãu un sms de la ea
cu conþinutul “ spune-i lu mama sã mã sune”.
În acest moment martora ... s-a gândit cã fiica
ei este în pericol ºi cã nu poate sã vorbeascã”,
se aratã în rechizitoriu.

În timpul anchetei au fost identificate alte
cinci victime, eleve de liceu, niciuna mai mare
de 18 ani. Conform procurorilor, douã dintre
fete au mers de bunã voie în apartamentul lui
Alexe, dar nu cu intenþia sã devinã prostituate,
ci pentru a-i cere ajutorul. Fetele aveau necazuri
la ºcoalã din cauza unor colege mai mari, aºa
cã au considerat cã temutul  “Þãranu” le-ar
putea oferi protecþie. N-au mai ieºit din casa
individului decât dupã ce au fost forþate sã
întreþinã relaþii sexuale.

“La data de 29.05.2016, persoana vãtãmatã
...., în vârstã de 18 ani, pe fondul unui conflict
între ea ºi 2 colege de liceu care au ameninþat-
o cu acte de violenþã, i-a solicitat prietenei
acesteia, respectiv martorei ... sã o sprijine în
rezolvarea conflictului. ...i-a spus persoanei
vãtãmate cã poate sã o ajute prin intermediul
unui prieten de-al ei, respectiv inculpatul Alexe
Pavel, care ar putea interveni ºi rezolva conflictul
cu pricina. I-a solicitat persoanei vãtãmate, ca

în data de 30.05.2016, sã meargã împreunã la
domiciliul inculpatului unde urmau sã vorbeas-
cã cu acesta despre cele douã fete care o
ameninþã cu acte de violenþã . La data de
30.05.2016,(...) fiind conduse în apartamentul
inculpatului unde l-au gãsit pe acesta ºi pe
martora minorã .... în vârstã de 17 ani. Inculpatul
a solicitat numitei ... sã pãrãseascã apartamentul
ºi sã o lase pe persoana vãtãmatã la el, întrucât
intenþioneazã sã le cheme pe fetele cu care
intrase în conflict. (…) La scurt timp persoana
vãtãmatã ºi-a manifestat intenþia sã plece ºi ea
din apartament ocazie cu care inculpatul Alexe
Pavel a închis uºa de la intrare cu cheia pe
care a introdus-o în buzunar ºi i-a spus persoanei
vãtãmate cã nu o lasã sã plece din apartament
(…) pânã când nu va întreþine relaþii sexuale cu
aceasta. Inculpatul i-a luat telefonul mobil
persoanei vãtãmate, în momentul în care a
observat cã aceasta doreºte sã-l utilizeze apoi,
în momentul în care era contactatã telefonic
de cãtre alte persoane, îi indica ce anume sã

spunã, sub ameninþarea unui cuþit pe care îl
afiºa ostentativ în faþã”, se mai aratã în
rechizitoriu.

O altã victimã a fost luatã cu forþa, din faþa
barului La Mãndiþa, din cartierul Sud din Ploieºti,
obligatã sã se urce într-un taxi ºi dusã, sub
ameninþarea unui briceag, în apartamentul din
Bariera Bucureºti.  Victimele erau fotografiate ºi
filmate în ipostaze indecente, iar atunci când
refuzau clienþii chemaþi “pentru noutãþi” de
Alexe, erau ameninþate cã vor deveni vedete
pe facebook. Cât timp se aflau în casa ororilor,
copilele erau obligate sã le spunã pãrinþilor fie
cã sunt la un grãtar într-un alt oraº, fie cã au
rãmas peste noapte la o colegã de ºcoalã. Nai-
ve ºi speriate de lama cuþitului care era þinutã
în permanenþã în faþa lor, fetele s-au conformat
de fiecare datã. De altfel, au reþinut anchetatorii,
Alexe îºi numea briceagul “mâna lui dreaptã”.
Atunci când simþea cã victimele nu mai sunt
impresionate de cuþit, bãrbatul îºi bãtea concu-
bina fãrã un motiv anume, doar pentru a dovedi
de ce este în stare, dacã nu este ascultat.

“Apoi, în încercarea de a o convinge pe ...
sã revinã în apartamentul sãu pentru a practica
prostituþia, a ameninþat-o pe aceasta cã o va
face vedetã referindu-se la postarea pe facebook
a fotografiilor cu ea în lenjerie intimã, cu scopul
de a o denigra, în cazul în care refuzã sã proce-
deze la cele solicitate de acesta” se aratã în
comunicat.

Proxenetul Þãranu a fost prins de poliþiºti
cu ajutorul victimelor sale care au depus plân-
gere la Poliþie de îndatã ce au reuºit sã scape
din apartamentul sãu. Telefonul proxenetului a
fost interceptat,  iar în octombire 2016, în baza
probelor obþinute, Alexe Pavel a fost reþinut în
urma unor percheziþii care au avut loc în
apartamentul din Bariera Bucureºti. În urma
anchetei informatice, au fost descoperite mai
multe conturi pe care Ana Maria Cãrbunaru le
avea pe diverse site-uri de anunþuri la categoria
matrimoniale. Aici erau postate fotografii
indecente cu victimele, iar anunþul era însoþit
de numãrul de telefon al proxeneþilor. Clienþii
erau interesaþi în mod special “de noutãþi” ºi
dacã fetele aratã bine sau dacã mai au nevoie
de “retuºuri”. Tarifele solicitate erau diferite, de
la 80 de lei pânã la 150 de euro, în funcþie de
momentul zilei ales de client, de durata partidei
ºi dacã solicitantul dorea ca fata sã se deplaseze
la domiciliul sãu. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Cinci eleve de liceu din Ploieºti
au picat în plasa unui proxenet
Bãrbatul a primit o pedeapsãBãrbatul a primit o pedeapsãBãrbatul a primit o pedeapsãBãrbatul a primit o pedeapsãBãrbatul a primit o pedeapsã
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Din pãcate, aste rânduri nu-s urmarea vreunui
concert, ci un omagiu, modest adus unui artist
care ne-a pãrãsit înainte de vreme. Corneliu Stroe,
muzician constãnþean, renumit în þarã. Instru-
mentist redutabil, aprig baterist, dibace foc ºi
creativ. Improvizaþia originalã nelipsindu-i pe scenã
nicicând... Odatã aºezat la tobe, printre varii ac-
cesorii de percuþie, da frâu liber energiei, incan-
descent ºi cuceritor. Mai fãcea ºi rock sau blues,

da’ trãia îndeosebi pentru ºi prin jazz. Tot mai nemulþumit cã genului nu i se acorda importanþa
cuvenitã în cultura naþionalã, iar lumea se lasã tot mai abitir kitschului dãunãtor...

Îl ºtiu demult, îl apreciez ºi-mi era prieten. De ani buni încoa, vorbeam adesea la telefon,
chiar în noaptea morþii având o discuþie copioasã, dupã obicei. Era entuziast, plin de umor, rostea
adevãruri ºi povestea necontenit amintiri. Constant zicându-i sã le aºtearnã pe foaie. Cã reintrase
frumos în publicisticã, eu instigându-l sã o facã. Articole bune deja apãrându-i în diverse reviste ºi
ziare, altele urmând. Printre cântãrile ce îl purtau cu succes, de la un capãt la altul al þãrii...

Din nefericire, inima i-a cedat ºi la Ceruri a plecat. Vreau sã cred cã toþi cei cu care au lucrat
ori a cântat (ºi nu sunt puþini) se vor gândi o clipã la el, în semn de preþuire. Rãmas-bun, Cornele!
Dedicaþia ta pe dicþionaru’ de jazz mã onoreazã ºi piedicã în calea uitãrii va fi negreºit. Vei trãi în noi
prin muzica ta!

Muzica zilelor noastre
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România, la aproape 150% în Dane-marca, care
este urmatã de Suedia (126%), Austria (123%),
Luxemburg (121%), Irlanda ºi Finlanda (ambele
cu 120%). În ceea ce priveºte bãuturile alcoolice
ºi tutunul, preþurile din România sunt la 69%
din media din UE, preþuri mai mici fiind înregis-
trate doar în Bulgaria (56%), Ungaria (67%) ºi
Polonia (68%). Cele mai mari preþuri se înre-
gistrau în Irlanda (175% din media din UE), Ma-
rea Britanie (162%), Finlanda (135%), Suedia
(128%) ºi Danemarca (122%). La categoria
restaurante ºi hoteluri, preþurile variazã de la
mai puþin de 60% din media UE în Bulgaria
(44%), România (53%) ºi Cehia (56%), pânã la
150% în Danemarca ºi 144% în Suedia.

La produse electronice de larg consum,
cele mai ridicate preþuri erau anul trecut în Da-
nemarca (115% din media din UE) ºi Franþa
(112%), la polul opus fiind România (93%),
Cehia (91%) ºi Polonia (96%).

În 2016, nivelul preþurilor pentru bunurile
de consum ºi servicii a înregistrat diferenþe sem-
nificative în UE. Cel mai ridicat nivel se observã
în Danemarca (139% din media din UE), Irlan-
da (125%), Luxemburg ºi Suedia (ambele cu
124%), Finlanda Marea Britanie (ambele cu
121%), iar cel mai scãzut nivel în Bulgaria (48%),
Polonia (53%) ºi România (52%).

România ºi Polonia, cele mai mici preþuri
la alimente din Uniunea Europeanã în 2016

Preþurile la alimente ºi bãuturi non-alcoolice
în Polonia ºi România sunt la jumãtate din me-
dia înregistratã în Uniunea Europeanã în 2016,
aratã datele publicate joi, 15 iunie, de Oficiul

European de Statisticã (Eurostat), ne infor-meazã
Agerpres. Pe ansamblu, preþurile la alimente ºi
bãuturi non-alcoolice în UE variau anul trecut,
între 62% din media din UE în Polo-nia ºi în

Turiºtii nerezidenþi sosiþi în România în primul trimestru al acestui an au
cheltuit în medie 2.311,5 lei/persoanã, potrivit datelor Institutului Naþional de
Statisticã remise vineri, informeazã Agerpres. Aceeaºi sursã citeazã cã numãrul
total de nerezidenþi cazaþi în structurile de cazare turisticã colective a fost de
446.000, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 1,03 miliarde de lei.
Turiºtii nerezidenþi au venit în România în special pentru afaceri, participarea la
congrese, conferinþe, cursuri, târguri ºi expoziþii (65,5% din numãrul total de
turiºti nerezidenþi), cheltuielile acestora reprezentând 66,1% din total.

Cãlãtoriile în scop particular au reprezentat al doilea motiv al sejurului
petrecut de nerezidenþi în România (34,5% din numãrul total de turiºti
nerezidenþi), dintre acestea evidenþiindu-se cãlãtoriile pentru vacanþe (60,4%).

România stã cel mai bine la capitolul mediu
de afaceri ºi cel mai prost la capitalul de încredere,
iar calitatea economicã s-au înrãutãþit în ultimii zece
ani, se aratã într-un studiu privind indicele de pros-
peritate din Europa Centralã ºi de Est (ECE) publicat
de Institutul Legatum ºi sprijinit de Erste Group,
conform unui comunicat de presã remis de Ager-
pres.

„În România, prosperitatea a crescut uºor
peste media Europei Centrale ºi de Est (ECE) din
ultimii zece ani, însã a pornit de la un prag scãzut.
A urcat ºapte poziþii la nivel global, ajungând de pe
locul 57 în 2007 pe poziþia 50 în 2016. Þara a fost
propulsatã în Top 50 de îmbunãtãþirile fãcute la
capitolul libertãþii personale, precum ºi de eforturile
de optimizare a administraþiei publice. Pe de altã
parte, indicatorii privind mediul de afaceri ºi cali-
tatea economicã s-au înrãutãþit. Capitalul de în-
credere a crescut, dar de la un minim foarte scãzut
- aducând României punctajul cel mai mic ºi una
din marile sale vulnerabilitãþi. În total, scorul
României pentru cei nouã piloni analizaþi de studiu
indicã o volatilitate ce depãºeºte media ECE”, se
aratã în document.

Indicele Prosperitãþii Legatum clasificã þãrile
în funcþie de nouã domenii diferite, respectiv calita-
te economicã, mediu de afaceri, administraþie pu-
blicã, educaþie, sãnãtate, siguranþã ºi securitate,

libertate personalã, capital de încredere ºi mediul
natural.

„Analizând sub-indicii de prosperitate, Ro-
mânia stã cel mai bine la capitolul mediu de afaceri
(locul 41) ºi cel mai prost la capitalul de încredere
(locul 97). Cele patru componente ale capitalului
de încredere sunt încrederea, familia ºi comu-
nitatea, implicarea civicã ºi participarea civicã.
Studiul a constatat cã România înregistreazã re-
zultate bune în domeniul încrederii între oameni
(sprijin oferit strãinilor, respect, ocazii de a lega noi
prietenii), dar nu atât de bune în privinþa încrederii
cetãþeanului în instituþii (încrederea în forþele de
poliþie, participarea la vot). Chiar ºi în 2007, capitalul
de încredere al României era mult sub media ECE.
Acest lucru s-a datorat în parte naturii tranziþiei,
care a perpetuat la rândul ei sentimentul de neîn-
credere’, menþioneazã sursa citatã.

Comunicatul precizeazã cã, pe viitor, recâº-
tigarea capitalului de încredere va juca un rol decisiv
în continuarea tranziþiei ºi convergenþei veniturilor
în România, o þarã în care 25,4% din populaþie
trãieºte sub pragul sãrãciei, faþã de 17,1% în
regiunea ECE ºi 5,1% în Europa Occidentalã.

„Un capital de încredere solid permite formarea
unor instituþii puternice ºi eficiente care stimuleazã
dezvoltarea sectorului privat ºi crearea de bogãþie.

Pe de altã parte, þãrile care înregistreazã niveluri
scãzute de prosperitate se confruntã cu un grad
redus de încredere ºi lipsa reformei instituþionale,
ceea ce duce la o deschidere insuficientã a concu-
renþei interne, la distorsiuni ale pieþei ºi, în final, la
niveluri scãzute de creare a bogãþiei. În privinþa
administraþiei publice, România ocupã locul 13
din 16 þãri central ºi est europene ºi locul 64 din
149 de þãri la nivel global. Deºi lucrurile stau relativ
bine în privinþa percepþiei asupra eficacitãþii
sistemului juridic într-un cadru de reglementare
dificil, existã în general o neîncredere în corecti-
tudinea alegerilor, în eficacitatea guvernului þãrii ºi
a guvernãrii, cu un punctaj relativ scãzut pentru
mãsurile de transparenþã ºi predictibilitate. Deºi
existã un cadru legal ºi instituþional de bazã pentru
reglementarea concurenþei pe piaþã, România se
confruntã în continuare cu distorsiuni ale pieþei
cauzate de stat, inclusiv în privinþa transparenþei ºi
predictibilitãþii procesului decizional”, se mai
precizeazã în document. Institutul considerã cã
îmbunãtãþirea performanþei companiilor de stat
este esenþialã, iar continuarea numirii de pro-
fesioniºti în calitate de membri ai consiliilor de ad-
ministraþie ºi de directori în conformitate cu legea
privind guvernanþa corporativã va susþine eforturile
României de creºtere a prosperitãþii.

România ocupã locul 11 în Europa
Centralã ºi de Est (ECE) ºi locul 50 la nivel
global, în topul prosperitãþii (Legatum Pros-
perity Index), a declarat Shanker Singham
(foto), directorul Politicilor Economice al
Legatum Institute, citat de Agerpres.

„România a crescut în top, este pe locul
50 în lume în termeni de top global. Austria
este pe locul 1 între þãrile Central ºi Est
Europene. Indexul de prosperitate mãsoarã
prosperitatea din punctul de vedere a nouã
stâlpi: mediul de afaceri, guvernarea,
sistemul de sãnãtate, educaþia cetãþenilor
ºi aºa mai departe. Ceea ce este important
dacã vã uitaþi la topul românesc ºi în acelaºi
timp vã uitaþi ºi la miºcãrile din ultimul timp
veþi vedea vã impactul social este acela care
plaseazã România pe locul 97 în lume. S-a
îmbunãtãþit situaþia foarte mult, dar mai
existã o cale lungã de strãbãtut ºi în
comparaþie cu alte þãri din Europa de Vest
sau din Europa Centralã. Nivelul de capital
social este o preocupare ºi ceva la ce
România trebuie sã fie mult mai atentã”, a
spus Shanker Singham.

Potrivit acestuia, în cazul României
încrederea între indivizi este mai puþin
problematicã decât nivelul de încredere al
indivizilor în instituþii.

„Oamenii nu au încredere în instituþii
aproape deloc în România. Când se
întâmplã aºa ceva atunci este foarte dificil
sã ai o guvernare bunã ºi un sistem de
guvernare bun pentru cã instituþiile care
trebuie sã reglementeze mediul de afaceri
sunt implicate în acest proces ºi vedem
informaþiile în scorul pe care îl obþine
guvernanþa în România”, a afirmat Shanker
Singham.

Din punct de vedere al capitalului so-
cial, România ocupã locul 97 la nivel glo-
bal, în creºtere cu 31 de poziþii, iar în cel al
sãnãtãþii, pe locul 85, fiind în scãdere cu 3
poziþii. Cea mai înaltã poziþie este ocupatã
din punct de vedere al mediului de afaceri,
41, dar în scãdere cu 6 poziþii.

La nivelul ECE, România ocupã locul
11, fiind în urma Ungariei, aflatã pe 10 ºi
deasupra Macedoniei (12) sau a Bulgariei,
care se aflã pe 13.

Þãrile din Europa Centralã ºi de Est
ocupã locurile cuprinse între 15 ºi 74 în
cadrul Legatum Prosperity Index la nivel
global, cel mai înalt loc, 15, fiind ocupat de
Austria ºi locul 74 de cãtre Albania.

Cãlãtoriile în scop particular includ cãlãtoriile pentru vacanþe, cumpãrãturi,
evenimente culturale ºi sportive, vizitarea prietenilor ºi rudelor, tratament
medical, religie, tranzit ºi alte activitãþi.

Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o
reprezintã cheltuielile pentru cazare (52,7%), fiind preferatã cazarea cu mic
dejun inclus (89,8%). Cheltuielile turiºtilor nerezidenþi în restaurante ºi baruri
au fost de 19,2%, iar cele pentru cumpãrãturi au reprezentat 11,7%. Din
totalul cheltuielilor pentru cumpãrãturi, 38,9% au reprezentat cheltuielile
pentru cumpãrarea alimentelor ºi bãuturilor, urmate de cheltuieli pentru
cumpãrarea de cadouri ºi suveniruri 36,4%. Cheltuielile pentru închirierea de
autoturisme au avut o pondere de 51,5% din totalul cheltuielilor pentru trans-
port, iar cheltuielile pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice,
grãdini zoologice/botanice au reprezentat 50,7% din totalul cheltuielilor pentru
recreere. Din totalul nerezidenþilor sosiþi în România, 47,5% ºi-au organizat
sejurul prin agenþii de turism, iar 34,2% si-au organizat singuri sejurul.

Principalul mijloc de transport utilizat de turiºtii nerezidenþi pentru a sosi
în România a fost avionul (81,1% din numãrul total de turiºti). Autoturismele
proprii au reprezentat 11,4%, urmate de autocare ºi autobuze cu 5,6%, alte
mijloace ( tren, ambarcaþiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete
etc.) 1,9%.

Turiºtii nerezidenþi sosiþi în România
în trimestrul I 2017 au cheltuit

în medie 2.311 lei/persoanã

Conform unui studiu depsre indicele de prosperitate,

Indicatorii privind mediul de afaceri ºi calitatea
economicã s-au înrãutãþit, în ultimii 10 ani

România ocupã
locul 11 în Europa
Centralã ºi de Est
ºi locul 50 la nivel

global, în topul
prosperitãþii
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Primãria Municipiului Ploieºti ºi
Consiliul Local Ploieºti au premiat pe
14 iunie,  câºtigãtorii olimpiadelor ºi
concursurilor ºcolare la nivel naþional
ºi internaþional, aflate în calendarul
Ministerului Educaþiei.

Evenimentul a fost prezentat de
Liliana Iliescu – consilier în cadrul
Primãriei Ploieºti ºi a avut loc la Sala
Europa din cadrul Palatului Adminis-
trativ, la festivitatea de premiere par-
ticipând, printre alþii, primarul Adrian
Dobre, prof. Nicolae Angelescu – in-
spector ºcolar general al ISJ Prahova,
prof. Horia Victor Toma – inspector
ºcolar general adjunct, Ludmila Sfâr-
loagã – vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Prahova, elevi, cadre didac-
tice, inspectori ºcolari.

Elevii ºi profesorii lor au primit, din
partea Primãriei, recompense în

Elitele învãþãmântului ploieºtean,
premiate de primãrie ºi consiliul local

diplome ºi premii în bani. Astfel, pen-
tru pentru elevii olimpici internaþionali
s-a acordat suma 600 de lei pentru
fiecare elev, pentru premiul I obþinut
la olimpiadele naþionale s-a înmânat
500 de lei pentru fiecare, pentru pre-
miul II – 400 de lei, pentru premiul
III – 300 de lei, iar pentru menþiuni –
150 de lei. Premiile în bani s-au ridicat

la valoarea de 29.700 de lei pentru
elevi ºi 23,175 de lei pentru profesori.
Au fost premiaþi 133 de elevi ºi 96 de
profesori. În anul ºcolar 2016-2017,
elevii ploieºteni au obþinut 11 premii
I, 11 premii II, 14 premii III ºi 37 de
menþiuni acordate de Ministerul Edu-
caþiei Naþionale. Elevii sportivi ºi pro-
fesorii lor antrenori nu au fost nici ei
uitaþi, fiind premianþi ºi la fotbal,
ateltism, handbal, volei etc.

Evenimentul a fost precedat de
organizarea, de cãtre Primãria Muni-
cipiului Ploieºti, în parteneriat cu Ins-
pectoratul Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã a expoziþiei de machete tema-
tice pe situaþii de urgenþã, realizate
de cãtre copiii de învãþãmânt preºco-
lar din Ploieºti, expoziþie aflatã în foaie-
rul Sãlii Europa. De asemenea, la în-
ceputul festivitãþii de premiere, un
grup de elevi talentaþi ai Colegiului Na-
þional de Artã din Ploieºti au oferit
momente artistice.

Miercuri 7 mai 2017, elevi ai ªcolii Gimnaziale „Nichita Stãnescu” din
Ceptura au fost oaspeþi ai Societãþii Române de Televiziune. „Sã descoperim
TVR!” a fost activitatea instructiv-educativã cu specific extraºcolar propusã
elevilor, una cu caracter interactiv, ce a urmãrit dezvoltarea abilitãþilor de
comunicare, promovarea localitãþii ºi a tradiþiilor, precum ºi a imaginii ºcolii.

Elevii au fost încântaþi sã descopere faþa nevãzutã ºi tainele televiziunii naþionale.
Au hoinãrit prin studiourile din „Pangratti” ºi apoi au aflat secretele ºi istoricul
atât de interesante ale televiziunii. Elena ªelet, Marilena Preda, Vasilicã ªiºman
ºi Mihail Ioniþã, cadrele didactice care au însoþit elevii, au descoperit lucruri
interesante, aflând enigmele din spatele micului ecran. Ca ºi conducãtor al
grupului, dar ºi personal, transmit sincere mulþumiri domnului Ion Duma,
omul din televiziune care a mijlocit aceastã vizitã. Totul s-a încheiat în holul
mare, emoþionant, cãci o întâlnire cu Margareta Pâslaru nu poate fi decât
sentimentalã. Iubeºte cu aceeaºi patimã copiii. O fotografie de grup pentru
vitrina amintirilor cu celebra artistã a fost, cu siguranþã, un motiv de invidie
pentru oricine, dar în acelaºi timp ºi un privilegiu pentru noi.

A fost frumos ºi interesant. Vom mai reveni, cu siguranþã!

În perioada 26-29 mai 2017 a avut loc, în
Prahova, cea de-a doua întâlnire de lucru în cadrul
proiectului Erasmus + „Key Competences and
Future Careers” (Erasmus + School Education Pro-
gram). Din delegaþia polonezã au fãcut parte mr.
Henryk Jaroszek – preºedintele Consiliului Jude-
þean Mikolow, Anna Jadasz – directorul ºcolii, Da-
riusz Kurzeja – reprezentantul agentului economic,
Marek Popek – secretarul Consiliului Judeþean ºi
Edward Dawidowski - coordonatorul proiectului.

La activitãþi au participat, pe lângã partenerii
din Polonia, directorul Casei Corpului Didactic
Prahova – profesor Mariana Cazacu, directorul
Colegiului Naþional „Jean Monnet” Ploieºti –
profesor Lucia Ionescu ºi preºedintele Asociaþiei
„Iuventa” - Iuliana Elena Tanur, asociaþia elevilor
din Colegiul Naþional „Jean Monnet”. Delegaþia a
fost invitatã la Consiliul Judeþean Prahova de
preºedintele acestei instituþii, Bogdan Toader.

Modernizarea învãþãmântului
trebuie sã fie sprijinitã de activitãþi
suplimentare pentru elevi. Astfel de
activitãþi determinã creºterea
popularitãþii educaþiei ºi formãrii ori-
entate cãtre piaþã forþei de muncã
ca o cale educaþionalã, precum ºi

adaptarea ofertei sale la cerinþele pieþei forþei de
muncã (în toate dimensiunile). Datoritã unui astfel
de proiect, sistemul de învãþãmânt ºcolar contem-
poran va fi capabil sã livreze un numãr mai mare
de specialiºti educaþi cu calificãrile cerute de po-
tenþialii angajatori.

Acest proiect urmãreºte sã creeze o înþelegere
comunã a aplicãrii competenþelor cheie europene
în contextul propriei lor curricule de învãþare. Se
preconizeazã rezultate pozitive majore pentru
învãþarea elevilor pe baza competenþelor-cheie, în
special în domenii de comunicare într-o limba strãi-
nã, competenþe digitale, implicarea tuturor elevilor
în învãþarea de a învaþã. Proiectul „Key Compe-
tences and Future Careers” se deruleazã pe o
perioada de 2 ani, începând cu 1 septembrie 2016,
ºi este finanþat de Comisia Europeanã.

Profesor Daniela Ionescu –
coordonator proiect

Joi, 15 iunie, ministrul Educaþiei Naþionale,
Pavel Nãstase, a premiat cele 63 de unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar câºtigãtoare la ediþia
a XIV-a a Competiþiei Naþionale „ªcoalã
Europeanã”. Festivitatea a avut loc la Palatul
Parlamentului, Sala „Spiru Haret”.

Printre unitãþile de învãþãmânt câº-
tigãtoare ºi care au primit acum cer-
tificatul de „ªcoalã Europeanã” se
numãrã ºi Colegiul Tehnic „Toma N.So-
colescu” Ploieºti (pentru prima datã) ºi
Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu”
Ploieºti (unitate care se aflã la al treilea
titlu de „ªcoalã Europeanã”).

Fiecare unitate de învãþãmânt care
primeºte certificatul „ªcoalã Europeanã
- 2017”, intrã ºi în posesia unei sume
de 5.000 lei oferite de Ministerul
Educaþiei Naþionale. Banii vor fi utilizaþi
pentru dotãri iar decizia privind bunurile achizi-
þionate aparþine conducerii ºcolii.

La ediþia 2017 a Competiþiei „ªcoalã
Europeanã” s-au înscris 117 unitãþi de învãþã-
mânt preuniversitar din 35 de judeþe ºi din
municipiul Bucureºti. Pe primul loc, la egalitate
de puncte, s-au clasat Colegiul Silvic „Bucovina”
din Câmpulung Moldovenesc ºi Colegiul Tehnic
„Laþcu Vodã” Siret, judeþul Suceava (182
puncte), pe locul al doilea - Colegiul Tehnic
„Marcel Guguianu” din Zorleni, judeþul Vaslui
(178 puncte) iar pe locul al treilea, cu 176 de
puncte, sunt 4 unitãþi de învãþãmânt: Liceul Spe-
cial pentru Deficienþi de Vedere din Cluj-Napoca,
ªcoala Gimnazialã „George Vâlsan” din Amara,
judeþul Ialomiþa, Liceul Tehnologic Economic
„Virgil Madgearu” din Iaºi ºi ªcoala Gimnazialã

„Constantin Parfene” din Vaslui.
Evaluarea candidaturilor s-a realizat pe baza

urmãtoarelor criterii: coerenþa activitãþilor de-
rulate în cadrul proiectelor/programelor euro-
pene cu politica generalã a instituþiei ºcolare,
integrarea activitãþilor derulate în cadrul

proiectelor/programelor europene în programul
curent al ºcolii, performanþele ºcolare reflectate
în rezultatele elevilor la examenele naþionale,
olimpiade ºi concursuri ºcolare, asigurarea ega-
litãþii de ºanse ºi facilitarea accesului la educaþie,
continuitate ºi constanþã în derularea de
activitãþi/proiecte/programe europene, strategie
ºi modalitãþi de implementare ºi evaluare, stra-
tegie ºi modalitãþi de valorizare (diseminare ºi
exploatare a rezultatelor/produselor), dezvol-
tarea dimensiunii europene a educaþiei prin
activitãþile de cooperare europeanã ºi calitatea
documentelor de candidaturã (documentele
manageriale pentru perioada 2014-2017,
formularul de candidaturã ºi portofoliul ilustrativ).

Mihail Marinescu

Prof. Emilian Deaconescu, director
al ªcolii Gimnaziale „Nichita

Stãnescu” din Ceptura

Elevii de la ªcoala „Nichita
Stãnescu” din Ceptura, oaspeþi

la Televiziunea Naþionalã!

Oaspeþi polonezi în Prahova la cea de-a doua
întâlnire de lucru în cadrul proiectului Erasmus +

„Key Competences and Future Careers”
Delegaþia din þara
vecinã a participat,
alãturi de partenerii
români la
activitãþi incluse în
Proiectul Erasmus +
„Key Competences
and Future Careers”

Colegiul Tehnic „Toma N.Socolescu” ºi Colegiul
Naþional „Nichita Stãnescu”, ambele din Ploieºti,

au primit certificatul de „ªcoalã Europeanã”

Mihail Marinescu
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Serghie Bucur

Scrisorile trebuie ori ascunse
undeva, sub pãdure, ori arse, dacã
nici dl Romeo Drãghici nu gãseºte
un loc ferit de cea mai subþire
bãnuialã din partea „organelor”.
Sunt poate peste o mie, Alessan-
drescu ºi Fuchs l-au fãcu atent de
nenumãrate ori, numai Andricu –
la toartã cu niºte indivizi trimiºi de
Groza, sã-i smulgã interviul cu
întrebãrile dinainte „stabilite” –
tãcuse în povestea – rãspânditã
vijelios - a percheziþiilor, afiºând entu-
ziasmul care cuprinsese lumea,
dupã ce regele Mihai vorbise la ra-
dio, cã România a întors armele
contra Germaniei. „Simt cã sãrim
din lac în puþ, dragã Alice!”, a în-
cheiat conversaþia Bâzu, de câteva
ore întors cu Ana Pauker de la Mos-
cova, în biroul sãu de comandant
al aerodromului Bãneasa. „Eu sunt
sigurã, convinsã cã deja ne afun-
dãm, Titule! Domnii de la ambasa-
da englezã au avut eleganþa sã-mi
vobeascã despre gestul lui Chur-
chill, la Yalta, cãinând þara noastrã
– datã  printr-o socotealã aritmeticã
cu procente, sub privirile iritate de
Alzheimer ale lui Delano! Ce ne fa-
cem cu mama, îþi spun, pentru cã
citeºte, ferindu-se de mine, scrisorile
trimise ei – Doamne, iartã-mã! – de
insul de care ºi-a legat restul vieþii...
ªi e ºi mai bãtrânã cu 12 ani decât
el...!

Pledoaria sorei lui complica
existenþa amândorura.

„Domnule Cantacuzino, vrei s-
o trimiþi pe mama dumitale la Viena
sau la Paris, mã gândesc, te ajut
dacã e cazul, spune-mi din vreme,
cã acum sunt ministrul Afacerilor
Strãine, cred cã înþelegi apropoul
meu...” Bâzu avusese o clipã luci-
ditatea sã nu o punã pe Alice înain-
tea mamei lor. Fiarã faþã de fiinþa
care îi dãduse viaþã, Alice îl întris-
tase cu refuzurile ei brutale, faþã
de doctorul Paul Cortez, adus de
el sã o consulte, pentru cã nervozi-
tatea ei dãduse în isterii înfiorãtoare.
Peste doi ani, asemenea, în plinã
ceremonie a cãsãtoriei cu domnul
Enescu! Scenele-astea reveneau
adesea ºi sus, deasupra norilor, ºi
aci, pe pãmântul moºtenit de ei –
frate ºi sorã –, dupã ce neurologii
convinseserã tribunalul cã doamna
Cantanuzino-Enescu nu mai e
capabilã sã patroneze uriaºele moºii
de la Buºteni, Tescani, Floreºti ºi
palatul bucureºtean. Anei Pauker
îi ajunsese toate istoriile astea la
urechi, „Mama dumitale, îmi tot
bate capul tovarãºul Groza, cred cã
e cea mai influentã persoanã sã-l
facã pe tovarãºul Enescu sã rãmâ-
nã aici!... De unde pânã unde „plã-
cerea” ei sã intre în kremlin, sã-l va-
dã pe salvatorul popoarelor, tova-
rãºul Stalin? Spune dumneata, cã
o cunoºti ºi ºtiu cã te iubeºte la
nebunie...”

Simpatia pe care Vâºinski i-o
arãtase (îi strânsese cordial mâinile
ºi îl felicitase, fiindcã doborâse
multe Messerschmituri ºi Junker-
suri), trecuse într-o neliniºte, când,
oprindu-se în foaierul aeroportului,
comisarul ordonã, cu degetul – ca
un pistol – îndreptat într-acolo, sã
fie dat jos portretul regelui Mihai!
Prin frica aceea, Bâzu vãzu o um-
brã ºi mai înunecatã în privirile ma-
mei lor, pe care medicii care o con-
sultaserã în seara zilei de 9 august
1935, nu izbutiserã s-o îndepãrteze,
din contra, fuseserã luaþi peste

picior, de prinþesa moldavã, ºi nevoiþi
sã iasã cât mai repede din locuinþa
ei, oricât s-a strãduit Bâzu sã o
calmeze. Teama cã mamã-sa va fi
înnebunit, îl sufocase, alergând din
Parisului nr. 48, la dimiciliul profe-
sorului agregat dr. Dem Paulian, în
Armeneascã nr. 31, amintindu-ºi din
copilãria petrecutã la Tescani, cã
bunicul patern se sinucisese, iar
mãtuºa Nelly era de când lumea
întoarsã cu forþa acolo, ºi ea în
pragul suicidului, dupã adulterul cu
tatãl lui...

Maruca leagã teancurile de
scrisori simplu, cu aþã de Sibiu,
strâns împachetate în  hârtie ceratã,
sã nu tragã umezealã pe unde le-o
adãposti. Scrie. Tocul alunecã peste
foaia întinsã, cu „Letea” împrimatã
în stratul micronic; peniþa lasã în
umrã cuvinte curse prin cerneala
violetã, ca de tipar, auzite sub tâm-
plele de la o vreme albindu-i-le viaþa
– din momentul în care a vãzut ce
este „eliberarea” trâmbiþatã de
„Scânteia” azi apãrutã în roºu. În-
toarce timpul petrecut la Moscova,
alãturi de Pynx. „O lume în sine
aceastã Rusie, suficientã sieºi dacã
dinamismul nou care s-a ivit prin
Revoluþie ºi pe care rãzboiul („din
care Bâzu, Dumnezeule!, a scãpat
teafãr!”, îºi face cruce Maruca) ºi
victoria l-au amplificat pânã la a-l
împinge dincolo de frontiere, nu ar
împinge-o sã se reverse ºi sã inunde
Europa, ca ºi Oceanul atunci când
un val seismic, catastrofal, l-a fãcut
sã acopere Atlantida; un continent
întreg, o civilizaþie au pierit atunci
înghiþite de ape, fãrã sã lase vreo
urmã”.

Cafeaua, aroma ei dulceag-
amarã, arsã, prãjitã ideal, aºteaptã
stropii de rom Jamaica, adus de
Bâzu, zilele trecute, din Casablanca
(nebunie pe ecranul de la „Aro”, cu
Bogart ºi Ingrid!). Din belºug,
inspiraþia se revarsã rând sub rând.
„Sunt atât de ameþiþi prietenii noºtri
români care fac parte din suita
noastrã, ºi eu însãmi, de aerul nou
ºi tare pe care ni se pare cã îl respi-
rãm aici ºi fascinaþi de impresionan-
tele realizãri ale Rusiei noi pe drumul
ordinei, organizãrii, disciplinei în
sânul unui popor amorf ºi apatic
odinioarã, ºi vrãjiþi (vrãjiþi! da, acesta
este cuvântul...) de cãlduroasa pri-
mire din partea gazdelor – ºi de ad-
miraþia pe care o aratã faþã de
Maestru, de a cãrei sinceritate nu
am putut sã ne îndoim, încât am fi
tentaþi sã înãlþãm un imn pentru
autorul renaºterii poporului rus”.
Fragment din „Scurte însemnãri din
Moscova anului 1946”, care
îngroaºã caietul ºi mulþumeºte alter-
ego-ul sãu vanitos, doar pe jumãtate:
cealaltã a rãmas vagã, aidoma unei
speranþe – care, cu cât trece timpul,
cu atât se depãrteazã ocazia pe care
numai Pynx a împiedicat-o cu blân-
deþea lui severã. Tocul umblã mai
departe... „...George Enescu rãmâ-
ne cu prudenþã reþinut în faþa eufo-
riei de care eu mã las cuprinsã...”
Mai încolo: „Ajunge chiar sã-mi
interzicã sã solicit o întrevedere cu
Stalin, cu toate cã ardeam de dorin-
þa de a-l cunoaºte pe actualul Þar al
tuturor ruºilor, ºi pretexteazã cã este
foarte obosit pentru a nu se duce la
o recepþie la „tovarãºul” Molotov, la
care fuseserãm foarte frumos invitaþi
încã din a treia zi a ºederii noastre
la Moscova”...

Edict tombal
„La 5 mai 2006, în Duminica

Mironosiþelor, a trecut la cele veºnice
Zoe dumitrescu Buºulenga – Maica
Benedicta. La pomenirea de ºapte ani
a marii profesoare, adevãratã purtã-
toare de mir a cuvântului lui Dum-
nezeu, Fundaþia „Credinþã ºi Creaþie.
Acad. Zoe Dumitrescu-Buºulenga –
Maica Benedicta” (întemeiatã de un
grup cu acad. Dan Hãulicã în frunte,
cf. Arhimandrit Melchisedec Velnic,
stareþul mânãstirii Putna) editeazã
douã volume de interviuri ºi dialoguri
„Credinþe, mãrturisiri, învãþãminte” ºi
„Sã nu pierdem verticala” – cu nãdej-
dea cã astfel continuã slujirea pe care
Maica Benedicta a împlinit-o cu toatã
dãruirea: creºterea spiritualã a unor
generaþii întregi, chemate rodnic
înspre cugetul drept ºi credinþã”.
Astfel se deschide cartea intitulatã SÃ
NU PIERDEM VERTICALA, apãrutã la
editura Nicodim Caligraful, în 2913,
care, pe durata a aproape 200 de
pagini publicã  un covârºitor ansam-
blu de convingeri ale spiritului marii
intelectuale a României secolului XX.

Umanista
În Cuvântul despre cartea pe care

a publicat-o în 1980 la editura Sport-
Turism, intitulatã PERIPLU UMANIST
– o traiectorie prin istoria, arhitectura
ºi cultura Greciei, Italiei, Angliei, Sue-
diei, Olandei ºi Franþei, Zoe Dumitres-
cu-Buºulenga  relevã ºi azi  excelenþa
eticii cãrturarului de rasã, îmbrãþiºând
respectul pentru valorile umaniste în-
tâlnite în aceste þãri,  structurat de
credinþa în „situarea realã a valorilor
lumii într-o horã pitoreascã ºi expre-
sivã, diferenþiatã dupã specificitatea
popoarelor, pãstrând însã în pro-
funzimi subiacente înfãþiºarea comu-
nã a umanitãþii”. Îmi îngãdui o extra-
polare a altor pasaje din acest Cuvânt,

pentru plasticitatea veridicã a crezului
estetic al autoarei: „când devii cãlãtor
la o vârstã mai înaintatã, cum mi s-a
întâmplat mie, relatezi mai degrabã
viziuni vechi, interioare ori livreºti,
despre oameni ºi colþurile pe care le
întâlneºti, amendate de impresia
proaspãtã, de judecata elaboratã la
faþa locului”, pentru cã „A cãlãtori
înseamnã a face din întâlnirea ta cu
peisaje ºi configuraþii umane diferite
un prilej de cunoaºtere propriu-zisã
ºi de reflexiune, o modalitate de luare
în posesie intelectualã a locurilor prin
care ai treut”.

Pe „Verticala” MB
Înlãnþuire de crezuri în puterea

dumnezeiascã, construcþia cãrþii
relevã o Maica Benedicta cu spiritul

ancorat în revelaþia divintãþii. Din
capitolul „Cultura duhului” iatã o se-
lecþie a comentariilor cu care vene-
rabila monahie reface harta existenþei
sale religioase: „Splendida aromã
spiritualã a Vãratecului”, „Sunt un om
care crede în tradiþie, care crede în
continuitatea creativitãþii unui neam”,
„Noi avem încã o deschidrere pe
verticalã, o deschidere cãtre sacru”,
„Sunt pe calea unei nãdejdi”, „Alba
Iulia trebuie sã rãmânã o conºtiinþã
a unitãþii naþionale româneºti”, „Tinerii
aceºtia sunt  nãdejdea noastrã ºi
nãdejdea mea”,  „Eminescu, între cre-
dinþã ºi cunoaºtere”, „Mã gândesc
la Mircea Vulcãnescu, care a murit
ca un martir”, „Vasile Voiculescu ºi
pãrintele Dumitru Stãniloaie”. Din
„Exegeze spirituale”: „Estetica feri-
citului Augustin”, „Setea ºi a înseta”,
„Legile morale ºi Fericirile Mântui-
torului”: Din „Gânduri despre lumea
de sus”: „Duhul Sãrbãtorii. Timpul
sacru ºi timpul profan”, „Dar ºi har la
Naºterea Domnului”, „A naºte, a da
naºtere...”, „Despre cer ºi despre
îngeri”.

Temelie ºi sprijin
Iaºi, 29 martie 1997, Conferinþa

ASCOR – unde Doamna Zoe Dumi-

trescu-Buºulenga a venit „Negân-
dindu-mã cã e iarnã, cã eu sunt la
Roma ºi cã Iaºul nu e la doi paºi, am
zis un „Da!” plin de entuziasm”.
Doamna academicinã a rãspuns între-
bãrilor în cascadã, definind uimitoare
stãri proprii. Punem în paginã câteva
din interviul cu tema „Sfântul, poet al
creaþiei ºi poezia Duhului Sfânt”, temã
care „Mi-a plãcut, deºi era ºi este
foarte grea, cu nenumãrate complica-
þii”, preciza ilustra Doamnã a acelori
vremuri. O secvenþã istoricã: „Cred cã
era prin anii ’79-’80 ºi mã aflam la un
colocviu Eminescu, la Roma. Am
ajuns la Milano ºi Pãrintele Traian
Valdman, care este parohul bisericii
ortodoxe româneºti din Milano, la
sfîrºitul slujbei – pentru cã a fost sluj-
bã mare de Rusalii – m-a rugat sã
spun câteva cuvinte. În bisericã era
ºi domnul Drãgan, care a fãcut o
aluzie la (...) Istoria Literaturii Române
a lui Cãlinescu” deoarece „ era
tradusã în italianã. Eu m-am gândit
cum am sã pot lega un cuvânt despre
Pogorârea Sfântului Duh cu Istoria
Literaturii Române a lui Cãlinescu...
ªi pe loc mi-a venit aceastã idee: cã
orice lucrare intelectualã, orice lucra-

re a minþii noastre este de inspiraþie
a Duhului. De atunci încoace m-am
gândit cã, într-adevãr, lucrarea
Duhului este în noi, în fiecare, în orice
facem, în orice cuvânt pe care îl
scriem. (...) Noi suntem filtrul prin care
trece inspiraþia Sfântului Duh (...),
filtrul sfântului”, întrucât „Sfântul nu
mai are în el nimic care sã-l despartã
de Dumnezeu, de insuflarea Sfân-
tului Duh!”.

Ipostaze spirituale cu
MAICA BENEDICTA
Zoe Dumitrescu Buºulenga, 1920-2006,
istoric literar, eminentã profesoarã
universitarã de Literaturã Comparatã la
Bucureºti, eseistã, membrã a Academiei
Române, a Academiei Britanice Europene,
membrã corespondentã a Academiei
Europene de ªtiinþe ºi Arte din Paris,
personalitate a Culturii Române, care ºi-a
încheiat viaþa la mânãstirea Putna, sub
numele monahic de Mica Benedicta.

Serghie Bucur
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Organismul femeii se schimbã o datã cu vârsta, metabolismul devine tot
mai leneº, modificãrile hormonale influenþeazã starea de spirit, forma corporalã
ºi sãnãtatea, iar sistemul digestiv nu mai funcþioneazã ca în tinereþe, scrie
revista Doctorul Zilei.

Dupã 40 de ani, femeile sunt mult mai predispuse la hipertensiune arterialã,
boli de inimã, diabet, osteoporozã, artritã ºi obezitate. Acum începe sã se piardã
din masa muscularã, densitatea oaselor scade, iar metabolismul consumã
mai mult decât asimileazã. Menopauza este aproape, iar variaþiile hormonilor
feminini au o influenþã foarte mare asupra organismului. În aceastã perioadã,
diferenþele ponderale sunt foarte mici, dar kilogramele acumulate se pierd
foarte greu.

O dietã sãnãtoasã constã într-un aport mai mare de proteine ºi un necesar
zilnic de 1.800 de calorii.

– Aveþi nevoie de o alimentaþie bogatã în vitamine, în special vitamina C
(puternic antioxidant) ºi complexul vitaminelor B (tonificã pielea ºi muºchii), cât
ºi minerale, precum calciu (previne osteoporoza), magneziu ºi fosfor.

– Eliminaþi alimentele cu mult colesterol (carne de porc, smântânã, ouã,
lapte ºi unt) ºi înlocuiþi-le cu iaurt degresat, peºte oceanic, broccoli, roºii ºi
citrice.

– Consumaþi mai multe fibre, pentru cã dau senzaþia de saþietate ºi
favorizeazã digestia, previn acumularea kilogramelor în plus, constipaþia ºi reduc
nivelul colesterolului.

– Nu uitaþi de cele 30 de minute zilnice de miºcare, deoarece aceasta
încetineºte procesul natural de îmbãtrânire a corpului!

– Dacã doriþi sã urmaþi diete de slãbire, este bine sã le alegeþi pe cele
bazate pe fructe ºi legume, dar ºi pe produse lactate.

– Evitaþi curele de slãbire drastice, prin înfometare ori regim strict vegetar-
ian.

– La micul dejun optaþi pentru cereale integrale, pâine neagrã, produse
lactate, fructe sau salatã de legume.

de cãtre organism. Poate cã e cam mult spus
cã avem tot timpul cancerul în noi, dar avem
asemenea mutaþii fiecare dintre noi oricând.
Numai cã marea majoritate reuºim sã le
reparãm. La un moment dat însã organismul e
prins pe picior greºit ºi mutaþia nu se mai reparã,
iar ãsta e primul pas în apariþia unei asemenea
tumori. E procesul de iniþiere.

-Da, doar cã pacienþii care au început-Da, doar cã pacienþii care au început-Da, doar cã pacienþii care au început-Da, doar cã pacienþii care au început-Da, doar cã pacienþii care au început
trtrtrtrtratamentul înaintatamentul înaintatamentul înaintatamentul înaintatamentul înainte de 1 mare de 1 mare de 1 mare de 1 mare de 1 martie 20tie 20tie 20tie 20tie 201111177777
ºi-l procurã ei, prin eforturi proprii. Oºi-l procurã ei, prin eforturi proprii. Oºi-l procurã ei, prin eforturi proprii. Oºi-l procurã ei, prin eforturi proprii. Oºi-l procurã ei, prin eforturi proprii. O
terapie lunarã ajunge undeva la 35.000terapie lunarã ajunge undeva la 35.000terapie lunarã ajunge undeva la 35.000terapie lunarã ajunge undeva la 35.000terapie lunarã ajunge undeva la 35.000
de lei.de lei.de lei.de lei.de lei. În rândul bolnavilor circulã multeÎn rândul bolnavilor circulã multeÎn rândul bolnavilor circulã multeÎn rândul bolnavilor circulã multeÎn rândul bolnavilor circulã multe
mituri, cât se poate de periculoase. Demituri, cât se poate de periculoase. Demituri, cât se poate de periculoase. Demituri, cât se poate de periculoase. Demituri, cât se poate de periculoase. De
exemplu, dacã mâncãm carne, hrãnimexemplu, dacã mâncãm carne, hrãnimexemplu, dacã mâncãm carne, hrãnimexemplu, dacã mâncãm carne, hrãnimexemplu, dacã mâncãm carne, hrãnim
celulele canceroase?celulele canceroase?celulele canceroase?celulele canceroase?celulele canceroase?

-Teoria cum cã lactatele ºi consumul de
carne ar stimula procesul oncologic este total
inexactã. Povestea asta e fantasmagoricã ºi nu
are niciun substrat ºtiinþific. Noi le recomandãm
pacienþilor noºtri o dietã echilibratã în primul
rând, adicã bogatã în legume ºi fructe, dar nu
fãrã carne. Carnea este extrem de importantã,
mai ales la pacientul care e supus tratamentelor
intensive oncologice. Carnea aduce în primul
rând proteinã, iar proteina animalã este proteinã
de înaltã calitate. Avem nevoie de consum ºi
de carne pentru ca pacientul sã-ºi refacã
capitalul hematologic necesar pentru a putea
face faþã seriior urmãtoare de tratament.

-Dar existã carne ºi carne. Existã vreo-Dar existã carne ºi carne. Existã vreo-Dar existã carne ºi carne. Existã vreo-Dar existã carne ºi carne. Existã vreo-Dar existã carne ºi carne. Existã vreo
legãturã între cancerele de la nivellegãturã între cancerele de la nivellegãturã între cancerele de la nivellegãturã între cancerele de la nivellegãturã între cancerele de la nivel

Într-un interviu pentru un cotidian central,
medicul oncolog Cãtãlin Costovici a explicat care
sunt factorii care duc la declanºarea cancerelor
ºi ce dietã ar trebui sã adopte bolnavii.

-De ce ne îmbolnãvim de cancer?-De ce ne îmbolnãvim de cancer?-De ce ne îmbolnãvim de cancer?-De ce ne îmbolnãvim de cancer?-De ce ne îmbolnãvim de cancer?
-Probabil cã aici sunt incriminaþi factorii de

mediu, care þin de aerul respirat, de alimentaþia
defectuoasã pe care o gãsim din abundenþã
prin supermarketuri. Tot ceea ce înseamnã
produs agricol este tratat ºi paratratat. Cauza
realã însã nu o ºtim. Tot ceea ce povestim noi
apropo de radiaþii, stres, alimentaþie etc. ãºtia
sunt factori de risc. Dar de ce apare un cancer,
nu ºtim. ªi atunci hazardul joacã un rol în toatã
povestea asta. E ca un fel de ruletã ruseascã în
care toþi participãm. Chiar toþi. Oricare dintre
noi putem sã dezvoltãm un cancer mai devreme
sau mai târziu. Cum ne-o fi norocul. Majoritatea
cancerelor sunt întâmplãtoare, adicã sunt
urmarea hazardului.

-Cancerul e cauzat mai mult de…-Cancerul e cauzat mai mult de…-Cancerul e cauzat mai mult de…-Cancerul e cauzat mai mult de…-Cancerul e cauzat mai mult de…
ghinion, decât de factorii ereditari saughinion, decât de factorii ereditari saughinion, decât de factorii ereditari saughinion, decât de factorii ereditari saughinion, decât de factorii ereditari sau
stilul de viaþã?stilul de viaþã?stilul de viaþã?stilul de viaþã?stilul de viaþã?

-Exact. În înºiruirea asta de gene ale ADN-
ului existã tot timpul niºte mutaþii, care se reparã

digestiv ºi carnea procesatã?digestiv ºi carnea procesatã?digestiv ºi carnea procesatã?digestiv ºi carnea procesatã?digestiv ºi carnea procesatã?
-Carnea procesatã trebuie sã disparã din

alimentaþia oricãruia dintre noi: salamurile,
cârnaþii, crenvurºtii, parizerul, mezelurile cu car-
nea mãrunþitã. Este cea mai nenorocitã, e otravã,
pentru cã procesarea în sine înseamnã ºi niºte
stabilizatori, coloranþi, celebrele E-uri. Iar efectul
lor e cumulativ în timp ºi, în zeci de ani, aceste
efecte, sunt otravã pe pâine, sau fãrã pâine. ªi
pâinea are stabilizatori, emulgatori ºi o grãmadã
de lucruri.

-Nici pâinea nu e bunã?-Nici pâinea nu e bunã?-Nici pâinea nu e bunã?-Nici pâinea nu e bunã?-Nici pâinea nu e bunã?
-Pâine cea mai bunã este cea care se

întãreºte a doua zi. Pâine care þine o sãptãmânã
sau mai mult are sigur niºte lucruri suplimentare
care nu fac bine. ªi pe termen lung toate aceste

Medic oncolog: ”Acest aliment
ar trebui sã disparã din alimentaþia

oricãruia dintre noi, e otravã”
elemente nu aduc decât elemente mutagene,
care duc la agresarea ADN-ului. Iar din agresãrile
astea continue ºi perpetue se iscã o celulã care
o ia razna.

-Dacã mai adãugãm ºi stresul zilnic.-Dacã mai adãugãm ºi stresul zilnic.-Dacã mai adãugãm ºi stresul zilnic.-Dacã mai adãugãm ºi stresul zilnic.-Dacã mai adãugãm ºi stresul zilnic.
-Evident cã este ºi elementul stres, de care

nimeni nu poate scãpa, mai ales în zonele ur-
bane, unde e multã agitaþie. Ãsta este cocktailul
de mare succes ca sã aparã o nenorocire cum
este cancerul.

-Dar telefoanele-Dar telefoanele-Dar telefoanele-Dar telefoanele-Dar telefoanele
mobile cauzeazãmobile cauzeazãmobile cauzeazãmobile cauzeazãmobile cauzeazã
cancer la creier?cancer la creier?cancer la creier?cancer la creier?cancer la creier?

-Sunt convins cã
existã o legãturã. Studiile
nu sunt foarte concrete,
dar existã radiaþii ultra-
magnetice ºi asta nu are
cum su nu aibã urmãri.
Oriunde o stimulare re-
petitivã induce cel puþin
o inflamaþie, iar o in-
flamaþie cronicã poate
din punct de vedere me-
dical sã ducã la o pro-
blemã de acest gen. Dar

probabil nu o sã vedem niciodatã un studiu
foarte serios care sã ne spunã cã expunerea la
radiaþia electromagneticã a telefonului mobil e
legatã sau duce la cancer, pentru cã e presiunea
producãtorilor.

sursa: evz.ro

Îþi simþi picioarele grele ca plumbul
din cauza cãldurii? Ai gleznele umflate
ºi te dor? Nu poþi purta rochii de varã
pentru cã îþi este jenã sã-þi afiºezi pi-
cioarele pline de vânãtãi ºi umflãturi?
Toate aceste senzaþii neplãcute ºi as-
pectul inestetic fac parte din sindromul
picioarelor grele. Acesta afecteazã
persoanele cu insuficienþã venoasã
cronicã, în special pe timpul verii. Existã
însã soluþii eficiente pentru combaterea
suferinþelor circulatorii de la nivelul
picioarelor, scrie revista Doctorul Zilei.

Cauza:Cauza:Cauza:Cauza:Cauza:

Insuficienþa
venoasã cronicã
Insuficienþa venoasã cronicã este

o afecþiune din ce în ce mai frecventã în
prezent, fiind întâlnitã la aproximativ
50% din populaþia globului, respectiv la
32% dintre români. Cele mai afectate
sunt femeile, estimându-se cã dintre
persoanele cu boalã venoasã cronicã,
aproximativ 80% sunt femei, iar 20% –
bãrbaþi, potrivit studiului internaþional
VeinConsult, în care au fost incluºi peste
91.500 de pacienþi din 20 de þãri, printre
care ºi România.

Insuficienþa venoasã cronicã are
simptome variate, de la cele mai simple,
cum sunt senzaþiile de picioare dureroa-
se, grele, umflate sau „neliniºtite”, pânã
la complicaþii ce pot afecta serios cali-
tatea vieþii persoanelor afectate, precum
varicele, tromboflebita superficialã sau
profundã.

Factorii de risc pentru boala venoa-
sã cronicã sunt: statul prelungit în picioa-
re (ortostatismul), schimbãrile climatice

(cãldura, presiunea atmosfericã, frigul),
sedentarismul, imobilizarea prelungitã,
sarcina ºi perioada post-partum, utili-
zarea contraceptivelor orale, obezita-
tea, fumatul ºi nu în ultimul rând moºte-
nirea geneticã (50-80% din cazurile de
varice primare sunt transmise genetic).

8 reguli de aur pentru
picioare sãnãtoase

1. 1. 1. 1. 1. Optaþi pentru încãlþãminte
confortabilã ºi cu toc mijlociu (4-5 cm);
evitaþi îmbrãcãmintea cãlduroasã ºi
strâmtã.

2.2.2.2.2. Efectuaþi gimnasticã medicalã
dimineaþa ºi seara, mergeþi pe jos, cel
puþin 2-3 km pe zi, dupã aplicarea con-
tenþiei elastice la nivelul gambelor, prac-
ticaþi periodic sporturi precum înotul,
ciclismul.

3. 3. 3. 3. 3. Dormiþi cu gambele ridicate la 5-
15 cm faþã de restul corpului (clinos-
tatism), deoarece favorizeazã circulaþia
de întoarcere venoasã; medicii spun cã
aceasta este cea mai uºoarã, dar cea
mai eficientã terapie, cu toate cã de
multe ori este neglijatã sau subestimatã.

4.4.4.4.4. Alãturi de poziþia clinostaticã,
medicii recomandã tratamentul local
compresiv, cu contenþie elasticã, realizat
prin purtarea de ciorapi sau feºe elastice,
care previn staza venoasã.

5. 5. 5. 5. 5. La sfârºitul fiecãrui duº, faceþi
un scurt hidromasaj cu apã rece numai
la nivelul gambelor, cu miºcãri ascen-
dente, de jos în sus.

6.6.6.6.6. Nu staþi picior peste picior ºi nici
cu picioarele încruciºate.

77777. . . . . Evitaþi pe cât posibil expunerea

la soare, iar în sezonul rece protejaþi-vã
de frig ºi umezealã. Petreceþi vacanþa în
zone de munte sau deal, nu la mare,
sau optaþi pentru efectuarea unui
tratament balnear adecvat.

8. 8. 8. 8. 8. Mâncaþi multe fructe ºi legume,
alimente bogate în vitamina E (cereale
integrale, nuci, migdale, fistic) ºi vitamina
C; beþi suficient de multã apã, evitaþi
alcoolul ºi fumatul.

Un tratament local
inovator

Potrivit medicilor, tratamentul local
este esenþial pentru completarea regu-
lilor privind stilul de viaþã, menþionate
anterior. Studiile aratã cã administrarea
localã de heparinã sodicã lipozomalã
poate reduce în mod semnificativ simp-
tomele neplãcute ale sindromului pi-
cioarelor grele ºi poate preveni apariþia
cheagurilor de sânge (trombi), o compli-
caþie frecventã a insuficienþei venoase
cronice. Heparina este o substanþã cu
proprietãþi anticoagulante. Înglobatã în
niºte molecule numite lipozomi, hepari-
na pãtrunde mai bine în straturile pro-
funde ale pielii ºi are un efect anticoa-
gulant mai îndelungat datoritã eliberãrii
gradate a heparinei din lipozomi. Acest
sistem original de transport al heparinei
– lipozomal – face posibilã penetrarea
cu uºurinþã a stratului cornos ºi pãtrun-
derea în microcirculaþie a întregii cantitãþi
de heparinã administratã. În plus, este
uºor de aplicat local, prin pulverizare,
fãrã sã necesite masaj.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Cea mai bunã
metodã de slãbit
pentru femeile de
peste 40 de ani

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

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 Banii tãi;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbeºte correct!;
00:00 România 9;
01:30 În grãdina Danei ®;
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei (r);
04:10 Interes general (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legenda cavalerului rãtã-
citor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);

11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
15:40 5 minute de istorie;
15:50 “Mutant X” (f);
16:40 Destine ca-n filme;;
17:40 Poate nu ºtiai;
17:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor;
20:00 Câºtigã România! (r);
20:50 Fotbal Cupa Confderaþiilor;
23:00 „CSI – Crime ºi investigaþii” (s);
23:50 Câºtigã România!;
00:50 “Mutant X” (r);
01:40 Poate nu ºtiai;
01:50 5 minute de istorie;
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30  Mic dejun cu un campion;
04:20 5 minute de istorie;
04:30 D’ale lu’ Miticã (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);
21:30 “Cowboy Shaolin” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Colecþionarul de oase” (f);
02:15 „Las  fierbinþi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 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);
20:00 “Bãieþi de oraº” (s);
20:30 ZaZaSing;
22:30 Xtra Night Show;
01:00 „Lege ºi ordine: Brigada specialã” (f);
02:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
11:30 „Cheia” (r);
12:15 Concert Andra - Iubirea schimbã
tot (r);

14:15 “Dansul Dragostei 4: Revoluþia” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Power Rangers: Filmul” (f);
20:30 „În luptã cu mafia” (f);
23:00 „Vânãtoarea” (f);
01:30 „În luptã cu mafia” (r);
03:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Pionierul spaþiului;
09:50 Adevãrul despre Terra;

10:38 Cele mai ciudate fenomene;
11:26 Descoperã minciuna!;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Pionierul spaþiului;
13:50 Adevãrul despre Terra;
14:38 Descoperã minciuna!;
15:26 Cele mai ciudate fenomene;
16:14 Pionierul spaþiului;
17:02 Adevãrul despre Terra;
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Invenþii ºi invstiþii;
20:20 Pionierul spaþiului;
21:10 Rosetta;
22:00 Invenþii ºi investiþii;
22:50 Descoperã minciuna!

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

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 MAI aproape de tine;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:30 Drum bun!;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbeºte corect!
01:30 MAI aproape de tine (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei (r);
04:10 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
05:00 Ora Regelui (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 Teatru TV: “Al dumneavoastrã,
Orson Welles!”
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de zece (live);

11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 „Curentul” (f);
15:50 „Mutant X” (f);
16:40 D’ale lu’ Miticã;
17:40 Poate nu ºtiai!
17:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor;
20:00 Câºtigã România!;
20:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor;
23:00 “CSI - crimã ºi investigaþii” (s);
23:50 Câºtigã România!;
00:50 „Mutant X” (r);
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „santinela” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Vitezã de declanºare” (f);
01:45 „Las fierbinþi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (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);
20:00 Bãieþi de oraº;
20:30 “Hoþ de diamante” (f);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Hoþ de diamante” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Lacul lebedelor 3” (r);
13:45 “Power rangers: Filmul” (f);
15:45 „La Bloc” (s);

18:00 „Marea farsã” (f);
20:30 „Între douã lumi” (f);
22:45 „Camarazii” (f);
00:45 „Între douã lumi” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:50 Rosetta;
10:38 Invenþii ºi investiþii;
11:26 Descoperã minciuna!;
12:14 Vânãtorii de mituri;

13:02 Pionierul spaþiului;
13:50 Rosetta;
14:38 Descoperã minciuna!;
15:26 Invenþii ºi investiþii;;
16:14 Pionierul spaþiului;
17:02 Rosetta;
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Obiecte pentru acasã;
20:20 Pionierul ºi spaþiul;
21:10 Faþã în faþã cu Universul;
22:00 Obiecte pentru acasã;;
22:50 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Obiecte pentru acasã;
02:10 Pionierul spaþiului;
03:00 Faþã în faþã cu Universul.

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

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 ªtiri;
10:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 „Povestea lui Dumnezeu – Viaþa dupã
moarte” (f);
22:00 Provocãri, decizii, efecte;
22:30 Eu, consumatorul;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
01:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:00 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 Pofticioºi, la cratiþã!;
09:35 Azi despre mâine (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;

11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 „ªoimii” (f);
15:50 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Legenda cavalerului rãtãcitor”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
19:45 Sport;
20:10 „Ecaterina din Alexandria” (f);
22:00 Gala Umorului;
23:10 „Drumuri de fier” (r);
01:15 Ieri, azi, mâine (r);
03:00 Cap Compas (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Dreptate la înãlþime” (f);
22:30 “Jocul asasinilor” (f);
00:30 “Dreptate la înãlþime” (r);
02:30 “Jocul asasinilor” (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (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 „Regele Scorpion” (f);
22:30 Carla’s Dreams Antiexemplu;
00:30 Bãieþi de oraº (r);
01:00 “Colierul de turcoaze” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 “Marea farsã” (f);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Salomeea” (f);
14:15 „Un semn invizibil” (f);
16:15 „La Bloc” (s);

18:30 „Petrecere pentru Gillian” (f);
20:30 „Profilul perfect” (f);
22:30 „Destine la rãscruce” (f);
00:30 „Profilul perfect” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:50 Faþã în faþã cu Universul:
10:38 Obiecte pentru acasã;
11:26 Descoperã minciuna!;

12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Pionierul spaþiului;
13:50 faþã în faþã cu Universul;
14:38 Descoperã mincuna!;
15:26 Obiecte pentru acasã;
16:14 Pionierul spaþiului;
17:02 Faþã în faþã cu Universul;
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
18:40 Vânãtorii de mituri;
20:20 Pionierul spaþiului;
21:10 Direct de pe Pluto;
22:00 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
22:50 Descoperã minciuna!;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
02:10 Cum funcþioneazã Universul;
03:00 Direct de pe Pluto.

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vestigii ºi patrimoniu (r);
08:30 Între cer ºi mare;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 Zon@IT;

10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Cooltura (r);
12:00 Banii tãi;
12:30 Observatori la Parlamentul European;
13:00 Izolaþi de România (r);
13:30 Drum bun! (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Lumea azi;
17:30 la un pas de România;
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 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
00:00 Recurs la moralã;
00:35 Dosar România (r);
01:30 Exclusiv în România (r);
02:10 Telejurnal;
02:50 Sport;
03:00 Lumea azi;
03:25 Zon@IT (r);
03:50 La un pas de România (r);
04:20 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:10 „Legea lui Doyle” (r);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 „Safari” (f);
09:50 Poate nu ºtiai;

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap Compas;
13:30 „Pledoarie pentru Julia” (f);
15:00 Gala Umorului (r);
16:00 Mãiastra cu arnici;
16:30 gala Premiilor Marii Loji Naþionale din România
în parteneriat cu Academi RRomânã;
17:30 E vremea ta!
17:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor;
20:10 O datã-n viaþã;
23:10 „Onoare ºi respect” X;
01:10 “Pledoarie pentru Julia” (r);
02:40 „Onoare ºi respect” (r);
03:50 Constanþa 65 (r);
04:40 Naturã ºi sãnãtate (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Cercul de foc” (f);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 “O viaþã nouã, cu probleme

vechi” (f);
15:00 “Bibliotecarul 2: Întoarcerea la minle
Solomon” (f);
17:30 “Robin Hood: Bãrbaþi în izmene” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Masca lui Zorro”
23:15 “Domniºoare de onoare” (f);
01:45 „Masca lui Zorro” (f);
03:00 România, te iubesc! (r);
04:15 “O viaþã nouã, cu probleme vechi” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Albã ca Zãpada ºi cei ºapte
pitici” (r);
11:00 „Incredibilul Hulk” (r);
13:00 ZazaSing (r);

16:00 Observator;
17:00 2K1 cu Mirela Vaida;
19:00 Observator;
20:00 “Mr. Bean” (s);
20:30 Fantastic Show;
23:00  Insla iubirii (r);
01:30 “Mr. Bean” (r);
02:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Un semn invizibil” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Power rangers: Filmul” (r);
14:15 “Petrecere pentru Gillian” (r);
16:15 „La Bloc” (f);

18:30 „Alertã de gradul 5” (f);
20:30 „gargantua” (f);
22:30 “Goana dupã sex” (f);
00:00 Zdob ºi Zdub - concert aniversar 20 de veri;
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
10:14 Cum se fabricã diverse lucruri?
14:38 Descoperã mincun!;
15:26 Pionierul spaþiului;
18:40 Cum funcþioneazã Universul?

20:20 Cele mai ciudate fenomene;;
21:10 Invenþii ºi investiþii
22:00 Obiecte pentru acasã;
22:50 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
23:40 Cum a fost construit Telescopul;
00:30 Adevãrul despre Terra.

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

1 0 : 3 5 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal;
17:40 Discover România (r);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Între cer ºi mare;
19:00 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Gala Festivalului Internþional de Teatru -
Sibiu 2017;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Poveste dupã poveste (r);
01:00 Adevãruri despre trecut (r);
02:00 Telejurnal (r)
02:40 Sport;
02:50 Recurs la moralã (r);
04:10 Universul credinþei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Legea lui Doyle” (s);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 Ferma;

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate;
13:40 „Duhul aurului” (f);
15:20 5 minute de istorie;
15:30 Duelul pianelor;
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
17:50 Fotbal: Cupa Confederaþiilor;
20:00 O datã-n viaþã;
20:50 Fotbal: Cupa Confederaþiilor;
23:10 „Ciprian Porumbescu” (r);
01:40 Duelul pianelor;
03:10 Teatru TV: “Al dumneavoastrã, Orson Welles”;
04:20 Poate nu ºtiai;
04:30 Naturã ºi aventurã (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Robin Hood: Bãrbþi în
izmene” (r);
13:05 Apropo TV, cu Andi Moisescu;

14:00 Jocuri de celebritate (r);
15:00 „Ultima dorinþã” (f);
17:00 „Gaºca nebunã” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „RoboCop" (f);
22:45 „Justiþiarul” (f);
01:15 Apropo TV (r);
02:00 „RoboCup" (r);
04:00 România, te iubesc! (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:30 “Pistruiatul 3 - Insurecþia”;
11:15 Plasa de stele - Rãzbunarea
vedetelor;
13:00 Observator;

14:00 “Vise amricane” (f);
16:00 Observator;
16:30 Fantastic Show;
19:00 Observator (live);
20:00 “Cenuºãreasa” (f);
22:00 „Cei trei muschetari” (f);
23:30 „Hai, ne batem?” (r);
01:30 “Vise americane” (r); (r);
03:30 „Pistruiatul 3- Insurecþia” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Marea farsã” (r);
09:45 “La Bloc” (r);
12:00 „Petrecere pentru Gillian” (r);
14:00 „Alertã de gradul 5” (r);
16:00 „La Bloc” (s);

18:15 „Juniorul dã lovitura” (f);
20:30 „Nu te poþi ascunde” (f);
22:15 „Comedia parodiei” (f);
00:00 „Nu te poþi ascunde” (r);
01:45 Cine A.M.

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

11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum a fost construit Telescopul?
16:14 Adevãrul despre Terra;
17:50 Rosetta;
18:40 Faþã în faþã cu Universul;
19:30 Pionierul spaþiului;
20:20 NASA - cazuri neelucidate;
22:50 Cum funcþioneazã Universul?
00:30 Cum se fabricã mâncarea?;
03:48 Vânãtorii de mituri.
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cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

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

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

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

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

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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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
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.

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:
0720-082.216.

Vând  casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã

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
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
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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 clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã
totalã 400 mp utili, open space,
cu destinaþie birouri, policlinicã,
cabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc.
Relaþii la telefon 0723 659554.

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

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

Închiriez 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,

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
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.
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Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Prestãri servicii

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 în care socializarea ºi activitãþile
comune cu ceilalþi sunt prioritare. Întâlniri cu
persoane oficiale, discuþii cu ºefi sau cu reprezen-
tanþi ai unor instituþii publice, toate se amestecã
într-un carusel interesant, dar uneori dificil de
urmãrit ºi înþeles. Este bine sã fii prudent în
vorbe ºi gesturi, întrucât totul poate fi rãstãlmãcit.

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)
Ai multe de realizat în segmentul socio-profesio-
nal, astfel cã în fiecare zi a sãptãmânii acesteia
vei fi solicitat mult la locul de muncã. Imaginea
ta în ochii celorlalþi se va schimba benefic ºi de
acum încolo mulþi vor veni în preajma ta sã te
susþinã sau sã te roage sã-i ajuþi la rândul tãu cu
ceea ce au nevoie ºi le poþi oferi. Totuºi evitã sã
te laºi copleºit de vorbe dulci ºi de gesturi
aparenþe.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Eºti atras de temele filozofice ale vieþii în aceastã
sãptãmânã. Dorinþa de elevare sufleteascã, de
a-þi bucura sufletul cu informaþii spirituale, cu
discuþii cu persoane deosebite sau de a cãlãtori
în locuri exotice este mare ºi chiar uºor de înde-
plinit. Totul este sã ai încredere în tine, în Univers
ºi în faptul cã toate se materializeazã la timpul
ºi în felul potrivit.

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)
Apar discuþii pe teme financiare cu partenerul
de viaþã sau colaboratorii din segmentul profesio-
nal. Poate fi vorba despre achitarea unor facturi
comune, despre lãmurirea unor aspecte privitoa-
re la moºteniri ºi partaje sau ceva legat de activi-
tãþi profesionale comune care implicã bani ºi
bunuri.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Relaþiile parteneriale îþi atrag atenþia mult în
aceastã sãptãmânã. Cu partenerul de viaþã sunt
posibile discuþii legate de latura afectivã a relaþiei
care este în declin sau, în funcþie de situaþie,
apar neplãceri legate de copii. Fii prudent, pentru
cã fundalul oricãrei relaþii parteneriale este vul-
nerabil ºi în orice moment relaþia se poate des-
trãma.

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)
În prima parte a sãptãmânii ai multe de fãcut la
serviciu, însã ºi acasã în plan personal este ne-
voie sã te ocupi de treburile de rutinã ale casei
sau ale membrilor familiei. Nemulþumirile sufle-
teºti îþi afecteazã sãnãtatea ºi randamentul în
plan profesional, deci fii prudent ºi detaºeazã-te
rapid de situaþiile neplãcute.

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)
Relaþiile sentimentale sunt rãscolite în prima
parte a sãptãmânii. De la felul în care gândeºti,
te exprimi, te manifeºti faþã de cei dragi, aceºtia
te pot interpreta greºit ºi de aici se poate declanºa
un ºir lung de situaþii neplãcute. Este nevoie de
prudenþã, rãbdare, toleranþã. Ascultã ceea ce
au de zis ceilalþi ºi þine cont de nevoile ºi dolean-
þele lor.

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)
Segmentul domestic îþi ocupã o bunã parte din
aceastã sãptãmânã. Treburile gospodãreºti le
vei putea desfãºura mai uºor alãturi de membrii
familiei. Discuþiile aprinse vor fi fi frecvente pe
teme casnice, însã cu atenþie vei reuºi sã apla-
nezi orice diferend. De la bani iarãºi pot apãrea
neplãceri în relaþiile cu ceilalþi. Cheltuielile nece-
sare casei pot depãºi, deocamdatã, bugetul dis-
ponibil.

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)
Se contureazã multe dialoguri ºi cãlãtorii pe
distanþe scurte în primele zile ale sãptãmânii.
Persoanele din anturajul apropiat te vor cãuta
în mod special pentru a le oferi sfaturi ºi soluþii
pentru situaþiile în care sunt implicaþi. Este bine
sã fii precaut în vorbe ºi gesturi, deoarece unii te
pot înþelege greºit. Schimbul de informaþii este
benefic pentru toatã lumea.

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)
Apar cheltuieli neaºteptate în prima parte a sãp-
tãmânii. Dificil de înþeles imboldurile care te fac
sã cumperi rapid diverse. Pe de altã parte este
posibil sã primeºti bani, salariul, bonusuri mate-
riale dinspre locul de muncã sau cadouri din
partea celor dragi. Fii prudent în privinþa banilor
ºi bunurilor primite cadou, deoarece în spatele
acestor gesturi existã interese camuflate bine.

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)
Eºti în vervã în aceastã sãptãmânã. Primeºti
energie astralã din belºug, astfel încât vei avea
senzaþia cã poþi schimba multe ºi mãrunte în
viaþa ta. Ar fi bine sã priveºti atent la ceea ce se
aflã în preajma ta, la oamenii alãturi de care
eºti implicat în acþiuni diverse. Revizuieºte-þi pla-
nurile personale ºi profesionale, gândeºte-te
chiar ºi la detalii, însã nu forþa nota cu absolut
nimic.

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)
Ai nevoie de introspecþie, de singurãtate ºi deta-
ºare de tumultul cotidian în prima parte a sãptã-
mânii. Se pot accentua diverse afecþiuni ale sis-
temului circulator ºi ale picioarelor. Îngrijeºte-te
corespunzãtor, fereºte-te de excese ºi de dia-
loguri contradictorii! Prin metodã mai puþin obiº-
nuite vei afla multe informaþii utile. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine,
însã nu forþa nota.
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Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Nr.
locuri Tip contract

Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Ambalator manual
Asistent director
Asistent marketing
Asistent resurse umane
Brutar
Bucatar
Bucatareasa
Buldoexcavatorist
Calcator confectii
Coafor
Coafor stilist
Cofetar
Cofetar
Confectioner asamblor art. din textile
Confectioner prelucrator in ind conf textie
Confectioner tamplarie PVC si aluminiu
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Constructor structuri metalice
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Coordonator aprovizionare-desfacere
Croitor
Dulgher
Dulgher
Economist
Economist
Electrician
Faiantar
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor constructii
Frezor/ Strungar / operator CN
Frizer
Functionar administrativ
Gestionar
Gestionar depozit
Incadrator confectii
Inginer auto
Inginer chimist coordonare sector productie
Inginer constructor
Inginer electrotehnica
Inginer mecanic coordonare sector productie
Inginer mecanic ptr constr.met. si conducte
Inginer productie
Ingrijitor animale
Lacatus c-tii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic pentru constructii
Lacatus, operator masini de debitat
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Maistru c-tii metalice
Maistru lacatus   c-tii metalice
Manager proiect
Manichiurista
Manipulant
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic intretinere utilaje patiserie
Menajera
Mn nec in ind confectiilor textile
Montator fatade si pereti cortina

14
4
5

10
2

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

10
2
5

10
15
2
5
2
5
1

10
2
5
1
1
1
5
2

10
5
1

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

10
4

8 cls
8 clase

atestat paza
-

liceu
liceu

superioare
liceu /student

superioare
liceu
medii

-
medii/ sup

medii
calificare
calificare

medii/ sup
medii

8 clase
-

8 cls
medii
liceu
liceu

scoala prof
medii

-
liceu

calificare
liceu
8 cls

scoala prof
-

calificare
calificare

scoala prof
8 cls
8 cls

scoala prof
-

8 cls
calificare
calificare

medii
medii
liceu

-
-

superioare
superioare

liceu
superioare
superioare

liceu
8 cls
medii
liceu

calificare
liceu

calificare
scoala prof

calificari
medii/ sup

-
calificare

medii
medii

scoala de maistri
sc maistri
superioare
calificare
10 clase

-
medii

medii/ sup
medii

-
calificari

-
-

8 cls
1 an

-
-

1 an
-
-
-

2 ani
2 ani

-
1 an

-
-
-
-
-
-
-

1 an
-

1 an
-

1 an
-

1 an
3 ani

-
-
-
-

3 ani
5 ani

-
-
-
-

1 an
-

5 ani
-

2 ani
-
-
-
-

3 ani
-
-

3 ani
-
-
-
-

10 ani
3 ani
3 ani
3 ani

-
1an

-
-

3 ani
2 ani
2 ani

-
-
-
-

1 an
-

5 ani
-

2 ani
-

1an

per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
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Motostivuitorist
Mun nec in ind confectiilor
Muncitor - manipulant
Muncitor in agricultura
Muncitor nec la asamblarea montarea pieselor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - santier
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor schelar
Muncitori necalificat
Operator calculator
Operator calculator - IT junior
Operator la masini unelte  automate
Operator Pc
Operator produse fainoase
Ospatar
Ospatarita
Ospatarita
Patiser
Patiser
Pedichiurist
Pregatitor lansator confectii
Proiectant inginer constructii
Reprezentant comercial
Reprezentant vanzari
Rigipsar
Sablator
Sef de sala
Sef depozit
Sef echipa constructii
Sef linie confectii
Sofer
Sofer
Sofer autobuz
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer cat C
Sofer livrator
Sofer masina mare tonaj
Sofer masina mare tonaj
Sofer tir
Spalator vehicule
Stilist protezist unghii
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor cu arc electric
Sudor electric MIG-MAG
Sudor in argon
Sudor manual cu flacara de gaze
Taietor pasari
Tamplar
Tehnician devize
Tehnician fibra optica
Tehnician textile
Tehnicieni pt coordonare sector productie
Tractorist
Vanzatoare
Vanzatoare
Vanzator
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial / lacatus chituitor
Zidar
Zidar
Zidar - tencuieli si glet mecanizat
Zidar amenajari interioare
Zugrav
Zugrav
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În perioada ianuarie – aprilie 2017,
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (ANOFM) a cuprins în programele
de formare profesionalã organizate prin
intermediul centrelor regionale de formare
profesionalã a adulþilor ºi centrelor proprii
din cadrul agenþiilor teritoriale pentru ocu-
parea forþei de muncã, 4.724 de persoane.

Dintre acestea, 4.140 sunt ºomeri ºi
445 sunt persoane care nu beneficiazã de
gratuitate.

Dintre cele 241 cursuri gratuite începu-
te în perioada de referinþã, 240 au ca sursã
de finanþare bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj. Cel mai ridicat interes pentru astfel
de programe de formare s-a înregistrat în

rândul ºomerilor cu vârsta peste 45 de ani
(35,12%), urmaþi de cei din grupa de vârstã
35 – 45 de ani (29,69%), de cei cu vârsta
cuprinsã între 25 ºi 35 de ani (21,96%) ºi
de tinerii sub 25 de ani (13,23%).

În funcþie de nivelul de studii, cei mai
mulþi cursanþi, 44,90%, au studii medii,
40,56% studii primare ºi 14,54% studii
superioare. Ocupaþiile în care au fost formaþi
cei mai mulþi ºomeri au fost: lucrãtor în
comerþ (392), operator introducere validare
ºi prelucrare date (357), inspector (referent)
resurse umane (345), bucãtar (276), agent
de securitate (233), instalator instalaþii
tehnico sanitare ºi de gaze (219), contabil
(208), coafor (150), frizer – coafor –
manichiurist - pedichiurist (138), lucrãtor în
structuri pentru construcþii (115), manichiu-
rist - pedichiurist (113), îngrijitori bãtrâni la
domiciliu (100), comunicare în limba engle-
zã (95), zidar pietrar tencuitor (79), inspec-
tor în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã (76). Rezultatele monitorizãrii persoa-
nelor care s-au angajat într-o perioadã de
cel mult 12 luni de la absolvirea cursului
aratã cã 4.146 de participanþi îºi gãsiserã
un loc de muncã pânã la 30 aprilie 2017.

Sursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.ro

Potrivit datelor furnizate de agenþii economici privind locurile de muncã vacante,
în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) sunt
înregistrate 25.225 locuri de muncã, în data de 16 iunie 2017.

Situaþia locurilor de muncã vacante, în fiecare judeþ: Bucureºti – 4.112, Prahova
– 2.282, Sibiu – 1.979, Arad – 1.579, Timiº – 963, Bistriþa-Nãsãud – 928, Ilfov – 833,
Cluj – 860, Iaºi – 815, Harghita – 720, Tulcea – 650, Alba – 567, Braºov – 500, Dolj
– 504, Hunedoara – 450, Neamþ – 460, Maramureº – 565, Vâlcea – 419, Olt – 417,
Satu Mare – 387, Brãila – 361, Teleorman – 380, Constanþa – 334, Mureº – 342,
Cãlãraºi – 325, Ialomiþa – 316, Buzãu – 322, Argeº – 321, Dâmboviþa - 304, Gorj –
280, Vaslui – 287, Bihor – 306, Botoºani – 233, Sãlaj – 241, Galaþi – 226, Covasna
– 162, Suceava – 116, Vrancea – 110, Mehedinþi – 95, Caraº-Severin – 68, Bacãu –
71, Giurgiu – 35.

La nivel naþional, cele mai multe locuri de muncã sunt oferite pentru: muncitor
necalificat în industria confecþiilor (1.816), muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (1.695), lucrãtor comercial (1.043), agent de securitate (1.039),
manipulant mãrfuri (993), confecþioner-asamblor articole din textile (883), vânzator
(724), operator confecþioner industrial îmbrãcãminte din þesaturi, tricotaje si materiale
sintetice (667), muncitor necalificat la demolarea clãdirilor, cãptuºeli zidãrie, plãci
mozaic, faianþã, gresie, parchet (623), muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide si semisolide (586).

Peste 4.700 de participanþi la cursurile
ANOFM în primele patru luni din aest an

Sursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.ro

25.225 locuri de muncã
vacante la nivel naþional
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ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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ii Piept de pui cu ciuperci ºi smântânã

Dupã o aventurã de câþiva ani cu o
italiancã, un om aflã de la aceasta cã este însãr-
cinatã. El, nevrând sã-ºi distrugã reputaþia ºi familia
pe care o avea deja cu altã femeie, îi spune italiencei:

- Daca pleci în Italia sã creºti copilul singurã îþi
trimit eu bani cât sã vã întreþin ºi pe tine ºi pe copil
pânã ajunge la vârsta de 18 ani.

- Pai ºi cum o sã ºtii tu când se va naºte copilul?
Ca sã fie discret, acesta zice:
- O sã îmi trimiþi o scrisoare pe care sã scrii

spaghete.

- Am înþeles, zice italianca.
... Peste 9 luni intos de la servici nevasta îl

întâmpinã pe bãrbat în prag ºi îi zice:
- Dragule, astãzi ai primit o scrisoare cam

ciudatã.
El spune:
- Bine, bine, tu dã-mi-o ºi îþi povestesc eu mai

târziu despre ce este vorba...
Femeia face cum i se spuse.
Bãrbatul citeºte scrisoarea se albeºte tot la

faþã ºi leºinã.
Pe aceasta scria: “Spaghete, spaghete, spa-

ghete, spaghete, Spaghete, trei cu ouã douã fãrã”.
P.S. trimite mai mult sos!

INGREDIENTE: INGREDIENTE: INGREDIENTE: INGREDIENTE: INGREDIENTE: 250 de grame piept de pui (se pot folosi acele “fileuri250 de grame piept de pui (se pot folosi acele “fileuri250 de grame piept de pui (se pot folosi acele “fileuri250 de grame piept de pui (se pot folosi acele “fileuri250 de grame piept de pui (se pot folosi acele “fileuri
false” sau se poate felia în fâºii o bucatã mai mare de piept de pui), 50 defalse” sau se poate felia în fâºii o bucatã mai mare de piept de pui), 50 defalse” sau se poate felia în fâºii o bucatã mai mare de piept de pui), 50 defalse” sau se poate felia în fâºii o bucatã mai mare de piept de pui), 50 defalse” sau se poate felia în fâºii o bucatã mai mare de piept de pui), 50 de
grame de ceapã, 250 de grame de ciuperci proaspete, 1 cãþel de usturoi,grame de ceapã, 250 de grame de ciuperci proaspete, 1 cãþel de usturoi,grame de ceapã, 250 de grame de ciuperci proaspete, 1 cãþel de usturoi,grame de ceapã, 250 de grame de ciuperci proaspete, 1 cãþel de usturoi,grame de ceapã, 250 de grame de ciuperci proaspete, 1 cãþel de usturoi,
2 lg. de ulei, 75 ml. vin alb sec, 100 ml. supã de pui concentratã, 1502 lg. de ulei, 75 ml. vin alb sec, 100 ml. supã de pui concentratã, 1502 lg. de ulei, 75 ml. vin alb sec, 100 ml. supã de pui concentratã, 1502 lg. de ulei, 75 ml. vin alb sec, 100 ml. supã de pui concentratã, 1502 lg. de ulei, 75 ml. vin alb sec, 100 ml. supã de pui concentratã, 150
grame smântânã pentru gãtit, 1 linguriþã paprika dulce de bunã ca-litate,grame smântânã pentru gãtit, 1 linguriþã paprika dulce de bunã ca-litate,grame smântânã pentru gãtit, 1 linguriþã paprika dulce de bunã ca-litate,grame smântânã pentru gãtit, 1 linguriþã paprika dulce de bunã ca-litate,grame smântânã pentru gãtit, 1 linguriþã paprika dulce de bunã ca-litate,
1 linguriþã mãghir1 linguriþã mãghir1 linguriþã mãghir1 linguriþã mãghir1 linguriþã mãghiran uscat, saran uscat, saran uscat, saran uscat, saran uscat, sare ºi pipere ºi pipere ºi pipere ºi pipere ºi piper, pãtr, pãtr, pãtr, pãtr, pãtrunununununjel vjel vjel vjel vjel verererererde pentrde pentrde pentrde pentrde pentru fu fu fu fu final.inal.inal.inal.inal.

MOD DE PREPARAREMOD DE PREPARAREMOD DE PREPARAREMOD DE PREPARAREMOD DE PREPARARE
Condimentaþi cu sare ºi piper pieptul de pui tãiat în fâºii egale (de exemplu, eu am avut 6 astfel de

fâºii din cantitatea totalã de 250 gr. prevãzutã pentru 2 persoane). Tocaþi fin ceapa ºi usturoiul, curãþaþi
bine ciupercile ºi tãiaþi-le în sferturi sau jumãtãþi, dupã cât de mari sunt.

Încingeþi pe foc iute o tigaie de mãrime medie (cam 22 cm. diametru), adãugaþi 1 lingurã de ulei
ºi rumeniþi rapid pieptul de pui pe toate pãrþile. Odatã rumenite, fâºiile de piept de pui se scot într-o
farfurie ºi se pãstreazã la cald.

În aceeaºi tigaie se adaugã restul de ulei, se reduce focul la mediu-mic ºi se cãlesc ceapa ºi
usturoiul, adãugând de la început un praf de sare, pentru a elimina cât mai rapid apa din legume. Dupã
ce ceapa începe sã se înmoaie, se adaugã ciuper-
cile, se amestecã ºi se cãlesc în continuare pânã
ce se înmoaie ºi acestea (3-4 minute).

Se adaugã înapoi în tigaie pieptul de pui
rumenit, cu tot cu sucul pe care l-a lãsat în farfurie,
se mãreºte focul ºi se adaugã vinul alb, tot
deodatã. Se fierbe la foc iute pânã ce vinul aproape
cã se evaporã complet, apoi se presarã mãghiranul
ºi paprika.

Se adaugã supa de pui ºi smântâna ºi se
fierbe totul pânã ce sosul se îngroaºã puþin (10,
maximum 12 minute de gãtire vor fi suficiente).

La final, se potriveºte gustul sosului de sãrat
ºi piperat ºi se presarã cu pãtrunjel verde tocat.

În tezaurul doctrinar al creºtinis-
mului, un capitol fundamental îl cons-
tituie ºi cultul sfinþilor. Pe aceste per-
soane din cerul creºtin, care au atins
piscurile desãvârºirii spirituale, le luãm
de ocrotitori tainici, de patroni ai noºtri,
iar ziua comemorãrii lor este o sãrbã-
toare de profundã semnificaþie moralã.
în ceata numeroasã a sfinþilor care îm-
podobesc sinaxarul Bisericii
strãmoºeºti strãluceºte prin
austeritatea lui moralã, ca ºi
prin sublima lui misiune, Sf.
Prooroc loan Botezãtorul, pe
care Sfânta  Bisericã drep
mãritoare îl sãrbãtoreºte as-
tãzi. Minunatã este naºterea
sa, pilduitoare viaþa sa, su-
blimã - conturând perspec-
tive nebãnuite -misiunea sa.

Sf. Prooroc loan Bote-
zãtorul este fiul preotului
Zaharia ºi al Elisabetei.

Nãscut în chip minunat,
încã din fragedã vârstã pã-
rãseºte casa pãrinteascã ºi
se retrage în pustie, pregã-
tindu-se pentru înalta sa mi-
siune. Era îmbrãcat în hainã
din pãr de cãmilã, încins la
mijloc cu curea ºi se hrãnea
cu acride ºi miere sãlbaticã. În timp ce
Fiul lui Dumnezeu aºtepta plinirea vre-
mii, pentru realizarea divinei sale opere
de mântuire a neamului omenesc, la
capãtul unei lumi în agonie, când ome-
nirea se gãsea pe marginea prãpastiei,
atunci când spuneau ultimele pâlpâiri
ale filozofiei pãgâne, în aceastã rãs-
pântie crucialã a istoriei ºi civilizaþiei
antice, în anul al 15-lea al împãrãþiei lui

Tiberiu, pe când Ponþiu Pilat era procura-
torul ludeei, Irod tetrarh al Galileii, în zilele
arhiereilor Ana ºi Caiafa, cum spunea
Sf. Luca Evanghelistul cu deosebitã pre-
ciziune, rãsuna, în pustia Iordanului,
glasul marelui Prooroc, sabie de foc
pentru toþi cei ce se abãtuserã de la cãile
Domnului, rãscolind sufletele pânã-n
cele mai tainice profunzimi. Chipul lui,

de mag din vremuri legendare, era aspru
ºi totuºi de o blândeþe caracteristicã
sufletelor mari. Predica lui în împreju-
rimile Iordanului era preludiul inaugurãrii
împãrãþiei lui Dumnezeu pe pãmânt. Al
pocãinþei prin apele cristaline ale
lacrimilor. Înaintemergãtorul Domnului
este totodatã ºi Botezãtorul Mântuito-
rului Hristos. lisus vine din Galileea la
Iordan ca sã se boteze de cãtre loan.

Ca înainte mergãtor el binevesteºte
apropiata venire a Împãrãþiei Cerurilor.
Ce este în esenþã împãrãþia Cerurilor
pe care o vestea marele Prooroc?

 Împãrãþia Cerurilor este starea
paradisiacã trãitã în comuniunea iubirii
ºi a mãririi veºnice, dincolo de acest
pãmânt, în sferele senine ale cerului,
fericirea absolutã ºi eternã, din sânul lui

Dumnezeu. ªi aceasta se
cunoaºte prin râvnã ne-
contenitã întru cele duhov-
niceºti, prin trãirea noastrã
permanentã sub faldurile
de luminã ale cerului în du-
hul transfigurator al Sf.
Evanghelii. Împãrãþia lui
Dumnezeu este calea
Domnului, calea adevãru-
lui, calea luminii, calea mân-
tuirii veºnice. Este trãirea în
Hristos, este cerul coborât
pe pãmânt. În împãrãþia lui
Dumnezeu, omul trãieºte
în veac, dar clãdeºte pentru
veºnicie. Glasul marelui
prooroc este tot atât de ac-
tual ºi astãzi.

Ne porunceºte prin
veacuri sã ne gãsim echili-
brul nostru sufletesc, sã ne
restaurãm noi, cei de as-

tãzi, fiinþa noastrã lãuntricã, sã reîn-
tronãm pe acest pãmânt împãrãþia lui
Dumnezeu în care un loc de frunte sã
ocupe pacea, armonia ºi buna înþele-
gere între oameni ºi popoare, premise
esenþiale pentru prosperitatea întregii
omeniri, aspiraþii legitime ale tuturor
popoarelor de pe toate meridianele
globului terestru, în veci de veci, Amin.

24 iunie – Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul
Camera Deputaþilor a adoptat,

recent,  legea care interzice folosirea
animalelor sãlbatice în circuri, cu
excepþia câinilor, cailor, delfinilor ºi a
unor pãsãri exotice.

“Se interzice fo-
losirea animalelor
aparþinând subîn-
crengãturii verte-
brate indiferent de
gradul de îmblân-
zire, nãscute în cap-
tivitate sau captu-
rate din naturã, în
spectacole de circ,
circuri ambulante,
caravane ºi trupe
de artiºti ambulanþi, precum ºi în
orice alte tipuri de spectacole similare
(…) caii, câinii, unele specii de pãsãri
exotice granivore ºi animalele folosite
în delfinarii, acvarii. Caii, câinii ºi
animalele de rentã pot participa la
concursuri, târguri, competiþii ºi expo-
ziþii de profil organizate ºi autorizate
conform legii”, potrivit propunerii leg-
islative pentru modificarea art.17 ºi art.
25 din Legea nr.205/2004 privind
protecþia animalelor.

 Constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 3 luni
la un an sau cu amendã folosirea ani-
malelor aparþinând subîncrengãturii
vertebrate, indiferent de gradul de
îmblânzire, nãscute în captivitate sau
capturate din naturã, în spectacole

de circ, circuri ambulante, caravane
ºi trupe de artiºti ambulanþi, precum
ºi în orice alte tipuri de spectacole
similare, potrivit sursei citate. Animalele

aparþinând subîncrengãturii verte-
brate, indiferent de gradul de îmblân-
zire, nãscute în captivitate sau cap-
turate din naturã, aflate în res-
ponsabilitatea unor instituþii publice
sau private, vor fi relocate prin grija
acestora, în rezervaþii, sanctuare sau
grãdini zoologice, în termen de cel
mult 18 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi.

 Planul de mãsuri privind relo-
carea animalelor se prezintã Autoritãþii
Naþionale Sanitare Veterinare ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor în termen
de 12 luni de la data publicãrii legii
în Monitorul Oficial al României. Pro-
iectul de lege a fost admis cu 201 de
voturi „pentru”, 7 „împotrivã” ºi 58
de abþineri.

Sursa: descopera.ro

Fãrã animale sãlbatice
în spectacolele de circ!

Cultivatoare de flori

Flori

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

Înfloresc grãdinile

1. V-N-RC 2. CIREªARI 3. SEC-MUU; 4. PIAÞA-ZN; 5. N-ACRII;
6. SAAR-O-E; 7. U-R-MIC; 8. CAISÃ-AM; 9. CÃPªUNÃ;  10. VIN-AMAR.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Ghiocei

Floarea puritãþii

Aceea

Lucia Trandafir

Arma trandafirului

Garofiþa Radu

Pictor francez

Ne oferã flori

Din recolta
anului în curs

(fem., dim)

Floare roºie
de câmp

Care!

Perle!

Pastel

Popã

DICÞIONAR:
ADAN

Alcãtuiesc corola
unei flori (sg.)

Fire din garofiþe!

Lucrat cu flori

Floare (fig.)

Lãcrãmioarã

Dânsul

Arici!

Cale!

Floare de apã

La

 lalele!
Vârf de tulipã!

Pãrintele ªt. Al. Sãvulescu
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Sâmbãtã seara, pe arena „Ilie Oanã” s-a
desfãlurat Gala „Heroes” de kickbox ºi MMA,
din cadrul circuitului „Colosseum Tourna-
ment”. La acest eveniment au asistat aproxi-
mativ 6000 de spectatori, care au vizionat
aceastã galã din cele douã tribune, dar ºi de

Min. 4Min. 4Min. 4Min. 4Min. 47, 0-1: 7, 0-1: 7, 0-1: 7, 0-1: 7, 0-1: Cl. Tu-
dor prinde un ºut de excepþie
de la circa 25 de metri, ba-lonul
ducându-se în vinclul din
stânga lui Curiman.

Min. 69, 0-2: Min. 69, 0-2: Min. 69, 0-2: Min. 69, 0-2: Min. 69, 0-2: În ur-
ma unui corner, Chiriþã recen-
treazã cu capul pânã la Prunes-
cu, care înscrie din faþa porþii.

Gazdele aveau sã aibã ºi
ele o primã ºansã de gol, când
Fl. Sandu ºuteazã la poartã ºi
Marinicã respinge în douã
rânduri.

Manºa tur a „barajului”
de promovare pentru Liga a
III-a dintre Dentaº Tãrtãºeºti,
campioana judeþului Dâmbo-
viþa, ºi FC Petrolul 52 Ploieºti,
câºtigãtoarea Ligii „A” Prahova,
s-a jucat în prezenþa a 2500
de spectatori ºi a dat câºtig de
cauzã ploieºtenilor.

Meciul s-a jucat într-o at-
mosferã de sãrbãtoare, la Rã-
cari, la 5 km de Tãrtãºeºti, pe
o arenã cochetã, cu un gazon
foarte bun.

Sã spunem cã formaþia
Dentaº Tãrtãºeºti este patro-
natã de un turc, care are o
afacere cu obiect de activitate
cofraje pentru ouã.

La formaþia din Tãrtãºeºti
au evoluat ºi câþiva jucãtori mai
...rãsãriþi, dintre care cel mai
cunoscut a fost Curiman, cel
ce avea sã se remarce cu câ-
teva intervenþii salvatoare
pentru echipa sa.

Prima reprizã a fost una
controlatã de ploieºteni, înche-
iatã, totuºi, cu un scor alb, dar
cu câteva ocazii foarte bune,
ratate, din pãcate, de D.
Gheorghe (’2), Pãun (’16), Stã-
nescu (’29), din nou Gheor-
ghe (’32).

Ultima ocazie a primului
mitan s-a petrecut în min. 44,
atunci când Pãun a lovit bara
dreaptã a porþii lui Curiman.

În partea a doua a me-
ciului, Petrolul avea sã se des-
prindã în câºtigãtoare, înscri-
ind trei goluri spectaculoase,
savurate de galeria „lupilor”,
care a adunat la acest joc în
jur de 1500 de fani.

Min. 86, 0-3:Min. 86, 0-3:Min. 86, 0-3:Min. 86, 0-3:Min. 86, 0-3: N.
Popes-cu a stabilit scorul final,
dupã o pãtrundere solitarã în
careu, pe flancul stâng ºi cu
un ºut imparabil la colþul scurt.

Acum urmeazã partida
retur de le „Ilie Oanã”, sâm-
bãtã, de la ora 20:00, când
se aºteaptã un numãr mare
de fani pentru a celebra pro-
movarea meritatã în Liga a III-
a a fotbalului românesc.

pe gazon, în apropierea ringului, în zona VIP.
Au participat luptãtori din România, Slovacia,

Grecia ºi Olanda.
Ploieºteanul Mihai Tudorie a luptat pentru

centura balcanicã WKU împotriva grecului
Stefanos Mpaglatsakos ºi a câºtigat la puncte.

Un alt ploieºtean, cunoscutul Amansio
Paraschiv, l-a învins pe italianul Jordan Val-
dinocci, tot la puncte.

O altã victorie importantã a fost cea obþinutã
de Andrei Stoica, care l-a bãtut la puncte pe slo-
vacul Ivan Bartek.

De asemenea, Cristian Milea l-a învins într-
un meci echilibrat pe campionul Greciei, Giannis
Boukis.

La categoria 75 de kilograme, Florin Lam-
bagiu a obþinut decizia în favoarea sa, în dauna
lui Cristian Stoica.

Seara s-a încheiat cu un mega-concert
susþinut de trupa Paraziþii, puþin dupã miezul
nopþii.

Gala „Heroes de kickbox Colosseum Tournament”
de pe „Ilie Oanã”, un real succes

Ionuþ Mitoiu

„Baraj” de promovare pentru Liga a III-a

Petrolul s-a impus fãrã emoþii la Rãcari
Stadion: Rãcari. Spectatori: 2500. Marcatori: Cl. Tudor (’47),

Prunescu (’69), N. Popescu (’86).
DENTDENTDENTDENTDENTAº TÃRAº TÃRAº TÃRAº TÃRAº TÃRTTTTTÃªEªTI:ÃªEªTI:ÃªEªTI:ÃªEªTI:ÃªEªTI: Curiman – Micu (’77 Manea), M.

Sandu, Stoian, D. Tudor – Costea (’52 Fl. Sandu), Penescu (’75 C.
Ana), Dobre, Badea – Zaharia (’63 Mustafa), Leþu. Antrenor:
Marius Stãnicã.

FC PETROLUL: FC PETROLUL: FC PETROLUL: FC PETROLUL: FC PETROLUL: Marinicã – Catanã, Prunescu, Frâncu, Velisar
– Cl. Tudor, Chiriþã (’89 Niþescu) – Popescu – Pãun (’75 Alecsandru),
D. Gheorghe (’82 Jipa) – Stãnescu (’77 Vintilã). Antrenor: Octavian
Grigore.

Cartonaºe galbene: Leþu (’29), Dobre (’51), Stoian (’54, ’59),
M. Sandu (’66) / Pãun (’73).

Cartonaº roºu: Stoian (’59).
Au arbitrat: Ionuþ Coza (Ilfov), Ionuþ Marius Bore (Videle) ºi

Ionuþ Babadac (Alexandria).
Observatori FRF: Corneliu Fecioru ºi Sorin Cojocaru (ambii din

Bucureºti).

Ionuþ Mitoiu

CSM Ploieºti, 7 medalii la Cupa „Cortina”

Sportivii din cadrul secþiei de
patinaj vitezã a CSM Ploieºti au
participat, în perioada 9-10 iunie
2017, la Cupa „Cortina”, de la
Cluj Napoca, ei reuºind sã obþinã
trei medalii de aur, trei de argint,
una de bronz, douã locuri 4, un
loc 8, un loc 9 ºi un loc 10. Iatã
care au fost rezultatele sportivilor
pre-gãtiþi de Marius Bãcilã:

Categoria juniori B, bãieþi:
Rãzvan Militaru – locul 2 în cla-
samentul general; Vlad Duþu –
locul 4 în clasamentul general.

Categoria junioare B, fete:
Nicole Constantinescu – locul 1
în clasamentul general; Andreea
Nãstãsache – locul 2 în clasa-
mentul general.

Categoria juniori C, bãieþi:

Adrian Fierar – locul 2 în clasa-
mentul general; Gabriel Stoica
– locul 4 în clasamentul gene-
ral.

Categoria juniori D, bãieþi:
Eduard Niþu – locul 1 în clasa-
mentul general; Rareº Mol-
danschi – locul 4 în clasamen-
tul general.

Categoria junioare D, fete:
Elena Stoica – locul 9 în clasa-
mentul general; Gabriela Tãtar
– locul 10 în clasamentul ge-
neral.

Categoria junioare E, fete:
Denisa ªchiopu – locul 8 în cla-
samentul general.

Categoria junioare F, fete:
Ariana Marin – locul 1 în clasa-
mentul general.

Patinatorii clubului nostru
au dublã legitimare CSM Plo-
ieºti – CSM Sibiu.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Patinaj
Chiar dacã a încheiat pe

locul al cincilea în Divizia A1,
loc care nu i-ar mai fi adus pre-
zenþa directã în cupele euro-
pene, conform noului punctaj
realizat de Confederaþia Euro-
peanã de Volei (CEV), Tricolorul
LMV Ploieºti va evolua la nivel
continental ºi în sezonul viitor.

Oficialii clubului au înain-
tat cãtre CEV o cerere pentru
primirea unui wild card într-o
competiþie europeanã în sezo-
nul viitor, iar reprezentanþii fo-
rului continental au anunþat
Federaþia Românã de Volei cã
solicitarea Tricolorului LMV
Ploieºti a fost acceptatã.

Prin urmare, Tricolorul
LMV va evolua pentru a doua
oarã consecutiv în CEV Chal-
lenge Cup, a treia competiþie
europeanã ca valoare.

Advsersarã din ElveþiaAdvsersarã din ElveþiaAdvsersarã din ElveþiaAdvsersarã din ElveþiaAdvsersarã din Elveþia
Pe 14 iunie, la sediul Con-

federaþiei Europene de Volei,

din Luxemburg, a avut loc tra-
gerea la sorþi pentru stabilirea
programului în competiþiile eu-
ropene. Astfel, Tricolorul LMV
Ploieºti, echipã antrenatã de
Sergiu Stancu ºi Mãdãlin Mari-
nescu, va evolua în runda de
ca-lificare pentru faza principalã
a CEV Challenge Cup, urmând
sã întâlneascã pe Lausanne
UC, a patra clasatã din cam-
pionatul Elveþiei în sezonul re-
cent încheiat.

Lausanne UC este un club
fondat în 1975, având în pal-
mares ºase titluri naþionale în
Elveþia (ultimul obþinut în
2008), cinci Cupe câºtigate ºi
douã Super Cupe. Totodatã, a
avut o prezenþã constantã pe
plan european, în 2012 ajun-
gând în sferturile de finalã ale
CEV Cup, iar în 2016, în opti-
mile de finalã ale CEV Cup.

În sezonul trecut a
evoluat în CEV Challenge Cup,

Echipa de volei Tricolorul
LMV Ploieºti evolueazã din nou

în CEV Challenge Cup
oprindu-se în aceeaºi fazã ca
ºi Tricolorul LMV Ploieºti (16-
imile de finalã), dupã ce a
pierdut ambele manºe cu
scorul de 0:3, în confruntarea
cu olandezii de la Draisma Dy-
namo Apeldoorn.

Turul rundei de calificare
este programat în perioada 21-
23 noiembrie, iar returul – în-
tre 28 ºi 30 noiembrie. Tricolo-
rul LMV va evolua, mai întâi, în
deplasare, meciul decisiv ur-
mând sã aibã loc în Sala
„Olimpia”.

Învingãtoarea va avansa în
16-imile de finalã, unde se va
confrunta cu Stroitel Minsk,
din Belarus, faza fiind progra-
matã între 5 ºi 7 decembrie
(tur), respectiv 19 ºi 21 de-
cembrie (retur).

Mihail Marinescu
Sursa:

tricolorullmvploiesti.ro
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