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Comisarul Daniela Enache, ºeful
Centrului de Reþinere ºi Prevenþie al
Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Prahova a fost ameninþatã cã va fi
violatã de cãtre un bãrbat arestat pen-
tru furt, cunoscut în lumea interlopã
din zona Floreºti. Agresorul, Ionuþ Pie-
traru, este ºtiut pentru actele sale de
violenþã, acesta fiind implicat în mai
multe scandaluri care au izbucnit în
Arestul de la Câmpina ºi în care vic-
time au fost chiar Sorin Blejnar, fostul
ºef ANAF ºi Iulian Herþanu, cumnatul
fostului premier Victor Ponta.  Atât Blej-
nar cât ºi Herþanu au avut ghinionul
sã fie încarceraþi, dupã ce au fost
arestaþi în dosare de corupþie, în ace-
eaºi celulã cu Pietraru. În cauzã, Par-
chetul de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti a deschis o anchetã pe numele
interlopului, pe care l-a ºi deferit justiþiei
sub aspectu sãvârºirii infracþiunii de
ultraj.

Scandalul din Arestul IJP Prahova
a izbucnit din cauza condiþiilor de de-
tenþie. Conform unor surse apropiate
de anchetã, Pietraru ar fi cerut poliþiº-
tilor din Arest apã caldã pentru a-ºi
prepara o canã cu cafea, asta în con-
diþiile în care persoanele arestate
beneficiazã de luxul de a avea acces
la apã caldã doar douã zile pe sãp-
tãmânã. Pentru cã cererea i-a fost re-
fuzatã, Pietraru a început sã ame-
ninþe, mai întâi colegii de camerã, prin-
tre care ºi Sorin Blejnar ºi apoi pe comi-
sarul Daniela Enache. Pe aceasta din
urmã a ameninþat-o cã o va viola a-
tunci când se va elibera din închi-
soare. Într-o primã fazã, ºefa Arestului
a ignorat ameninþãrile, însã atunci
când interlopul a ameninþat cã inten-
þioneazã sã o violeze ºi pe fiica minorã
a acesteia, a decis sã depunã o plân-
gere penalã la Parchet.

(continuare în pagina 2)

Ancehtã la Primãria comunei prahovene Dumbrava dupã
ce douã dintre angajatele instituþiei au descoperit în biroul
unde îºi desfãºoarã activitatea aparaturã ilegalã de inter-
ceptare. Mircofoanele au fost gãsite în timp ce femeia de ser-
viciu fãcea curãþenie în încãpere. Aparatura era montatã pe un
perete în imediata apropiere a unui calorifer. Angajaþii îl
suspecteazã chiar pe edilul localitãþii, Marian Apostol.

Scandalul din primãria comunei Dumbrava dureazã din
aceastã varã, atunci când Marian Apostol a fost ales primar al
locaitãþii, în urma unor alegeri parþiale. În luna august, între
Apostol ºi Elena Voinea, angajata primãriei, a existat un con-
flict spontan, în urma cãruia femeii i s-a fãcut rãu, iar la sediul
instituþiei a fost solicitat ajutorul Serviciului de Ambulanþã.

ªefa  Arestului Poliþiei Prahova
ameninþatã de un deþinut recidivistVoinea spunea, la acea datã, cã primarul anunþat-o cã-i va

da atribuþiuni noi ºi cã o va muta din postul de ofiþer de
stare civilã la un alt compartiment din Primãrie pentru
care nu avea studiile ºi experienþa necesare. Discuþia
aprinsã dintre funcþionar ºi primar a fost atunci înregistratã
audio, iar acuzele Elenei Voinea s-au adeverit, în sensul în
care, în registrare, se aude clar cum primarul o jigneºte în
mod constant.

La o lunã dupã acel scandal, în biroul Elenei Voinea a
fost descoperitã aparatura de interceptare. Poliþia a fost
sesizatã ºi a venit la sediul instituþiei pentru a ridica probele.
În cauzã a fost deschisã o anchetã asupra faptei, dar
pânã în prezent nu a fost descoperit un vinovat.

“Acele reportofoane au fost descoperite în încãperea
unde îºi desfãºoarã activitatea douã dintre funcþionarele
primãriei. Nu pot sã vã spun decât cã nu eu le-am montat
acolo. Cum sã fac aºa ceva? Sunt victima unui teatru
ieftin, nici nu ºtiu cum sã-i zic. Sunt tocat sistematic de
când am fãcut reclamaþia la ANI ºi în care am sesizat legal
autoritãþile cã un funcþionar public, angajat al primãriei,
fãcea afaceri cu Primãria. Este ilegal. Nu puteam sã închid
ochii la aºa ceva. Eu sunt primar la Dumbrava de 60 de
zile, dar am fost secretarul primãriei timp de 20 de ani.
Cunosc administraþia publicã foarte bine, dar ºi legile. Este
o chestiune fabricatã la adresa mea”, a declarat edilul din
comuna Dumbrava. În plus, Apostol a explicat cã nu a fost
citat la Poliþie pentru a da declaraþii în cauzã. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Dosar penal pentru violarea
vieþii private la o primãrie
din Prahova. Funcþionarii
au gãsit microfoane în birouri

Gheorghe ªtefan „Pinalti”
a fost eliberat din închisoare
în urma unei decizii
a Tribunalului Prahova

Fostul deputat Vald Cosma
a denunþat un procuror. ÎCCJ
vrea sã afle dacã poate
beneficia de reducerea pedepsei

Metoda “Ghicitul”
- Sfaturile poliþiºtilor -
Prevenirea înºelãciunilor
prin metoda ghicitului

A fost stabilit
calendarul pentru
Evaluãrile Naþionale
2018 Pentru prima datã în ultimii ani, programul

de mãsuri va fi aprobat în septembrie

Ministrul Energiei: Pentru
iarna care vine, am mers pe
un scenariu mult mai negativ

Ana Maria Pãtru, fosta ºefã a
Autoritãþii Electorale Permanente, este
acuzatã de luare de mitã într-un nou
dosar de corupþie. Procurorii DNA din Plo-
ieºti, unde miercuri au avut loc audieri
în cauzã, susþin cã Pãtru ar fi cerut un
milion de euro de la reprezentanþii unei
societãþi private. În schimbul banilor
fosta ºefã a AEP ar fi promis cã intervine
pentru soluþionarea favorabilã a unei
anchete care privea firma respectivã.

600.000 de euro dintr-un milion
cerut spun procurorii DNA din Ploieºti cã
ar fi primit Ana Maria Pãtru de la repre-
zentanþii unei societãþi cu profil IT. În
schimbul banilor Pãtru ar fi promis cã îl
va determina pe directorului unei insti-
tuþii publice cu atribuþii de control sã
soluþioneze în mod favorabil o inves-
tigaþie care privea firma respectivã. Banii
au fost primiþi de Pãtru, spun anche-
tatorii, în mai multe tranºe, în perioada
2013-2014. Pentru a masca mita,
bancanotele au fost remise într-o geantã

MontBlanc împreunã cu un stilou din
aceeaºi marcã de lux. Cu aceºti bani,
Ana Maria Pãtru a cumpãrat, pe numele
unor rude, un apartament în municipiul
Constanþa, dar ºi-a construit ºi o vilã în
localitatea Voluntari pe un teren în su-
prafaþã de o mie de metri pãtraþi.

În acest nou dosar, fosta ºefã a Au-

toritãþii Electorale Permanente este
acuzatã de trafic de influenþã, spãlarea
banilor, dar ºi de inducerea în eroare a
organelor judiciare. Aceastã ultimã acu-
zaþie se referã la un denunþ mincinos
pe care Ana Maria Pãtru l-a fãcut în faþa
procurorilor DNA.

(continuare în pagina 2)

Ana Maria Pãtru, fosta ºefã a Autoritãþii Electorale
Permanente, acuzatã cã a cerut mitã un milion de euro

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieºti ºi-a deschis, luni, porþile pentru a 50-a
oarã, acest an fiind unul jubiliar pentru industria de petrol din România, deoarece,
în urmã cu 160 de ani, în Ploieºti îºi începea activitatea prima rafinãrie din lume, a
fraþilor Mehedinþeanu.

Prof. Univ. Dr. Ing. Mihail Minescu, Prorector al instituþiei, a fost amfitrionul
manifestãrii care a avut oas-
peþi de seamã: Ambasadorul
Trurkmenistanului în Româ-
nia, reprezentanþi ai unor
companii, prefectul Mãdã-
lina Lupea, preºedintele CJ
Prahova – Bogdan Toader,
primarul Adrian Dobre, pre-
ºedintele CCI Prahova –
Aurelian Gogulescu, ºeful IªJ
Prahova – Nicolae Ange-
lescu, senatorii Emanoil
Savin ºi Radu Oprea, depu-
tatul Rodica Paraschiv etc. În cei 50 de ani de activitate, UPG Ploieºti a dat peste
70.000 de absolvenþi, la startul anului universitar 2017-2018 fiind înscriºi circa
6.000 de studenþi. De altfel, toate marile companii de petrol de pe mapamond au
ca angajaþi foºti absolvenþi ai Universitãþii ploieºtene.

A început al 50-lea an
universitar la UPG Ploieºti

Daniel Lazãr
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Agenþia Naþionalã împotriva Traficului de Persoane (ANITP) salutã „Ziua
Internaþionalã Împotriva Exploatãrii Sexuale ºi Traficului Femeilor ºi Copiilor” –
marcatã în fiecare an, la nivel mondial, la data de 23 septembrie. Cu acest
prilej, ANITP anunþã prelungirea
perioadei de implementare a
campaniei online de informare,
sensibilizare ºi reducere a cererii
traficului de persoane în vederea
exploatãrii sexuale „Alegi sã
preþuieºti sau sã striveºti? NU
PLÃTI PENTRU SEX!”, derulatã
în mediul Facebook, în partene-
riat cu Asociaþia Ecumenicã a
Bisericilor din România
(AIDRom).

Campania urmãreºte REDU-
CEREA CERERII traficului de
persoane în vederea exploatãrii
sexuale, prin informarea utiliza-
torilor de facebook de gen mas-
culin cu privire la efectele cererii
de servicii sexuale asupra victi-
melor traficului de persoane ºi
bunãstãrii ilicite a grupãrilor de
crimã organizatã.

MESAJUL campaniei este „NU PLÃTI PENTRU SEX! Cererea de servicii
sexuale creºte numãrul victimelor traficului de persoane!”. În aceastã etapã,
transmiterea mesajelor se va realiza ºi prin intermediul partenerilor instituþionali
ºi neguvernamentali, jurnaliºtilor ºi publicului larg. Cei mai activi ºi mai creativi
utilizatori vor fi premiaþi în cadrul unui concurs.

Pentru promovarea campaniei �i marcarea zilei de 23 Septembrie „Ziua
Internaþionalã Împotriva Exploatãrii Sexuale ºi Traficului Femeilor ºi Copiilor”,
Centrul regional Ploie�ti din cadrul Agenþiei Naþionale împotriva Traficului de
Persoane (ANITP) desfã•oarã activitã•i de informare pe raza celor 3 jude•e de
competen•ã: Prahova, Dâmbovi•a •i Buzãu.

Potrivit datelor ANITP, din 756 de victime identificate în anul 2016, cca.
77% dintre acestea au fost de gen feminin, 70% au fost exploatate sexual,
57% au fost exploatate pe teritoriul naþional ºi 47% au fost minore.

Ziua Internaþionalã
Împotriva Exploatãrii
Sexuale ºi Traficului
Femeilor ºi Copiilor

(urmare din pagina 1)
În comunicatul de pre-sã se aratã

cã Pãtru a recunoscut cã a minþit
anchetatorii.

Pe de altã parte, înainte de intra în
sediul parchetului, Ana Maria Pãtru a
adus acuzaþii grave procurorilor
anticorupþie de la Ploieºti. Aceasta a
susþinut cã poate proba faptul cã a fost
citatã sã dea declaraþii prin intermediul
fiului sãu care ar fi fost contactat
telefonic de procurori în timp ce se afla
la ºcoalã.

“Domnul Onea (Lucian Onea, pro-
curor ºef al DNA Ploieºti n.r.) a spus cã
îmi face vreo cinci dosare, cã se gân-
deºte dumnealui ce sã mai inventeze
cu doamna Socol. S-a supãrat pe mine
cã am devoalat tot ce s-a întâmplat în
urmãrirea penalã. La ce sã mã aºtept?
Habar nu am. Sã vedem ce vrea domnul
Onea. Sunt chematã în calitate de sus-
pect. Bãnuiesc ºi în ce dosar. Cu doamna
Socol (Irina Socol n.r.). ªtiþi cã aici este
un grup infracþional organizat. Doamna
Socol cu domnul Onea, încã vreo doi-
trei, când îºi aduce doamna Socol
camarila ºi mai face niºte denunþuri. S-
au gândit ei aºa frumos, ieri, sã-mi sune
copilul la ºcoalã ºi sã le spunã sã vin în
calitate de supect la dumnealor, astãzi.
Asta e maniera lor de a face anchete.
Sã-mi sune copilul la ºcoalã. ªtiþi cã pot
sã probez lucrul acesta ºi nu spun nicio
minciunã. Sunt în calitate de suspect.
Asta mi-a spus Poliþia, nu mi-au spus
ei”, a declarat Pãtru înainte de a intra la
audieri.

Comunicatul de
presã al DNA

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie – Serviciul Teritorial
Ploieºti au dispus punerea în miºcare a
acþiunii penale faþã de inculpata:
PÃTRU ANA-MARIA, la data faptelor
preºedinte al Autoritãþii Electorale Per-
manente, pentru sãvârºirea infracþiu-
nilor de:

- trafic de influenþã,
- spãlare a banilor,
- inducerea în eroare a organelor

judiciare.
În ordonanþa procurorilor se aratã

cã, în cauzã, existã date ºi probe care
contureazã urmãtoarea stare de fapt:
În perioada aprilie-mai 2013, inculpata
Pãtru Ana Maria a pretins de la repre-
zentanþii unei firme de software suma
de 1 milion de euro, lãsând sã se creadã
cã are influenþã asupra directorului unei
instituþii publice cu atribuþii de control ºi
a promis cã-l va determina sã solu-
þioneze în mod favorabil o investigaþie
care privea firma de de software.
În acelaºi context, inculpata a primit, în
trei tranºe, în perioada iulie 2013 - martie
2014, suma totalã de 600.000 euro
(în cursul lunii iulie 2013 – suma de
400.000 euro, sumã remisã ºi primitã
într-o servietã marca Montblanc împreu-
nã cu un instrument de scris aceeaºi
marcã; sfârºitul lunii noiembrie 2013 –
suma de 100.000 euro ºi în cursul lunii
martie 2014 – suma de 100.000 euro).
În perioada 26 iulie 2013 – 02 noiem-
brie 2016, inculpata Pãtru Ana Maria a

disimulat adevãrata naturã a provenien-
þei sumei de 600.000 euro ºi bene-
ficiarul real al acestei sume, obþinutã ca
urmare a sãvârºirii infracþiunii de trafic
de influenþã, prin:

-achiziþionarea, pe numele unei
rude, a unui teren în suprafaþã de 1.000
m2 situat pe raza oraºului Voluntari,
judeþul Ilfov, în valoare de 130.000 euro;

- achiziþionarea, pe numele unei alte
rude, a unui apartament situat în muni-
cipiul Constanþa, judeþul Constanþa, cu
suma de 80.000 euro (din care 75.000
euro au fost achitaþi, în numerar, cu titlu
de avans, diferenþa de preþ în sumã de
5.000 euro fiind achitatã prin virament
bancar),

-efectuarea unor investiþii, în pe-
rioada 2014-2016, în sumã totalã de
437.314,13 euro, constând în edificarea
pe terenul situat în oraºul Voluntari,
judeþul Ilfov, menþionat mai sus, a unui
imobil - casã de locuit, (inclusiv dotarea
ºi amenajarea acestuia) precum ºi
dotarea ºi amenajarea apartamentului
situat în mun. Constanþa, amintit ante-
rior.

La data de 05 decembrie 2016,
inculpata Pãtru Ana Maria a formulat ºi
înregistrat la Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie un denunþ privind existenþa unei
infracþiuni de trafic de influenþã, pretins
comisã de directorul instituþiei publice
la care am fãcut referire mai sus, cunos-
când cã acesta este nereal. Cu ocazia
audierii în calitate de inculpat, Pãtru Ana
Maria a recunoscut cã denunþul – obiect
al infracþiunii de inducere în eroare a
organelor judiciare, reþinutã în sarcina
sa, este mincinos”. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Ana Maria Pãtru, fosta ºefã a Autoritãþii
Electorale Permanente, acuzatã
cã a cerut mitã un milion de euro

Poliþia Localã Ploieºti a acþionat în
perioada 25 – 28 septembrie 2017 pentru
descurajarea ºi prevenirea comiterii de
fapte antisociale pe raza municipiului. De
asemenea, a  efectuat controale specifice
de depistare ºi sancþionare a conducãtorilor
de autovehicule care nu respectã pre-
vederile legale referitoare la circulaþia pe
drumurile publice, ce reglementeazã opri-
rea ºi staþionarea interzisã, dar ºi accesul
pe interzis.

Astfel, în urma activitãþilor întreprinse
de poliþiºtii locali, au fost aplicate 149 de
sancþiuni contravenþionale, valoarea totalã

a amenzilor fiind de 31.660 lei.
În week-endul anterior acestei

perioade, poliþiºtii locali au asigurat mãsuri
de liniºte ºi ordine publicã, dar ºi de deviere
a traficului rutier pentru desfãºurarea în
siguranþã a Festivalului „Alfabetul Convie-
þuirii” organizat de Primãria Ploieºti ºi Uniu-
nea Elenã din România, pe sectorul cuprins
între Statuia Radu Stanian ºi Statuia
Vânãtorilor.

Ca urmare a activitãþilor de patrulare,
faptele contravenþionale astfel sancþionate
au constat în tulburarea liniºtii ºi ordinii
publice, consum de alcool pe domeniul pub-
lic, deþinerea de acte de identitate expirate,
abandonul deºeurilor menajere în alte locuri
decât cele special amenajate, precum ºi
circulaþia cu atelaje hipo pe alte trasee decât
cele stabilite de Consiliul Local Ploieºti. Per-
manent, s-a acþionat ºi în zonele frec-
ventate de cerºetori ºi parbrizari, în inter-
secþiile ºi sensurile giratorii aflate pe axa
nord-sud a municipiului.

Astfel, persoanele care au aruncat

gunoiul menajer în afara platformelor gospo-
dãreºti de colectare au fost surprinse pe
strãzile: B.P.Haºdeu, Aleea Petrochimiºtilor,
Aleea Sabinelor, Industriei, Baraoltului,
Cameliei, Gãgeni, Vasile Milea, Crizan-
temelor, Înfrãþirii, Frãsinet, Anotimpului
Arhip Nicolae ºi Parc Tineretului.

Poliþiºtii locali din cadrul Serviciului
Control Comercial au dat curs sesizãrilor
referitoare la disconfortul produs de func-

þionarea unor societãþi comerciale în apro-
pirea locuinþelor ºi au verificat 3 agenþi
economici ce au solicitat obþinerea avizului
pentru stabilirea programului de func-
þionare. Poliþiºtii locali au monitorizat per-
manent zonele adiacente Halelor Centrale,
Pieþelor Malu Roºu ºi Nord, pentru
prevenirea ºi combaterea comerþului stradal
neautorizat.

Serviciul Disciplinã în Construcþii a
verificat respectarea termenelor de efec-
tuare a lucrãrilor de remediere a avariilor la
conductele de furnizare a agentului termic
pe strãzile: Luminii, Al. Odobescu, B-dul.
Republicii ºi Domniºori, precum ºi în cazul
lucrãrilor de racordare la reþeaua de cana-
lizare stradalã.

Poliþiºtii locali din cadrul Biroului
Protecþia Mediului au efectuat verificãri în
teren pentru depistarea persoanelor ce
depoziteazã deºeuri de orice naturã în afara
recipienþilor de colectare, aceºtia monito-
rizând platformele gospodãreºti din Centrul
Civic, strada Dumitru Boºcovici ºi Cartierul
Nord. Au efectuat controale ºi în cazul unor
sesizãri referitoare la toaletarea arborilor
fãrã autorizaþie, precum ºi depozitarea de-
ºeurilor rezultate din construcþii pe do-
meniul public. Poliþiºtii locali cu atribuþii în
domeniul evidenþei persoanelor au verificat
deþinerea ºi actualizarea cãrþilor de imobil,
prezenþa documentelor de informare a
locatarilor la parterul imobilelor în cazul
unui numãr de 28 asociaþii de proprietari,
instruind reprezentanþii acestora pentru
remedierea neregulilor depistate.

Mihail Marinescu

31.600 de lei a fost valoarea amenzilor aplicate
de Poliþia Localã în perioada 25-28 septembrie

ªefa  Arestului Poliþiei
Prahova ameninþatã

de un deþinut recidivist
(urmare din pagina 1)
Agresorul, Ionuþ Pietraru, a fost

acuzat cã l-ar fi atacat chiar ºi pe Iulian
Herþanu, cumnatul fostului premier
Victor Ponta, dar ºi pe Alexandru
Lefter, fostul ºef al Gãrzii Forestiere
din Buzãu, ambii arestaþi tot în dosare
DNA.

Interlopul Ionuþ Pietraru a mai
fãcut o victimã, în noiembrie 2016,
dar de data aceasta din rândul poli-
þiºtilor. Este vobra despre comisarul
Daniela Enache, ºeful Centrului de
Detenþie din cadrul IJP Prahova. Con-
form unui comunicat de presã al Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti, Ionuþ Pietraru a fost trimis în
judecatã pentru ultraj, dupã ce a
ameninþat-o pe ºefa arestului.

„La data de 28.11.2016, în timp
ce se afla sub puterea unui mandat
de arestare preventivã, fiind încarce-
rat în Centrul de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv Prahova, a solicitat agenþilor su-
praveghetori anumite bunuri, la care
nu avea dreptul potrivit legii, iar din
cauza refuzului primit de la aceºtia,

a început sã se manifeste violent ºi a
ameninþat cã le va mutila pe celelalte
persoane private de libertate care se
aflau în aceeaºi camerã cu el. În aces-
te condiþii, ºeful Centrului de Reþinere
ºi Arest Preventiv Prahova, persoana
vãtãmatã E.M.D., având gradul de
comisar de poliþie, a dispus mutarea
inculpatului într-o altã camerã de de-
tenþie.

Urmare a refuzului ºefului Centru-
lui de Reþinere ºi Arest Preventiv Pra-
hova de a avea o atitudine conformã
solicitãrii inculpatului, acesta din
urmã a adresat ameninþãri cu violenþe
fizice ºi moartea persoanei vãtãmate,
dar ºi membrilor familiei acesteia.

Comportamentul agresiv al incul-
patului a fost de naturã a-i produce o
stare de temere persoanei vãtãmate,
care, în consecintã, a formulat plân-
gere penalã împotriva inculpatului”,
se aratã în comunicatul PCA Ploieºti.

Dosrul în care Ionuþ Pietraru a
fost trimis în judecatã pentru ultraj
se aflã pe rolul instanþei penale a Ju-
decãtoriei Câmpina. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)
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În perioada 18-22 septembrie
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 (tãieri de corecþie: 86, dobo-

râri:28) în zonele: Cantacuzino, Po-
pescu Ciocãnel, Curcubeului, Cosmi-
nele, Cameliei, Târnave, Brumãrelelor,
Vlãsiei, Arhip Nicolae, Armaºi, Indus-
triei, ªoseaua Nordului, Cornãþel.

2.Lucrãri de întreþinere executate

pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini
publice, aliniamente, peluze): strâns
ºi încãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri
de gunoi, curãþenie-(strâns gunoi me-
najer, pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.),
îndepãrtat resturi vegetale. În sere ºi
pepiniere s-au derulat activitãþi de
îngrijire, întreþinere material dendro-
floricol, livrat material la terþi etc.

3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori

din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie ca-
pelã, grupuri sanitare ºi clãdiri admin-
istrative, monitorizare ºi intervenþii
utilitãþi ori de câte ori a fost necesar,

program zilnic îndepãrtare vegetaþie
crescutã în exces din incinta ci-
mitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public:
supraveghere fântâni arteziene; exe-
cutat alei piatrã cubicã - Covurlui, loc
odihnã; confecþionat rigle bãnci;
confecþionat ºi înlocuit elemente lemn
foiºor parc Jianu, vopsit bãnci - B-dul
Independenþei; înlocuit elemente
lemn foiºor Parc Aurora, loc joacã
Mihai Viteazul; vopsit bãnci pasaj
pietonal Centrul Civic; montat coºuri
pentru gunoi ºi vopsit bãnci Piaþa An-
ton; montat foiºor B-dul Independen-
þei; înlocuit rigle bãnci Bariera Bucu-
reºti, înlocuit robineþi hidranþi - Casa
Cãsãtoriilor si Centrul Civic; reparat
leagãn ºi înlocuit elemente lemn tun
tobogan str Fãcliei; montat gard din
plasã borduratã zona Big ºi reparat
plasã gard + stâlpi în atelier sediu so-
cietate Mircea cel Bãtrân; alimentare
cu energie electricã ºi montat cablu
alimentare bolarzi- festivalul „Alfabetul
Convieþuirii”; desfãcut plasã gard
teren sport – Parc Nord; pregãtire,
transport, manipulare cutii de distri-
buþie ºi cabluri de alimentare - festi-
valul „Alfabetul Convieþuirii”; verifi-
care, reparare ºi pregãtire cutii de
distribuþie ºi cabluri de alimentare
pentru festivaluri ºi târguri; recon-
diþionat coºuri gunoi; confecþionat
tãlpi bolarzi luminoºi Centrul Civic;
reparat motounelte.

Activitatea SGU Ploieºti în perioada 18-22 septembrie

Fostul deputat PSD, Vlad Cosma,
este autorul unui denunþ în urma
cãruia un procuror de la Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ÎCCJ) a fost deferit justiþiei de
DNA Ploieºti. Denunþul îl poate ajuta
pe fiul fostului preºedinte al Con-
siliului Judeþean Prahova sã scape cu
o pedeapsã redusã în dosarul în care
este judecat pentru corupþie.

Informaþia conform cãreia Vlad
Cosma a fãcut un denunþ apare chiar
pe portalul instanþelor de judecatã, la
una dintre soluþiile date de ÎCCJ în
dosarul 1153/1/2007, în care Mircea
Cosma ºi fiul sãu au fost condamnaþi
pe fond la opt ani respective cinci ani
de închisoare, fiind gãsiþi vinovaþi de
fapte de corupþie. Cauza se aflã în
prezent în faza de apel, iar instanþa a
solicitat insformaþii suplimentare al
Serviciul Teritorial Ploieºti al DNA
pentru a stabili dacã Vlad Cosma
poate beneficia de prevederile Art. 19
din OUG nr. 43/2002 care permite
persoanei  care face un denunþ sã
beneficieze de reducerea pedepsei,
dacã faptele prezentate se concre-
tizeazã într-un dosar penal.

“Admite solicitarea Ministerului
Public de emitere a unei adrese cãtre
Direcþia Naþionalã Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Ploieºti, pentru a-ºi
exprima punctul de vedere cu privire
la aplicabilitatea art. 19 din OUG nr.
43/2002, faþã de apelantul intimat
inculpat Cosma Vlad Alexandru, în do-
sarul penal nr. 363/P/2016”, con-
form portalului instanþelor de jude-
catã.

Articolul 19 din Ordonanþa de Ur-
genþã menþionatã anterior prevede ca
“Persoana care a comis una dintre
infracþiunile atribuite prin prezenta
ordonanþã de urgenþã în competenþa
Parchetului Naþional Anticorupþie, iar
în timpul urmãririi penale denunþã ºi
faciliteazã identificarea ºi tragerea la
rãspundere penalã a altor persoane
care au sãvârºit astfel de infracþiuni
beneficiazã de reducerea la jumãtate
a limitelor pedepsei prevãzute de
lege”.

Procurorul denunþat de fostul
deputat prahovean este Cãtãlin
Nicolae Ceort, deferit justiþiei de DNA
Ploieºti, în luna aprilie 2017, acuzat
cã ar fi luat mitã suma de 260.000
de euro de la un om de afaceri în
schimbul unei soluþii favorabile într-o
cauzã penalã pe care o intrumenta.

Conform DNA “În cursul lunii de-
cembrie 2016, inculpatul Ceort Cã-
tãlin Nicolae, procuror în cadrul Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie – Secþia Urmãrire
Penalã ºi Criminalisticã, în mod indi-
rect, prin intermediul inculpatului
Ignat Victor, a pretins suma de
260.000 de euro de la un om de afa-

ceri (martor în cauzã), cercetat pentru
comiterea unor infracþiuni de evaziu-
ne fiscalã ºi spãlare de bani într-un
dosar penal aflat în instrumentarea
magistratului.

Aceºti bani au fost pretinºi de
inculpatul Ceort Cãtãlin Nicolae în
legãturã cu îndeplinirea unui act ce
intrã în îndatoririle sale de serviciu
sau în legãturã cu un act contrar
acestor îndatoriri, în sensul adoptãrii
unei soluþii favorabile faþã de martor
în cauza respectivã. La data de 27
decembrie 2016, în scopul arãtat mai
sus, inculpatul Ignat Victor a primit
de la omul de afaceri suma de
30.000 de euro, moment în care s-a
procedat la constatarea infracþiunii
flagrante”, se aratã într-un comunicat
de presã al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie

Reamintim cã Mircea ºi Vlad
Cosma au fost trimiºi în judecatã de
procurorii DNA Ploieºti într-o cauzã
de mitã privind atribuirea unor con-
tracte de asfaltare cu bani de la buge-
tul judeþului. Atât fostul preºedinte al
CJ Prahova cât ºi fiul sãu au fost
condamnaþi în prima instanþa la în-
chisoare cu executare, însã sentinþa
din toamna anului trecut nu a fost
una definitivã. Cauza se aflã în faza
de apel în Completul de 5 judecãtori
la ÎCCJ. La ultimul termen de la în-
ceputul lunii septembrie, instanþa a
admis reaudierea unor martori din
cauzã. Este vorba despre mai mulþi
oameni de afaceri prahoveni, printre
care se aflã ºi Nicolae Onea, Costin
Gimi Palada, Ion Dumitru, dar ºi des-
pre Marcel Pãvãleanu, fost angajat al
Secretariatului General al Guvernului.
Reaudierea martorilor a fost solicitatã
de Vlad Cosma, în contextul izbucnirii
scandalului legat de controversatul
procuror DNA, Mircea Negulescu, cel
care a declanºat ancheta în cauzã,
în perioada în care era magistrate la
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti.

Reaudierea martorilor a fost
programatã pentru data de 11 octom-
bire. Conform portalului instanþelor de
judecatã, s-a ajuns la aceastã situaþie
din cauza unor “contradicþii cu
declaraþiile anterioare date la instanþa
de fond” de unii dintre martori.

“Declaraþie a martorului Popa
Corneliu Ciprian, datã în dosarul 427/
p/2014 al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti, din care re-
zultã cã denunþul l-a fãcut la cererea
altei persoane (…) Declaraþie a mar-
torului Prãvãleau Marcel, datã în
dosarul 427/p/2014 al Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti,
din care rezultã cã denunþul a fost
fãcut la cererea organului de urmãrire
penalã”, conform portalului instanþe-
lor de judecatã.

Gheorghe ªtefan „Pinalti”, fostul
primar al municipiului Piatra Neamþ,
a fost eliberat condiþionat din închi-
soare, în urma unei decizii date, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, de
Tribunalul Prahova. ªtefan avea de
ispãºit trei ani ºi ºase luni de închi-
soare, fiind condamnat în douã do-
sare de corupþie, “Microsoft” ºi “Mitã
pentru partid”. Fostul primar al mu-
nicipiului Piatra Neamþ era încarcerat
la Penitenciarul Ploieºti.

Gheorghe ªtefan a declarat în
faþa instanþei penale a Tribunalului
Prahova cã meritã sã iasã din închi-
soare mai devreme ºi asta pentru cã
are o vârstã înaintatã (64 de ani), iar
starea de sãnãtate este precarã. Când

a luat cuvântul în faþa judecãtorilor,
el avea ochii în lacrimi ºi era vizibil
afectat fizic, de altfel judecãtorul i-a
sugerat sã ia loc pe un scaun în timpul
ºedinþei de judecatã, asta în condiþiile
în care justiþiabilii au obligaþia sã stea
în picioare în faþa instanþei.

“Pinalti” a explicat cã în spatele
gratiilor a muncit ºi a participat la
activitãþi educative, fapt ce i-a adus
puncte care i-ar fi permis sã iasã din
închisoare mult mai devreme. Pe de
altã parte, legea prevede ca
persoanele care au depãºit vârsta de
60 de ani pot efectua doar o treime
din pedeapsã, iar acesta executase
deja fracþia necesarã.

Instanþa Tirbunalului Prahova a

Gheorghe ªtefan „Pinalti” a fost
eliberat din închisoare în urma unei

decizii a Tribunalului Prahova

respins contestaþia DNA Ploieºti ºi a
permis ca Gheorghe ªtefan sã iasã
din închisoare cu un an ºi jumãtate
mai devreme. Este important de
precizat ºi faptul cã “Pinalti” este
autorul unor denunþuri importante
fãcute la aceeaºi structurã a DNA
care au dus la întocmirea unui dosar
penal în care fostul lider al PDL, Vasile
Blaga a fost trimis în judecatã pentru
corupþie.

Pe de altã parte, nu este exclus
ca fostul edil din Neamþ sã se întoarcã
în puºcãrie, având în vedere cã pe
numele sãu mai sunt deschise alte
acþiuni de urmãrire penalã, afate în
diferite faze de cercetare.

(D.F.)

Fostul deputat Vald Cosma a denunþat
un procuror. ÎCCJ vrea sã afle dacã poate

beneficia de reducerea pedepsei

(D.F.)

Din 16 octombrie se vor plãti subvenþiile
pentru anul agricol 2017-2018

(urmare din pagina 1)
“Am dat drumul la programul de

sprijin pentru crescãtorii de ovine
pornind de la faptul cã pânã acum o
mare cantitate de lânã, peste 70%, fie
cã se abandona pe câmp, fie cã i se
dãdea foc. (...) În programul de guvernare
am stabilit o formã de sprijin prin
stimularea vânzãrii lânii, este o hotãrâre
de guvern.

Este un program care a început sã
funcþioneze.

La aceastã datã sunt peste 32.000
de oieri care s-au înscris în acest pro-
gram ca sã primeascã, atunci când se
valorificã lâna, un leu pe kilogram, în
aºa fel încât sã putem colecta întreaga
lânã care existã în România ºi care este
o resursã extraordinar de importantã”,
a arãtat ministrul Agriculturii.
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BNR pune la dispoziþia spe-
cialiºtilor români, care lucreazã în
strãinãtate, posturi de înaltã com-
petenþã în urmãtoarele arii de spe-
cialitate ale bãncii centrale: politicã mo-
netarã, modelare ºi prognoze macroe-
conomice, stabilitate financiarã,
reglementare ºi autorizare, operaþiuni
de piaþã, studii economice, relaþii
internaþionale ºi rezoluþie bancarã.
Dacã aveþi minimum 5 ani experienþã
profesionalã relevantã, obþinutã în
strãinãtate, în cadrul unor instituþii fi-
nanciare internaþionale, bãnci cen-
trale, bãnci comerciale, instituþii de
învãþãmânt superior sau institute de
cercetare, Banca Naþionalã a Româ-
niei vã oferã posibilitatea valorificãrii
experienþei în þarã, prin angajarea cu
contract de muncã pe perioadã
nedeterminatã’, se aratã în anunþ.

Posturile disponibile prin Pro-
gramul ‘Brain Regain’ — 2017, condi-
þiile specifice de participare ºi calen-
darul procesului de selecþie vor fi pu-
blicate pânã la data de 1 octombrie
2017.

Conform BNR, înscrierea se face

prin transmiterea pe adresa hr.recru-
tare@bnro.ro a unui curriculum vitae
(model european), scrisoare de
intenþie, diplomã de master ºi/sau
doctorat (dupã caz), alte diplome ºi
cer-tificate care atestã pregãtirea,
cartea de identitate/paºaport, docu-
mente care sã ateste experienþa
profesionalã în strãinãtate ºi reco-
mandãri din partea angajatorului sau
din partea unor profesori/specialiºti
de renume, dupã caz.

Candidaþii selectaþi dupã prima
etapã vor transmite prin e-mail un
eseu întocmit în limba englezã (6.000-
8.000 de cuvinte), în termenul solicitat
de Comitetul de administrare a Pro-
gramului. În urma acestei etape, vor
completa on-line un chestionar psi-
hometric. Interviul final va fi susþinut
în prezenþa membrilor Comitetului de
administrare a Programului, la sediul
Bãncii Naþionale a României din
Bucureºti.

BNR intenþioneazã sã angajeze
specialiºti români din strãinãtate

Cernerea va separa seminþele de
grâu, a afirmat duminicã un oficial
de la Ministerul Agriculturii pentru
Reuters. Acesta a adãugat cã o navã
cu grâu din Franþa, care conþinea de
asemenea seminþe de mac, încã este
verificatã.

Egiptul, cel mai mare cumpãrãtor
mondial de grâu, a provocat îngrijorãri
în rândul traderilor în ultimele sãptã-
mâni dupã ce a refuzat intrarea în ta-
rã a douã nave cu grâu pe motiv cã
conþin seminþe de mac. Una din aces-
te nave, care a fost opritã luna trecutã,
transporta 63.000 de tone de grâu
din România, de la firma Cerealcom
Dolj. Luna aceasta, Autoritatea Gene-
ralã pentru Aprovizionare (GASC) din
Egipt, entitatea responsabilã pentru
achiziþiile strategice de grâu în nu-
mele statului egiptean, a informat cã
a ajuns la concluzia cã seminþele de
mac prezente în grâul provenit din
România ºi din Franþa nu sunt dãu-
nãtoare, adãugând cã grâul va fi cer-
nut. “Potrivit unui raport semnat de
preºedintele Autoritãþii pentru caran-
tinã, seminþele de mac gãsite în grâul
din România nu sunt de tipul celor
din care se produce opium. În conse-

cinþã procedura care va fi urmatã este
cernerea”, a declarat vice-pre-
sedintele GASC, Ahmed Youssef.

Acest dosar este similar cu dis-
puta de anul trecut când traderii au
boicotat licitaþiile organizate de GASC
dupã introducere a unor cerinþe con-
form cãrora grâul importat trebuia sã
aibã un conþinut zero de cornul se-
carei, standard pe care traderii îl con-
siderã imposibil. În cele din urmã,
autoritãþile egiptene au renunþat la
aceste cerinþe. GASC ar urma sã
cumpere aproximativ ºapte milioane
de tone de grâu în anul fiscal care a
început în luna iunie 2017 pentru a
putea asigura materia primã nece-
sarã unui program de pâine subven-
þionatã de care depind zeci de
milioane de egipteni.

Astfel, la finalul lunii iunie erau 317.362 persoane fizice ºi 10.596 persoane juridice care investeau în astfel
de fonduri. „La finele lunii iunie 2017, numãrul investitorilor în fonduri deschise s-a majorat faþã de sfârºitul anului
2016 cu 1.278 de investitori. Se observã o creºtere a interesului investitorilor pentru fondurile de acþiuni, numãrul
acestora majorându-se cu aproximativ 14% (persoane fizice), respectiv 6% (persoane juridice)”, menþioneazã
sursa citatã. La finalul anului trecut erau 8.791 investitori persoane fizice în fonduri deschise de investiþii în
acþiuni, iar la 30 iunie numãrul acestora a crescut la 10.035. „Cea mai ridicatã pondere în activul net cumulat al
FDI (fondurilor deschise de investiþii n.r.) este deþinutã de fondurile de obligaþiuni, circa 76%. Fondurile diversificate
ocupã locul al doilea din punct de vedere al cotei de piaþã, deþinând o pondere de 19% în activele nete cumulate ale
FDI. În ceea ce priveºte structura portofoliilor FDI, aceasta este orientata cu precãdere spre instrumente financiare
cu venit fix. Dintre acestea, cea mai semnificativa pondere în activul total al fondurilor deschise o deþin titlurile de
stat (43,86%), fiind urmate de obligaþiunile corporative cotate (25,03%). De asemenea, depozitele bancare deþin
în continuare o pondere ridicata în activul total (19,21%)”, informeazã ASF. La sfârºitul lunii iunie 2017, îºi
desfãºurau activitatea 74 de fonduri deschise de investiþii, structurate pe cinci categorii: fonduri de acþiuni (19),
fonduri de obligaþiuni (26), fonduri diversificate (15), fonduri monetare (1) ºi fonduri mixte (13: combinaþie între
acþiuni-obligaþiuni).

Datele Institutului Naþional de Statisticã aratã
însã un sold deficitar mai mare în comerþul
agroalimentar al României pe primele cinci luni
ale anului din 2017, de circa 989,3 milioane euro.
Potrivit statisticii MADR, exporturile au crescut în
primele cinci luni ale anului cu 6,9%, pânã la
valoarea de 2,046 miliarde de euro, în timp ce
importurile s-au majorat cu 19,3%, totalizând

2,962 de miliarde de euro.
Grâul rãmâne principalul produs exportat, cu

un total de 354 de milioane de euro pentru douã
milioane de tone, ºi o creºtere valoricã de 8,8
milioane de euro în primele cinci luni le anului faþã
de perioada similarã din 2016.

Faþã de perioada corespunzãtoare din 2016,
exporturile au crescut, în principal, la seminþe de
floarea-soarelui (+59,7 milioane de euro), porumb
(+21,9 milioane de euro), animale vii din specia
bovine (+17,3 milioane de euro), ulei de floarea-
soarelui (+16,1 milioane de euro), boabe de soia
(+12,0 milioane de euro), orz (+10,9 milioane de
euro), carne de porc (+10 milioane de euro),
preparate alimentare (+9,2 milioane de euro), turte
din extracþia grãsimilor vegetale (+7,9 milioane
euro), produse de brutãrie, patiserie ºi biscuiþi (+7,1
milioane de euro) ºi ciocolatã (+6,8 milioane de
euro).

Pe de altã parte, exportul de þigarete ºi-a
continuat trendul descendent, pierzând 72,1
milioane de euro comparativ cu ceea ce s-a obþinut
în perioada similarã din 2016. De asemenea, au
mai scãzut din punct de vedere valoric ºi exporturile
de carne de pasãre, cu 6,7 milioane de euro, cele
de turte de soia, cu 6,2 milioane de euro ºi de
seminþe de rapiþã (minus 3,2 milioane de euro).

În privinþa importurilor,
datele MADR aratã cã a
fost înregistratã o creºtere
semnificativã în perioada
ianuarie-mai la carnea de
porc, respectiv un plus de
57,9 milioane euro, care
rãmâne principalul produs
importat, cu un total de
153,9 milioane de euro
pentru 77.600 tone. Alte
importuri semnificative au
mai fost la grâu (+50,8
milioane de euro), porumb
(+49,1 milioane de euro),
boabe de soia (+31,8
milioane de euro), turte de
soia (+23,5 milioane de

euro), zahãr (+21,6 milioane de euro), brânzeturi
(+16,9 milioane de euro), preparate alimentare
(+14,6 milioane de euro), seminþe de floarea-
soarelui (+14 milioane de euro), tutun brut (+13,8
milioane de euro), produse de brutãrie, patiserie ºi
biscuiþi (+10,7 milioane de euro), preparate pentru
hrana animalelor (+10,7 milioane de euro),
banane (+10,2 milioane de euro), tomate (+9,7
milioane de euro).

Potrivit statisticii MADR, în primele cinci luni
ale anului au fost consemnate uºoare scãderi
cantitative, însã nu ºi valorice, la importul de citrice,
animale vii din specia porcine, tomate ºi cafea.

UE a fost principalul partener în comerþul
agroalimentar al României, livrãrile cãtre aceastã
destinaþie având o pondere valoricã de 58,6% din
total exporturi, iar achiziþiile de produse
agroalimentare din statele membre au deþinut o
pondere de 80,1% din total importuri.

pe gaze, absolut toate condiþiile ºi toate cantitãþile
impuse de cãtre ANRE, cãtre operatorii privaþi sau
ROMGAZ care nu e privat, au fost împlinite ºi chiar
depãºite de aceºti operatori”, a spus Toma Petcu.

Întrebat de jurnaliºti dacã vor fi creºteri,
ministrul a rãspuns cã pe
zona de gaze, consumul
casnic cãtre populaþie,
este reglementat pânã în
2021 ºi protejat de ANRE.

“Consumatorul cas-
nic, însemnând populaþia,
fie consumul propriu, fie
consumul pentru produ-
cerea energiei termice este
reglementat ºi protejat de
ANRE. Din ce am discutat
cu domnul Havrileþ, am
înþeles cã nu vor fi majorãri

substanþiale”, a declarat ministrul.
La insistenþele jurnaliºtilor, el a subliniat cã nu

existã informaþii oficiale conform cãrora se vor
scumpi gazele pânã la sfârºitul anului.

“Pe partea de energie electricã, pe calendarul
de liberalizare, întrucât este ultimul an ºi trecem la
o liberalizare totalã a preþului la energia electricã,
singura reglementare ºi singurul reglaj pe care îl
mai pot face cei de la ANRE, este la sfârºitul acestui
an. Ei estimeazã o creºtere foarte uºoarã, dar nu o
pot pronunþa în cifre, i-am întrebat ºi eu ca discuþie
neoficialã”, a explicat ministrul.

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat,
sâmbãtã, la Alba Iulia, cã autoritãþile sunt pregãtite
pentru perioada de iarnã, chiar dacã va fi mai frig
decât anul trecut. ”Sãptãmâna trecutã, miercuri,
am avut o ºedinþã de comandament de iarnã cu
toate cã nu suntem în iarnã,
dar un comandament sã pre-
gãtim perioada de iarnã, cu
toate autoritãþile, instituþiile ºi
companiile implicate. De ase-
menea, avem în circuitul de
avizare ºi sunt convins cã în
sãptãmâna care vine, în ºe-
dinþa de Guvern, vom apro-
ba, pentru prima datã, în luna
septembrie, în ultimii ani de
zile programul de iarnã. Am
mers în acest program de
iarnã pe un scenariu mult mai
negativ decât anul trecut, care a fost o realitate
destul de cruntã a condiþiilor meteo. Am accentuat
acest scenariu ºi l-am fãcut mai negativ. În funcþie
de el am pregãtit toþi producãtorii de energie elec-
tricã, toþi producãtorii de gaze, transportatorii de
energie electricã ºi de gaze, furnizorii de gaze ºi de
energie electricã, pentru aceastã perioadã. Suntem
pregãtiþi pentru aceastã iarnã, cu toate capacitãþile
sã funcþionãm atât pe pe cãrbune, pe gaz, pe hidro,
pe nuclear, pe eolian atunci când e cazul. Avem
capacitatea sã producem, sã ne asigurãm energia
electricã, iar din punct de vedere al înmagazinãrii

Egiptul aprobã livrarea de grâu din
România, respinsã anterior pe motiv

cã ar conþine seminþe de mac

Ministrul Energiei: Pentru iarna care vine,
am mers pe un scenariu mult mai negativ

Pentru prima datã în ultimii ani, programul de mãsuri
va fi aprobat în septembrie

Numãrul investitorilor în fonduri deschise de investiþii
s-a majorat la 327.958, la jumãtatea anului

Deficitul României în comerþul
cu alimente creºte la

916 milioane de euro la 5 luni
Grâul dominã exporturile, iar carnea de porc, importurile
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învãþãmânt

Ministerul Educaþiei Naþionale a aprobat
calendarul de desfãºurare a Evaluãrii Naþionale
pentru absolvenþii clasei a VIII-a în anul ºcolar
2017-2018, dar ºi calendarul pentru evaluãrile
de la finalul claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a.

Astfel, prima probã scrisã din cadrul Evaluãrii
Naþionale pentru elevii de clasa a VIII-a va fi la
limba ºi literatura românã, în data de 11 iunie
2018. Urmãtoarea probã scrisã este la
matematicã, pe 13 iunie, iar ultima probã (limba
ºi literatura maternã) va fi organizatã în 14 iunie.

Afiºarea primelor rezultate este prevãzutã
pentru data de 19 iunie (pânã la ora 12:00), în
aceeaºi zi, dar în intervalul orar 14:00 - 19:00,
urmând sã se primeascã ºi eventualele contes-
taþii. Acestea vor fi soluþionate în perioada 20 –
22 iunie, iar pe 23 iunie se vor afiºa rezultatele
finale.

Precizãm cã înscrierea absolvenþilor clasei
a VIII-a în vederea participãrii la Evaluarea
Naþionalã se face în perioada 4 – 8 iunie 2018.
Conform ordinului de ministru privind structura
anului ºcolar 2017 - 2018, cursurile pentru clasa
a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018.

Evaluãrile pentru cei mici,
în luna mai

Probele se vor desfãºura în intervalul 7 –
24 mai 2018. Evaluarea elevilor la finalul clasei
a II-a  va avea loc în perioada 7 – 10 mai, astfel:
probele scrise la limba românã ºi limba maternã
sunt programate în 7 mai, fiind urmate a doua
zi de testele de citire la cele douã discipline.
Proba de matematicã este prevãzutã pentru
data de 9 mai, în timp ce proba de limbã româ-
nã (scris ºi citit) pentru elevii din rândul minori-
tãþilor naþionale se va desfãºura în data de 10
mai.

Evaluarea competenþelor fundamentale
dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-
a) are urmãtorul calendar: limba românã (15
mai), matematicã (16 mai) ºi limba maternã (17
mai).

Elevii claselor a VI-a vor susþine evaluarea
competenþelor fundamentale dobândite în ciclul
inferior al gimnaziului (V-VI) în zilele de 23 mai
(limbã ºi comunicare) ºi 24 mai (matematicã ºi
ºtiinþele naturii).

A fost stabilit calendarul pentru Evaluãrile Naþionale 2018

Conform Legii Educaþiei Naþionale, rezul-
tatele de la evaluarea clasei a II-a se comunicã
pãrinþilor ºi sunt folosite pentru elaborarea
planurilor individualizate de învãþare ale elevilor.
La finalul ciclului primar, rezultatele de la
evaluarea elevilor de clasa a IV-a sunt utilizate

ºi pentru diagnoza de sistem la nivelul acestui
tip de învãþãmânt, iar la finalul clasei a VI-a,
rezultatele au ca scop elaborarea planurilor
individualizate de învãþare ale elevilor ºi
preorientarea ºcolarã.

Mihail Marinescu

Proba scrisã din cadrul examenului naþional de definitivare în învãþãmânt (anul
ºcolar 2017-2018) se va desfãºura miercuri, 18 iulie 2018. Înscrierea candidaþilor
care doresc sã obþinã definitivarea în învãþãmânt se face la unitãþile de învãþãmânt,
pânã în data de 9 octombrie 2017, inclusiv.

Celelalte etape prevãzute în calendarul de organizare ºi desfãºurare a acestui
examen, aprobat prin ordin de
ministru, sunt urmãtoarele:
emiterea deciziilor de consti-
tuire a comisiilor de examen
judeþene/a Municipiului Bu-
cureºti (pânã la 2 octombrie
2017), transmiterea dosarelor
de înscriere la inspectoratele
ºcolare judeþene/ISMB în
paralel cu verificarea ºi avizarea
acestora (pânã la 9 octombrie

2017), respectiv informarea candidaþilor cu privire la admiterea sau respingerea
dosarului de înscriere (9 - 31 octombrie). Inspecþiile de specialitate vor fi efectuate
pânã la 1 iunie 2018. Ulterior (3 - 10 iunie 2018), în vederea susþinerii probei scrise,
dosarele de înscriere ale candidaþilor din baza de date vor fi completate ºi validate.

Prima afiºare a rezultatelor înregistrate de participanþii la proba scrisã va avea
loc în 24 iulie. În zilele de 24 ºi 25 iulie vor putea fi depuse contestaþii, care vor fi
soluþionate în intervalul 25 - 27 iulie. Afiºarea rezultatelor finale este programatã în
data de 27 iulie. Listele nominale cu candidaþii admiºi vor fi transmise la Ministerul
Educaþiei Naþionale în sãptãmâna 30 iulie - 3 august, MEN urmând sã valideze
rezultatele examenului prin ordin de ministru.

Absolvenþii învãþãmântului postli-
ceal organizat în ºcolile postliceale ale
Ministerului Afacerilor Interne (califi-
cãri profesionale: agent de poliþie,
agent de poliþie de frontierã, aubofiþer
de jandarmi, subofiþer de pompieri ºi
protecþie civilã, maistru militar auto -
nivelul 5 de calificare) au la dispoziþie
douã sesiuni: decembrie 2017 (pentru
promoþia 2016-2017) ºi iulie 2018
(pentru promoþia 2017-2018). Prima
sesiune se desfãºoarã între 7 ºi 20
decembrie 2017, iar a doua între 5 ºi
19 iulie 2018.

Absolvenþii învãþãmântului post-
liceal (nivelul 5 de calificare) îºi pot
obþine certificatele de calificare profe-
sionalã în sesiunea ianuarie - februa-

rie 2018, mai exact în perioada 29
ianuarie - 14 februarie 2018. În ace-
laºi timp, absolvenþii stagiilor de pre-
gãtire practicã (nivelul 3 de calificare)
vor susþine probele de examen în
intervalul 14-15 mai 2018, rezultatele
fiind afiºate în data de 16 mai. Pentru
certificarea calificãrii maiºtrilor militari
(nivel 5), calendarul include perioada
4 iunie - 20 iulie 2018, în vreme ce
pentru calificarea profesionalã asis-
tent medical generalist (învãþãmânt
postliceal - nivel 5 de calificare),
examenele sunt programate în perioa-
da 6 - 23 august 2018. Examenele
constau în susþinerea unor probe
practice ºi scrise.

Mihail Marinescu

S-a aprobat Calendarul de organizare
ºi desfãºurare a examenului naþional

de definitivare în învãþãmânt
pentru anul ºcolar 2017-2018

Mihail Marinescu

Au fost aprobate graficele de desfãºurare
a examenelor de certificare a calificãrii

profesionale pentru absolvenþii
din învãþãmântul profesional (2017-2018)

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova a organizat vineri, 22 sep-
tembrie a.c., Consfãtuirea coordo-
natorilor pentru programe ºi proiecte
educative ºcolare ºi extraºcolare.
Evenimentul a fost gãzduit de  Casa
de Culturã a Sindicatelor din Ploieºti,
sala de spectacole, ºi a fost coordonat
impecabil de prof. Cristina Petre –
inspector ºcolar pentru educaþie
permanentã ºi activitãþi extraºcolare

din cadrul ISJ Prahova.
Au luat cuvântul: prof. Liliana

Þenescu – inspector ºcolar general
ajunct; prof. Mariana Cazacu – direc-
tor al Casei Corpului Didactic  Praho-
va; prof. Simona Ionescu – director
CJRAE Prahova, eleva Ioana Bãltãreþu
- preºedinte al Consiliului Judeþean al
Elevilor Prahova ºi aleasã ca preºe-
dinte al Consiliul Naþional al Elevilor
în acest an. Vorbitorii s-au referit la
rolul ºi importanþa pe care o au acti-
vitãþile extraºcolare, care constituie un
factor important în educaþia ºi dez-
voltarea personalitãþii copilului, poate
la fel de important precum cel al
studiului.

De asemenea, în faþa coordona-
torilor educativi din ºcolile prahovene
au luat cuvântul ºi reprezentanþi ai
unor instituþii partenere în activitãþile
extraºcolare, ei vorbind despre anu-
mite aspecte ce þin de organizarea ºi
derularea activitãþilor, fiecare
încercând sã fie cât mai convigãtor
prin ofertele înaintate ºcolilor.

La activitatea de vineri, 22

septembrie, au fost invitaþi partenerii:
Casa de Culturã a Sindicatelor Plo-
ieºti; Fundaþia PRAIS; Club Lions; Aso-
ciaþia Medicover; Agenþia Cool Tour;
Agenþia OCTAV Tur, Agenþia Itinera
Nova; Asociaþia ªcoala de Flori; Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Prahova;
Asociaþia de  Sprijin ºi Binefacere
Prahova; Shopping City Ploieºti.

Prof. inspector ºcolar Cristina Pe-
tre a adus în discuþie teme foarte im-

portante, referindu-se ºi la Programul
naþional „ªcoala altfel”, despre care
a spus cã, în acest an ºcolar, are o
duratã de 5 zile consecutive lucrã-
toare ºi se poate organiza în intervalul
2 octombrie 2017 - 31 mai 2018, pe
baza unei planificãri ce rãmâne la
decizia ºcolilor.

Desfãºurarea programului
„ªcoala altfel” nu trebuie sã coincidã
cu perioada alocatã susþinerii tezelor
semestriale, care vor avea loc, de re-
gulã, la finalul semestrelor, dupã par-
curgerea programei ºcolare cu cel
puþin trei sãptãmâni înainte de finalul
semestrului. În perioada alocatã Pro-
gramului national „ªcoala altfel” vor
fi facilitate activitãþi educaþionale pre-
cum: transdisciplinare; experienþiale/
de învãþare prin experienþã; proiectate
în parteneriat cu elevi, pãrinþi, instituþii,
organizaþii non-guvernamentale ºi/
sau operatori economici; inovatoare
pentru contextul în care sunt deru-
late; bazate pe constatãrile unor cer-
cetãri ºi bune practici recente din do-
meniul educaþional.

Au fost aduse în discuþie ºi date
referitoare la Calendarul activitãþilor
educative 2018, spunându-se cã
Formularul de aplicaþie pentru Calen-
darul Activitãþilor Educative ºi Fiºa de
evaluare a proiectelor propuse pentru
CAEJ, CAERI ºi CAEN 2018 vor fi
afiºate pe site-ul ISJ Prahova, dupã
aprobarea MEN, în luna octombrie.
Din evaluare, vor fi eliminate urmã-
toarele tipuri de proiecte: proiectele
care nu au respectat precizãrile din
formularul iniþial; proiectele care nu
au îndeplinit condiþiile de nivel na-
þional; proiectele care nu au respectat
prevederile Regulamentului; pro-
iectele cu taxã; proiectele care au în-
cãlcat principiul nondiscriminãrii; pro-
iectele bazate exclusiv pe corespon-
denþã; concursurile fãrã cel puþin o
etapã de calificare anterioarã celei
naþionale; concursurile în care nu-
mãrul de premii (I, II, III) a depãºit
30% din numãrul total de participanþi.

Totodatã, s-au exprimat ºi cons-
tatãri ºi aprecieri generale asupra
activitãþii din anul ºcolar 2016/2017,
dar ºi „Recomandãri”.

„Ora de dirigenþie” a reprezentat
o temã foarte importantã a acestei
întâlniri cu profesorii coordonatori
pentru programe ºi proiecte educa-
tive ºcolare ºi extraºcolare. Prof.
Cristina Petre a accentuat importanþa
ºi rolul pe care ora de dirigenþie o are
în viaþa elevului, dar ºi a cadrului di-
dactic. Din pãcate, nu puþine ore de
dirigenþie existã mai mult pe hârtie,
iar acestea nu prea se þin. În multe
orare, aceastã orã de diregenþie este
pusã la sfârºitul orelor de curs ºi nu
prea mai existã interes din partea
elevilor pentru a pariticipa la ea, deºi
ar avea avea mai multe de învãþat
decât de pe reþelele de socializare.
Dar, elevul de astãzi preferã, din
pãcate, sã stea mai mult cu ochii pe
iPhone decât sã-ºi îndrepte atenþia
cãtre anumite subiecte educative.

Consfãtuirea coordonatorilor de proiecte ºi
programe educative ºcolare ºi extraºcolare

Mai multã atenþie pe ora de dirigenþie!

Mihail Marinescu
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Între gãrile Câmpina ºi Buda,
trenul german Werner oprea în staþia
Floreºti, ºtiutã de unii drept Bãicoi.
Domniºoarele Sfetcu, dintr-o familie
semitã din Moldova, aºteaptã Ford-
ul fabricii de anvelope BANLOC,
însoþite de Heff Danzig – translatorul
firmei din partea cãreia acesta, rigid,
salutã santinela înarmatã, un neamþ
înalt, pe care uniforma ºedea ca pe
un gard. „Werner” avea la mijloc
platforma cu tunul Krupp, îndreptat
de sevranþii în vestoane ºi pantaloni
verzui, arºi de soare, la comandã,
cãtre ºoseaua naþionalã; uriaºa þeavã
aºtepta flãmândã, sã treacã tancuri
ºi echipaje de artilerie spre izlazul
comunal ºi prundul Prahovei, unde,
avioanele ºi paraºutiºtii, loviþi de
hidoasa gurã de oþel, cãdeau fãrã
scãpare, de unde erau luaþi de indi-
vizi curajoºi ºi, dacã nu le „plãteau”
cu „verziºori”, îi duceau la postul de
poliþie local.

Apariþia acelor dame, femei
simandicoase care sucirã capetele
trupeþilor ocupanþi, amândouã în
câte un deux-pieces de culoarea
portocalei, fãcu santinela sã înþe-
peneascã în poziþia de drepþi ºi, cu
arma întinsã, sã strige, parcã
surprins de prezenþa lor, – Halt! În
civil, Heff, cu un pas înaintea tan-
demului – actriþe dintr-un film
america despre viaþa pe Brodway –
salutã cu braþul zmucindu-l din cot
ºi scose hârtiile vizate de comãn-
duirea germanã Ploieºti. În capãtul
peronului, Alice, la braþul soþului
sãu, numãra paºii celor douã cunoº-
tinþe, nerãbdãtoare sã le urce cât
mai repede în cupeul trimis drept
dovadã de preþuire a spiritului
cantacuzin întreþinut aici, de palatul
Nababului, cu însoþitor poliglot, de
directorul SAR Banloc, herr Baden-
hausen.

- Zilele ãstora sunt numãrate,
Domniþã”, spuse Eliza – tipa  oa-
cheºã, potrivindu-ºi pãlãria deranjatã
de atingerea capotei. – Cred cã
auzirãþi cã Antonescu a fost arestat...
Taicã-miu îmi telefonã azi-dimineaþã,
cã Majestatea Sa  Regele Mihai i-a
tras clapa!

- Stalin îl mãnâncã de viu!, de-
cise cealaltã – Frusina, blondã,
privind spre imensul mecanism al
morþii, culcat pe patul-vagon pãzit de
o galerie de figuri pleoºtite, cu
capetele fãrã caschete, soldaþi
pierduþi, îngânduraþi. Oacheºa vãzu
chipul robust al Alicei, rezemat de
umãrul îngalonat al soþului sãu ºi avu
senzaþia – plãcutã – cã o vede pe
Alida Vally, ba nu, pe Ingrid Berg-
man, într-un film de rãzboi, îndrãgos-
titã de mereu enigmaticul Humphrei
Bogart.

- ªtiu, Frozy, ºtiu de la fratele
meu, aviatorul Bâzu... A sosit ceasul
scadenþei – ºi ce scadenþã!... Cã ruºii
ne-or lua ºi ºtergãtorul de la uºã!...

Pãlãria îndatã pusã la loc, dupã
gustul purtãtoarei, umbrea chipul
voluptos al Frosei. Sub streaºina ei
latã, cenuºie, cu bordurã din mã-
tase roºu-carmin,  privirile devenirã
fosforescente. Fugi spre tânãrul
domn Heff, care simþi împunsãturi
electrizante, apoi scoase din geantã
un þigaret ºi îl aprinse. Buzele, gros
rujate, plescãnirã mulþumite ºi,

rotunjind un minuscul tunel, lãsarã
sã ºuiere printre ele un nor de fum
parfumat, gata sã inunde interiorul.
Cãpitanul Lupoaia se uitã întrebãtor
la Alice, în semn de reproº. Îl bãtu
pe ºofer pe umãr ºi-i spuse discret:

- La palat, domnule Andreoiu!
În dreapta ºoferului – orfan de

rãzboi, lãsat sã þinã mama ºi patru
surori –, Alice urmãrea miºcãrile
volanului cu încordare. În spatele lor,
Heff, între gemenele Sfetcu, tãcu
pânã ce damele se liniºtirã ºi, tuºind,
sã se facã ascultat instantaneu,
provocã conversaþia care o silenþia
pluºul mirosind a tutun. Natura-
lizarea Elizei ºi a Frusinei, cu dificul-
tate obþinutã de unvhiul lor, inginerul
Badenhausen, le complica ºederea
pe mai departe, în capitala României
cotropitã de „eliberatori”, riscând sã
fie forþate sã plece din þara lor. Brusc,
Eliza rupse tãcerea.

- V-aþi aflat în cercul domnului
E-nescu, tatãl dumneavoastrã atoptiv,
spre a-l asculta cântând, duduie
Alice?

ªoferul întoarse o clipã capul,
uimit de întrebare, amintindu-ºi
fulgerãtor de faptul cã mama fetei
pe care el o iubea de la Boboteazã
încoace, lucra la sera Domniþei. ªtia
de la Ibrahim – cãpetenia paznicilor
Micului Trianon –, pe porþile cãruia
el tocmai trecea Ford-ul – cã domnul
Enescu se plimbase cu ani în urmã,
seri una dupã alta, la braþul coanei
Maruca, în nopþile cu lunã plinã, apoi
cântându-i la vioarã, din melodiile
preferate de prinþesa Cantacuzino.
Garã mulþumitor limuzina ºi sãri iute,
sã deschidã, pe rând ºi iute-iute,
uºile prin care damele coborârã lent.

- Domniºoarã Sfetcu, nu am fost
deloc încântatã de aceastã penibilã
partidã sentimentalã a mamei mele,
pesemne cã vei fi auzit vreodatã de
aversiunea cu care îi resping pânã
ºi numele...! Muzica nu este vreun
hobby pentru mine, deºi îmi place
Mozart ºi îmi place ºi Staruss... Când
eram studentã, la Paris. l-am ascultat
pe Carusso, aºa, ca divertisment...
O pasiune a mea secretã e valsul ºi,
de ceva timp, tangoul, cel argen-
tinian... Cred cã ºtiþi sã dansaþi...

- ...ªtiu, Domniþã, ºtiu bine ºi
amãnuntul cã sunteþi o cãlãreaþã de
faimã, cã aþi fost „profesoara” de
echitaþie a reginei Maria... Prin
urmare, aþi fi fost o concurentã de
temut, în cursele de la hipodrom!

O bubuiturã zgâlþâi clãdirea
pavilionului, iar musafirele gemene,
strângându-se în braþe una pe alta,
þiparã ºi o luarã la fugã pe scãri. Heff
se gândi la tunul de pe Werner, dar
dinspre Bãicoi, o trombã de fum
negru se înfãºurã în aerul stãtut al
amiezii, sfâºiat de limbile roºietice al
flãcãrilor. Domnul cãpitan al Jan-
darmeriei se sperie ºi el; Eliza ºi sora
ei dispãrurã sus, prin cine mai ºtia
care odaie. Aidoma trãznetului, zgo-
motul sfârºi într-un pleznet îngrozitor,
urmat de un val de dogoare sufo-
cantã, care se iþea repetat, peste
capetele lor încã pline de viaþã, dar
înfricoºate pe moment. Rezervoarele
de þiþei ardeau înalt; iadul se
dezlãnþuise...

Serghie Bucur

Pe vremuri – în Interbelic ºi ceva
dupã 1945, cãrþile autorilor de versuri
ºi de prozã, apãreau cu genericul
SCRIERI – trimitere la OPERE, cuvânt
care însuma într-adevãr creaþia unui
Mihail Sadoveanu, a unui Liviu Re-
breanu, a unui Tudor Arghezi ºi mai
presus de ei, Mihai Eminescu. Printr-
o raportare la timpurile cu peste un
secol mai târziu, iatã-ne în prejma
creaþiilor uneia dintre contemporane-
le noastre, de certã valoare literarã ºi
de o admirabilã modestie. De-aici în-
colo este vorba de Scrierile / Operele
Doamnei Aurelia Rînjea – eminentã
profesoarã de Fizicã la catedra Cole-
giului Tehnic „Toma N. Socolescu” din
Ploieºti, autoare a 30 de volume de
poezie, între care vreo 7 reprezintã
arta epicã a cãlãtoriilor pe care distinsa
pictoriþã le-a întreprins pe mapamond,
în China, Franþa, Grecia, Egypt, Israel
ºi Anglia, frumuseþile redându-ni-le cu
inefabila artã a poemului împletit cu
povestirea. Artele îi sunt vocaþia nativã,
iar ªtiinþa (studentã a profesorului
ªerban Þiþeica) axul existenþei profe-
sionale, ambele devenind, graþie ta-
lentului cu reverberaþii umaniste,
fulminante pagini de eseu.

Prin urmare, Scrierile / Operele
D-asle, scriitoarea Aurelia Rînjea,
alãturând poeziei ºi prozei, eseul, ne
prilejuieºte ocazia sã dezvãluim
apariþia, în 2015, a volumului intitulat
PIANUL – elegant tipãrit de Karta-
Graphic, dedicat – citãm negru pe
alb – „Pentru tine, Alexia, nepoþica
mea, cu speranþa ºi convingerea cã
timpul tãu va desluºi mesajul ºi lu-
mina iubirii prin care pianul respirã
dincolo de noi”! Înþelegem, acum,
cam pe unde existã izvoarele acestei
cãrþi ºi în care deltã se revarsã ele,
ascultând-o pe autoare cum subli-
meazã coordonatele Universului în
terestre trãiri de Bunicã vizionarã:
„Undeva, pe þãrmul de apã al fiinþãrii,
o scânteie a aprins spiritul Lui”. „Îl
aud de când m-am nãscut. Dansator
pe þãrmul de apã, PIANUL, goleºte
apusul de fluturi. Muzica LUI, ca o
confesiune, ºoaptã ajunsã la vãmile
lumii scuturã stele peste claviatura de
viaþã”. „Pianul reprezintã Divinul, iar
pe pãmânt, PIANISTUL e copilul lui
Dumnezeu, adicã fiecare din noi. Mu-
zica este CUVÂNTUL care ne înnobi-
leazã ºi ne conecteazã la spiritul Uni-
versal”.

Fiziciana ºi Poeta sesizeazã evi-
denþa „Dezacordului” ºi pune Lira sã
cânte pe un braþ lui Kronos ºi pe ce-
lãlalt, al lui Orfeu, fuziune pe care Al-
exia ºi urmaºii semenelor / semenilor
ei o vor numi Viaþã: „O planetã de cu-
vinte / De neiubiri ne desparte / Târ-
ziul se joacã / De-a singurãtatea / Care
ne înfiazã / Vidul de doi / Dorul de

noi / Din ce în ce / Mai a-
proape”.

Unicã prin conþinut ºi
stil, PIANUL pulseazã subs-
tanþa e(s)t(e)icã prin nervu-
rile lumii noastre nimbatã
de urât, de umbrele rãului
ºi de sinistre tare omeneºti.
ªi numai pe registrul filozo-
fic autoarea convinge pe
Kronos ºi pe Orfeu sã tragã
omenirea – un Babel hâd,
monstruos – pe apele iubi-
toare ale dumnezeirii:

„De ce ne pierdem li-
bertatea murind înlãuntrul
nostru, cu teama de a des-

chide ferestre care sã ne conducã
spre lucrul pe care-l cãutãm ºi care
ne va liniºti conºtiinþã? De ce rãtãcim
în întunericul care ascunde calea ºi
adevãrul, care ne sufocã vieþile uitând

drumul spre adevãrata casã. Acele
ceasornicului, clocotul culorilor, setea
cuvintelor nu pot ºterge geamul prin
care priveºte realul. Prezentul încãrcat
de trecut, dar mai ales de viitor, stã la
fereastra lumii îmbãtrânite de spai-
me” („Nedumerire”). „Pãmântul plân-
ge / Numãrând / Bãtãile de inimã /
Ale pietrei / ªi nu vedem / Cum lu-
mineazã / Calea / Nu mai recunoaº-
tem / De unde ºi de ce / Am veni”
(„Neputinþã”). „Venirea pe Pãmânt
este precum o cãlãtorie într-o þarã ne-
cunoscutã, departe de casa noastrã.
Aici ne confruntãm cu intoleranþa,
tristeþea ºi mânia, în timp ce cãutãm
bucuria, înþelepciunea ºi iubirea”
(„Lãuntric”). „...cuvintele lui Iisus încã
sunt vii: „iubeºte-þi duºmanul!” (...) Un
budist spunea: „Te aºtept la intrarea
în rai” – conceptul Bodhisattva,  con-
vins de interconectarea cu aproa-
pele” („Un univres straniu”).

Omul de ºtiinþã ºi scriitorea – Au-
relia Rînjea – edificã PIANUL cu alte
câteva capitole esenþiale în filozofia
lor: „Liberul arbitru”, „Paºaport pentru
eternitate”. Le urmeazã „Valoarea
timpului”; iatã un panseu relevant, o
lege a Valorii Lui: „O înþelegere ade-
vãratã a timpului îþi permite sã trãieºti
mult mai paºnic în interiorul realitãþii
relativului în care te afli, acolo unde
timpul este trãit ca miºcare, curgere
– decât constantã, chiar dacã tu eºti
cel care se miºcã, nu timpul. Timpul
nu are miºcare. Doar dacã în viaþa ta
apare ceva magnific, timpul stã în loc,
iar tu trãieºti un moment ce îþi defi-
neºte viaþa. ªi aceste momente sunt
rare ºi unice”. „Unde eºti / Vis întârziat
/ Singurãtatea dã târcoale / Peste
depãrtarea dintre noi / Braþe de lu-

minã / Creioneazã un poem / Sã ai
unde sã te ascunzi / Când întunericul
/ Îþi furã imperiul” („Nocturnã”). Dupã
„Adevãrata libertate” ( „...sã-þi potriveºti
pulsul dupã clepsidra umanitãþii ºi
mãcar din când în când, sã-þi rvendici
dreptul de a pãºi pe tãrâmul ade-
vãratei spiritualitãþi, pentru a-þi gãsi
liniºtea, rostul ºi demnitatea”), peste
„Încotro” nu reziºti sã nu adaºti: „Car-
tea rãmâne o mãrturisire, o armonie
cu lucrurile, cuvintele ºi cu noi”. „Poe-
zia” (...) Este ca o femeie tânãrã, deo-
datã ºi frumoasã ºi deºteaptã, al cãrui
mesaj meritã descifrat”. Din „Om ºi
culoare” autoarea pãtrunde un mis-
ter al Culorilor: „Uneori sufletul lor e
trist ºi atunci vibreazã în tonuri gri”,
pentru ca în dezlegarea „Unui adevãr
uitat”, Domnia sa, precum ar emite
un edict, declamã: „O revelaþie a iubirii
divine, printre sãgeþile zeului Set, ce
ajung pânã azi, amintind de înþelep-
ciunea egiptenilor de a venera femeia,
de a crede în legea primordialã a iu-
birii, în puterea ºi binecuvântarea ei”.
Ardorea înalþã: „Într-o zi am învãþat
cã Dumnezeu are planurile Lui ºi am
învãþat bine, în altã zi am învãþat cã
algebra sau fizica nu te face mai fericit,
poate doar mai lucid, dar nimeni nu
te învaþã ce sã faci cu sufletul...”
(„Fericire”). ªi: Despre Femeie – „Însu-
fleþitã de propria luminã, Universul ei
devine magic ca o stare de graþie,
care o face sã vadã în ea adevãrata
forþã a Moirei”

Alexia va afla despre „Lacrimã”
ºi „Povestea luminii”, ºi se va întoarce
asupra unei fraze din „Lacrima”, s-o
memoreze pentru copiii ei: „Tinerii
noºtri pot cânta în armonia lumii, prin-
tr-un exerciþiu de demnitate ºi respect,

amnitindu-ne cine suntem, fãrã sã ne
fie furate poveºtile ºi lucrurile care nu
se pot fura, precum Icoana Neamului.
Dar ea, ca o icoanã fãcãtoare de mi-
nuni, maltratatã de hoardele oarbe,
stã în faþa noastrã, împietritã de timp
ºi din ce în ce mai des, lãcrimeazã”!

Seducþia, în spiralã strãlucitoare,
atinge apogeul prin „Suprema bu-
curie – Viaþa”, explozie curcubeicã a
idealului atins: „Prin scris mã simt
liberã. Este o faptã înþeleaptã pe care
independenþa ºi libertatea spiritului
unei femei singure a ales-o, în acest
timp al cãutãrilor, pentru a-mi ridica
în cãuºul inimii noi stîlpi de luminã
ce sã susþinã templul lãuntric, scãldat
acum, mai mult ca oricând, în ocea-
nul meu de iubire”!

MOTTO: „Timpul – un necunoscut
de care nu ne vindecã
nimeni”!

CRONICÃ

LITERARÃ PIANUL
Aurelia Rînjea

10 septembrie 2017
Serghie Bucur
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Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul
Afacerilor Externe au lansat oficial, vineri,
8 septembrie, campania de promovare
a candidaturii României pentru reloca-
rea, la Bucureºti, a Agenþiei Europene
pentru Medicamente, în contextul re-
tragerii Regatului Unit al Marii Britanii ºi
al Irlandei de Nord din Uniunea Europea-
nã. Dosarul candidaturii a fost pregãtit
de un grup de lucru interinstituþional coor-
donat de Ministerul Sãnãtãþii ºi de Agen-
þia Naþionalã a Medicamentului ºi Dispo-
zitivelor Medicale, din care au mai fãcut
parte Secretariatul General al Guvernu-
lui, Ministerul Finanþelor Publice, minis-
trul delegat pentru Afaceri Europene ºi
Ministerul Afacerilor Externe.

La evenimentul gãzduit de Centrul
Infoeuropa au participat ministrul Sãnã-
tãþii, Florian Bodog, ministrul delegat
pentru Afaceri Europene, Victor Negres-
cu, primarul general al Capitalei, Gabrie-
la Firea, preºedintele Agenþiei Naþionale
a Medicamentului ºi Dispozitivelor
Medicale, Nicolae Fotin, consilierul de
stat pentru sãnãtate al Prim-ministrului
României, Florian Popa, reprezentanþi
ai corpului diplomatic acreditat la Bu-
cureºti din state membre ale Uniunii
Europene, jurnaliºti, precum ºi oficiali
români din cadrul instituþiilor publice rele-
vante pentru tema evenimentului.

„România a depus un dosar de can-
didaturã complet ºi consistent, care rãs-
punde tuturor criteriilor stabilite la nivel
european. Mulþumesc pe aceastã cale
tuturor instituþiilor implicate în acest pro-
ces ºi în mod special Primãriei Capitalei.
Prin candidatura depusã, am oferit o

În majoritatea cãrþilor sale, nutriþionistul
american Norman Walker a dedicat capitole întregi
descrierii diferitelor organe ale corpului uman.
Concluzia de bazã este cã un colon sãnãtos oglin-
deºte un corp sãnãtos. Astfel, specialistul estima
cã 80% dintre boli pornesc de la acest segment,
scrie revista Doctorul Zilei.

„Fiecare organ, glandã sau celulã a corpului e
afectatã de sãnãtatea colonului”. Potrivit lui Walker,
constipaþia stã la baza tuturor nenorocirilor. În car-
tea sa, „Pure and Simple Natural Weight Control”,
acesta a susþinut cã, dacã fecalele din colon au
putrezit ºi fermentat, orice element nutriþional pre-
zent în acesta va trece în sânge ca produs poluat…
De asemenea, coºurile sunt adesea cel mai im-
portant semn al prezenþei toxinelor în intestinul
gros.

Ceea ce intrã în organismul nostru sub formã
de hranã trebuie eliberat la un moment dat, într-un
fel sau altul. Însã, în situaþia în care acest lucru nu
se petrece, înseamnã cã stagneazã în colon sub
formã de toxine, ce se vor reîntoarce în corp ºi vor
provoca diverse boli, printre care ºi cancerul. Sãnã-
tatea colonului reprezintã cheia cãtre o viaþã energi-
zantã.

Clisma, unealta principalã
pentru vindecare

Specialistul a folosit clisma timp de 50 de ani
pentru a trata diverse boli. O privea ca pe cea mai
simplã ºi eficientã metodã de a curãþa murdãria

internã din organism
ºi obiºnuia sã spunã
cã oamenii care nu
cred în eficienþa clis-
mei au cea mai mare
nevoie de ea. Deºi cei
mai mulþi oameni se
îngrozesc la acest
gând ºi simt repulsie
faþã de clismã, Nor-
man Walker arata cã
este singura metodã
de a elimina straturile
de material fecal stag-
nant, acumulat în in-

testin. Cel mai grav este cã oamenii nu conº-
tientizeazã acest lucru sau le este ruºine sã recurgã
la acest procedeu, care, într-adevãr, nu este deloc
plãcut. Însã, pericolul unei operaþii sau al morþii dã
oricui o motivaþie imediatã pentru a pune la punct
intestinul gros. Cel mai rezonabil comportament
este sã începeþi sã folosiþi aceastã procedurã
înainte de a fi puºi în faþa unor ameninþãri serioase
la adresa sãnãtãþii.

Doctorul Walker afirma cã dieta perfectã nu
va da rezultate mai bune decât cea mai proastã
dietã atât timp cât colonul va fi blocat din cauza
acumulãrilor de materii reziduale nocive, iar o bunã
eliminare a acestora este la fel de importantã ca ºi
digestia corectã ºi absorþia alimentelor. În acest
sens, în momentul în care începeþi o astfel de curã
e necesar sã mestecaþi bine mâncarea, de 35-50
de ori.

Considerã cã produsele
lactate au efect nociv
Norman Walker credea cã produsele lactate

au un efect nociv asupra sãnãtãþii umane. În plus,
el a mãrturisit cã multe afecþiuni, printre care febra
ondulantã, rãceala, gripa, tulburãrile bronºice,
tuberculoza, astmul, alergia la polen, problemele
sinusurilor, pneumonia ºi chiar anumite tipuri de
artritã dispar o datã cu excluderea acestora din
alimentaþie. Explicaþia sa era cã produsele lactate
genereazã mucus în exces, care e propice repro-
ducþiei organismelor patogene.

Durerea de sân este semnul unei anomalii,
tulburãri sau boli mamare, de obicei nu al uneia
grave sau chiar al unei afecþiuni care nu este a sâ-
nului, ºi anume nevralgie, durere muscularã pecto-
ralã, afecþiune toracicã sau vertebralã sau poate fi
semn de nevrozã, scrie revista Doctorul Zilei.

Cel mai des întâlnite afecþiuni ale sânilor sunt
cele care nu omoarã. Printre se aflã mastoza fibro
sau sclerochisticã, adenoza, sindromul premen-
strual, mastodinia, mastalgia ºi lista poate continua.
Fibroadenoamele mamare sunt tumori benigne,
adicã nepericuloase, mai frecvente în adolescenþã,
când concureazã displaziile. Mastitele sunt infla-
maþii ale sânului, produse de obicei de infecþii. Au
justificare în timpul lactaþiei, dar în afara ei sunt
complicaþii ale unei alte boli: chist, tumoare, dilataþii
ductale.

Traumatismele sânului nu sunt aºa rare cum

ar pãrea, mai ales hematoamele. Dezvoltarea
anormalã a sânului, adicã sânul prea mic, prea
mare, poziþionat prea sus sau prea jos, este mai
degrabã o tulburare decât o boalã. Judecând dupã
amploarea pe care o ia chirurgia plasticã, putem
spune cã aceastã tuburare este în creºtere, desigur
cauza fiind lipsa unui consens asupra normalitãþii.

Displaziile dau cel mai frecvent dureri de sân,
mai ales premenstrual. Acestea sunt prelungite,
adesea cu caracter de usturime, arsurã,
împunsãturã, mergând adesea sub braþ, accentu-
ate de presiune sau de libertatea sânilor sub bluzã.
De multe ori sânul este plin de noduli, dureroºi în
ultima parte a ciclului, uneori pierde câteva picãturi
de secreþie brunã, gãlbuie sau verzuie, care pãteazã.
Mersul la mare, pilula de a doua a zi, supãrãrile ºi
stresul pot accentua simptomatologia. La ecografie
apar chisturi ce pot fi tratate medicamentos sau
evacuate cu ajutorul unei puncþii.

Mastitele sunt însoþite de dureri mari, apariþia
unei umflãturi mari ºi roºii în sân, foarte dureroasã
la apãsare, caldã, adesea cu febrã ºi stare generalã
proastã. Când apare în timpul alãptãrii, primele
gesturi trebuie sã fie golirea sânului ºi compresele
reci. Ecografia va lãmuri dacã s-a format un abces.
Tratamentul antibiotic, antiinflamator ºi golirea
sânului sunt suficiente. Dacã picãturile de lapte
trec printr-o compresã farã sã lase grunji, laptele
este încã bun pentru micuþ, în caz contrar avem ºi
puroi în lapte, iar alimentarea bebeluºului din sânul
respectiv trebuie opritã. Dacã mastita apare în afara
perioadei de lactaþie, trebuie tratatã cu rece, anti-
biotic, antiinflamator ºi investigat sânul de îndatã
ce s-a liniºtit inflamaþia, în cãutarea unui obstacol:
cicatrice intramamarã, papilom, tumoare, chist.
Iarãºi ecografia ºi RMN-ul sunt cel mai elocvente,
în plus, pe sânul de abia dezinflamat, mamografia
determinã dureri serioase sau poate ajuta infecþia
sã difuzeze în zonele învecinate. Uneori ceea ce
pare infecþie este o mastitã carcinomatoasã, formã
agresivã de cancer.

Nutriþionist american: ”Fiecare celulã
a corpului e afectatã de sãnãtatea colonului.

Constipaþia e cauza majoritãþii bolilor”!

Durerile de sân
nu sunt normale.

Iatã ce
pot ascunde

soluþie competitivã ºi eficientã de relo-
care. Aceastã candidaturã reprezintã o
oportunitate pentru România de a-ºi
întãri profilul în interiorul Uniunii Europe-
ne. Chiar dacã avem un dosar bun, de-
cizia va fi una politicã, rezultatul votului
depinzând de negocierile ºi de relaþiile
tradiþionale dintre statele membre. Vom
depune toate eforturile, împreunã cu
partenerii instituþionali, pentru maximi-
zarea ºanselor României, dar este ne-
voie ca acest demers sã fie susþinut de
întreaga societate, pentru a demonstra
cã putem fi uniþi în jurul unui proiect de
þarã la nivel european“, a declarat Vic-
tor Negrescu.

„România este pregãtitã sã gãzdu-
iascã Agenþia Europeanã pentru Medi-
camente ºi o declar cu toatã respon-
sabilitatea poziþiei în care mã aflu. Þara
noastrã are o istorie îndelungatã ºi ne-
întreruptã de peste 50 de ani în dome-
niul de reglementare modernã a pieþelor
farmaceutice, precum ºi experþi recu-
noscuþi pentru profesionalismul lor la
nivel internaþional. Agenþia Naþionalã a
Medicamentului ºi a Dispozitivelor Medi-
cale este ºi astãzi un partener activ ºi
de încredere al Agenþiei Europene pentru
Medicamente“, a subliniat, la rândul
sãu, ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog.

Agenþia Europeanã pentru Medica-
mente, una dintre cele mai mari ºi im-
portante agenþii europene, îºi are în a-
cest moment sediul la Londra. Este un
organism descentralizat al Uniunii Euro-
pene, care are ca principalã respon-
sabilitate protecþia ºi promovarea sãnã-

tãþii publice, prin intermediul evaluãrii ºi
supravegherii medicamentelor
destinate uzului uman.

România va concura cu alte 18
state pentru a gãzdui Agenþia Europea-
nã pentru Medicamente, în vreme ce 8
propuneri au fost trimise pentru Autori-
tatea Bancarã Europeanã. Hotãrârea
finalã în privinþa relocãrii va fi luatã în
marja Consiliului Afaceri Generale din
noiembrie 2017.

Decizia va fi formulatã în baza unor
runde succesive de vot secret, fiecare
stat membru având la dispoziþie un nu-
mãr egal de voturi. Statul membru care
va fi selectat pentru gãzduirea sediului
Agenþiei Europene pentru Medicamente
nu va mai putea candida pentru relo-
carea Autoritãþii Bancare Europene.

România deþine o expertizã consis-
tentã în domeniul medical, aflându-se
în partea superioarã în ceea ce priveºte
numãrul de absolvenþi de ºcoalã me-
dicalã, iar, începând din 2007, 14.000
de români specializaþi în medicinã ºi far-
macie lucreazã în þãrile Uniunii Euro-
pene. De asemenea, în Bucureºti îºi au
sediul numeroase instituþii de profil,
inclusiv laboratoare ºi companii farma-
ceutice (Institutul Naþional de Cercetare
Cantacuzino, Institutul Naþional de
Gerontologie ºi Geriatrie Ana Aslan,
Institutul Naþional Victor Babeº, Institutul
Naþional de Diabet, Nutriþie ºi Boli
Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu) care
au ca obiectiv gestionarea efectelor ma-
jore în situaþii de crizã care pot afecta
sistemul naþional de sãnãtate.

România ºi-a lansat campania de promovare a candidaturii
pentru gãzduirea Agenþiei Europene pentru Medicamente

Prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii ºi Zsuzsanna Jakab, directorul re-
gional al Biroului Regional pentru Europa al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii au
semnat  Acordul Bianual dintre Ministerul Sãnãtãþii din România ºi Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii 2018-2019. Evenimentul a avut loc în prima decadã a lunii
septembrie, când ministrul Sãnãtãþii s-a aflat la Budapesta, acolo unde a condus
delegaþia României la cea de-a 67-a sesiune a Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii.

“Am avut o întâlnire foarte bunã cu directorul Biroului pentru Europa al OMS,
dna. Zsuzsanna Jakab. În primul rând, am discutat despre campania de vaccinare
anti rubeolã-rujeolã-oreion pe care Ministerul Sãnãtãþii o desfãºoarã în aceastã
perioadã, precum ºi despre aprovizionarea cu vaccinuri ºi acoperirea vaccinalã. De
asemenea, am discutat mai multe posibilitãþi de stopare a exporturilor paralele de
medicamente, dar ºi despre maparea serviciilor de sanatate publica”, a declarat
prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii.

La Budapesta, ministrul Sãnãtãþii a continuat ºi campania de promovare a
candidaturii þãrii noastre pentru relocarea Agenþiei Europene a Medicamentului la
Bucureºti, în urma Brexit-ului. În acest sens, delegaþia României a avut întâlniri cu
oficiali din Slovenia ºi Estonia.

Folosit cu cap, niciun ulei nu este
nociv, spun experþii. Uleiul de palmier se
aflã în topul grãsimilor care trec testul
focului ºi poate suporta temperaturi-
record de peste 200 de grade, limita
unei prãjiri corecte. “Are un punct de
fumigaþie de 230 de grade, deci se
descompune mai greu în substanþe can-
cerigene decât o fac alte uleiuri. Este ex-
celent în prãjirea cartofilor, spre exem-

plu, pentru cã nu îi îmbibã, umflându-i
cu calorii”, aratã nutriþionistul Ionuþ
ªtefan. Bun pentru prãjit este ºi uleiul
de cocos, în ciuda falsei impresii cã s-ar
“depune” pe artere. “Este controversat
pentru cã oamenii abia acum au dat de
el”, crede expertul în alimentaþie. Uleiul
de mãsline rãmâne un elixir pentru
sãnãtate indiferent dacã e încins în tigaie
sau adãugat în maionezã. Conþine grã-
simi “bune”, benefice pentru inimã ºi
capabile sã topeascã burta. “La ardere
e pãcat sã-l irosim pe cel extravirgin, mai
scump. Varianta mai finã dã savoare
supelor cremã sau maionezei”, spune
nutriþionistul.

Care e cel mai sãnãtos
ulei pentru gãtit

S-a semnat Acordul bianual de
colaborare dintre Ministerul Sãnãtãþii ºi

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr



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 Secrete de rãzboi;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 - I;
22:30 Starea naþiei;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbeºte correct!;
00:00 Ediþie specialã;
01:30 Zon@ IT (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Secrete de rãzboi (r);
03:45 Vorbeºte corect! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 „Detectiv fãrã voie” (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (s);
10:10 Piersic Show;
11:00 Un weekend la Milano;

11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:40 5 minute de istorie;
16:50 “Pistruiatul” (f);
16:40 Destine ca-n filme;;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 Handbal feminin: România - Austria;
19:00 Telejurnal;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Lume e a mea” (f);
23:30 „Antomia lui Grey” (s);
23:50 Câºtigã România (r);
00:20 Recitaluri la Cerbul de Aur;
01:10 Piersic Show (r);
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30 „CSI – Crime ºi investigaþii” (r);
04:30 D’ale lu’ Miticã (r);
05:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu.

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Visuri la cheie;
22:30 Pe bune?! (r);
21:30 „Insula rãzbunãrii” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (f);
01:00 „Jurnalele vampirilor” (r);
02:00 „Poveºti de groazã americane” (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 2K1 cu Mirela Vaida;
13:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei;

1 6 : 0 0 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:00 Bãieþi de oraº;
22:15 „Cãlãtorie cu peripeþii” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 „Cãlãtorie cu peripeþii” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „Când spiritele se rãzbunã” (f);
09:45 Ce spun românii (r);
11:00 „La Bloc” (s);
13:15 „Ea este al 11-le bãrbat” (r);
16:15 „La Bloc” (s);

18:30 „Petrecere pentru Gillian” (f);
20:30 „Bãrbaþi de onoare” (f);
23:00 „Întâmpinarea” (f);
01:45 „Adele: Capitolele 1 ºi 2" (r);
04:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 NASA: Cazuri neelucidate;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;

10:38 Morgan Freeman în spaþiu;
11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:50 NASA: Cazuri neelucidate;
14:38 Confruntãri ºi fiare vechi;
15:26 Morgan Freeman în spaþiu;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 NASA: Cazuri neelucidate ;
17:50 Confruntãri ºi fiare vechi;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Tehnologie pentru supravieþuire;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
21:10 NASA: Cazuri neelucidate;
22:00 Tehnologie pentru supravieþuire;
22:50 Confruntãri ºi fiare vechi;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Banii tãi;

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 Repriza a treia;
21:45 Fotbal: România – Kazahstan;
23:45 Repriza a treia;
01:30 Pro Ptria (r);
01:55 M.A.I. aproape de tine;
02:15 Recurs la moralã;
03:05 Telejurnal;
03:55 Pulsul zilei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Festivalul de la Amara (r);
09:00 “Legendele dragonilor” (s);
10:10 Piersic Show;
11:00 Un weekend la Milano;

11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:30 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
15:40 Starea naþiei (r);
16:40 Festivalul de la Amara;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Tristan ºi Isolda” (f);
23:20 “Anatomia lui Grey” (s);
00:20 Câºtigã România! (r);
01:10 Se zice cã... (r);
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
03:20 „Tristan ºi Isolda” (r).

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;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s)
22:00 „Ai noºtri” (s);
23:00 „O altã adresã de pominã” (f);
01:00 ªtirile ProTv;
01:30 „Spion pe cont propriu” (f);
02:30 „Jurnalele vampirilor” (r);
03:15 „Diva cu greutate” (f);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
8:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei;
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:15 „Cãlãtoria 2: Insula misterioasã”;
23:45 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
03:15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Petrecere pentru Gillian” (r);
14:00 „Când spiritele se rãzbunã” (R);
16:00 „La Bloc” (s);

18:15 „Cu primele 20 de milioane e mi
greu” (f);
20:30 „Feþe în mulþime” (f);
22:30 „12 ani de sclavie” (f);
01:15 „Feþe în mulþime” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
10:38 Tehnologie pentru supravieþuire;
11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:50 NASA – cazuri neelucidate;
14:38 Confruntãri ºi fiare vechi;

15:26 Tehnologie pentru supravieþuire;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 NASA – cazuri neelucidate;
17:50 Faþã în faþã cu pericolul;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cm se fabricã mâncarea?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
21:10 NASA – cazuri neelucidate ;
22:00 Cum se fabricã mâncarea?;
22:50 Ce ne rezervã viitorul?
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum se fabricã mâncarea?;
02:10 NASA – cazuri neelucidate;
03:00 Ce ne rezervã viitorul?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

12:30 Teleshopping;
12:45 Discover România;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 ªtiri;
16:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Lumea azi;
21:35 „Înainte de potop” – I (f);
22:30 Banii tai;
23:00 Anchetele comisarului Antonescu;
23:30 Ora de ºtiri;
00:30 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
01:25 Politicã ºi delicateþuri;
02:25 Exclusiv în România (r);
03:10  Telejurnal (r);
03:45 „Înainte de potop” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Festivalul de la Amara;
09:00 “Legendele drgonilor” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Naturã ºi aventurã;

11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:30 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
17:40 „Legendele dragonilor”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Luptãtorul” (f);
23:10 „Managerul nopþii” (f);
00:10 „Corbul: Mântuirea” (f).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:15 “Dacã aº fi... tu?” (f);
01:30 „Vânãtorii de legende” (f);
02:15 „Diva cu greutate” (f);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Marele Zid;
21:15 X Factor;
00:00 iUmor (r);
02:30 Observator (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 Ce spun românii?
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Glee: Concertul” (r);
13:45 „Cu primele 20 de milioane e mai
greu” (f);

16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Toba de rock” (f);
20:30 „Kung Pow!: Puterea pumnului” (f);
22:15 „Martha Marcy May Marlene” (f);
00:30 „Kung Pow! Puterea pumnului” (r);
02:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:26 Faþã în faþã cu pericolul;
09:02 NASA – cazuri neelucidate;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?

10:38 Cum se fabricã mâncarea?
11:26 Ce ne rezervã viitorul?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 NASA – cazuri neelucidate;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 NASA – cazuri neelucidate;
17:50 Ce ne rezervã viitorul?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Nerecomandat celor slabi de inimã;
20:20 Cum se fbricã diverse lucruri?;
21:10 NASA, cazuri neelucidate;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 Ce ne rezervã viitorul?;
23:40 Vânãtorii de mituri!;
01:20 Nerecomandat celor slabi de inimã;
02:10 NASA, cazuri neelucidate;
03:00 Ce ne rezervã viitorul?

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Vreau sã fiu sãnãtos!(r);
08:00 Direcþia: Sud-Vest
08:30 Dincolo de hartã (r);
09:00 Oameni ca noi;
09:30 MAI aproape de tine (r);

10:00 Zon@IT;
10:30 Izolaþi în România;
11:00 Cooltura (r);
12:10 Festivalul internaþional de folclor „Cântecele
munþilor” de la Sibiu - I;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Starea naþiei (r);
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia
19:45 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
23:00 Recurs la moralã
00:00 Anchetele comisarului Antonescu;
00:30 Izolaþi în România (r);
01:00 Lumea azi (r);
02:30 În grãdina Danei (r);
03:00 Telejurnal;
03:40 Sport;
03:50 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu
07:10 “Legea lui Doyle” (r);
08:00 „Sid, micul savant” (f);
09:00 „Lassie” (f);

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal feminin;
12:30 Gala umorului;
13:30 MotorVlog;
14:00 Memorialul durerii;
15:00 Cap Compas;
15:30 Secretul grecilor: Insula Tinos;
16:00 Handbal feminin;
17:30 E vremea ta!
18:00 “Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:00 Duelul pianelor;
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
00:10 “Managerul nopþii” (r);
01:00 MotorVlog (r);
01:30 „Onoare ºi respect” (r);
03:20 „Corbul: Mântuirea” (r);
05:00 Memorialul durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la Pro TV;
11:00 „Turbo” (f);
13:00 Ce spun românii (r);

14:00 Gospodar fãrã pereche (r);
16:30 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Uimitorul Om-Pãianjen 2” (f);
23:15 „Þeapã în stil american” (f);
02:15 „Diva cu greutate” (r);
04:30 „Turbo” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 Marele Zid (r);
10:00 Chefi la cuþite (r);
13:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei (r);

16:00 Observator;
16:15 X Factor (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Eroii” (f);
02:00 Observator;
03:00 Nuntã ciu scântei (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 “Glee: Concertul” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Cu primele 20 de milioane e mai
greu” (r);
14:00 „Toba de rock” (r);

16:15 „La Bloc” (f);
18:30 „Dragoste atomicã” (f);
20:30 „Impostorii” (f);
22:30 „Oglinzi 2" (f);
00:15 “Impostorii (r);
02:15 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
08:14 Cum se fabricã
mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse

lucruri?
11:26 NASA – cazuri neelucidate;
15:26  Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
19:30 NASA – cazuri neelucidate;
20:20 Morgan Freemn în spaþiu;
21:10 Tehnologie pentru supravieþuire;
22:00 Cum se fabricã mâncarea?
22:50 Nerecomandat celor slabi de inimã;
00:30 Faþã în faþã cu pericolul;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?;
05:24 Cum se fabricã mâncarea?
06:12 Vânãtori de mituri.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 TeleEnciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 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 feminin: HC Dunãrea Brãila – HCM
Râmnicu Vâlcea;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Repriza a treia;
18:50 Live stadion;
19:00 Fotbal: Preliminariile Campionatului Mondial,
Rusia 2018: Danemarca – România;
20:55 Repriza a treia;
21:00 Telejurnal;
21:50 Sport;
22:10 Festivalul internaþional de folclor „Cântecele
munþilor”, Sibiu - II;
23:50 Banii tãi;
00:25 Fotbal: Rezumatele meciurilor din
Preliminariile Campionatului Mondial Rusia 2018;
01:15 Poveste dupã poveste (r);
01:50 Ultima ediþie (r);
02:40  Telejurnal (r)
03:20 Sport;
03:30 Recurs la moralã (r);
04:200 Fotbal: Preliminariile Campionatului Mondial
Rusia 2018: Danemarca – România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 Mic dejun cu un campion;
08:00 „Sid, micul savant” (f);
09:00 Ferma;

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal feminin: U. Cluj - SCM Craiova;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Iarna bobocilor” (f);
14:50 Poate nu ºtiai;
15:00 Duelul pianelor;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Ultimul cartuº” (f);
21:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
22:10 „Panglica albã” (r);
00:40 „Ultimul cartuº” (r);
02:20 Telerecital (r);
02:50 Teatru TV: “Nu sunt Turnul Eiffel”;
04:05 D’ale lu’ Miticã (r);
05:00 Ferma (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
08:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 “Uite cine vorbeºte!” (f);

12:45 Apropo Tv (r);
14:00 „Despãrþiþi, dar împreunã” (f);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Fort Boyard
22:00 „Rãzbunãtorii” (f);
00:30 Apropo Tv )r);
01:45 „Despãrþiþi, dar împreunã” (r);
03:30 „Uite cine vorbeºte!” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:00 Marele zid;
10:00 Chefi la cuþite (r);
13:00 Te cunosc de undeva (r);
16:00 Observator;

16:15 X Factor (r);
19:00 Observator (live);
20:00 Bãieþi de oraº (r);
21:00 iUmor;
23:00 „Plãcinta americanã – Tabãra de muzicã”
(f);
01:00 „Crime online” (f);
03:00 „Plãcinta americanã – Tabãra de muzicã”
(r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Glee: Concertul” (r);
09:45 “La Bloc” (r);
12:00 „Toba de rock” (r);
14:15 „Dragoste atomicã” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Prinþulº Americii: Povestea lui

John F. Kennedy Jr” (f);
20:30 „Viaþa stranie a lui Timothy Green” (f);
22:45 „Umbre” (f);
00:45 „Oglinzi 2" (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:Confruntãri ºi fiare vechi;
09:59 Ce ne rezervã viitorul – Jocul;

10:50 Ce ne rezervã viitorul – Supraoamenii;
11:26 Vânãtorii de mituri – ªofat periculos;
12:32 Vânãtorii de mituri – Explozie în apã;
13:23 Vânãtorii de mituri – Testul tranºeului;
15:50 Cum se fabricã mâncarea?
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:20 NASA – cazuri neelucidate – Extratereºtrii
ºi raza morþii;
21:10 NASA – cazuri neelucidate – Cavalerul
negru;
02:10 Nerecomandat celor slabi de inimã;
03:00 Vânãtorii de mituri – ªofat periculos.
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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 a-
dulþi. Preþ neg. Tel. 0720908819.
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fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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

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

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

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

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

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

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

Câmpina - vând aparta-
ment 2 camere, central, deco-

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

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

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

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

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

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-

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
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în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mandat, etaj 3/4, toate utilitã-
þile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720-
503585.

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

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

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

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

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

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

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

Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-
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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

Vânzãri diverse

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 foarte importantã în plan profe-
sional! Se contureazã o etapã nouã, cu multã
activitate, sarcini de lucru de anvergurã, relaþii
colegiale tumultoase. Este rost de obþinerea uor
colaborãri fructuoase, cel puþin pentru un an de
zile de acum încolo. Sãnãtatea este foarte
vulnerabilã în mod special pe segmentele
sistemului digestiv ºi pe extremitãþile picioarelor.

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)
Se contureazã noutãþi sentimentale în aceastã
sãptãmânã. Se lãmuresc animozitãþile vechi, atât
în relaþia cu persoana iubitã, cât ºi în relaþia cu
copiii. Totuºi, discordia este prezentã, astfel cã
mai pot apãrea discuþii aprinse ºi controverse.
Cu puþin efort ºi deschidere mentalã sincerã spre
dialog ºi cooperare, totul se poate rezolva
favorabil pentru toatã lumea.

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)
Treburile gospodãreºti ºi relaþiile familiale îþi
atrag atenþia în mod deosebit în aceastã sãp-
tãmânã. Se deschide o nouã etapã domesticã,
astfel cã reamenajãrile de decor, îmbunãtãþirea
condiþiilor locative chiar mutarea într-o locaþie
nouã vor fi luate în calcul. Eºti sprijinit de cei
dragi, iar ideile ºi propunerile lor ar fi bine sã le
iei în serios ºi sã le aplici.

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)
Relaþiile cu anturajul apropiat reprezintã o temã
importantã, deoarece se contureazã relaþii noi.
Cele vechi se vor dizolva încet, sigur ºi discret,
fãcându-se loc altora de o mai bunã calitate. Pe
de altã parte se deschide sezonul cãlãtoriilor pe
distanþe scurte, astfel cã ar fi bine sã-þi faci planuri
mãreþe în acest sens.

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)
Foarte activ devine segmentul financiar de acum
încolo, mai ales secþiunea venituri obþinute din
munca proprie. Apar informaþii deosebite cu pri-
vire la îmbunãtãþirea salarizãrii, a condiþilor de
muncã ºi a relaþiilor colegiale. Cheltuieºte strictul
necesar ºi chiar ar fi bine sã pui ºi ceva bani
deoparte.

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)
Este vremea marilor schimbãri pentru tine, înce-
pând cu aceastã sãptãmânã. Înoiri pe toate pla-
nurile, direcþii noi de viaþã ºi activitate, abordarea
situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat printr-
o altã filozofie de viaþã. Este bine sã te concen-
trezi numai pe interesele tale, sã-þi cultivi gândirea
pozitivã ºi sã te orientezi spre a relaþiona cu alþi
oameni.

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)
Eºti foarte discret în aceastã sãptãmânã ºi foarte
bine îþi este aºa. Sunt momente bune pentru a-þi
regândi planurile de viaþã ºi pentru s-þi remodela
concepþiile dupã care îþi ghidezi deciziile ºi
acþiunile. Pot interveni neplãceri privitoare la sã-
nãtatea sistemului digestiv ºi a extremitãþilor pi-
cioarelor, de aceea ia în serios orice semnal al
organismului.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Prieteni ºi susþinãtori noi vor apãrea în preajma
ta, începând cu aceastã sãpãtmânã. Este mo-
mentul sã te desprinzi din relaþiile vechi ºi sã
renunþi la acþiunile comune cu alþii. Chiar dacã
unele situaþii vor implica ºi discuþii aprinse sau
reproºuri, fii prudent ºi îndepãrteazã-te rapid de
toate acestea ºi de oamenii care s-au dovedit
neserioºi pânã acum.

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)
Foarte multe se petrec în plan socio-profesional,
în mod special în relaþia cu ºefii ºi autoritãþile.
Este posibil sã obþii o funcþie de conducere sau
mãcar aprecierea ºi susþinerea sincerã a unor
ºefi. Totuºi ai tendinþa de a riposta la orice
autoritate care se exercitã în preajma ta ºi cãreia
eºti cumva nevoit sã i te supui.

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)
Eºti animat de gânduri mãreþe, idealuri nobile ºi
de filozofii noi de viaþã. Sunt momente speciale
în care îþi vei schimba radical mentalitatea ºi fe-
lul în care te raportezi la oameni ºi fapte. Se con-
tureazã o perioadã în care studiile, cercetãrile,
documentarea ºi cãlãtoriile îndepãrtate vor
reprezenta subiecte de mare interes pentru tine.

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)
Este important ca în aceastã sãpãtmânã sã acorzi
atenþie sporitã segmentului financiar, mai ales
secþiunii bani, bunuri comune cu alþii, moºteniri
ºi partaje. Se deschide o etapã de câºtig de la ºi
prin alþii, se lãmuresc chestiuni financiare ºi ma-
teriale trenante. Documentele financiare ºi de-
mersurile privitoare la investiþii ºi la achitarea
datoriilor reprezintã teme importante pe termen
lung.

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)
Se animã foarte mult segmentul partenerial
începând cu aceastã sãptãmânã. Este rost de
parteneriate noi, fie cã este vorba de planul
personal, fie de cel profesional. Unele colaborãri
sau un mariaj se pot destrãma rapid, fãrã
echivoc. Este bine sã te desprinzi de relaþiile ºi
situaþiile care nu mai funcþioneazã ºi sã te
pregãteºti de altele noi.
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Vechime

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

Agent comercial
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Agent vanzari
Agent vanzari
Ajutor patiser
Alpinist utilitar
Ambalator
Ambalator manual
Asistent manager
Asistenta medicala
Broker imobiliar
Bucatar
Camerista
Casier
Coafeza
Coafor
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner textile
Consilier tehnic comercial
Contabili - contabilitate primara
Controlor calitate in confectii textile
Corespondent comercial
Croitor
Croitor
Designer autocad si programator solid works
Dispecer junior autocamioane
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electricieni
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor
Formator turnator
Frizer
Gestionar
Grafician industrial
Imprimeur textil
Infirmiera
Inginer autovehicule rutiere
Inginer constructor
Inspector resurse umane
Instalator
Instalator
Instalator autorizat gaze
Izolator termic
Lacatus conf metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus montator
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator gestionar
Maistru lacatus   c-tii metalice
Makeup artist
Manager proiect
Manipulant marfuri
Manipulanti

Maseur
Masinist
Masinist la masini fara aschiere
Montator tamplarie din aluminiu
Muncitor in ind conf. Textile
Muncitor in ind conf. Textile
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat constructii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat la montarea pieselor
Muncitor schelar
Muncitor spalare si curatare cisterne
Muncitor, tamplar, tapiter
OPERATOR CALCULATOR
Operator CNC
Operator la masini automate
Operator taietor textile
Patiser
Pictor pe sticla
Preparator de semifabricate
Proiectant inginer constructii
Receptioner
Receptioner marfa
Rigipsar
Sablator
Schelar
Secretara
Sef linie confectie
Sofer autobuz
Sofer autocamioane
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer taxi
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor cu arc electric
Sudor cu arc electric
Sudor Mig-Mag
Tehnician devize
Tehnician in constructii
Tehnician in industria textila
Tehnicieni IT si echip. de securitate
Tencuieli si glet mecanizat
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vopsitor
Vopsitor
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar samotor
Zidari
Zugrav
Zugrav-finisor
Zugravi

1
7
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1
2
2
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1
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2
1
1
5
1
1
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1
4
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2
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1
8
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2
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5
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2
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medii
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-
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-

min 8 cls
8 cls
8 cls
medii

calificare
superioare
calificare

medii
10 cls
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Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Prahova, prin serviciul de ocupare EURES Romania, oferã 800
locuri de muncã vacante în Spania – firma Surexport (400 de
femei ºi 200 de cupluri) pentru munca sezonierã în agriculturã
(sunt solicitate persoane apte pentru munca la câmp, vârsta
18 – 50 ani), pentru recoltarea cãpºunilor, campania 2018
(nu se solicitã experienþã).

Durata contractului de muncã este de aproximativ 3 luni,
data estimatã de angajare este 15 februarie 2018. Timpul de
lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe sãptãmânã împãrþite în
6 zile, ziua 7 este zi de odihnã care poate sã nu coincidã cu
duminica. Programul de lucru începe la primele ore ale dimineþii.

Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, conform
Convenþiei colective aplicabile plãtibil la douã sãptãmâni prin
transfer bancar. Contribuþiile datorate sunt de 2% impozit pe
venit ºi 113 euro asigurare socialã.

Cazarea este asiguratã de angajator, iar muncitorul trebuie
sã plãteascã 1,6 euro/zi pentru cheltuieli. Muncitorul plãteºte
primul transport de venire, iar firma plãteºte întoarcerea, cu
condiþia ca muncitorul sã foloseasca mijlocul de transport oferit
de firmã. Preþul primului drum se va recupera din primele

salarii. Dosarul pentru  înregistrarea în baza de date va conþine
urmãtoarele acte: cererea tip anexa 3 bis (se completeazã la sediul
agenþiei), copie act identitate, adeverinþa medicalã „apt pentru
muncã”.

La finele lunii august 2017, în baza de date a Agenþiei Judeþene
pentru Ocuparea Forþei de

Munca Prahova, erau înregistraþi un numãr de 8.845 ºomeri,
reprezentând o ratã a ºomajului de 2,98%. Din numãrul total al
ºomerilor, 2.796 sunt ºomeri indemnizaþi, iar 6.049 persoane
sunt neindemnizaþi.

Cei mai mulþi ºomeri sunt din mediul rural 5.624, restul 3.221
fiind din mediul urban.

Dupã nivelul de instruire, se constatã cã cei mai mulþi ºomeri
sunt absolvenþii de învãþãmânt primar,gimnazial ºi profesional
(6.420 ºomeri, din care 2.573 sunt femei), urmaþi de absolvenþii
de învãþãmânt liceal ºi postliceal (1.850 ºomeri, din are 1087
sunt femei), iar cei mai puþini fiind absolvenþii de învãþãmântul
universitar (575 ºomeri din care 353 ºomeri sunt femei).

Repartizarea ºomerilor pe grupe de vârstã ne aratã cã cei mai
mulþi ºomeri sunt persoane cu vârsta cuprinsã între 40 ºi 49 ani
(2.702 persoane, din care 1.297 sunt femei), urmaþi de cei cu
vârsta cuprinsã între 30 ºi 39 ani (1.501 persoane, din care 726
sunt femei). Cei mai puþini ºomeri sunt cei cu vârsta cuprinsã între
25 ºi 29 ani (434 persoane, din care 196 sunt femei).

Mihail Marinescu

La sfârºitul lunii august, în Prahova,

Rata ºomajului era de 2,98% 800 de locuri de muncã în Spania prin serviciul EURES

Mihail Marinescu
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cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

ANECDOTE:

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

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

p
tã

m
â

n
ii Tocãniþã cu vitã ºi dovleac

Teren însãmânþat
Pãmânturi

necultivate (masc.)

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

La câmp

1. G-C-N-P 2. CÃRÃBUªI 3. ZAR-CTA 4. RED-TÃUN; 5. A-AS-RP;
6. MUªTE-IR; 7. STRUÞ-O; 8. MIEI-ARI; 9. T-GRIER;  10. TARACNNI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Floare roºie în câmp
Cultivatã  în

cânepiºte

Loc de desfacere a
produselor agricole

Eseu!

Lucrare agricolã

de bazã

Lopãþicã de curãþat
plugul

Cel care cultivã o
grãdinã

Pãmânt, teren

Venit final!

Cultivatori de plante
tehnice

Mãsurã în câmp

Era la prãºit!

Persoanã  care

cultivã  flori

Calapod

Harpã

Acrã

Negaþie
Lucrãtorul
pãmântului

Teo!

Grãdinã

 acoperitã

Instrument muzical
cu coarde

Prefix (=”adjunct”)

Holde de grâu

A  înºfãca

Nobil polonez

8 octombrie - Duminica a XX-a dupã Rusalii

Un tip bate la poarta unei case. Un câine
se ridicã în douã picioare ºi-i spune:

- Stãpânul nu-I acasã!
Tipul leºina de spaimã. Când îºi revine, îl

întreabã pe câine:
- Pãi, dacã eºti câine de ce nu latri?
- N-am vrut sã vã sperii!

Un bãrbat se întoarce seara târziu de la

o bãutã cu pretenii. Intrã în casa nervos, bate
cu pumnu‘ în masã ºi strigã la nevastã-sa:

- Femeie, cine e ºefu‘ în casa asta?
Femeia, scurt, îi scãpã un dos de palma

peste gurã. Bãrbatul, resemnat:
- Da‘ ce? Nici mãcar sã întreb n-am voie?

O femeie întrã la doctor ºi cu lacrimi
în ochi întreabã:

- D-le doctor, cum a murit Ion al meu?
- Nu ºtim încã. Tot ce ºtiu este ca la

autopsie... sãracu!... s-a zbãtut aºa de mult

INGREDIENTE INGREDIENTE INGREDIENTE INGREDIENTE INGREDIENTE (4 por(4 por(4 por(4 por(4 porþii)þii)þii)þii)þii)
 Vrãbioarã vitã – 800 g;  Vrãbioarã vitã – 800 g;  Vrãbioarã vitã – 800 g;  Vrãbioarã vitã – 800 g;  Vrãbioarã vitã – 800 g;  Dovleac – 300 g;  Dovleac – 300 g;  Dovleac – 300 g;  Dovleac – 300 g;  Dovleac – 300 g;  Morcovi – 2 Morcovi – 2 Morcovi – 2 Morcovi – 2 Morcovi – 2

buc; buc; buc; buc; buc;  Mãsline kalamata – 200 g;  Mãsline kalamata – 200 g;  Mãsline kalamata – 200 g;  Mãsline kalamata – 200 g;  Mãsline kalamata – 200 g;  Ceapã verde – 4 fire; Ceapã verde – 4 fire; Ceapã verde – 4 fire; Ceapã verde – 4 fire; Ceapã verde – 4 fire;
 Usturoi – 4 cãþei;  Usturoi – 4 cãþei;  Usturoi – 4 cãþei;  Usturoi – 4 cãþei;  Usturoi – 4 cãþei;  Cartofi – 2 buc;  Cartofi – 2 buc;  Cartofi – 2 buc;  Cartofi – 2 buc;  Cartofi – 2 buc;  Cimbru – 2 fire,  Cimbru – 2 fire,  Cimbru – 2 fire,  Cimbru – 2 fire,  Cimbru – 2 fire,  Ardei Ardei Ardei Ardei Ardei

roºu – 2 buc; roºu – 2 buc; roºu – 2 buc; roºu – 2 buc; roºu – 2 buc;  Vin roºu – 80 ml;   Vin roºu – 80 ml;   Vin roºu – 80 ml;   Vin roºu – 80 ml;   Vin roºu – 80 ml;   Ulei de mãsline – 2 linguri; Ulei de mãsline – 2 linguri; Ulei de mãsline – 2 linguri; Ulei de mãsline – 2 linguri; Ulei de mãsline – 2 linguri;
ChivChivChivChivChives – 1es – 1es – 1es – 1es – 10-10-10-10-10-15 f5 f5 f5 f5 fiririririre; e; e; e; e; SarSarSarSarSare ºi piper negre ºi piper negre ºi piper negre ºi piper negre ºi piper negru – dupã gusu – dupã gusu – dupã gusu – dupã gusu – dupã gust.t.t.t.t.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Curãþã ºi taie vita cuburi;
Curãþã ºi taie cartofii, morcovii, ardeiul ºi dovleacul cuburi; Toacã usturoiul ºi ceapa

mãrunt; Pune vasul de aluminiu pe foc, lasã-l sã se încingã ºi adaugã uleiul de mãsline;
Adaugã sare pentru a face o emulsie ºi cãleºte carnea; Pune peste aceasta usturoiul,
ceapa ºi firicelele de cimbru;
Potriveºte de piper ºi adãugã
mãslinele ºi morcovii; Stinge cu vinul
roºu ºi lasã-l sã se reducã; Ia de pe
foc, introdu în cuptor, seteazã timpul
de 3 ore ºi 30 min ºi programul
“low”; Adaugã cartofii ºi sucul de
roºii peste, amestecã bine ºi pune
capacul; Cu o orã înainte de final
adaugã dovleacul ºi ardeiul gras;
La final potriveºte de sare ºi piper ºi
serveºte cu chives tocat;

Poftã bunã!

DICÞIONAR:
ARFA; PAN

Tristan Harris, fost etician de design
pentru Google a vorbit în cadrul unei
conferinþe TED despre competiþia în care
se aflã website-urile ºi reþelele sociale
precum Facebook, Instagram, Snap-
chat, pentru a ne capta atenþia pentru
cât mai mult timp. Tehnicile folosite de
aceºtia sunt ieºite din comun, iar oa-
menii sunt persuadaþi tot mai mult clipã
de clipã, prin fiecare „posibilitate” nouã
oferitã de o aplicaþie.

„Când vorbim despre tehnologie, o
privim de parcã este un cer albastru ºi
infinit spre care putem þinti în orice
direcþie. Dar vreau sã vã spun cã merge
într-o direcþie foarte specificã. Existã un
scop ascuns în spatele întregii tehnologii
care ne este oferitã, iar acel scop vine
ca o cursã crâncenã între giganþii din so-
cial media pentru atenþia noastrã. Orice
site, orice politician, orice campanie,
ºtiri, sporturi, jocuri, tot ce urmãrim are
un singur scop: un procentaj cât mai
mare din atenþia noastrã”.

Harris menþioneazã cã fiecare noti-
ficare pe care o vezi îþi ocupã un loc în
minte ºi îþi furã atenþia. Eºti programat
sã ai gânduri pe care nu le-ai fi avut în
mod voluntar. „Chiar dacã închizi noti-
ficarea fãrã sã te uiþi la ea, o frânturã din
mintea ta pãstreazã curiozitatea legatã
de conþinutul acesteia”. Acesta explicã
singurul mod de a obþine cât mai multã
atenþia, acela fiind studiul asupra psi-
hologiei umane. Existã foarte multe teh-
nici folosite de marile reþele pentru a-ºi
pãstra utilizatorii activi.

„Dacã eºti Youtube, spre exemplu,
foloseºti Autoplay ºi astfel oamenii
ascultã de multe ori ºi urmãtoarea me-
lodie. Dacã eºti Netflix ºi vezi asta, te
gândeºti cã îþi scade cota de piaþã, aºa
cã foloseºti funcþia de Autoplay pentru
a le arãta clienþilor urmãtorul episod chiar

când s-a terminat cel pe care îl vizionea-
zã. Iar dacã eºti Facebook, te gândeºti
cã lucrurile astea îþi scad toate cotele
de piaþã ºi decizi sã foloseºti Autoplay
pentru toate materialele video din News
feed chiar fãrã ca utilizatorul sã acceseze
acele materiale”. În Statele Unite, Snap-
chat este cea mai utilizatã aplicaþie pen-
tru copii ºi adolescenþi, care o anumitã
particularitate, accea de a le arãta utili-
zatorilor câte zile la rând ºi-au transmis
douã persoane imagini prin aplicaþie.

Astfel, ei le-au oferit oamenilor ceva
fictiv, ce nu doresc sã piardã. Ceva doar
al lor.

Tristan Harris sugereazã trei schim-
bãri radicale necesare în privinþa tehno-
logiei ºi a societãþii. „În primul rând, tre-
buie sã conºtientizãm cã suntem uºor
de persuadat. Odatã ce înþelegi cã în
mintea ta pot fi induse gânduri care nu
îþi aparþin, va fi mai uºor sã te protejezi.
Este o altã perioadã a istoriei umane,
precum un iluminism al conºtiinþei de
sine”.

În al doilea rând, Harris susþine cã
singura cale de a fi persuasiv într-un mod
etic este ca scopul celui care convinge
sã fie acelaºi cu scopul celui convins. În
al treilea rând avem nevoie de o schim-
bare a modului cum ne este insuflat sã
ne petrecem timpul de cãtre reþelele
sociale. „În acest moment sunt foarte
mulþi oameni care au propriile lor gân-
duri, interese ºi scopuri, dar Facebook
pune la un loc milioane de oameni ºi îi
împinge spre aceleaºi sfere de interese.
„Poate în loc sã ne facem griji cu privire
la un viitor în care suntem controlaþi de
inteligenþa artificialã, ar trebui sã ne
facem griji pentru un prezent în care
suntem conduºi de tehnologia deja de
înaltã calitate”.

Sursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.ro

Despre cum se manipuleazã mintea
omului pe reþelele de socializare!

Apropiindu-se  Iisus cu ucenicii
sãi de zidurile orãºelului Nain, i-a ieºit
în faþã un convoi mortuar care du-
cea la groapã un tânãr, singurul fiu
al unei mame vãduve. Ce poate fi mai
dureros pe lume decât des-
pãrþirea unei mame de fiul
ei? Cu fiecare mort care plea-
cã dintre noi pare cã se rupe
ceva din fiinþa noastrã. Cu
atât mai mare a fost durerea
acestei mame, care îºi pier-
dea acum unica ei mângâie-
re, sprijinul ºi nãdejdea ei. În
faþa acestui convoi apare
Iisus Hristos cu sfinþii apostoli.
S-a întâlnit aici „moartea bi-
ruitoare” pânã aici cu birui-
torul ei. Au stat faþã în faþã
durerea nesfârºitã a unei
mame cu cel ce a venit sã
ºteargã ºi sã alunge toatã
durerea ºi lacrimile de pe
faþa oamenilor.

De bunã seamã, noi
avem foarte multe de învãþat
de la aceastã minune. Din
citirea sau auzirea ei se revarsã ºi în
inima noastrã o putere nouã, o cre-
dinþã puternicã ºi o nãdejde tare –
Cãci Iisus Hristos se apropie de noi
în toate clipele vieþii noastre ºi mai
ales în acelea de durere. Fiecare din-
tre noi a avut în viaþã dureri sau supã-
rãri ºi necazuri ºi, fie cã sunt trupeºti
sau sufleteºti – ele ne însoþesc
pretutindeni pe cãrãrile vieþii. Oricât
ne-am strãdui, nu le putem înlãtura
pe toate definitiv. Însã durerea ºi
necazurile noastre pot fi înlãturate ,

chiar dacã nu de tot, când este cineva
lângã tine. Pentru credincios, atunci
când el se apropie ºi crede în Dum-
nezeu. Sunt, însã, unele dureri în care
oamenii nu ne mai pot ajuta. Fãrã îndo-

ialã, durerea cea mai mare ºi mai cum-
plitã este aceea pe care o aduce moar-
tea. Aici cuvintele devin neputincioase
ºi ajutorul oamenilor este palid. Dar în
aceste clipe este cineva care ne poate
ajuta. Este Domnul ºi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos. El se apropie de
noi în aceste clipe de durere, aºa cum
s-a apropiat de sicriul care ducea la
groapã pe tânãrul din Nain. El este
Fiul lui Dumnezeu, care s-a fãcut om
ca sã ridice toatã povara care apasã
viaþa noastrã de fiecare zi.

Prin întreaga sa lucrare de pe pã-
mânt, Mântuitorul a adus raza mân-
gâierii, bucuriei ºi îmbãrbãtãrii. Dar
izvorul optimismului adus de Iisus
Hristos îl aflãm mai ales în aceea cã

El ne-a deschis porþile vieþii
veºnice. El a biruit moartea. De-
sigur, moartea trupeascã îºi ur-
meazã cursul ei firesc. Dar ea
nu poate lua din fãptura noastrã
decât ceea ce este vremelnic ºi
trecãtor. Înainte de a da pãmân-
tului ceea ce este al sãu, dãm
lui Dumnezeu sufletul nostru
nemuritor.

Dincolo de tunelul durerilor
ºi suferinþelor se iveºte zarea lu-
minii, dincolo de crucea suferin-
þelor se aflã lumina Sfintei Învieri.
Niciodatã noi nu suntem singuri.
Hristos ne iese în întâmpinare
sau cãlãtoreºte cu noi ºi ne ajutã
sã ieºim mereu biruitori asupra
durerilor noastre. Dumnezeu
este pretutindeni, dar nicãieri nu
este ca în Bisericã, la Sfânta
Liturghie, unde îl simþim cel mai

aproape de noi pe bunul Dumnezeu.
Doamne Iisuse Hristoase, Dom-

nul nostru cel ce ai mângâiat ºi ai
umplut de bucurie inima vãduvei din
Nain, înviind pe fiul sãu, Te rugãm,
apropie-te ºi de noi în acest ceas de
rugãciune ºi îndreaptã viaþa noastrã
pe calea cea bunã, dãruind pace
lumii ºi ne învredniceºte pe noi sã fim
pãrtaºi ai vieþii celei veºnice, în veci
de veci. Amin.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu
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La finele sãptãmânii tre-
cute, Sala Sporturilor Olimpia
din Ploieºti a gãzduit douã
competiþii de judo rezervate
sportivilor „U18", anume Finala
Campionatului Naþional pe
Echipe ºi Finala Campionatului
Naþional individual Ne Waza.
CSM-CFR-CSª Ploieºti a ocupat,
sâmbãtã, locul al V-lea atât cu
echipa masculinã, cât ºi cu
cea femininã, ºi a reuºit, dumi-
nicã, sã cucereascã o medalie
de aur ºi una de bronz, în com-
petiþia individualã.

Finala Campionatului Na-
þional pe Echipe la nivel de ca-
deþi a avut loc sâmbãtã ºi a
avut la start ºase echipe: „U”-
CSM Cluj, CSM 2007 LPS-CSª
Focºani, LPS-CSª Liberty
Oradea, CSª Miercurea Ciuc,
CSM Piteºti ºi CSM-CFR-CSª
Ploieºti.

Din pãcate, în condiþiile în

care din echipa noastrã, cam-
pioanã a ultimilor doi ani, au
lipsit din cauza accidentãrilor
Marius Colþ, Andrei Zaharia ºi

Paul Onofrei, CSM-CFR-CSª
Ploieºti a ocupat doar locul al
V-lea la finalul întrecerii. Echipa
a fost alcãtuitã din Antonio
Minigote, Vladimir Grãdinariu,
Andrei Pîrloga, Victor Viºan,

Rareº Iordache, Sergiu Anas-
tase, Ionuþ Constantin, Andrei
Ene ºi Alexandru Constantin.

La feminin, echipa ploieº-

teanã s-a clasat pe locul V. CSM-
CFR-CSª Ploieºti a pierdut cu
5-2 în faþa campioanei SCM
Deva, apoi a cedat cu 4-3 în
lupta cu CSM Piteºti, pentru
medaliile de bronz. Echipa

femininã a fost alcãtuitã din
Denisa Cristea, Codruþa Lungu,
Andreea Petruþa, Diana Marcu
ºi Nicol Comºa. Duminicã, 24
sep-tembrie, s-a desfãºurat
Finala Campionatului Naþional
individual Ne Waza tot la nivel
de cadeþi, iar CSM-CFR-CSª
Plo-ieºti a cucerit douã medalii
– una de aur ºi alta de bronz -
, plus un loc V ºi un loc VII.

Campioanã naþionalã a
devenit Diana Marcu, la cate-
goria „+63 kg”, iar medalia de
bronz a fost obþinutã de Anto-
nio Minigote, la categoria „55
kg”. Pe locul al V-lea s-a clasat
Denisa Cristea (52 kg), iar pe
VII a fost Codruþa Lungu, tot la
„52 kg”.

Sportivii clubului nostru
sunt antrenaþi de Gheorghe
Savu (coordonator), Mihai
Trandafirescu ºi Doru Mun-
teanu.

La partida de handbal
bãieþi dintre CSM Ploieºti ºi
CSS 2 Bucureºti, contând
pentru etapa a doua a cam-
pionatului juniorilor III (scor fi-
nal 40-33) am consemnat de-
butul în arbitraj a doi „cavaleri
ai fluierului” foarte tineri ºi
extrem de ambiþioºi. Este
vorba despre Andrei Stãnescu
(17 ani ºi jumãtate) ºi Gabriel
Paraschiv (17 ani), care fac
parte din Colegiul de Arbitri
Dâmboviþa.

Au fost un eveniment re-
marcabil ºi, în acelaºi timp,
emoþionant pentru cei doi
tineri. Tracul debutului avea sã
treacã repede, pentru cã at-

mosfera meciului
nu-þi permite sã te
gândeºti în altã

parte decât la ce ai de fãcut
pe teren. Andrei ºi Gabriel ºi-
au impus autoritatea încã din
primele minute, fiind fermi în
decizii, cu acordãri de 7 metri,
cartonaºe galbene, eliminãri
de douã minute. De remarcat
cã Andrei Stãnescu ºi Gabriel
Paraschiv au arbitrat acest
meci la scurt timp dupã ce au
evoluat, ca jucãtori, în confrun-
tarea pe care echipa la care
activeazã, CSM Ploieºti, a avut-
o cu CS Dinamo Bucureºti, la
juniori I, partidã pe care ploieº-
tenii au câºtigat-o cu 35-28.
Aºadar, încã un motiv în plus
sã lãudãm dorinþa ºi ambiþia
celor care vor sã se punã în

slujba sportului ºi care duc mai
departe tradiþia. Da, este vorba
ºi de tradiþie, pentru cã tatãl lui
Andrei, Siliviu Stãnescu, ac-
tualul director al CSS Ploieºti,
este un veritabil arbitru de
handbal, cu o mulþime de par-
tide arbitrate atât pe plan

naþional, cât ºi în cel internaþio-
nal, în Champions League. Le
dorim celor doi tineri debutanþi
în ale arbitrajului mult succes
în aceastã profesie ºi sã aibã
parte de comentarii ºi califica-
tive pozitive!

Mihail Marinescu

„Tel George Junior”, sâmbãtã, 23 septembrie.
Partida a debutat cu douã goluri înscrise de
dinamoviºti, însã replica ploieºtenilor a fost pe
mãsurã, cu patru goluri consecutive (4-2, în minutul
9), graþie jucãtorilor Andrei Stãnescu, 2 reuºite,
Gabriel Paraschiv ºi Vlad Militaru. Acesta a fost
momentul din care echipa ploieºteanã avea sã
punã stãpânire pe joc ºi sã conducã tot timpul pe
tabela de marcaj, chiar ºi cu 5 ºi 6 goluri diferenþã.
La pauzã avea sã se intre cu 19-15, iar lucrurile,
din punct de vedere al diferenþei de scor, nu aveau
sã se schimbe prea mult nici în actul secund. De
schimbat avea sã se schimbe starea de spirit a
oaspeþilor, care pãreau din ce în ce mai nervoºi,
care au primit ºi cartonaº roºu. Tot cu cartonaº
roºu trebuia sancþionat ºi un alt jucãtor de la
Dinamo, purtãtorul tricoului cu numãrul 8, Iulian
Chiriac arãtând semne obscene cãtre publicul
prezent în Sala „Tel George Junior”, dar gestul nu a
fost vãzut de arbitri! Handbaliºtii de la CSM Ploieºti
aveau sã temine partida în forþã, rãspunzând prin
goluri ºi prin dãruire rãutãþilor venite din partea
dinamoviºtilor. S-a terminat 35-28 pentru CSM
Ploieºti, o diferenþã de goluri care spune, într-un fel
sau altul, cam cum au stat ostilitãþile pe teren la
acest meci. De remarcat apetitul de gol a jucãtorului

Andrei Stãnescu, fiul prof. Silviu Stãnescu reuºind sã înscrie de 10
ori în aceastã partidã.

Pentru CSM Ploieºti au evoluat:  G. Vasilescu, Al. Ispas –
Andrei Stãnescu 10 goluri, Vlad Militaru 8 goluri, Gabriel Paraschiv
6 goluri, Antonie Savelovici 3 goluri, Radu  Eremia 2 goluri, Valentin
Bucuroiu 2 goluri, David Rudai 2 goluri, Gruia Niºulescu 1 gol,
Octavian Nica 1 gol, Dan Popescu, Petre Bucur ºi Vlad Rãducanu.

În etapa urmãtoare, CSM Ploieºti o sã evolueze în deplasare,
la Bucureºti, cu CSS Steaua.

CSM Ploieºti – CS DinamoCSM Ploieºti – CS DinamoCSM Ploieºti – CS DinamoCSM Ploieºti – CS DinamoCSM Ploieºti – CS Dinamo
Bucureºti 35-28 (19-15)Bucureºti 35-28 (19-15)Bucureºti 35-28 (19-15)Bucureºti 35-28 (19-15)Bucureºti 35-28 (19-15)

Dupã o primã etapã în care nu a avut
programat niciun meci în Seria C, echipa de handbal
bãieþi juniori I CSM Ploieºti, pregãtitã de prof. Silviu
Stãnescu, a reuºit sã debuteze cu dreptul în noul
sezon, învingând pe teren propriu pe CS Dinamo
Bucureºti, cu scorul 35-28 (19-15). Meciul a avut
loc la Sala de sport din cadrul Complexului Sportiv

Stadion: „Concordia Chiajna”, Ploieºti. Spectatori: 300.
Marcatori: Arnãutu (45 - penalty), D. Gheorghe (85).
CONCORDIA: CONCORDIA: CONCORDIA: CONCORDIA: CONCORDIA: Isvoranu - Ciortan, Dobrosãlevici, Sãftescu,

Georgescu - Novacek (cpt.), Rãsdan (56 Odobeanu), Ghiþã, Radu,
Rogoveanu, Ciobanu. Antrenor: Mugur Cornãþeanu.

PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Bolboaºã - Catanã, Prunescu (cpt.), Antoche, Velisar
- Chindriº, Olaru (89 Lambru), Ciocâlteu (72 D. Gheorghe), N. Popescu
(86 Frâncu), ªaim - Arnãutu (59 Pãun). Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonaºe galbene: Dobrosavlevici (38), Sãftescu (90) / Catanã
(48).

Au arbitrat: Bogdan Ionuþ Anghelinei (Galaþi), Alexandru Midvichi
(Bucureºti) ºi Rãzvan Negoiþã (Brãila).

Observatori: Mihail Ghiberdel (Piteºti) ºi Roxana Cernea
(Bucureºti).

Petrolul, victorioasã ºi la Chiajna

Diana Marcu a luat aurul la Finala Campionatului
Naþional individual Ne Waza de cadeþi

Debut în arbitraj a doi tineri
ambiþioºi, Andrei Stãnescu
ºi Gabriel Paraschiv

Handbal
juniori I Sportivitatea a învins... rãutatea!

Mihail Marinescu

Liga 3, Seria a III-a

Meciul de la Chiajna s-a desfã-
ºurat într-o atmosferã monotonã,
unde doar aproape 300 de spec-
tatori au asistat, dintre care 150
au fost fani ploieºteni.

Partida parcã n-a avut sare ºi
piper, jucându-se de parcã era una
amicalã.

Sã spunem, totuºi, cã jocul a
fost în mare parte controlat de plo-
ieºteni, care pânã la urmã s-au
impus fãrã sã primeascã gol.

S-a jucat mai mult la mijlocul
terenului ºi astfel au fost puþine
faze de gol.

Gazdele mai mult s-au apãrat,
alegând arma contraatacului ºi
astfel sã spere ceva.

Prima reprizã s-a jucat mai
mult la poarta celor din Chiajna, dar
ofensiva petro-liºtilor n-a fost prea
eficientã, marcându-se totuºi un
gol.

Min. 45, 0-1: Min. 45, 0-1: Min. 45, 0-1: Min. 45, 0-1: Min. 45, 0-1: Dobrosavle-
vici face henþ în careu ºi se dicteazã

penalty. Arnãutu transformã impe-
cabil.

La începutul reprizei a doua,
arbitrul Anghelinei n-a penalizat
buscularea lui Olaru în careu, tot de
Dobrosavlevici.

Gazdele au ºi ele o ocazie în
aceastã reprizã, prin ata-cantul
Ciobanu (62), care din poziþie bunã,
trimite pe lângã butul din dreapta
lui Bolboaºã.

În minutul 80, dupã o cur-sã
de 30 de metri, D. Gheorghe a pã-
truns în careu, dar a ºutat în Isvo-
ranu, ieºit din poartã! Pe final de
joc, Petrolul mai înscrie o datã.

Min. 85, 0-2: Min. 85, 0-2: Min. 85, 0-2: Min. 85, 0-2: Min. 85, 0-2: N. Popescu
atacã frontal poarta, trece mingea
peste portarul gazdelor, ieºit aiurea
ºi apoi D. Gheorghe înscrie lejer.

Petrolul are astfel numai vic-
torii pânã acum ºi o aºteaptã peste
douã sãptãmâni un joc-derby, cu
FCM Alexandria, pe “Ilie Oanã”.

Ionuþ Mitoiu

La finele acestei sãptã-
mâni va debuta Campionatul
Naþional de volei masculin,
echipa Tricolorul LMV Ploieºti
pornind noul sezon competi-
þional cu obiectivul de a  câºtiga
campionatul ºi Cupa României!
Acesta a fost dezvãluit de cãtre
preºedintele clubului, Dacian
Alecse,  cu ocazia prezentãrii
oficiale a echipei, care a avut
loc duminicã.

Antrenorii Sergiu Stancu
ºi Mãdãlin Marinescu vor avea
la dispoziþie urmãtorii jucãtori:
Bogdan Olteanu (36 ani), Gijs

Jorna (28 ani, Olanda),
Aleksandar Milivojevic (34 ani,
Muntenegru), Ovidiu Darlaczi
(18 ani) – extreme, Cristian
Bartha (31 ani), Jose Manuel
Carrasco Angulo (28 ani, Ven-
ezuela) – coordonatori, Julian
Bissette (26 ani, St. Lucia),
Pavel Dushkov (25 ani), Nikita
Stulenkov (25 ani, Rusia) –
centri, Philipp Kroiss (29 ani,
Austria) – libero, Laurenþiu Licã
(37 ani), Alexander Kullo (28
ani, Rusia) – universali.

Volei  Tricolorul L.M.V.
Ploieºti vrea eventul!

Daniel Lazãr

www.informatiaprahovei.ro


