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Plafonul pe anul
2016 pentru progra-
mul guvernamental
”Prima casã” a fost
suplimentat cu 250
de milioane de lei, ca
urmare a solicitãrilor
transmise de bãncile
înregistrate în Pro-
gram. Astfel, plafonul
total de garantare pe
anul 2016 este de
2.690,3 milioane de lei. În primele 9 luni ale anului au fost acordate 27.329
de garanþii, în valoare totalã de 2,6 miliarde de lei. Din 2009, când a fost
lansat Programul Prima Casã, ºi pânã la finalul lunii septembrie 2016, au fost
acordate 198.365 de garanþii, în valoare totalã de 16,96 miliarde de lei, pentru
finanþãri în valoare de aproximativ 34 miliarde de lei.

Elevii ºi studenþii cu drept de vot
vor beneficia de transport gratuit, pe
calea ferata, din localitãþile în care
studiazã, în cele de domiciliu ºi retur,
în perioada 8-12 decembrie, potrivit
unei Ordonanþe de Urgenþã adoptatã
de Guvern. Mãsura are scopul sã
asigure dreptul la vot al elevilor ºi stu-
denþilor ºi rãspunde solicitãrii Alianþei
Naþionale a Organizaþiilor Studenþeºti
din România.

Cãlãtoria gratuitã pe calea feratã
se va acorda dus-întors, de la locali-
tatea în care studiazã la localitatea
de domiciliu, cu tren regio ºi interre-
gio, clasa a II-a, în perioada 8-12 de-
cembrie 2016.

Biletul de cãlãtorie se elibereazã

la casele de bilete ale staþiilor de cale
feratã ºi agenþiilor de voiaj, pe baza
actului de identitate ºi a carnetului
de elev/student. Este obligatorie pro-
curarea biletului dus-întors. Pe biletul
de cãlãtorie se va menþiona numele
ºi  prenumele beneficiarului, codul
numeric personal, seria ºi numãrul
actului de identitate, calitatea elev/
student.

Cãlãtoria de întoarcere se va efec-
tua în zilele de 11 ºi 12 decembrie.
Sumele necesare asigurãrii facilitã-
þilor vor fi asigurate de la bugetul Mi-
nisterului Transporturilor. În prezent,
în învãþãmântul de stat ºi privat sunt
înmatriculaþi aproximativ 520.000 de
studenþi (licenþã ºi master).

Programul ”Prima Casã” se suplimenteazã
cu 250 de milioane de lei

Transport gratuit pentru elevii
ºi studenþii cu drept de vot

Mii de ploiºteni au sãrbãtorit
Ziua Naþionalã
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Restanþele la creditele mai mari
de 20.000 de lei acordate de bãnci
clienþilor au scãzut cu 0,89%, în oc-
tombrie 2016 faþã de septembrie,
pânã la 25,265 miliarde echivalent
lei, potrivit datelor Centralei Riscului
de Credit din cadrul BNR, publicate
luni. Aceste restanþe, pe care le cen-
tralizeazã Centrala Riscului de Credit,
reprezentau, în octombrie, 9,03% din
totalul sumelor datorate de clienþi
bãncilor.

Din suma totalã a restanþelor,
89,26%, respectiv 22,553 miliarde de
lei, sunt credite neplãtite de peste un
an, în stagnare faþã de luna anterioarã.
În schimb, numãrul clienþilor cu res-
tanþe la bãnci a crescut, în octombrie
faþã de septembrie, de la 179.037 la
180.916, dar rãmâne sub nivelul înre-
gistrat în urmã cu un an, când au
fost 205.533 de restanþieri.

Numãrul interogãrilor la Centrala
Riscului de Credit a crescut de la
95.786, în septembrie, la 108.675 o
lunã mai târziu, ºi rãmâne, de ase-
menea, sub numãrul înregistrat în
luna noiembrie 2015 (115.326).

În cazul persoanelor fizice, restan-
þele la creditele de peste 20.000 de
lei au urcat uºor în octombrie faþã de
septembrie, cu 14 milioane de lei, pâ-
nã la 5,598 miliarde de lei, de la 5,584
miliarde de lei cu o lunã în urmã, ºi
reprezentau 5,44% din totalul sume-
lor datorate. ªi în acest caz, cele mai
multe restanþe, respectiv peste 90%,
reprezintã credite neplãtite de peste
un an. Numãrul de restanþieri, per-
soane fizice, a crescut în octombrie
la 155.467, de la 153.427 cu o lunã
în urmã, dar rãmâne sub cel con-
semnat în urmã cu un an, când erau
175.105 restanþieri.

Restanþele la creditele de peste 20.000
de lei au scãzut uºor în octombrie faþã

de septembrie, la 25,265 miliarde de lei

Aproape toþi românii care locuiesc
în mediul urban (88,4%) au intenþionat
sã cumpere cadouri pentru cei dragi de
Moº Nicolae, dulciurile ºi jucãriile fiind
pe primul loc în preferinþele lor, conform
studiului unei companii de cercetare de
piaþã, remis luni AGERPRES.

(continuare în pagina 7)

Românii de la
oraº - buget

de 318 lei pentru
Moº Nicolae
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Trenul Regal a oprit
pentru prima oarã la
Buºteni, de Ziua
Naþionalã a României

160 de ani de rafinare
Doar patru din celeDoar patru din celeDoar patru din celeDoar patru din celeDoar patru din cele
10 rafinãrii pe care le10 rafinãrii pe care le10 rafinãrii pe care le10 rafinãrii pe care le10 rafinãrii pe care le
avea România în 1989avea România în 1989avea România în 1989avea România în 1989avea România în 1989
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Strategie naþionalã pentru
sãnãtatea mintalã a
copilului ºi adolescentului
2016-2020

Mai puþine
teme
pentru
acasã!
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Viorica Viºan, femeia
care a fost condamnatã
la închisoare pentru o
crimã pe care nu a comis-o

Un fost poliþist
din Comarnic
ºi-a pierdut viaþa în
urma unui accident
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Marþi, 29 noiembrie, 40 de elevi
de la Liceul Tehnic ”Gheorghe Lazãr”
Plopeni, alãturi de profesori diriginþi
au participat, la sediul Penitenciarului
Ploieºti, la dezbaterea interactivã
“Adolescenþã fãrã delicvenþã”, iniþiatã
ºi organizatã de personalul Serviciului
de Educaþie ºi Asistenþã Psihosocialã.
Proiectul urmãreºte sã aibã un im-
pact important atât în rândul tinerilor,

„Adolescenþã fãrã delicvenþã”

cât ºi al persoanelor private de liber-
tate participante la activitate, sã con-
ducã la limitarea delicvenþei juvenile
prin conºtientizarea consecinþelor
comportamentelor infracþionale, dar
ºi sã contribuie la prevenirea abando-
nului ºcolar.

Ateliere de lucru au vizat, în prin-
cipal, informarea ºi conºtientizarea
adolescenþilor cu privire la rãspun-

derea penalã în cazul minorilor ºi tine-
rilor, tipurilor de infracþiuni, consecin-
þele ºi cauzele comiterii de infracþiuni,
alternative sociale dezirabile. Cu a-
ceastã ocazie, elevii prezenþi la acti-
vitate au avut posibilitatea sã discute
interactiv cu ºapte persoane private
de libertate clasificate în regim semi-
deschis ºi cu psihologii sistemului
penitenciar. Atelierele au fost moder-
ate de doamna subcomisar de peni-
tenciare Toma Magdalena, director
adjunct Educaþie ºi Asistenþã Psiho-
socialã din cadrul Penitenciarului
Ploieºti. Scopul acestor ateliere co-
mune este de a creºte gradul de
conºtientizare de cãtre elevi ºi de
cãtre persoanele condamnate cu
privire la cauzele, condiþiile favori-
zante, factorii de risc, precum ºi con-
secinþele juridice ºi sociale ale infrac-
þiunilor. Prin acþiunea comunã a
familiei, a ºcolii, a instituþiilor sociale,
printre care si instituþia penitenciarã,
se pot dezvolta deprinderi sociale
dezirabile ºi se contribui la însuºirea
exigenþelor sociale ºi morale.

Ziua de 1 Decembrie a fost mar-
catã într-un mod semnificativ, cu totul
special, la Buºteni, pentru cã trenul
Regal a oprit pentru prima datã la
peronul gãrii din localitate. Principesa
Margareta ºi Principele Radu au fost
întâmpinaþi pe covorul roºu, în cadrul
unei ceremonii festive, de cãtre pri-
marul Emanoil Savin. Cu acest prilej,
alteþele lor au fost primite, potrivit tra-
diþiei, cu pâine ºi sare ºi cu buchete
de trandafiri în culorile tricolorului.

Familia Regalã a vizitat Monu-
mentul ”Ultima Grenadã” al Capora-
lului Muºat, o construcþie simbol a
cinstirii eroismului ostaºilor români,
situatã în faþa gãrii din Buºteni. Acest
ansamblu monumental a fost inau-
gurat chiar pe 1 Decembrie ºi a fost
reabilitat prin Programul Operaþional
Regional ºi co-finanþat de Uniunea
Europeanã, iar statuia Caporalului
Muºat a fost restauratã cu fondurile
proprii  ale  Primãriei Buºteni. Au fost
restaurate ºi cele douã efigii din bronz
care îi reprezintã pe Regina Maria a
României ºi pe Regele Ferdinand I.

Alteþele lor regale au fost însoþite
apoi de cãtre primarul oraºului Buº-
teni, Emanoil Savin, pânã la Braºov.
Acesta a fost invitat, împreunã cu soþia
sa, sã le fie alãturi într-o scurtã cãlãtorie
cu trenul regal.

În cuvântul sãu, Emanoil Savin a

Trenul Regal a oprit pentru
prima oarã la Buºteni,

de Ziua Naþionalã a României

subliniat urmãtoarele: “La acest mo-
ment aniversar, recunoºtinþa ºi res-
pectul nostru se îndreaptã spre toþi
românii care, cu sufletul, cu braþul
înarmat sau cu mintea, au fãcut po-
sibilã Marea Unire.(…) Pe mine, ca ºi
cetãþean ºi primar al oraºului Buºteni,
ziua de 1 Decembrie mã face sã mã
simt mândru cã sunt român, cã apar-
þin României. Am convingerea cã Ziua
Naþionalã este un prilej de mândrie
patrioticã pentru noi toþi! La mulþi ani,
români! La mulþi ani, România!”.

Bogdan Creþu, fost poliþist în Comarnic, a murit duminicã, în urma unui
accident rutier petrecut în localitatea Breaza. Bãrbatul, care se afla la volanul
unui Matiz, a pierdut controlul volanlului ºi a intrat în plin într-o autobasculantã
care staþiona. În urma impactului violent, ºoferul a suferit rãni grave. Echipajul
de la Serviciul de Ambulanþã Prahova, solicitat sã acorde primul ajutor, l-a gãsit

pe fostul poliþist conºtient, însã
acesta a decedat în drum spre
spitalul din Câmpina.

Bogdan Creþu, în vârstã de
40 de ani, fost agent de ordine
publicã la Comarnic, era cunos-
cut cu afecþiuni medicale, aces-
ta fiind ºi motivul pentru care
se pensionase anticipat. Cel mai
probabil, accidentul în urma cã-
ruia ºi-a pierdut viaþa a fost pro-
vocat tot din cauza problemelor
sale de sãnãtate. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Începând cu luna decembrie 2016 au intrat în vigoare
normele de aplicare a OUG 60/2016 ce prevãd un pachet de
mãsuri active pentru stimularea ocupãrii forþei de muncã pentru
cele douã categorii de beneficiari ai serviciilor oferite de Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã: persoanele aflate
în cãutarea unui loc de muncã ºi angajatorii, iar finanþarea
este asiguratã din fonduri naþionale ºi europene.

Astfel, prin modificãrile aduse Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi al ocupãrii forþei de muncã,
sunt introduse  noi servicii acordate ºomerilor, creºte cuantumul
primelor de mobilitate ºi se modificã modalitatea de acordare
a acestora , este introdusã prima de activare, cresc subvenþiile
acordate agenþilor economici pentru angajarea ºomerilor.

Normele metodologice adoptate stabilesc modalitatea
practicã de acordare a primelor de activare, încadrare, instalare
de care beneficiazã la angajare persoanele fãrã un loc de
muncã, precum ºi documentele în baza cãrora se obþin aceste
drepturi. Aceste documente vor fi depuse personal, prin
scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prin fax sau
e-mail, la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã judeþeanã
(acolo unde persoana se aflã în evidenþã).

Vor putea beneficia de prima de instalare ºi persoanele
de cetãþenie românã care ºi-au exercitat dreptul de liberã
circulaþie a lucrãtorilor în spaþiul UE ºi Spaþiul Economic Euro-
pean pe o perioadã de cel puþin 36 de luni ºi care îndeplinesc
condiþiile legale.

Beneficiarii acestor drepturi vor avea obligaþia sã prezinte
la agenþia de ocupare a forþei de muncã teritorialã la care sunt
înregistraþi ºi care le-a stabilit ºi acordat drepturile respective
sau la care le-a fost transferat dosarul ca urmare a schimbãrii
domiciliului sau stabilirii reºedinþei într-o localitate din alt judeþ,
dovada emisã de angajator cã sunt încadraþi. Pot beneficia de
primele de mobilitate, respectiv prima de încadrare sau cea
de instalare, persoanele care au domiciliul sau reºedinþa ori îºi
stabilesc noul domiciliu sau noua reºedinþã în zonele prevãzute
în Planul naþional de mobilitate care se aprobã ºi se actua-
lizeazã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice.

De asemenea, normele prevãd explicit procedura ºi docu-
mentele pe care trebuie sã le depunã angajatorii pentru a
beneficia de stimulentele acordate pentru angajarea
persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã.

Pachetul de mãsuri active pentru stimularea ocupãrii forþei
de muncã conþine o serie de mãsuri de stimulare a ocupãrii,
între care menþionãm: acordarea unei prime de activare în
valoare de 500 lei neimpozabilã ºomerilor înregistraþi care nu
beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, în situaþia în care se
angajeazã cu normã întreagã, pentru o perioadã de cel puþin 3
luni; schimbarea cuantumului ºi modalitãþii de acordare a
primei de încadrare în situaþia ºomerilor care se încadreazã în
muncã într-o altã localitate – cuantumul primei se calculeazã
la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporþional cu nu-
mãrul de zile în care persoanele în cauzã desfãºoarã efectiv
activitatea la angajatorul la care se realizeazã încadrarea în

muncã. Se va acorda lunar pentru o perioadã de 12 luni
ºomerilor înregistraþi la agenþiile pentru ocuparea forþei de
muncã care se încadreazã, potrivit legii, într-o localitate situatã
la o distanþã mai mare de 15 km de localitatea în care îºi au
domiciliul stabil sau reºedinþa; schimbarea cuantumului ºi
modalitãþii de acordare a primei de instalare – aceasta se
acordã persoanelor înregistrate ca ºomeri la agenþiile pentru
ocuparea forþei de muncã care se încadreazã în muncã, potrivit
legii, într-o altã localitate situatã la o distanþã mai mare de 50
km faþã de localitatea în care îºi au domiciliul sau reºedinþa ºi
ca urmare a acestui fapt, îºi schimbã domiciliul sau îºi stabilesc
reºedinþa în localitatea respectivã sau în localitãþile învecinate
acesteia.

Prima de instalare se acordã în cuantum diferenþiat, dupã
cum urmeazã:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca ºomeri la
agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã ºi care se înca-
dreazã în muncã, potrivit legii, într-o altã localitate ºi, ca urmare
a acestui fapt, îºi schimbã domiciliul;

b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoþite de
membrii familiei care îºi schimbã domiciliul;

c) în cazul în care ambii soþi îndeplinesc condiþiile de
acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar
celãlalt va primi o primã de instalare în cuantum de 3.500 lei;

d) în situaþia în care persoanelor care îndeplinesc condiþiile
de acordare a primei de instalare li se asigurã de cãtre
angajator sau autoritãþile publice locale sau centrale, locuinþã
de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri
ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiazã,
fiecare, doar de o primã de instalare în cuantum de: 3.500 lei
pentru situaþiile prevãzute la punctele a) ºi c); 6.500 lei pentru
situaþia prevãzutã la punctul b);

Modificarea cuantumului subvenþiilor acordate
angajatorilor, astfel:

Angajatorii care încadreazã în muncã, pe duratã
nedeterminatã, absolvenþi ai unor instituþii de învãþãmânt,
ºomeri în vârstã de peste 45 de ani, ºomeri de lungã duratã,
tineri NEET, ºomeri care sunt pãrinþi unici susþinãtori ai familiilor
monoparentale sau persoane cu handicap primesc lunar,
pentru fiecare persoanã angajatã din aceste categorii, pe o
perioadã de 12 luni, o sumã în cuantum de 900 lei, cu obligaþia
menþinerii raporturilor de muncã sau de serviciu cel puþin 18
luni; angajatorii care încadreazã în muncã pe duratã
nedeterminatã absolvenþi din rândul persoanelor cu handi-
cap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o sumã în
cuantum de 900 lei pe o perioadã de 18 luni; angajatorii care
încadreazã în muncã ºomeri care, în termen de 5 ani de la
data angajãrii, îndeplinesc, conform legii, condiþiile pentru a
solicita pensia anticipatã parþialã sau de acordare a pensiei
pentru limitã de vârstã, dacã nu îndeplinesc condiþiile de a
solicita pensia anticipatã parþialã, beneficiazã lunar, pe
perioada angajãrii, pânã la data îndeplinirii condiþiilor respec-
tive, de o sumã în cuantum de 900 lei.

Un fost poliþist din Comarnic
ºi-a pierdut viaþa în urma unui accident

Noile mãsuri active pentru
stimularea forþei de muncã

Mihail Marinescu

Volumul comerþului cu amãnuntul
în România a crescut cu 8,7% în luna
octombrie 2016, comparativ cu ace-
eaºi lunã a anului trecut, fiind pentru a
doua lunã consecutiv în care România
este devansatã doar de Luxemburg, în
topul statelor membre ale Uniunii Euro-
pene cu cele mai mari creºteri ale comer-
þului cu amãnuntul, aratã datele pu-
blicate, luni, de Oficiul European de Sta-
tisticã (Eurostat).

În zona euro, comerþul cu amã-
nuntul a crescut cu 2,4% în ritm anual,
în timp ce în Uniunea Europeanã s-a
înregistrat un avans de 3,5%. Comerþul
cu amãnuntul în UE 28 a fost influenþat
de faptul cã vânzãrile de produse non-
alimentare au crescut cu 4,9%, în timp
ce vânzãrile de alimente, bãuturi ºi þigãri
s-au majorat cu 2,5% iar vânzãrile de
combustibili au crescut cu 1,9%.

În luna octombrie 2016 comparativ

cu luna septembrie 2016, comerþului
cu amãnuntul în România a înregistrat
o creºtere de 0,4%. Comerþul cu amã-
nuntul, de la o lunã la alta, a crescut cu
1,1% în zona euro ºi cu 1,2% în UE 28, în
principal ca urmare a faptului cã vânzã-
rile de produse non-alimentare au cres-
cut cu 2,3%, în timp vânzãrile de com-
bustibili au scãzut cu 0,9%. În rândul
statelor membre UE, cele mai mari creº-
teri ale comerþului cu amãnuntul au fost
înregistrate în Slovenia (3,7%), Luxem-
burg (2,9%), Germania (2,4%) ºi Marea
Britanie (2%).

În cazul României, Institutul Naþio-
nal de Statisticã (INS) a informat cã la
nivelul lunii octombrie cifra de afaceri
din comerþul cu amãnuntul (cu excepþia
comerþului cu autovehicule ºi motocicle-
te), faþã de luna precedentã, a scãzut ca
serie brutã cu 0,2% ºi a crescut ca serie
ajustatã în funcþie de numãrul de zile
lucrãtoare ºi de sezonalitate cu 0,5%.

România, locul secund în UE la creºterea
comerþului cu amãnuntul ºi în luna octombrie
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Ignorând frigul, mii de ploieºteni – de la copii
la vârstnici – au þinut sã asiste la ceremoniile mili-
tare urmate de activitãþi artistice organizate de
municipalitate cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Naþionale
a României, în locul devenit deja tradiþional – mo-
numentul domnitorului Mihai Viteazul, de pe Bule-
vardul Republicii. Pe lângã persoanele care asigurã
conducerea administrativã a municipiului ºi a
judeþului, precum ºi a nelipsiþilor politicieni, la cere-
monie au putut fi vãzuþi ºi veterani de rãzboi.

Ceremoniile militare au început cu intonarea
Imnului de Stat al României, dupã care un sobor
de preoþi a oficiat serviciul religios în memoria celor
care ºi-au dat viaþa pe câmpurile de luptã pentru
libertatea þãrii. Oficialitãþile au þinut scurte discursuri,
dupã care au fost depuse coroane, jerbe ºi buchete
de flori la monumentul lui Mihai Viteazul.

Mulþimea de oameni ºi-a îndreptat, apoi, aten-
þia spre Bulevard, pentru cã urma sã se înceapã
defilarea militarã. Au putut fi vãzute maºini ºi au-

Mii de ploiºteni au sãrbãtorit Ziua Naþionalã
tospeciale ale Armatei, Poliþiei, Jandarmeriei, ISU
ºi SRI, poliþiºti, militari, jandarmi, parada militarã
fiind încheiatã de Fanfara Consiliului Judeþean Pra-
hova. Aproape fiecare persoanã din public era înzes-
tratã cu o camerã de filmat sau cu un aparat foto,
încercând sã imortalizeze aceste momente tra-
diþionale ºi emoþionante. Pe timpul defilãrii, cerul
senin al Ploieºtiului a fost survolat de avioane ale
Aerodromul Strejnic, oferind un spectacol frumos
cu ocazia Zilei Naþionale.

Ceremonialul retragerii cu torþe, organizat cu
începere de la ora 18:00, a încheiat seria de eveni-
mente dedicate Zilei Naþionale a României. Repre-
zentanþi ai Grupãrii mobile de Jandarmi Ploieºti, ai
Poliþiei Locale Ploieºti ºi ai altor structuri din cadrul
MAI au însoþit Fanfara Consiliului Judeþean Prahova
pe traseul: Piaþa Palatului Culturii – Prefecturã –
Bulevardul Republicii – Catedralã – Monumentul
Mihai Viteazul.

Mihail Marinescu

În vârstã de 68 de ani acum, praho-
veanca Viorica Viºan este, probabil, una
dintre femeile din România care poate
spune, fãrã sã exagereze, cã a avut o
viaþã de coºmar, demnã de un scenariu
de film de groazã. În 1994, atunci când
era în floarea vârstei, la 44 de ani, a fost
chematã la Poliþie sã dea o simplã
declaraþie. S-a mai întors dupã zece ani.
Anchetatorii care investigau atunci o
crimã, petrecutã în Comarnic, au consi-
derat cã Viorica este principalul suspect
ºi au dispus arestarea ei. Ulterior, femeia
a fost ºi condamnatã definitiv la 17 ani
de închisoare, din care a executat cea
mai mare parte. Cu doar câteva luni de
a fi eliberatã din penitenciar, principalul
vinovat de crimã îºi recunoaºte fapta,
iar Viorica este lãsatã în libertate. Prea
târziu pentru femeia care a suportat atât
amar de vreme umilinþe ºi greutãþi deºi
nu era vinovatã cu nimic.

Dupã ce a fost eliberatã, praho-
veanca mai primeºte o loviturã. Statul
român nu-i acordã nicio despãgubire
pentru faptul cã a þinut-o încarceratã
degeaba zece ani. Femeia mai are un
singurã dorinþã acum. Sã aibã o
bãtrâneþe liniºtitã, dacã tinereþea i-a fost
zdruncinatã de oameni care nu au ºtiut
sã-ºi facã meseria. Liniºtea nu ºi-o va
gãsi, spune femeia, pânã ce nu va reuºi
sã-l priveascã direct în ochi pe procurorul
care a trimis-o nevinovatã în spatele
gratiilor.

Crima
Crima a avut loc în anul 1994, iar

victima a fost soacra Vioricãi Viºan, o
femeie de aproape 70 de ani la acea
datã. Bãtrâna locuia singurã, la o distan-
þã de câteva case de fiul ºi de nora ei.
Nu era în relaþii bune cu aceºtia, aºa cã
întâlnirile erau cât se poate de rare. La
un moment dat, vecinii constatã cã bã-
trâna, o femeie foarte activã ºi prezentã
pe strãzile din localitate, a dispãrut
brusc. A fost cãutatã acasã, dar nici urmã
de ea. Speriate, rudele au venit la Co-
marnic ºi au alertat autoritãþile, dar au
început cãutãrile ºi pe cont propriu. Dacã
nu au gãsit niciun indiciu în casã, una
dintre nepoate a mers în spatele casei
unde a verificat terenul sã vadã dacã
nu cumva cineva sãpase recent o groa-
pã. Instinctul a fost bun. Cadavrul bãtrâ-

nei a fost gãsit îngropat în grãdinã. A ur-
mat apoi ancheta fireascã în astfel de
cazuri, iar printre suspecþi s-a aflat ºi Vio-
rica Viºan, nora victimei. Vecinii ºtiau cã
cele douã femei nu se înþelegeau, iar
poliþiºtii au ales sã meargã pe aceastã
pistã.

M-au chemat
pentru o declaraþie

ºi m-am întors
dupã zece ani

“M-au chemat la poartã ºi mi-au zis
sã merg la Poliþie sã dau o declaraþie cu
datele pe care le ºtiam eu despre bãtrâ-
nã. Când am plecat, nu ºtiam unde mã
duc, la Câmpina, la Comarnic, la Ploi-
eºti…I-am spus copilului, care atunci
avea doar ºapte ani, sã stea cuminte cã
mama se întoarce repede acasã. Eram
convinsã de asta. De unde…M-am întors
dupã zece ani”, îºi aminteºte, de parcã
ar fi fost ieri, Viorica Viºan.

Femeia a fost arestatã preventiv,
încarceratã la Centrul de detenþie al IJP
Prahova de la Câmpina unde a ºi rãmas
pânã la finalul procesului. Viorica spune
cã totul a fost un coºmar ºi cã a rezistat
în spatele gratiilor doar cu ajutorul me-
dicamentelor. Mai mult, acum, dupã ce
totul a trecut, Viorica are curajul sã spunã
cã tot ceea ce a scris în declaraþia datã
la Poliþie i-a fost dictat de procuror.

“Procurorul dicta ºi eu scriam. Nu-
mi doream decât sã scap mai repede ºi
sã mã întorc acasã”, spune Viorica.

Condamnarea
O greºealã care avea sã-i atragã

mari necazuri. Recunoaºterea faptei a
dus la condamnarea ei definitivã. A pri-
mit o pedeapsã de 17 ani de închisoare
ºi a fost încarceratã la Penitenciarul de
Femei de la Târgºor. La puþin timp dupã
aceastã loviturã, Viorica primeºte o alta.
Soþul ei alege sã-ºi refacã viaþa, divor-
þeazã ºi se mutã cu o altã femeie cu
care trãieºte ºi în prezent.

“Copiii mei au fãcut foamea. Fetiþa
mea cea micã a fost luatã de o rudã la
Câmpina. A fost chin sã stau în închisoa-
re ºi sã ºtiu cã lor nu le este bine. Nu era
zi în care sã nu plâng. Nu mi s-au mai
uscat ochii de atunci”, spune Viorica.

Scrisoarea
La un moment dat, Viorica primeºte

o altã veste. Unul dintre bãieþii sãi, Florin
Cristian Viºan este arestat ºi el sub
acuzaþia de furt. Din închisoare, Cristian
face un auto-denunþ în care recunoaºte
cã el este cel care o omorâse pe bunica
sa, Aurelia Viºan, dar scrisoarea trimisã
de bãiat autoritãþilor nu este luatã în
considerare de prima datã. Dupã ani de
zile de la denunþ, o echipã de procurori
de la Parchetul Prahova decide sã se
uite mai atent asupra cazului Viºan. Are
loc o confruntare între mamã ºi fiu, un
nou proces, care se judecã de data
aceasta la Tribunalul Alba, iar Viorica este
lãsatã în libertate.

În septembrie 2007, la 13 ani de la
comiterea faptei, Florin Cristian Viºan,
fiul Vioricãi este condamnat la 15 ani
pentru omor. Mama sa, care executase
nevinovatã zece ani din pedeaspã,
ieºise deja de trei ani din închisoare ºi
încerca sã-ºi refacã viaþa.

“Solutia pe scurt: Condamnã pe
inculpatul VIªAN FLORIN CRISTIAN, fiul
lui Constantin ºi Viorica, nãscut la data
de 02.04.1975 în Buºteni, judeþul
Prahova, cetãþean român, studii – 8
clase, necãsãtorit, cu antecedente
penale, CNP – *********1899,
domiciliat în Comarnic, (…) judeþul Praho-
va, în prezent aflat în Penitenciarul Plo-
ieºti, pentru sãvârºirea infracþiunii de
omor calificat, prev. de art.174 rap. la
art.175 alin.1 lit.c C.pen., faptã din
noaptea de 07/08.10.1994, la pe-
deapsa de 15 ani închisoare ºi interzice-
rea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a
ºi b C.pen., pe o perioadã de 5 ani, cu
aplicarea disp. art.13 C.pen. Inculpatul
va fi lipsit de drepturile prevãzute de
art.64 alin.1 lit.a ºi b C.pen., în condiþiile
art.71 C.pen. Ia act cã inculpatul este
arestat în altã cauzã. Ia act cã pãrþile
vãtãmate Viºan Constantin, Viºan
Teodor, Viºan Radu Florin, Viºan Ion
Daniel ºi Matei Renata Mariana nu s-au
constituit pãrþi civile. În baza art.191
C.pr.pen., obligã inculpatul sã plãteascã
statului 2.000 lei cheltuieli judiciare,
onorariul apãrãtorului din oficiu urmând
a fi avansat din fondurile Ministerului
Justiþiei. (…) Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi 12.09.2007”.

Episodul Spania
Ajunsã acasã dupã zece ani de

regim de detenþie, Viorica Viºan a fãcut
tot posibilul sã-ºi refacã viaþa. Avea 54
de ani, o poveste urâtã în spate, soþul
divorþase de ea, dat trebuia sã supravie-
þuiascã. A decis sã plece din þarã ºi a
ales Spania. Rãmâne aici aproape doi
ani, dar ghinionul care a urmãrit-o în tot
acest timp nu s-a oprit la graniþã. “Îmi
era bine în Spania. Aveam unde sã stau,
unde sã lucrez, aveam un salariu, eram
cuminte, mã înþelegeam bine cu cei pen-
tru care lucram doar cã s-a întâmplat sã
fiu atacatã de hoþi în casã. A fost noap-
tea, hoþii au intrat pe geam ºi m-am
speriat foarte tare. Le-am spus ºefilor
mei sã mã ajute sã mã întorc în þarã
pentru cã nu voiam sã mor prin strãinã-
tate”, povesteºte Viorica.

Despãgubiri de
o mie de euro

Acasã, femeia a luat-o de la capãt.
Cu banii pe care îi câºtigase în Spania
ºi-a angajat un avocat ºi a dat statul în
judecatã pentru a obþine daune morale.
Din pãcate, lucrurile nu au fost favorabile
pentru Viorica nici de data aceasta. În
primã instanþã, Tribunalul Prahova îi
acordã femeii o pensie de 900 de lei pe
lunã, o sumã micã, în comparaþie cu
chinurile prin care trecuse, dar era un
venit. Doar cã, în urma recursului, Curtea
de Apel Ploieºti anuleazã ºi acest minim
efort pe care statul ar fi putu sã-l facã
pentru a o ajuta pe Viorica. Femeia rã-
mâne cu suma de 1000 de euro daune
morale, bani pe care nici în ziua de astãzi
nu i-a vãzut.

“Ce sã fac eu cu o mie de euro, cu
patru mii de lei? Nici nu-i mai vreau. Sã-
i opreascã ei”, spune Viorica.

Din nou în instanþã
Aceasta încearcã acum, tot în

instanþã, ca statul român sã accepte

faptul zã-i adauge la vechimea din mun-
cã cei zece ani pe care ea i-a petrecut în
spatele gratiilor. “Eu am acum 400 de
lei pensie. Ce pot sã fac cu ei? Înainte
de aceastã nenorocire eu aveam un ser-
viciu. Eram cameristã la hotelul Mon-
tana din Sinaia. Dacã nu ajungeam nevi-
novatã la închisoare, acum aveam ºi
eu o pensie normal  din care puteam sã
trãiesc. Am muncit în închisoare, la bu-
cãtãrie, la dispensar ºi în grãdinã. Nu
am stat degeaba acolo. Vreau ca anii
aceºtia sã-mi fie adãugaþi la vechime.
Este dreptul meu”, a precizat Viorica
Viºan.

Femeia spune cã nu doreºte mila
nimãnui. Chiar ºi acum, ajunsã la o vârs-
tã destul de înaintatã, nu se fereºte de
muncã. “Merg unde sunt chematã. Mun-
cesc cu ziua. Nu mi-e ruºine de muncã”,
spune Viorica.

Florin a ieºit din
închisoare

Deºi fiul ei ºi-a ispãºit pedeapsa ºi
a ieºit din închisoare, nu a reuºit încã sã
reia relaþiile cu mama sa. “El s-a cuminþit
acum. Stã în altã parte, nu stã cu mine.
Ne vedem, mã mai viziteazã, dar nu stã
mai mult de cinci minute. Cred cã îi este
ruºine încã”, mãrturiseºte Viorica.

Singura satisfacþie a acestei femei
care a trecut prin atâtea este cã fiica ei
cea micã, fetiþa de ºapte ani pe care a
lãsat-o în curte spunându-i cã se întoarce
repede acasã, a rãzbit singurã în viaþã,
chiar dacã în cea mai importantã perioa-
dã a fost departe de mama ei. “A fãcut o
facultate ºi este la casa ei”, povesteºte
Viorica Viºan.

Dupã atâþia ani în care s-a luptat cu
autoritãþile, pentru a-ºi gãsi dreptatea,
prahoveanca este decisã sã nu se lase
pânã ce, într-o bunã zi, va pleca la Ploieºti
ºi-l va cãuta pe procurorul care i-a distrus
viaþa. „Am sã-i spun doar atât? Dormiþi
bine? Copiii dumneavoastrã sunt bine?
Cã ai mei nu sunt!”. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Viorica Viºan, femeia care a fost
condamnatã la închisoare pentru
o crimã pe care nu a comis-o
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la aceastã competiþie, cele douã echi-
pe, de seniori ºi juniori ale þãrii noastre.
La juniori s-au obþinut 2 medalii de
aur, 3 de argint ºi 4 de bronz, iar la
seniori elevii români au fost premiaþi
cu 3 medalii de asur, 5 de argint ºi 7
de bronz.

Olimpicii români au fost însoþiþi ºi
pregãtiþi de profesorii Marius Nicoli
(Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova), Daniela Elena Lica (Centrul
de Excelenþã Prahova), Ciprian Cheº-
cã (Liceul Tehnologic „Costin Neniþes-
cu” din Buzãu) ºi studentul Radu Vi-
ºan (Universitatea Politehnicã Bucu-
reºti. Competiþia s-a desfãºurat în loca-
litatea bulgarã Shumen, în perioada
24-27 noiembrie, fiind la a VII-a ediþie
în format internaþional (iniþial con-
cursul se adresa exclusiv liceelor de
informaticã din þara gazdã). Au par-
ticipat loturi naþionale ºi echipe ale
mai multor licee cu profil informatic
din Bulgaria, România ºi Rusia.

Mihail Marinescu
(Sursã foto: Facebook)

Maria-Alexa Tudose ºi Vlad Ale-
xandru Niculae, elevi la Colegiul Na-
þional „Ion Luca Caragiale” din Ploieºti
ºi cursanþi ai Centrului de Excelenþã
Prahova au reuºit sã-ºi adjudece me-
dalii la ediþia din acest an a Turneului

Internaþional de Informaticã Shumen
din Bulgaria. Vlad Alexandru Niculae
a obþinut medalia de argint, iar Maria-
Alexa Tudose a intrat în posesia me-
daliei de bronz, cei doi fãcând parte
din lotul României care a participat

Medalii pentru Maria-Alexa Tudose ºi Vlad
Alexandru Niculae, elevi la C.N. „I.L.

Caragiale” Ploieºti, la Turneul Internaþional
de Informaticã Shumen din Bulgaria

În anul ºcolar 2016-2017, Colegiul „Spiru Haret” din Ploieºti a fost învingãtor la
etapa finalã a concursului de culturã generalã „The Best”.  În competiþie s-au înscris
23 de echipe, din care au rãmas în marea finalã numai 5. Competiþia a fost strânsã,
echipele venind cu un bagaj de cunoºtinþe pe mãsura provocãrilor date de Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Prahova. Dupã preselecþii, au rãmas în joc 21 de licee.
Acestea au fost împãrþite în semifinale în cinci grupe. Echipa cu cel mai bun punctaj
din fiecare grupã a ajuns în finala mult doritã. Pe  data de 19 noiembrie 2016 am
asistat la finala celui mai îndrãgit
concurs de culturã generalã din ju-
deþul Prahova, care a avut loc la
sala “Europa” a Consiliului Jude-
þean Prahova, unde au participat
echipe de câte patru elevi, care au
reprezentat Colegiul Naþional ,,Ale-
xandru Ion Cuza” Ploieºti, Colegiul
Economic ,,Virgil Madgearu” Plo-
ieºti, Colegiul Naþional ,,Nicolae Gri-
gorescu” Câmpina, Colegiul Na-
þional ,,Ion Luca Caragiale” Ploieºti
ºi Colegiul ,,Spiru Haret” Ploieºti.
Chiar dacã reprezentanþii Colegiu-
lui ,,Spiru Haret” Ploieºti au intrat în scenã ultimii, la finalul concursului ºcoala noas-
trã a câºtigat marele premiu. Echipa a fost formatã din Pascu George, clasa a IX-a E,
Radu Talida, clasa a X-a G, Sandu Cristian, clasa a XI-a C ºi Furtunã Ionuþ, clasa a XII-
a A. Echipa coordonatã de domnul profesor Bîlgã Gheorghe a obþinut mult doritul
trofeu ,,The Best”, cu 26 de puncte, întrecând toate celelalte colegii. Avem de
adresat mulþumiri galeriei, care a fost formatã din elevi, pãrinþi ºi profesori, dar ºi
profesorilor care ne-au pregãtit la clasã. Profesorii care au coordonat galeria au fost:
prof. Luminiþa Radu, prof. Cristina Dobricã, iar elevii galeriei au fost de la clasele a X-
a D, C, I, G, H ºi a IX-a E. Astfel, am arãtat cã o reuºitã implicã buna relaþie dintre
pãrinþi, elevi ºi profesori! Mii de mulþumiri ºi celorlalþi profesori care au avut inimile
aproape! Din salã s-a auzit în nenumãrate rânduri ,,Haide, haide, Spirule, ia-le toate
punctele!”. “Spiru, Spiru, fii învingãtor, acum!” Galeria nostrã ne-a încurajat ºi, deºi nu
am reuºit sã obþinem toate punctele puse în joc, am reuºit sã strângem un numãr
suficient de mare cât sã aducem trofeul în ºcoalã. Am demonstrat cã elevii haretieni
stau bine la capitolul culturã generalã! Acest concurs ne-a oferit o puternicã experienþã
de viaþã! Am câºtigat concursul “THE BEST”! Felicit familia colegiului: membrii echipei,
galeria, profesorii colaboratori, pãrintii implicaþi ºi, nu în ultimul rând, conducerea
colegiului. Îi felicit, de asemenea, pe toþi finaliºtii! Calitatea lor ne-a fãcut sã fim
MARI.

Mulþi participanþi, un singur învingãtor la
cea de-a V-a ediþie a concursului „The Best”:

Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti (Premiul I)

În vederea promovãrii unui demers didactic modern,
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiintifice pune la
dispoziþia profesorilor care predau fizicã ºi a tuturor persoa-
nelor interesate o nouã abordare, dezvoltatã în ultimii 5 ani
în cadrul proiectului „aFizica altfela”, derulat de CEAE ºi Socie-
tatea Românã de Fizicã.

Ideea de bazã a proiectului este conceptul de învãþare
prin investigaþie de tip inductiv (Inquiry Based Learning). Un
elev învaþã prin investigaþie atunci când se aflã în faþa unei
probleme, când studiaãa cu atenþie datele ºi relaþiile cauzale,

Dupã câteva zile fãrã ºcoalã, ca urmare sãrbãtorilor Sf. Andrei ºi Ziua Naþionalã
a României, elevii ºi cadrele s-au întors luni, 5 decembrie, în sãlile de cursuri. Se
continuã, astfel, ultimele sãptãmâni din primul semestru, care se va încheia pe 3
februarie 2017. Pânã atunci, însã, vine vacanþa de iarnã, care începe în ajunul
Crãciunului, 23 decembrie fiind ultima zi de ºcoalã din acest an calendaristic.
ªcolile urmeazã sã-ºi redeschidã porþile pe 9 ianuarie.

Semestrul al doilea începe pe data de 13 februarie 2017, cu durata pânã pe
16 iunie 2017. Vacanþa intersemestrialã este între 4 ºi 12 februarie 2017, iar cea
de primãvarã între 19 ºi 30 aprilie 2017).

Pentru clasele terminale din învãþãmântul liceal, anul ºcolar se încheie în data
de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017.

Mihail Marinescu

Elevii au mari ºanse sã scape de
chinul nenumãratelor teme pe care pro-
fesorii le dau de fãcut acasã, ministrul
Educaþiei anunþând cã va publica un or-
din care sã-i opreascã pe profesori sã le
mai dea elevilor volume mari de teme
pentru acasa. Fie cã este vorba despre
Limba Românã, Matematicã, Muzica,
Desen sau Geografie, limbi strãine, elevii
sunt bombardaþi cu tot felul de teme.

De asemenea, parintii se plâng, de
multe ori, cã cei mici sunt extenuaþi dupã
orele petrecute la ºcoalã, iar când ajung
acasã trebuie sã lucreze câteva ore bu-
ne zilnic la teme. Astfel, nu mai existã
timp pentru odihna, relaxare, joacã,
ceea ce este îngrijorãtor.

„Sa lãsãm deoparte ipocrizia. Noi,
oamenii maturi, aºteptam vara ca sã

ne relaxãm, sã ne odihnim, iar o elevã
sau un elev care are 7, 8, 9 ani, 11 ani,
trebuie sã lucreze în continuu, în aºa fel
încât în septembrie, când ajunge la ºcoa-
lã, sã nu o supere pe doamna învãþãtoa-
re sau pe doamna dirigintã ºi sã vinã cu
caietul de teme fãcut”, a arãtat ministrul
Educaþiei, Mircea Dumitru.

Potrivit noii reglementãri ministe-
riale, în cazul învãþãmântului primar, tim-
pul destinat temelor nu va depaºi o orã,
excepþie fãcând clasa pregãtitoare, în
timp ce elevii de gimnaziu nu ar trebui
sã petreacã mai mult de douã ore fã-
când teme pentru acasã. În ceea ce-i
priveºte pe elevii de liceu, aceºtia nu
vor fi prinºi în ordin, a explicat Dumitru,
lasând libertate totalã profesorilor de
liceu.

S-au întors la ºcoalã!

Mai puþine teme pentru acasã!

Mihail Marinescu

La Palatul Naþional al Copiilor a avut
loc, la final de lunã noiembrie,  festivita-
tea de premiere a olimpicilor români
care s-au remarcat în anul 2016 la con-
cursurile internaþionale (pe discipline
ºcolare ºi sportive), premierea fiind fã-
cutã de prof. Mircea Dumitru – ministrul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice.

Printre premianþi s-au numãrat ºi
elevi din judeþul Prahova: la competiþii
ºcolare: Andreea Diana Manolescu (cla-
sa a XII-a la C.N. „IL. Caragiale” Ploieºti,
prof. Niculina Bercea) – locul III la Olim-
piada Internaþionalã de Lecturã; Maria
Alexa Tudose (clasa a VIII-a la Colegiul
Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti, prof.
Elena Daniela Lica) – medalie de aur la
Olimpiada Balcanicã de Informaticã
pentru Juniori; Theodor Cucu (clasa a X-
a la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof.
Valentina Cojocaru ºi Magdalena Roxa-
na Dincã) – medalie de bronz la Olimpa-
da Internaþionalã de Lingvisticã; Alexan-
dra Alexiu (clasa a X-a la C.N. „Mihai
Viteazul” Ploieºti, prof. Ion Lumezeanu,
Maria Marin, Florina Miricel ºi Gabriela
Nedelcu) – medalie de argint la Olim-
piada Internaþionalã ªtiinþele Pãmân-
tului; Artemis Ioana Lontoº (clasa a IX-a
la Colegiul Naþional „N. Iorga” Vãlenii de
Munte, prof. Fryganiotis Dimitris) –
premiul III la Olimpiada Internaþionalã a
Elenismului; Alexandra Cristina Necula
(clasa a VII-a la ªcoala „Sf. Vineri” Ploieºti,
prof. Cristina Musgociu) – premiul III la
Olimpiada Internaþionalã de Lecturã. La

competiþiile sportive sunt evidenþiaþi:
Andrei Pârlogea (clasa a X-a la Colegiul
Tehnic „Elie Radu” Ploieºti, prof. Mihai
Trandafirescu) – medalie de aur la judo;
Marius Colþ (clasa a X-a la C.N. „Carmen
Sylva”, prof. Doru Munteanu) – medalie
de bronz judo; Alexandru Stelian Comã-
niþã (clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Vic-
tor Slãvescu” Ploieºti, prof. Doru Mun-
teanu) – locul V la judo.

În total, au fost recompensaþi 202
elevi câºtigãtori a 227 distincþii (3 premii
I absolute, 48 de medalii de aur/premii

I, 82 de medalii de argint/premii II, 53
de medalii de bronz/premii III ºi 41 de
menþiuni) la olimpiadele internaþionale
sau regionale pe discipline (juniori ºi
seniori). De asemenea, au fost premiaþi
cei 215 profesori care i-au pregãtit,
precum ºi cele 100 de ºcoli din care
provin laureaþii.

Potrivit reglementãrilor în vigoare,
pentru acest tip de distincþii, cuantu-
murile premiilor sunt urmãtoarele:
12.545 lei - premiul I absolut (obþinut
cu punctaj maxim), 9.720 lei - premiul
I/medalie de aur, 8.330 lei - premiul al
II-lea/medalie de argint, 5.950 lei -
premiul al III-lea/medalie de bronz ºi
4.065 lei - menþiune (sau diplome echi-
valente). Sumele în bani acordate
elevilor care s-au impus în competiþiile
regionale (olimpiade balcanice de se-
niori ºi juniori, Olimpiada Internaþionalã

Pluridisciplinarã Tuymaada, Olimpiada
de Informaticã a Europei Centrale,
Olimpiada de Chimie „D.I. Mendeleev”
etc.) sunt: 4.440 lei - premiul I/medalie
de aur, 3.785 lei - premiul al II-lea/
medalie de argint, 2.945 lei - premiul al
III-lea/medalie de bronz ºi 2.550 lei -
menþiune (sau diplome echivalente).

În virtutea succeselor (91 de premii/
medalii) repurtate în concursurile
internaþionale sportive (individual sau
pe echipe), au fost premiaþi ºi 112 elevi/
sportivi, respectiv 48 de profesori/

antrenori care le-au asigurat pregãtirea.
Pentru performanþele înregistrate în

competiþiile internaþionale sportive,
valorile premiilor au urmãtoarele cuan-
tumuri: 4.000 lei - premiul I, 3.000 lei -
premiul II, 2.500 lei - premiul III, 2.000
lei - locul IV, 1.500 lei - locul V ºi 1.000
lei - locul VI.

Profesorul/profesorii care au pregã-
tit elevul/elevii au primit un singur pre-
miu, în cuantumul cel mai mare prevãzut
pentru unul din elevii sãi/lor. Pentru ºcoa-
la pe care elevul/elevii o frecventeazã
sau a/au frecventat-o s-a acordat câte
un premiu, în cuantumul prevãzut pen-
tru fiecare elev premiat. În acest ultim
caz, sumele primite vor fi utilizate pentru
dotãri destinate sprijinirii eficienþei pro-
cesului de învãþãmânt. Fondul total de
premiere alocat de MENCª este de
3.516.755 lei.

Prof. Luminiþa Radu, prof. Cristina Dobricã, prof. Gheorghe Bîlgã
Elev: Talida Radu, clasa a X-a G

reuºind sã gãseascã cea mai bunã soluþie, rolul profesorului
fiind de facilitator al cunoaºterii ºi de partener al elevilor în în-
vãþare. Rezultatul concret al derulãrii acestui proiect îl cons-
tituie formarea în decurs de 5 ani a profesorilor de fizicã din
24 de judeþe pentru aplicarea la clasa a noilor metode de
abordare a temelor din fizicã, incluse în „Ghidul metodologic
de predare a fizicii”.

Documentele-suport menþionate în scrisoarea metodicã:
nota explicativã a proiectului, referinþele bibliografice, o arhivã
conþinând exemple de proiectare a unitãþilor de învãþare
pentru teme din clasele a VI-a, a VII-a ºi a VIII-a ºi un document
conþinând resursele web, pot fi descãrcate de pe site-ul
Ministerului Educaþiei. Mihail Marinescu

În atenþia profesorilor de fizicã

Elevii olimpici internaþionali din Prahova ºi
profesorii lor, premiaþi de ministrul Educaþiei

Mihail Marinescu
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În urma mediatizãrii problematicii transplan-
tului pulmonar din România ºi analizãrii pãrerilor
experþilor, Grupul de lucru pentru Transplant
Pulmonar al Societatãþii Române de Pneumolo-
gie doreºte sã-ºi exprime urmãtorul punct de
vedere:

În acest moment sistemul sanitar din Ro-
mânia NU este pregãtit sã susþinã în deplinã
siguranþã pentru pacient transplantul pulmonar.
Susþinem aceast punct de vedere prin urmã-
toarele argumente:

-          Deºi actul operator (operaþia în sine)
poate fi sustenabil la noi în þarã, monitorizarea
post-transplant ºi managmentul al complicaþiilor
postransplant, NU SUNT FIABILE ÎN ACEST
MOMENT ÎN ROMÂNIA.

-          Procedurile complexe care trebuie
executate postransplant pentru a diagnostica
ºi trata aceste complicaþii postransplant pul-
monar, extrem de frecvente ºi complexe NU POT
FI EFECTUATE CORECT SI COMPLET în acest
moment în România pentru cã necesitã
urmãtoarele coordonate:

1.      O echipã medicalã extinsã, multidiscipli-
narã cu o vastã experienþã în domeniu: ATI, pneu-
mologie, reabilitare, radiologie, bronhologie in-
tervenþionalã, cardiologie inclusiv  intervenþiona-
lã, anatomie patologica – ACEASTA NU ESTE
DISPONIBILÃ ÎN ACEST MOMENT ÎN ROMÂNIA.

2.      Medicii specialiºti din România (ATI,
pneumologie, reabilitare, radiologie, bronhologie
interventionalã, cardiologie, anatomie patologicã)
cu pregãtire standard NU POT ASIGURA
ACESTE ÎNGRIJIRI POSTRANSPLANT FÃRÃ O
PREGÃTIRE AMPLÃ DE DE DURATÃ ÎN CEN-
TRE SPECIALIZATE.

3.       Dotãrile corespunzãtoare pentru
aceasta echipã multidisciplinarã, laboratoarele
ºi dotãrile aferente - NU EXISTÃ ÎN ACEST MO-
MENT ÎN ROMÂNIA.

4.       Medicaþia posttransplant imunosupre-
soare (pentru scãderea imunitãþii ºi diminuarea
riscului de rejet, de respingere a organului trans-
plantat) antimicoticã (împotriva fungilor, ciuper-
cilor), antiviralã, antibioticã de ultimã generaþie
etc presupune costuri imense ºi necesitã obli-
gatoriu absenþa oricãrei discontinuitãþi în furni-
zarea acestor medicamente - ÎN ACEST MO-
MENT ÎN ROMÂNIA ACEST LUCRU NU ESTE
POSIBIL.

“Experimente de transplant” au avut loc ºi
în Turcia (1999) cu o ratã de supravieþuire de
0%. Colegii noºtri din Ungaria au realizat
începând cu sfârºitul anului 2015 ºi începutul
anului 2016 transplantul de plamâni la Buda-
pesta dupã o perioadã de  ani, în care au lucrat
ºi au dobândit experienþã profesionalã sub în-
drumarea colegilor de la Viena. Inclusiv în acest
moment cazurile complicate din þara lor se
opereazã la Viena. Menþionãm ca Viena este

singurul centru care ne-a oferit suportul logis-
tic ºi medical pentru aceºti pacienþi. Centrul uni-
versitar AKH Viena este centrul de referinþã
pentru majoritatea þãrilor din Europa de Est ºi
Centralã.

Pânã în acest moment au fost transplantaþi
38 de pacienþi români de cãtre spitalul univer-
sitar AKH Viena, care sunt monitorizaþi în cen-
trele de referinþã din þarã (Bucureºti, Timiºoara,
Iaºi, Cluj) în strânsã colaborare cu echipa de
post-transplanta centrului AKH Viena. Aceºti
pacienþi sunt regulat examinaþi de centrul din
Viena deoarece rata de mortalitate ridicatã post-
transplant se datoreazã în special complicaþiilor
apãrute post-interventie chirurgicala. (fenome-
nul de rejet, DE RESPINGERE, de organ).

În aceste centre din Romania existã spe-
cialiºti doar cu o experienþã MINIMÃ în acest
domeniu (de monitorizare ºi evaluare post-
transplat). Complicaþiile severe  ce pot  apare

atât imediat postoperator cât ºi la distanþã pot
periclita grav viaþa pacientului. De aceea este
esenþialã susþinerea colegilor de la Viena. De
asemenea, foarte mult timp centrul universitar
din Viena a fost singurul centru care a rãspuns
pozitiv cererilor noastre disperate pentru
interveþie la aceºti pacienþi critici. Nu a existat ºi
nici nu existã suspiciunea asupra colegilor noºtrii
de “trafic de organe”, acest termen fiind vehi-
culat mult prea uºor ºi fãrã nici o bazã funda-
mentatã. De mulþi ani singura clinicã care rãs-
punde pozitiv la cererile de ofertã pentru trans-
plantul pulmonar este AKH Viena. Între þara
noastrã (reprezentatã de Agenþia Naþionalã de
Transplant) ºi Eurotransplant existã un acord
reînnoit de ministrul Sãnãtãþii, toate procedurile
respectand legislaþia în vigoare.

În cadrul Societãþii Române de Pneumo-
logie s-a constituit  din  6 octombrie 2016 grupul
de lucru pentru Transplant Pulmonar, sub coor-
donarea d-lui Prof. Univ. Dr. Ioan Cordoº, grup
care nu a fost consultat pânã în acest moment
în aceastã problematicã. Ne-am bucura ca în
urma acestor dezbateri publice sã se gãseascã
o soluþie rapidã în favoarea pacienþilor care
necesitã transplant. Ne manifestãm încã o datã
îngrijorarea în privinþa forþãrii acestui act medi-
cal. Societatea Românã de Pneumologie îºi
manifestã sprjinul necondiþionat în soluþionarea
pozitivã a acestei situaþii”.

Societatea Româna de Pneumlogie
Grupul de lucru pentruTransplant

Pulmonar al Societãþii  Române de
Pneumologie

Purtãtor de cuvânt,
Coordonator

Conf. Univ. Dr. Cristian Oancea
Prof. Univ. Dr. Ioan Cordoº

Comunicat de presã al Societãþii Române de Pneumologie
referitor la activitatea de transplant pulmonar

Guvernul a aprobat
Strategia naþionalã pentru
sãnãtatea mintalã a

copilului ºi adolescentului 2016-
2020, care pune accent pe compo-
nenta de prevenire a tulburãrilor
mintale în rândul acestui segment de
populaþie, spre deosebire de sistemul
public actual de servicii în acest do-
meniu, orientat mai mult spre curativ,
în detrimentul prevenþiei. Strategia
urmãreºte reducerea riscurilor ºi
incidenþei problemelor ºi tulburãrilor
de sãnãtate mintalã în rândul copiilor
ºi al adolescenþilor, iar în cazul celor
cu risc sau cu tulburãri de sãnãtate
mintalã - o funcþionare adaptatã în
societate, pe cât posibil în mod activ
ºi independent, precum ºi refacerea
echilibrului grupului social, familial ºi
profesional în care aceºtia trãiesc.

Elementul central al strategiei îl
reprezintã crearea unui sistem inte-
grat medico-socio-educaþional care sã
punã accentul pe persoanã ºi nu pe
pacient, ºi care sã asigure sprijin
personalizat fiecãrui copil sau adoles-
cent expus diferitelor riscuri asociate
tulburãrii de sãnãtate mintalã. În
acest scop, sunt stabilite trei arii de
acþiune identificate ca prioritare de
cãtre Centrul Naþional pentru Sãnã-
tate Mintalã ºi Luptã Antidrog
(CNSMLA), ºi anume:

- Conºtientizarea ºi informa-
rea populaþiei cu privire la starea de
bine ºi dezvoltarea socio-emoþionalã
a copiilor ºi adolescenþilor;

- Prevenþia ºi depistarea tim-
purile a dificultãþilor socio-emoþionale
ºi comportamentale ale copiilor ºi
adolescenþilor;

- Dezvoltarea serviciilor de
tratament ºi intervenþii specializate,
educaþionale ºi psihologice adresate
copiilor ºi pãrinþilor cu tulburãri de
sãnãtate mintalã.

Raportat la prima arie de acþiune,
calendarul general pentru implemen-
tarea strategiei prevede, începând din
2017, derularea unor campanii naþio-
nale, regionale ºi locale ºi seminarii
educaþionale pentru promovarea
sãnãtãþii mintale a copiilor ºi adoles-
cenþilor, prin parteneriat între sistemul
de educaþie, sistemul de sãnãtate,
sistemul de servicii sociale ºi sistemul
de justiþie. Din 2018, sunt prevãzute
acþiuni pentru formarea cadrelor di-
dactice, medicilor de familie, medicilor
pediatri, medicilor ºcolari, asistenþilor
medicali comunitari ºi asistenþilor
sociali, prin dezvoltarea modulelor de
psihologie a copilului ºi a unui cur-
riculum de formare, cu focalizare pe
managementul comportamental, dez-
voltarea competenþelor sociale,

emoþionale ºi vocaþionale ºi pe sãnãta-
tea mintalã a copilului ºi adolescen-
tului. De asemenea, vor fi organizate
sesiuni de informare pentru pro-
curorii ºi judecãtorii specializaþi în
soluþionarea cauzelor cu minori.

În ceea ce priveºte prevenþia ºi
depistarea timpurile a copiilor ºi ado-
lescenþilor cu risc de a dezvolta
tulburãri de sãnãtate mintalã, la
nivelul CNSMLA este prevãzutã, din
2017, crearea ºi administrarea unei
baze de date integrate, pe baza
datelor furnizate din sistemul de
sãnãtate, social, educaþie ºi justiþie.
Screeningul precoce al factorilor de
risc cu rol în dezvoltarea tulburãrilor
de sãnãtate mintalã la copii ºi adoles-
cenþi se va face la nivelul cabinetelor
medicului de familie, al cabinetelor
medicale ºcolare ºi al medicului pe-
diatru, iar identificarea timpurie a difi-
cultãþilor socio-emoþionale ºi com-
portamentale se va face la nivelul grã-
diniþelor ºi al ºcolilor, cu sprijinul

cadrelor didactice ºi al consilierului
ºcolar, sub coordonarea specialiºtilor
Centrelor Judeþene de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã (CJRAE), res-
pectiv, a Centrului Municipiului Bucu-
reºti de Resurse ºi Asistenþã Educa-
þionalã (CMBRAE). Sunt prevãzute, de
asemenea, o serie de acþiuni specifice
orientate spre identificare ºi inter-
venþia integratã timpurie adresate
copiilor cu tulburare de spectru autist,
psihopatologiei mamei ºi psihopa-
tologiei tulburãrilor de sãnãtate min-
talã la sugar ºi copilul mic, dar ºi
pentru prevenþia ºi intervenþia timpu-
rile în cazul tulburãrilor de anxietate,
depresiei sau comportamentului
agresiv fizic ºi verbal al copilului ºi
adolescentului.

Pentru dezvoltarea serviciilor de
tratament ºi intervenþii specializate,
educaþionale ºi psihologice adresate
copiilor ºi pãrinþilor cu tulburãri de
sãnãtate mintalã, este prevãzutã în-
tãrirea din punct de vedere adminis-

trativ a Centrului Naþional de Sãnãtate
Mintalã ºi Luptã Antidrog (CNSMLA),
dezvoltarea în cadrul centrelor de
sãnãtate mintalã a serviciilor de eva-
luare ºi intervenþie în sãnãtatea
mintalã a copiilor ºi adolescenþilor,
înfiinþarea de noi centre de sãnãtate
mintalã (de copii sau mixte) în cadrul
spitalelor generale sau de monospe-
cialitate în judeþele în care acestea
nu existã, dezvoltarea ºi implemen-
tarea intervenþiilor educaþionale
adresate copiilor cu tulburãri de sã-
nãtate mintalã în cadrul grãdiniþelor,
ºcolilor ºi unitãþilor de deþinere pentru
delicvenþi juvenili, dezvoltarea ser-
viciilor ºi intervenþiilor complexe
adresate copiilor cu tulburãri severe
de sãnãtate mintalã în cadrul institu-
þiilor care custodiazã minori ºi dezvol-
tarea serviciilor specializate în inter-
venþia în situaþii de crizã în cadrul
secþiilor ºi în unitãþile de deþinere pen-
tru delicvenþii juvenili/servicii de pro-
baþiune. În 2018 va fi elaborat un ghid
de proceduri în intervenþiile în situaþii
de crizã, care va fi promovat online,
iar pânã în trimestrul al III-lea al anului
2019 vor fi implementate proceduri
de prevenire ºi management al
comportamentului agresiv pentru toþi
angajaþii instituþiilor care custodiazã
sau supravegheazã minori.

Finanþarea obiectivelor ºi acþiu-
nilor prevãzute în strategie se va face
în limita fondurilor aprobate anual
prin legile bugetare anuale, precum
ºi din fonduri structurale ºi surse le-
gal constituite.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Strategie naþionalã pentru
sãnãtatea mintalã a copilului
ºi adolescentului 2016-2020
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Program spectacole la Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”

Sinaia nu este refugiu numai pentru
maestrul Enescu, ci, de când a venit
toamna, ºi uºile casei cu pridvorul plin
de muºcate s-au încuiat, ºi pentru el –
proaspãtul redactor la CUVÂNTUL, pe
numele românesc Mihail Sebastian. Iar-
na trecutã a colindat-o per pedes, de la
Peleº la Garã, de la Fabrica de Hârtie din
Buºteni pânã la Casa domnului Cezar
Petrescu, autorul romanului INTUNECA-
RE. Amicii, se-nþelegea de mult  (de când
profesorul Nae Ionescu o aruncase în
disperãri cumplite pe prinþesa Maruca
Enescu, urmare geloziei distinsei molda-
ve), pe a cãror discreþie el a contat fãrã
grijã, îl suspectau de la o vreme de intru-
ziile sentimentale ale actriþelor care, sub
bagheta regizorului Sicã Alexandrescu
repetau, alãturi de George Vraca sau, dupã
ce acesta cedase rolul lui Ion Iancovescu,
actele piesei recent isprãvite, cãreia se
hotãrâse a-i lãsa titlul potrivit din cele
apãrute pe parcursul elaborãrii ei: JOCUL
DE-A VACANÞA. Dar cum sau cu ce ar fi
astupat clevetirile – în spuma lor cãzând
ºi Mircea – acel Mircea Eliade preocupat
de fenomenologia femeii – cu care, când
se întîlnea la NESTOR, ca acum. amândoi
uitau de ei, comentând în jurul damelor
incluse pe afiºul Teatrului Naþional.

- Cred cã Nae, într-un fel deloc amu-
zant, singur ºi-a sfârºit cariera ºi viaþa, în
clipa în care a pãrãsit-o pe doamna fostã
Rosetti-Tescani!, deschise discuþia Elia-
de, umblând cu linguriþa peste rotunjimile
profiterolului, cu cealaltã mânã pe mâna
lui Sebastian, ca ºi cum ar fi socotit spu-
sele lui o confidenþã dintre cele mai opor-
tune. În ascuns însã, Mircea invidiase
pe Profesorul cu veleitãþi filosofic-directo-
riale, pãstrând-o printre micile lui perver-
siuni. Sebastian – pasionat de „Naþio-
nale”, plãcute unora dintre actriþele piesei
lui – primi aluziile prietenului sãu, cu un
surâs pitit bine în gândurrile sale mereu
pline de femei ºi de ºezlongurile de la
Eforie ori de la Balcic.

- Insul acesta, Mirceo, s-a jucat de-a
viaþa, cu preþul propriei vieþi! Bãrbãþia lui
n-a consolidat acel interior secret în fiinþa
de altfel la extreme, a doamnei Enescu,
iar pentru mine rãmâne un mister cum
de aceastã femeie inteligentã, capricioasã
pânã la nebunie, nu l-a desprins pe Nae
din panoplia ei sentimentalã, ºtiind bine
cã Maestrul, oricât de celebru avea sã
ajungã, datoritã geniului sãu muzical,
cum era ºi foarte rezervat, nu îi asigura
acesteia plenitudinea de care ea avea
nevoie în existenþa sa publicã!

Absorbit de imprevizibile schimbãri
în evoluþia rãzboiului, speriat de duritãþile
Gãrzii de Fier, Sebastian se rupea de in-
fer-nul ãsta, amplificat de nesiguranþa ºi
sãrãcia în care mama lui trãia undeva,
într-alt capãt al Bucureºtiului. Acum so-
sise vremea optimã pentru Eliade, fiidcã,
aºa cum avusese „o pilã” Cioran, i se
oferise un scaun diplomatic în Legaþia
românã de la Lisabona. Lui – lui Mihail
Sebastian, cine sã-i fii deschis o aseme-
nea uºã! Profiterolurile se topeau lent,

risipind o aromã delicioasã, pe care o
însãprea plãcut tutunul pufãit de amân-
doi, Mihai – din papiroasa cu filtru auriu,
Mircea – din pipa cu mici capete de
africani.

- Cum merge piesa dumitale?, lãsã
el curiozitatea sã treacã peste numele
interlocutorului, prosapãtul autor al
nuvelei PE STRADA MÂNTULEASA.

O clipã, Sebastian alese cuvintele
care sã nu lase loc bãnuielii pe care alt-
minetri presimþea cã Eliade o s-o dezvolte
cu vocea lui, duhnind a mahoarcã. Se
aºteptase la întrebare, ºtiindu-se învinuit
de confratele lui, pe motivul cã i-ar fi fugit
ochii dupã Nina – frumoasa lui soþie a
omului cu dioptrii puternice, de peste ma-
sa cu geam ºi glastrã cu flori, care le des-
pãrþea cupele cu zaharicalele comandate.

- Mã cam ºicaneazã domnul Sicã! În
schimb, doamnele interprete se strãduie
sã intre în piele personajelor – din fericire,
nu multe, aºa încât, pe de-o parte, îmi
dau seama cum prind contururile adevã-
rate personajele mele, pe de alta, cât de
sensibile sunt aceste femei la semni-
ficaþiile ºi tâlcurile rolurilor încredinþate
de regizor. M-am cam plictisit de piesã,
însã, pentru cã nu am garanþia reprezen-
tãrii ei, aºa cum mi s-a spus, iar starea
publicului, aºa cum cred cã o vezi ºi tu,
este marcatã de ocupanþii germani ºi de
soarta þãrii noastre, cred cã citeºti ziarele,
cã asculþi radioul de la Londra sau de la
Paris...!

Ieºiþi în Calea Victoriei, în dreptul
Bisericii Albe le tãie calea Camil Petrescu.
Mâinile lor se strânserã diferit; cordiale,
între Sebastian ºi Camil, reci, între acesta
ºi Eliade.

- M-am întâlnit cu Leny, Mihaile, în
piaþa Amzei, ºi, cum era normal, m-a între-
bat de tine... Dar unde vã duceþi, aºa, de
visãtori?

- Noi ºi visãtori!, zâmbi amar Sebas-
tian, fãcând câþiva paºi într-o parte, în
umbra clãdirii hotelului-restaurant. Uiþi
cã suntem dupã rebeliune ºi cã ni se re-
chiziþioneazã locuinþele pentru a fi date
ofiþerilor germani, cum sunã ordinul ge-
neralului? Tu n-ai primit poruncã sã pu-
blici decretul în „Cetatea ta literarã”?

Eliade se smulse imediat din cercul
care acum devenea incomod pentru el.
Plecã de unul singur, înspre Palatul Re-
gal, învãluit de fumul izbucnit în noriºorii
aruncaþi de pipã.

- Ce l-o fi supãrat?, arãtã Camil, cu
figura împinsã uºor în direcþia în care de
fapt nu se mai vedea niciun Eliade.

Ajuns acasã, Sebastian deschise
caietul în care þinea de vreo doi-trei ani
un Jurnal, ºi apucã tocul, cufundându-l
în cerneala mov: „Ieri, zi de schi la Sinaia.
Am sosit dimineaþa pe la 10 ºi am pornit-
o imediat cu sania spre Stâna regalã, dar
a fost imposibil sã trecem mai departe de
punctul unde se încruciºeazã drumrile
spre Stânã ºi spre cota 1400. Am pornit-
o singuri pe schiuri, spre cota 1400,
abandonând Stâna”.

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Vineri, 9 Decembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu

– „Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”, de Petr Zelenka. Regia: Alexandru Mazgarea-
nu. Cu: Oxana Moravec (Vera), Ioan Coman (Fratele, Soþul), Irina
Antonie (Bea, Bãrbi, Fata din cimitir), Karl Baker (Paul, Fotograful),
Paul Chiribuþã (Tatãl, Terapeutul), Crenguþa Hariton (Cumnatã,
Îngrijitoarea, Magda), Alin Teglas (Bob, Administratorul, Poliþistul)

Duminicã, 11 Decembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Menajeria de s„Menajeria de s„Menajeria de s„Menajeria de s„Menajeria de sticlã”ticlã”ticlã”ticlã”ticlã”, de Tennessee Williams. Re-
gia: Sânziana Stoican. Cu: Oxana Moravec (Amanda), Florentina
Nãstase (Laura), Ionuþ Viºan (Tom), Cristian Popã (Jim).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Sâmbãtã, 10 Decembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „ªlagãre în revenire”„ªlagãre în revenire”„ªlagãre în revenire”„ªlagãre în revenire”„ªlagãre în revenire”, texte de Dan Mihaescu. Re-
gia: Viorel Gavrilã ºi George Liviu Frâncu. Conducerea muzicalã :
Viorel Gavrilã. Soliºti : Nico, Daniela Rãduicã, Daniel Iordãchioaie,
George Cãpanu, Romeo Zaharia, Rodica Tudor, Mãdãlina Cernat

Cu: Mirel Mâneru, Manuela Alionte Frâncu, Rodica Alexandru,
Mihaela Duþu, George Liviu Frâncu. Orchestra Majestic: Laurenþiu
Matei, Aurel Anastasiu, Ilie Staniºte, Ionuþ Liþa, Gheorghe
ªoptãreanu, Cristi Florea, Aurelian Constantin, Adrian Olaru.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Miercuri, 7 Decembrie, ora 10:30 - Cercul Militar – „Fata„Fata„Fata„Fata„Fata

moºului ºi fata babei”moºului ºi fata babei”moºului ºi fata babei”moºului ºi fata babei”moºului ºi fata babei”, adaptare Daniel Stanciu dupã Ion
Creangã. Regia: Daniel Stanciu.

Joi, 8 Decembrie, ora 19:30 - Pasaj Pietonal – „Cântãreþii
din Bremen”, adaptare de Cristian Pepino dupã H.C. Andersen.
Regia: Cristian Pepino. Distribuþia: Lucian Orbean, Costel
Dobrescu, Nelu Neagoe, Lizica ªterea, Ana Maria Orbean.

Duminicã, 11 Decembrie, ora 11:00 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Motanul încãlþat”, adaptare dupã Charles Perrault.
Regia: Mihai Androne. Cu: Ramona Vornicu, Tudor Andronic,
Lucian Orbean, Gabriela Sandu, Nelu Neagoe, Paul Niculae,
Carmen Bogdan, Mihai Androne.

Reporterul devine ºi cronicar,
îndatã ce este de faþã la evenimentele
în calea cãrora el se iveºte fie invitat,
fie aflând de pe la radio, de pe face-
book ori dintr-un ziar. M-am transpus
încã odatã în acest personaj, însoþit
de agendã, de telefonul mobil ca
ochiul sãu fotografic ºi, în meandrele
sufleteºti mereu altele, notez câteva
accente spirituale.

Bustul generalului
Ferventul om de culturã ºi ofiþer

superior în retragere, colonelul Ma-
rian Dulã, a dezvelit de curând bustul
generalului Alexandru Averescu, pe
care, împreunã cu autoritãþile comu-

nei Poiana Câmpina ºi grupul de colegi
din Asociaþia „Cultul Eroilor” a Câm-
pinei, l-au ridicat în centrul localitãþii.
Preºedinte al acestei Asociaþii, cer-
cetãtor al istoriei României, artist plas-
tic, Marian Dulã a reuºit aceastã is-
pravã într-un context care, neîndoios,
a stârnit curiozitatea ºi mirarea unora,
pe bunã dreptate, fiindcã generalul
Averescu nu are nici o legãturã cu
Poiana Câmpina. Bustul fusese co-
mandat pentru a cinsti memoria ce-
lebrului comandant al Armatei româ-
ne în anii primului rãzboi mondial, în
comuna natalã, însã a fost refuzat de

administraþia de-acolo. O vreme
ministru al Armatei în timpul regelui
Ferdinand, generalul a fost contestat
de adversari ºi, în „Jurnalul sãu de
rãzboi”, chiar de regina Maria. Pri-
marul ºi consilierii Poianei Câmpina
au primit cu respectul cuvenit, ridi-
carea pe un soclu anume a bustului
acestui mare om de arme, în centrul
localitãþii, iar cetãþenii au luat parte la
ceremonie cu sutele, la festivitate.
Intonarea Imnului României ºi execu-
tarea celor 21 de salve de artilerie au
emoþionat numeroasa asistenþã, care
a aplaudat apoi o rãscolitoare paradã
militarã.

Poetul pictor
Inginer de profesie, dl. Codruþ

Radi a îmbrãþiºat, împãtimit de cãrþi,
meseria de librar, reuºind sã deschidã
propria unitate de asemenea profil:
„Flower Power”, situatã în centrul
mereu animat al municipiului Sinaia.
Pasionat de literaturã ºi de publi-
cisticã, dl. Radi a impresionat, în vara
acestui an, un public avizat, cu ex-
poziþiile sale de picturã ºi graficã, cu
ocazia celor douã Maratoane de
Pezie ce au vut loc la Casa de Culturã
„Geo Bogza” din Câmpina ºi, tot de
atâtea ori, în ambianþa Casei de

Culturã „Carmen Sylva” din Sinaia.
De la ºevalet la masa de scris,
drumurile sunt, pentru polivalentul ar-
tist – al cuvântului ºi al culorii – de
sub Caraiman, dintre cele mai fertile.
Dacã pe tãrâmul poeziei, este au-
torul a ºapte volume – „Rãspântia
zeilor”, „Autoportret metafizic”,
„Punþile dinspre deºert”, „Dincolo de-
a fi”, „Porþi de...vreme închise”, „În
treimea ocultã” ºi „Celãlalt, hotar cu
mine”, pe al artei plastice, Codruþ Radi
are deja un palmares valoros cu seriile
intitulate „România veche-n tuºe noi”,
„Ruine”, „Sinaia de la schituri la pal-
ate” ºi „Simboluri ºi viziuni”. Prezent
în paginile publicaþiilor culturale
„Revista Nouã”, „Dilema Veche”,
„România literarã”, Oglinda literarã”,
„Dunãrea de jos”, „Luceafãrul” ºi
„Cafeneaua Literarã”, cu eseuri,
poeme, reportaje ºi versuri, Codruþ
Radi este de asemenea promotor al
Societãþii Scriitorilor Prahoveni ºi al
cenaclului „Lucian Blaga”, condus pe
vremuri de ilustrul scriitor Nicomah
ºi de poetul Radu Ghica Moise.

Serghie Bucur

Pesiajul în pictura româneascã
s-a consacrat ca temã de creaþie
plasticã prin nume mãiastre. Secolele
XIX ºi XX – pânã la jumãtatea lui, îl
conservã în expoziþii, colecþii ºi depo-
zite de profil, iatã, de peste 150 de

ani. Dacã aº aminti doar de Nicolae
Grigorescu, de Livaditti ºi de Luchian,
cu nimic nu scade anvergura peisa-
giºtilor români. Încoace vreme, mã ra-
portez la maestrul Ovidiu Paºtina, la
Corneliu Cubleºan, la Dan Alexiu, la
d-na Camelia Profirescu ºi – constrâns
de spaþiul tipografic – mã opresc la
maestrul Marcel Bejgu – „clasic ºi
ferice” pictor de peisaj autohton. Per-
sonala domniei sale, vernisatã pe 7
septembrie, la Galeria UAP-ului din
Ploieºti, faþã cu o asistenþã supra-nu-
meroasã, semn al preþuirii de care

opera Maestrului – preºedintele Filialei
Prahova a UAP, se bucurã, indu-
bitabil, printre colegii de breaslã ºi în
rândul publicului larg (o dovadã:
elogiul adus lucrãrilor domniei sale,
de doamna prof. Liliana Neagu, care

a n-a oarã a þinut sã dezvãluie,
cu argumente estetice, enor-
ma simpatie ce o poartã ope-
relor semnate  Marcel Bejgu).
Criticii de Artã au evaluat pe
verticalã ºi pe  orizontalã, va-
loarea  picturii maestrului Mar-
cel Bejgu, însumând, într-o su-
pra-sintezã, calitãþile operei,
estetogramele artei domniei-
sale!

Purtând toponime sau nu-
me generice, pânzele iscãlite simplu,
în dreapta, jos: Bejgu, reînvie eveni-
mente, vremuri, anotimpuri ºi aºezãri.
La „evenimente”,  „Conversaþie” –
între  douã ulcele cu flori, una gri sus,
cealaltã gri jos, evident, douã femei
sau douã buchete care provin, pentru
ele, de la doi amorezi. La vremuri,
„Nostalgie” – o corabie trasã ºi lãsatã
la mal, proprietarul fiind dus la ju-
decãtorie, la poliþie sau la vreun spi-
tal. La anotimpuri, „Meri înfloriþi” –
livada bunicilor, prin aprilie-mai,
izbucnind sub forþa muguralã, nãvala

Primãverii peste noi ºi lume! La aºe-
zãri, „Hârsa” – epicentru al vieþii
artiºtilor plastici, autentic meleag, de
„la þarã”, unde Natura însãºi picteazã
vegetal: „Valea Stânii”, colþul de codru
cu apã, „Hârsa” ºi, tot pãdure, „Peisaj
la Hârsa”.

Pictura marca Marcel Bejgu vine,
unicã ºi purã, din cãrþile lui Mihail
Sadoveanu ºi Nicolae Iorga!

De pe Valea Prahovei, câteva ACCENTE

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de MARCEL BEJGU: PEISAJE, FLORI

Serghie Bucur
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Românii de la oraº - buget de
318 lei pentru Moº Nicolae

Dulciurile (72,Dulciurile (72,Dulciurile (72,Dulciurile (72,Dulciurile (72,1%) ºi jucãriile (49,2%),1%) ºi jucãriile (49,2%),1%) ºi jucãriile (49,2%),1%) ºi jucãriile (49,2%),1%) ºi jucãriile (49,2%),
cadourile cele mai cumpãratecadourile cele mai cumpãratecadourile cele mai cumpãratecadourile cele mai cumpãratecadourile cele mai cumpãrate

Din cele 10 rafinãrii care funcþionau în Româ-
nia la Revoluþie au mai rãmas în funcþiune patru,
din care doar trei mai produc carburanþi. De la o
capacitate-record de 34 milioane de tone de petrol
în 1989, sectorul de rafinare românesc a procesat
anul trecut 10,3 milioane de tone de þiþei.

Concepþia economicã în perioada comunistã
era strictã: sã nu depindem de importuri ºi sã
producem totul în þarã. Pornind de aici, petrolul
juca un rol crucial, era pilonul pe care se baza întrea-
ga economie: agriculturã, textile, îngrãºãminte, in-
dustria chimicã, mase plastice, lacuri, vopseluri,
cauciuc, fire ºi fibre sintetice. Astfel cã sistemul
comunist a gândit o reþea de 10 rafinãrii cu concepte
diferite, în funcþie de zona þãrii ºi de specificul pro-
duselor: Petromidia Nãvodari, Petrobrazi Ploieºti,
Arpechim Piteºti, Petrotel Ploieºti, Rafo Oneºti - aces-
tea fiind unitãþi mari, ºi Astra Ploieºti, Vega Ploieºti,
Steaua Românã Câmpina, Rafinãria Dãrmãneºti
ºi Surplacu de Barcãu - de dimensiuni mai mici.

Cum industria româneascã, structuratã pe
verticalã, pornea de la petrol, cantitãþile procesate
au crescut de-a lungul timpului. De exemplu, în anii
1975 în România se rafinau circa 20 de milioane
de tone de þiþei, pentru ca în ’88 ºi ’89 nivelul sã
ajungã la 34 de milioane de tone. Însã aceastã ca-
pacitate de prelucrare era cu mult peste consumul
intern sau al capacitãþii de extracþie a României de
la acea vreme, dar planul era sã ajungem acolo la
un moment dat. Pânã atunci, cantitãþi uriaºe de
þiþei erau aduse, în timpul regimului comunist, din
Iran. Le plãteam cu tractoare, ciment ºi alte produse,
apoi îl prelucram în cele zece rafinãrii, iar, ulterior,
vindeam benzinã ºi motorinã în bazinul Medite-
ranei, cãtre þãrile occidentale, la preþ de dumping.

Dupã 1990, situaþia evident cã nu a mai putut
continua, aºa cã industria petrolierã a început sã
urmeze o pantã descendentã. În prezent, mai
funcþioneazã doar patru unitãþi de procesare a
þiþeiului. Trei dintre ele produc carburanþi pentru
transport, respectiv benzinã ºi motorinã: Petromidia
Nãvodari, din grupul Rompetrol (denumit astãzi
KMG International), Petrobrazi Ploieºti (aparþinând
OMV Petrom) ºi Petrotel Ploieºti (deþinutã de Lukoil).
O a patra rafinãrie care mai funcþioneazã astãzi
este Vega Ploieºti, care produce bitum, solvenþi,
combustibili lichizi pentru încãlzire ºi alte produse
speciale derivate din petrol.

“Economia, în general, ºi industria în principal,
inclusiv cea de petrol ºi gaze, au avut (dupã 1990
- n.r.) o evoluþie negativã o lungã perioadã de timp
(aproximativ pânã în anul 2000) dupã care a
început un proces relativ lent de refacere ºi revenire
la performanþe din ce în ce mai bune”, spune profe-
sorul Nicolae Napoleon Antonescu de la Universi-
tatea de Petrol ºi Gaze din Ploieºti.

El enumerã, într-o lucrare denumitã “Scurt

istoric al industriei de petrol ºi gaze din România”,
câteva evenimente importante care au marcat
semnificativ industria de petrol ºi gaze din România,
dupã Revoluþie.

În 1990, se înfiinþeazã S.C. Oil Terminal S.C.
Constanþa, pentru vehicularea þiþeiului, produselor
petroliere ºi petrochimice lichide ºi a altor produse
ºi materii prime, în vederea importului, exportului
ºi tranzitului. De asemenea, se înfiinþeazã  S.C.
Conpet S.A. Ploieºti, prin transformarea
Întreprinderii de Transport Þiþei prin Conducte, având
ca obiect operarea sistemului naþional de conducte
magistrale pentru transportul þiþeiului din câmpurile
de exploatare ºi de la Oil Terminal cãtre rafinãrii. În
acelaºi an, a fost desfiinþat Ministerul Petrolului ºi
transformat în Departament în cadrul Ministerului
Economiei Naþionale.

În anul 1991 s-a înfiinþat Regia Naþionalã a
Gazului Metan Romgaz R.A. Mediaº ºi Regia
Autonomã a Petrolului Petrom R.A. Bucureºti.
Totodatã, în anul 1992, activitãþile de foraj sonde,
prepararea fluidelor de foraj ºi lucrãrile de
construcþii ºi montaj aferente forajului au fost
reorganizate în 18 Societãþi Comerciale de Foraj
Sonde, privatizate ulterior. În anul 1993 s-a fãcut

privatizarea, prin MEBO, a S.C. Rompetrol S.A. ºi
S.C.Petrostar S.A.

În anul 1995 apare Legea Petrolului, care este
prima lege ce se referã exclusiv la hidrocarburi (þiþei,
gaze ºi condensat), ºi se înfiinþeazã Agenþia Naþio-
nalã  pentru Resurse Minerale, instituþie autonomã,
în coordonarea primului-ministru, având atribuþii
directe în aplicarea Legii Petrolului ºi Legii Minelor.

În anul 1997 se înfiinþeazã Societatea Naþio-
nalã a Petrolului Petrom S.A., prin fuziunea Petrom
R.A. cu Compania Românã de Petrol (CRP), având
în componenþã toate unitãþile de extracþie a þiþeiului
ºi serviciile aferente ºi rafinãriile Petrobrazi  ºi
Arpechim Piteºti, precum ºi toate benzinãriile
(PECO), aparþinând CRP.

În anul 1998, se înfiinþeazã Societatea Naþio-
nalã de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaº, cu
capital integral de stat, având cinci filiale cu statut
de Societãþi Comerciale (S.C. Exprogaz S.A. Me-
diaº, Tg. Mureº ºi Ploieºti respectiv S.C. Distrigaz
Sud S.A. Bucureºti ºi S.C. Distrigaz Nord S.A. Tg.
Mureº).

De asemenea, Rompetrol S.A. este achiziþionat
de omul de afaceri Dinu Patriciu ºi un grup de
investitori locali ºi se extinde rapid prin deschiderea

unei filiale în Olanda (1999) unde îºi stabileºte ºi
sediul central, urmând sã preia rafinãria Vega
Ploieºti (1999) ºi Petros Ploieºti (2000) care devine
Rompetrol Well Services S.A. În anul 2001, Rom-
petrol cumpãrã rafinãria Petromidia, care devine
Rompetrol Rafinare S.A., care dezvolta  ºi o amplã
reþea  de benzinãrii în România  ºi alte  þãri.

Tot în anul 1998, Lukoil, prima companie
privatã din Federaþia Rusã, achiziþioneazã pachetul
majoritar de acþiuni al rafinãriei Petrotel.

În anul 2004 au fost aprobate noua lege a
Petrolului ºi Legea Gazelor, în condiþiile alinierii stan-
dardelor româneºti la cele internaþionale ºi, în spe-
cial, cele din Uniunea Europeanã. Tot SNP Petrom
S.A. a fost privatizatã prin achiziþionarea a 51% din
acþiuni de cãtre OMV Group din Austria, compania
primind ulterior numele OMV Petrom.

În anul 2005 se formeazã S.N. Romgaz S.A.
Mediaº prin unirea Exprogaz S.A. ºi Depogaz S.A.
De asemenea, au fost privatizate Distrigaz Sud,
preluatã de Gas de France, ºi Distrigaz Nord,
preluatã de E.ON Germania.

În anul 2007, România a sãrbãtorit 150 de
ani de producþie de petrol, dupã ce, în anul 1857,
fusese prima þarã din lume cu o producþie înre-
gistratã în statisticile oficiale. Tot atunci a fost cons-
truitã ºi prima rafinãrie din lume, la Râfov în judeþul
Prahova, cam în apropierea autostrãzii Bucureºti-
Ploieºti de astãzi.

“Datoritã scãderii drastice a producþiei de þiþei
ºi gaze naturale, s-a început un amplu program de
prospectare/explorare a unor noi zãcãminte de hi-
drocarburi, în special pentru gaze naturale, atât în
zãcãminte convenþionale, mai ales în platforma
continentalã  a Mãrii Negre, cât ºi pentru zãcãminte
terestre neconvenþionale, respectiv în argile
gazeifere (gaze de ºist)”, a mai scris Napoleon
Antonescu.

Astfel, americanii de la ExxonMobil ºi OMV
Petrom au început în 2008 explorarea perimetrului
de mare adâncime Neptun din Marea Neagrã,
unde o sondã sãpatã în 2012 a identificat posibile
zãcãminte de gaze între 42 ºi 84 de miliarde de
metri cubi. Companiile nu au luat încã decizia finalã
de a trece la etapa de exploatare, însã aºteptãrile
sunt optimiste, iar producþia în acest perimetru ar
putea începe în urmãtoarea decadã.

Totodatã, compania americanã Chevron a
început explorarea a douã perimetre, în sudul
litoralului ºi în sudul Moldovei, pentru a gãsi gaze
de ºist, perimetre concesionate în 2010 de la
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale. La
începutul anului trecut, Chevron a decis sã se
retragã din aceste proiecte, arãtând cã rezultatele
explorãrilor din România sunt inferioare proiectelor
pe care le are compania în alte þãri.

160 de ani de rafinare
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(urmare din pagina 1)
Urmând trendul de anul trecut, inten-

þia de a face surprize de Moº Nicolae a
fost mai ri-dicatã în oraºele mici (93,8%)
compa-rativ cu oraºele mari (peste
100.000 locuitori), unde 88% dintre res-
pondenþi au avut de gând sã ofere ca-
douri. Faþã de anul trecut, în cazul oraºe-

lor mari, care au peste 100.000 locui-
tori, procentul celor care intenþionau sã
cumpere cadouri cu aceastã ocazie este
constant. Cele mai întâlnite cadouri

rãmân ºi anul acesta dulciurile (72,1%)
ºi jucãriile (49,2%), conform studiului
realizat de Mednet Marketing Research
Center. Cadourile sunt însã dintre cele
mai diverse, începând cu cele mai
banale ºi mai puþin costisitoare (dulciuri,
jucãrii, articole vestimentare, fructe) ºi
ajungând la unele mai sofisticate ºi mai

scumpe (electrice, electronice, elec-
trocasnice, articole IT ºi telecom,
cãlãtorii etc).  Bugetul pe care res-
pondenþii din mediul urban spun cã
l-au alocat achiziþionãrii cadourilor
pentru ziua de Moº Nicolae a fost,
în medie, de 318 lei, în uºoarã creº-
tere faþã de cel de anul trecut (305
lei). Studiul a fost realizat pe un
eºantion reprezentativ la nivel na-
þional urban (oraºe mici - sub
30.000 locuitori, oraºe mijlocii -
30.000-100.000 locuitori, oraºe

mari - peste 100.000 locuitori) în
perioada 23 - 28 noiembrie 2016. Au
fost intervievate 800 de persoane cu
vârsta cuprinsã în intervalul 18 - 65 ani.

Aproape 70% dintre persoanele cu
vârste între 16 ºi 74 de ani din România,
echivalentul a 10,6 milioane de utili-
zatori, au folosit internetul, în 2016, în
creºtere 1,2 puncte procentuale faþã de
anul anterior, în timp ce 65% dintre
gospodãriile din þarã au avut acces la
reþeaua de internet de acasã, potrivit
datelor Institutului Naþional de Statisticã
(INS), publicate luni.

Statistica relevã cã, în anul 2016,
aproape douã din trei gospodãrii din
România (65%) au acces la reþeaua de
internet de acasã, în creºtere cu 4
puncte procentuale comparativ cu anul
precedent. Totodatã, 65,4% din totalul
acestora au fost localizate în mediul
urban. Per ansamblu, 69,7% dintre per-
soanele cu vârste cuprinse între 16-74
ani au utilizat internetul, în 2016. Con-
form sursei citate, în profil teritorial, la
nivelul acestui an, conectarea la internet
a fost mai rãspânditã în cadrul gospo-
dãriilor din regiunea Bucureºti-Ilfov
(peste 4 din 5 gospodãrii aveau acces
la internet de acasã), urmate la mare

distanþã de regiunile Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia, Centru ºi Sud-Est. Pe
de altã parte, cele mai mici ponderi ale
gospodãriilor cu conectare la internet
sunt înregistrate de regiunile Sud-
Muntenia (58%) ºi Nord-Est (57,1%).

Din punct de vedere al tipului de
conexiune la internet de acasã, 86,8%
sunt reprezentate de cele broadband
fixe (conexiunile de bandã largã fixe),
urmate la mare distanþã de conexiunile
broadband mobile (43,2%) ºi de co-
nexiunile narrowband (10,3%).

Cele mai multe gospodãrii care au
optat pentru conexiunile broadband fixe
la internet, în anul 2016, provin din
regiunile Bucureºti-Ilfov (16,2%), Nord-
Est ºi Nord-Vest (13,8% fiecare), res-
pectiv Sud-Muntenia (13,4%). De ase-
menea, prin intermediul conexiunilor
broadband mobile s-au conectat mai
frecvent gospodãriile din Sud-Muntenia
(15,5%), Bucureºti-Ilfov (14,9%) ºi Sud-
Est (14,2%).

Datele INS relevã faptul cã, din
totalul persoanelor cu vârsta cuprinsã

între 16 ºi 74 ani, proporþia celor care
au folosit vreodatã internetul a fost de
69,7%, din care 85,3% în ultimele trei
luni. Dintre utilizatorii curenþi, 71,3%
folosesc internetul cu frecvenþã zilnicã
sau aproape zilnicã.

Pe regiuni de dezvoltare, ponderea
persoanelor care au utilizat internetul a
fost de 88,4% în regiunea Bucureºti -
Ilfov, urmatã de regiunile Nord - Vest ºi
Centru cu 71,9%, respectiv 71,7%. Cele-
lalte regiuni prezintã proporþii de sub
70%.

Proporþia bãrbaþilor care folosesc
sau au folosit vreodatã internetul este
puþin mai mare decât cea a femeilor,
respectiv 72,2% faþã de 67,2%.  Pon-
derile persoanelor care utilizeazã inter-
netul au un trend descendent la o ana-
lizã pe grupe de vârstã, în sensul cã ma-
joritatea persoanelor din grupa de vârstã
16-34 ani (91,9%) folosesc internetul,
iar procentul scade cu înaintarea în vârs-
tã. În acelaºi timp, ponderea persoane-
lor cu vârsta cuprinsã între 55 ºi 74 ani
a ajuns la doar 38,4%, menþioneazã INS.

INS: România are 10,6 milioane utilizatori
de internet, cu vârste între 16 ºi 74 de ani



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
09:00 ªtirile de mâine (r);
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!

09:45 Discover România (doc);
09:55 Vorbeºte corect!
10:30 Pe drumul mãtãsii (doc.);
11:00 TVR 60 (r);
12:30 Tu votezi România!
13:00 Adevãruri despre trecut (r);
13:30 Euroconsumatorul;
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 – Tu votezi România
(live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
00:00 Euroconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Pe drumul mãtãsii ®;
02:00 ªtirile de mâine (r);
02:30 Telejurnal (r).

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

11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal;
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 România vãzurã altfel (r);
16:00 Arte, carte ºi capricii (r);
17:00 În vizor, România (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:35 TVR 60 – O istorie polemicã ºi
sentimentalã;
18:45 E vremea ta!
19:00 Studio handbal masculin (live);
19:20 Handbal F. Campionatul Euro-
pean 2016: România – Rusia (live);
21:10 Studio handbal masculin (live);
21:30 „Rãzboiul din munþi” (romantic,
SUA, 1936);
23:20 „O moarte încântãtoare” (poliþist,
SUA, 1968);
01:10 „Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:25 Legile afacerilor (r).

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

14:00 „Lecþii de viaþã” (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Ãla micu” (comedie, SUA, 2006);
22:30 Jocuri de celebritate;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Tatã mare” (s);
01:00 „Memorie perfectã” (s);
02:30 „Cititorii de oase” (s pol.).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
10:00 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;

14:00 Mireasã pentru fiul meu (reality
show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:00 Observator special;
20:30 „Bona de la forþele speciale”
(comedie, SUA, 2005);
22:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 „Bona de la forþele speciale”
(comedie, SUA-Canada, 2005);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
05:45 „Abracadabra” (come-
die, SUA, 1958);
08:00 Ce spun românii;
09:00 „La Bloc” (s);

11:30 „Ptiu!” (comedie, SUA, 1954);
13:15 „Erou din întâmplare” (comedie,
SUA, 1992);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Aventurile baronului Munchau-
sen” (aventuri, Anglia-Germania, 1988);
20:30 „Apã pentru elefanþi” (romantic,
SUA, 2011);
23:00 „Lecþii de viaþã” (acþ. SUA, 2005);
00:45 „Motoare sfinte” (thriller, Franþa,
2012);
03:00 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
12:00 C. Mondial de Turisme
FIA by LG (r);
13:00 Raliuri: C.E  (r);

14:00 Fotbal FIFA (r);
14:30 Fotbal: Liga Americanã MLS (r);
16:00 Curse de cai (live);
16:30 Ciclism (r);
18:00 Sãrituri cu schiurile (r);
19:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
20:00 Fotbal Major League Soccer –
Sãptãmâna MLS (r);
20:30 Ciclism (r);
21:30 Cursa a ºasea de pe velodrom –
ciclism (live);
00:05 Free ride: sesiunea albã;
00:15 Fotbal Liga Americanã MLS (r).

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

09:45 Discover România (doc.);
09:55 Vorbeºte corect!
10:30 „Pe drumul mãtãsii” (s);
11:00 TVR 60 (r);
12:30 Tu votezi România;
14:00 Telejurnal;
15:10 Aczente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Pirineii;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 România 9 (live);
22:30 ªtirile de mâine;
00:00 La bani mãrunþi;
00:05 Euroconsumatorul (r);
00:40 TVR 60;
00:35 „Pe drumul mãtãsii” (r).

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

zece (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (r);
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 TVR 60;
16:00 Destine ca-n filme;
17:00 În vizpr, România (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:00 TVR 60;
21:00 Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu;
21:30 TVR 60;
21:45 Handbal F: Campionatul European
2016: Olanda – Franþa (live);
23:45 „Ultima ispitã a lui Iisus” (dramã,
SUA, 1988);
02:25 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
13:30 Vorbeºte lumea;
15:30 La Mãruþã (live);

17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s, România, 2012);
22:00 „Atletico Textila” (s, 2016);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Tatã mare” (comedie, SUA, 2015);
01:30 „Memorie perfectã” (s, SUA, 2011).

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

10:55 Observator – Ediþie specialã (live);
13:00 Observator;
13:30 Chefi la cuþite (r);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Observator special;
20:30 Next Star – Ediþie specialã;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 „Ultima noapte de dragoste”
(dramã, România, 1979);
03:15 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
06:15 „Ptiu!” (comedie, SUA,
1954);
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);

11:45 „Aventurile baronului
Munchausen” (fant, Anglia-RFG, 1988);
14:15 „Amicul Joey” (comuz, SUA, 1957);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Ne-am fãcut mari!” (co, SUA, 1958);
20:30 „Vânãtoarea ultimului dragon”
(acþiune, Anglia-China, 2013);
22:15 „Spiritul rãzbunãrii” (thriller, SUA,
2009);
23:45 „Muzica, prima iubire” (musical,
Rusia, 2009);
01:45 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:00 Omnisport: Watts (r);
09:00 Fotbal – Liga Americanã

MLS (r);
09:30 Ciclism: Cursa de ºase zile pe
velodrom (r);
11:30 Fotbal FIFA (r);
13:00 Fotbal Liga Americanã NLS (r);
16:00 Fotbal FIFA (r);
16:30 Ciclism: Cursa de ºase zile de pe
velodrom;
18:00 Omnisport: Watts (r);
19:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
20:30 Ciclism (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Fotbal FIFA (r);
00:30 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
02:30 Ciclism: Cursa de ºase zile pe
velodrom (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine;
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!;

09:40 Carpaþii, plãmânul Europei;
09:45 Discover România (s);
09:55 Vorbeºte corect!
10:30 Pe drumul mãtãsii (doc.);
11:00 TVR 60 (r);
12:30 Oglinda cerului – Bistriþa nem-
þeanã;
13:00 M.A.I. aproape de tine;
13:30 Pirineii (doc.,r);
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Mediatorii;
18:35 TVR 60;
19:30 Doar sã gustaþi...;
20:00 Telejurnal;
21:00 Carpaþi, plãmânul Europei (live);
22:20 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:00 Exclusiv în România (r);
01:50 Carpaþi, plãmânul Europei (r);
03:00 Telejurnal; Sport (r).

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

10 – best of;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta! (live);
13:00 Telejurnal;
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!;
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 TVR 60;
16:10 Ieri-Azi-Mâine;
18:00 „Aripi de mãtase”(s);
18:35 TVR 60;
19:00 Studio handbal masculin;
19:20 Handbal F: Campionatul European
2016: România – Croaþia (live);
21:10 Studio handbal masculin (live);
21:30 Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu;
22:00 Gala umorului (div.);
23:10 “Tranzacþie cu bucluc” (comedie,
Italia, 1977);
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României, Sezonul 6;
23:45 “Dosarele X: Vreau sã cred” (thriller,
SUA-Canada, 2008);
01:45 „Memorie perfectã” (pol, SUA,
2011);
03:30 „Cititorii de oase” (s).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani;
11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 X Factor 2016;
23:00 iUmor (div.);
02:30 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 Ce spun românii ®;
09:15 “La Bloc” (s);
11:45 „Amicul Joey” (comedie
muz, SUA, 1957);

14:00 „Sari!” (dramã, SUA, 1957);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Înfrângerea” (dramã, SUA, 1958);
20:30 „Mai bine nu se poate” (comedie,
SUA, 1997);
23:30 „Tãcerea poate ucide” (thriller, SUA,
2010);
01:30 “Escadronul Întâi” (anim. Rusia-
Japonia-Canada, 2009).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
11:15 Biatlon: C. Mondialã;
14:00 Sãrituri cu schiurile;
15:00 Biatlon: Cupa Mon-

dialã (live);
16:30 Sãrituri cu schiurile: Cupa Mondialã
(live);
17:30 Schi acrobatic: C. Mond.FIS (dec.);
19:00 Înot: Campionatele Mondiale în
bazin scurt (dec.);
20:00 Fotbal Liga Americanã MLS;
20:25 ªtirile Eurosport;
20:30 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (live);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Înot (r);
01:00 Sãrituri cu schiurile: Cupa Mondialã
(r);
02:00 Fotbal: Liga Americanã MLS (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi ®;
08:00 Europa mea (r);
09:00 La bani mãrunþi;
09:30 Pro Patria;

10:00 Euroconsumatorul (r);
10:30 Zon@;
11:00 Dincolo de viitor;
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos!
12:30 Ochiul magic (r);
13:30 Geopolitice;
14:00 Telejurnal;
14:30 “Adevãrul despre trecut” (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal M. Liga Naþionalã (live);
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:00 “O datã-n viaþã” (div);
23:00 Profesioniºtii – Best of;
00:00 Geopolitice (r);
00:35 O datã-n viaþã (r);
02:25 Telejurnal (r);
03:05 Sport (r);
03:15 Euroconsumatorul (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Naturã ºi sãnãtate;
08:30 „Tom Sawyer ºi Huckle-
berry Finn” (acþiune, SUA, 2014);
09:20 Auzul e un dar. Nu-l ignora!;

09:30 „Aripi de mãtase” (s);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Hamndbal F: Campionatul Euro-
pean 2016 (r);
13:30 Legile afacerilor;
13:30 Gala umorului (r);
14:20 Te vrea România! (r);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:10 „Operaþiunea Dumbo” (aventuri,
SUA, 1995);
21:45 Handbal F. Campionatul European
2016 (live);
23:50 Gala umorului (r);
00:50 TVR 60;
01:00 Carpaþi, Plãmânul Europei;
01:10 Arte, carte ºi capricii (r);
02:10 „O viaþã grea” (comedie, Italia,
1961).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la Pro Tv;

11:00 „Aventuri în parcul de distracþii”
(aventuri, SUA, 1998);
13:00 “Familia Stone” (comedie, SUA,
2005);
15:15 Vocea României ®;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Singur acasã” (comedie, SUA,
1990);
22:30 “Nuntã cu peripeþii” (comedie, SUA,
2012);
00:15 “Singur acasã” (r);
02:15 „Memorie perfectã” (s);
03:45 „Cititorii de oase” (s).

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

14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva!
23:15 „Întâlnire cu Joe Black” (dr.
romanticã, SUA, 1998);
03:00 „Ultima noapte de dragoste”
(dramã, România, 1979).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
05:45 La Mãruþã (r);
07:30 “Anicul Joe” (com. muz, SUA,
1957);
09:45 „La Bloc” (s);

12:00 “Sari!” (dramã, SUA, 2007);
13:45 „Înfrângerea” (dramã, SUA, 1958);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Bossa Nova” (comedie rom, SUA-
Brazilia, 1999);
20:30 „Runda finalã” (acþiune, SUA-
Germania, 2002);
22:15 “Cel ales” (dramã, România, 2014);
00:45 „Rãfuialã în Seattle” (s);
01:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:00 Biatlon: C.Mondialã (r);
09:00 Fotbal Liga Americanã
MLS (r);

09:30 Sanie: Cupa Mondialã (dec.);
10:15 Schi alpin: Cupa Mondialã (live);
12:30 Biatlon: Cupa Mondialã (live);
13:30 Schi alpin: Cupa Mondialã (live);
14:30 Fotbal Premier League (live);
16:30 Avancr. Fotbal Premier League;
17:00 Fotbal Premier League (live);
19:00 Lumea Premier League;
19:30 Fotbal Premier League (live);
21:30 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (live);
00:05 Sporturi de iarnã;
01:00 Cãlãrie: CSI (dec.);
02:00 Fotbal Liga Americanã MLS (r).

 TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Viaþa satului (r);
08:50 Minutul de agriculturã;
11:00 Telejurnal;
11:40 Viaþa satului;

Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
11:40 Viaþa satului (live);
13:00 Politicã ºi delicateþuri;
14:00 Telejurnal;
15:00 România – portret de þarã I;
17:00 Telejurnal;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 România – Portret de þarã (live);
20:00 Telejurnal;
20:30 Tu votezi România (live);
01:00 Tezaur folcloric (r);
02:00 Dincolo de viitor (r);
02:25 Telejurnal;
02:55 Vorbeºte corect! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Scor egal;
09:00 Ferma;
09:30 „Aripi de mãtase” (s);

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal M. Liga Naþionalã: CSA
Steaua – HC Odorhei (live);
13:00 Cap compas;
13:30 Naturã ºi sãnãtate;
14:10 „Filip cel bun” (dr,România, 1975);
16:00 Duelul pianelor (div.);
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
19:00 Telejurnal;
20:00 Te vrea România – I;
20:50 Carpaþii, Plãmânul Europei;
21:00 Te vrea România II!
21:45 Handbal F. C.European 2016 (live);
23:40 Arte, carte ºi capricii (r);
00:40 Carpaþii, Plãmânul Europei;
01:10 „Violette ºi Francois” (comedie,
Franþa, 1977); III-lea”.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;

11:00 „În libertate” (av. de fam, SUA, 1996);
13:00 Apropo Tv;
14:00 „Ricoºeu” (com de fam, SUA, 2005);
15:45 „Singur acasã” (comedie, SUA, 1990);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Diavolul se îmbracã de la Prada”
(comedie, SUA, 2006);
22:45 „Fraþii Grimm” (aventuri, SUA-cehia-
Anglia, 2005);
01:15 Apropo TV (r);
02:15 „Memorie perfectã”(s, pol, SUA,
2011);
03:45 „Cititorii de oase” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator (live);
13:15 Next Star (r);

16:00 Observator;
16:15 X Factor (r);
19:00 Observator (live);
20:00 iUmor (div.);
23:30 „Cei ce vegheazã” (acþiune, SUA-
Canada, 2009);
03:00 „Masca de argint” (aventuri,
România, 1985).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
05:45 La Mãruþã (r);
07:45  „Ne-am fãcut mari!” (come-
die, SUA, 1958);
09:30 „La Bloc” (s);

11:45 „Aventurile baronului Munchau-
sen” (aventuri, Anglia-Germania, 1988);
14:15 „Bossa Nova” (comedie, SUA-
Brazilia, 1999);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Nebunie suburbanã” (dragoste,
SUA, 2004);
20:30 „Laguna albastrã” (av, SUA, 1980);
22:45 „Martha Marcy May Marlene”
(thriller, SUA, 2011);
01:00 „Spiritul rãzbunãrii” (thrill,SUA, 2009);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:00 Ciclism (r);
08:30 Sãrituri cu schiurile:
Cupa Mondialã (dec.);

09:30 Sanie: Cupa Mondialã (dec.);
10:15 Schi alpin: Cupa Mondialã (live);
12:15 Biatlon: Cupa Mondialã (live);
13:30 Schi alpin: Cupa Mondialã (live);
15:30 Biatlon: Cupa Mondialã (live);
17:00 Sãrituri cu schiurile: C.Mondialã (live);
17:45 Biatlon: Cupa Mondialã (r);
18:30 Schi alpin: Cupa Mondialã (r);
19:00 Ciclism: Cursa de ºase zile, pe
velodrom (live);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:00 Sporturi de iarnã;
22:00 Cãlãrie: Cupa Mondialã FEI (dec.);
23:00 Curse de cai (dec.);
23:15 Înot: Campionatele Mondiale în
bazin scurt (dec.);
00:20 Omnisport: Watts;
00:30 Cãlãrie: Marele ªlem Rolex (dec.);
01:30 Sãrituri cu schiurile: C. Mondialã (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 ªtirile de mâine (r);

09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!
09:45 Discover România;
09:55 Vorbeºte corect!
10:40 Carpaþii, plãmânul Europei (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Pângãraþi, harul...;
13:30 Euroconsumatorul (live);
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:35 Perfct imperfect (live);
19:45 Sport;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
00:00 Superconsumatorul (r);
00:35 TVR 60;
01:35 Cu 80 de tablouri la capãtul lumii;
02:00 ªtirile de mâine (r).

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

11:30 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 Duelul pianelor (div.);
16:00 Poveste dupã poveste (r);
17:00 În vizor, România (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:00 TVR 60;
21:10 Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu;
21:45 Handbal F. C.European 2016 (live);
23:45 Factorul de probabilitate;
01:25 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:40 Cartea cea de toate zilele;
02:50 TVR 60 (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii?;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Furia” (acþ, SUA-Franþa, 2014);
22:30 „13" (dramã, SUA, 2010);
00:30 ªtirile ProTv;
01:00 „Tatã mare” (s);
02:00 „Memorie perfectã” (s).

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

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

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Looney Tunes” (s);
08:00 „Înfrângerea” (dramã,
SUA, 1958);
10:45 „La Bloc” (s);

13:00 „Nebunie suburbanã” (dramã,
SUA, 2004);
15:00 „În libertate” (av. de fam., SUA, 96);
17:00 „La Bloc” (s);
19:15 „Insula interzisã” (av,SUA, 1959);
20:30 „Pãcalã se întoarce” (comedie,
România, 2005);
00:00 „Lecþii de viaþã” (dr, SUA, 2005);
01:45 „Empire State: Lovitura secolului”
(acþiune, SUA, 2013).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:30 Sporturi de iarnã (r);
08:30 Sãrituri cu schiurile:
Cupa Mondialã (r);

09:30 Patinaj artistic: Mare Premiu;
11:00 Scrimã: Circuitul Grand Prix;
12:00 Biatlon: Cupa Mondialã )r);
12:30 Fotbal Liga Americanã MLS;
14:00 Fotbal Liga Europa (live);
14:30 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
15:00 Snooker: Seria Home Nations
(live);
19:30 Fotbal Liga Americanã MLS (r);
20:00 Magazin Fotbal Premier League
(live);
21:30 Fotbal: Campionatul Germaniei –
Bundesliga (r);
22:30 Cãlãrie: Excelenþã ecvestrã (r);
22:45 Cãlãrie: Cupa Mondialã FEI (r);
23:40 Omnisport: Watts (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Fotbal: Liga Americanã MLS (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (r);

09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!
09:45 Discover România (s);
09:55 Vorbeºte corect!
10:40 România 9 (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Dincolo de viitor (r);
13:30 Euroconsumatorul;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Europa mea (live);
18:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 – Tu votezi România
(live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Euroconsumatorul (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:10 Dimineaþa de sport;
09:25 Auzul e un dar. Nu-l
ingora!
09:30 „Aripi de mãtase” (r);

10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:50 Sport;
14:00 Cultura minoritãþilor (doc.);
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi (s);
15:00 TVR 60 (r);
15:55 Cartea cea de toate zilele;
16:00 D’ale lu’ Miticã (r);
17:00 În vizor, România (live);
18:00 „Aripi de mãtase” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
19:45 Sport;
20:00 TVR 60 – Ceauºeºscu ºi poporul;
21:10 Festivalul Internaþional de Teatru
de la Sibiu;
21:45 Handbal F. Campionatul Euro-
pean 2016 (live);
23:45 „Poarta Albã” (dramã, România,
2014);
01:30 Pescar hoinar.

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii ;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Cei patru fantastici” (acþiune,
SUA-Germania-Canada, 2005);
22:30 „La limita extremã” (acþiune, SUA,
1991);
01:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Tatã mare” (s, com, SUA, 2015);
02:15 „Memorie perfectã” (s).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Poftiþi pe la noi: Poftiþi la muncã!;
23:30 Un show pãcãtos (live);
01:00 Poftiþi pe la noi: Poftiþi la muncã!.

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
05:45 „Looney Tunes” (s, anim,
SUA, 2010);
06:45 Ce spun românii (r);
07:45 „La Bloc” (r);

10:15 „Pãcalã se întoarce” (comedie,
România, 2005);
13:45 „Laguna albastrã” (av, SUA, 1980);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Misterul crimei din Manhattan”
(comedie, SUA, 1993);
22:30 „Cum sã-þi pierzi virginitatea”
(comedie, SUA, 2010);
00:15 „Fraþii Grimm” (aventuri, Anglia-
Cehia-SUA, 2005);
02:30 „Tortura” (poliþist, SUA-Can, 2008).

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07.30 Fotbal Liga America-
nã MLS (r);

09:30 Cãlãrie: Marele ªlem Rolex (r);
10:30 Fotbal – Liga Americanã MLS (r);
11:00 Magazin Fotbal Premier League;
12:30 Fotbal FIFA (r);
13:00 Înot: C.Mondiale în bazin scurt;
15:00 Snooker: Seria Home (live);
19:30 Fotbal Premier League: Leices-
ter – Manchester (r);
20:55 ªtirile Eurosport;
21:00 Avancronicã Fotbal Premier
League;
21:30 Fotbal Premier League: Everton
– Arsenal (live);
23:45 Omnisport: Watts (r);
23:55 ªtirile Eurosport;
00:00 Curse de maºini;
01:00 Raliuri: C. European de raliuri;
01:30 Schi acrobatic: C.Mond.FIS (dec.);
02:30 Snooker: Seria Home Nations.
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Programe TV pentru sãptãmâna 7 - 13 decembrieMiercuri,
7 decembrie

Sâmbãtã,
10 decembrie

Joi,
8 decembrie

Vineri,
9 decembrie

Luni,
12 decembrie

Duminicã,
11 decembrie

Marþi,
13 decembrie



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 - 13 decembrie 2016

mica publicitate
9www.informatiaprahovei.ro

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

Vând  casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
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 teren intravilan, str.
Mihai Bravu, 9100 mp, des-
chidere 21,34m, 57.000 euro,
plata în 2 tranºe. Tel. 0744-
586461.

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

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.

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

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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0767/101552.
Câmpina - vând aparta-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând Dacia Solentza, an
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Prestãri servicii

Vânzãri
case,terenuri

Schimburi

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

Vânzãri auto
Închirieri

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)
Pentru tine, este o sãptãmânã care îþi atrage
atenþia cã e timpul sã schimbi niºte convingeri,
sã capeþi o nouã viziune asupra vieþii ºi a unor
proiecte, sã schimbi stilul de viaþa astfel încât sã
ai mai multã vitalitate ºi bucurie în fiecare zi.
Lunã nouã în Sãgetãtor aduce ºi noi perspective
luminoase, însã nu e momentul sã iei decizii
ferme pe termen lung sau sã schimbi ceva radi-
cal în ce priveºte viaþa ta.

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)
Cel mai vulnerabil, dar ºi generator de revelaþii
ºi solu�ii, este segmentul financiar. Aici se aºeazã
Lunã nouã în Sãgetãtor, marþi, ºi practic traseazã
direcþia ºi alegerilor urmãtoarelor sãptãmâni.
Pe de o parte, exista posibilitatea unor dezamã-
giri, a unor deziluzii, ca ºi cum înþelegi cã felul în
care vedeai tu o anumitã situaþie sau anumiþi
oameni nu era chiar constructiv ºi nici sãnãtos.

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)
Oamenii din viaþa ta au un rol important acum,
atât în alegerile pe care le faci, cât ºi în deschi-
derea unor noi uºi care te pot duce în spaþii ºi
experienþe extraordinare. Însã, asta e posibil sã
implice ºi o triere destul de drasticã, în urma
observãrii repetate a unor discrepante majore
între tine ºi unii oameni din preajmã.

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)
O perioadã în care prioritare par sã fie douã
aspecte din viaþa ta: pe de o parte, locul de
muncã ºi cariera, pe de altã parte relaþiile ºi
parteneriatele. Existã multã frãmântare în ce
priveºte relaþiile, poate chiar relaþia de cuplu
are nevoie de o transformare sau de un
angajament reformulat.

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)
Simþi cã e nevoie sã faci anumite schimbãri, iar
viaþa ta urmeazã sã intre pe un alt fãgaº, prin
intermediul unor colaborãri, parteneriate,
cunoºtinþe. Însã, deºi simþi ºi ºtii cã e momentul
potrivit pentru asta, opui foarte multã rezistenþã
ºi tinzi sã lupþi cu tot ce miºcã în jurul tãu ºi nu se
aliniazã la aºteptãrile (obiºnuinþele) tale.

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)
Se pare cã în aceastã perioadã te confrunþi cu
fel ºi fel de situaþii în care primeºti altceva decât
þi se promite ºi în general totul arata altfel decât
þi-ai dori ºi te-ai aºtepta. E multã confuzie, din
acest motiv, mai ales în ce priveºte interacþiunile
cu ceilalþi, colaborãrile dar ºi relaþiile de familie
care tind sã fie tot mai greu de înþeles.

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)
O sãptãmânã în care totul pare sã se schimbe
de la o zi la alta ºi uneori chiar de   la o orã la
alta, mai ales în ce priveºte agenda de lucru sau
lucrurile pe care þi-ai propus sã le faci pentru
sãnãtatea ta. Parcã mereu mai apare câte o
informaþie care te deruteazã sau ceva nou care
te deturneazã de la traseul iniþial.

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)
Sãptãmâna aceasta este despre bani, stima de
sine, talente ºi abilitãþi. Lunã nouã în Sãgetãtor
pare sã te ia la întrebãri legat de darurile pe
care le deþii, cum le foloseºti ºi cât de dispus eºti
sã primeºti banii cu uºurinþã, în viaþa ta? Probabil
cã unele blocaje îþi vei da seama cã au legãturã
cu o stima de sine scãzutã, sau cu inconºtienta
în privinþa comorii interioare.

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)
Cu cât forþezi mai mult lucrurile, cu atât poþi
înregistra pierderi mai mari, relaþionale,
financiare sau emoþionale. S-ar putea ca unele
decizii sã fie sursa de stres puternic, mai ales
dacã vizeazã o afacere sau o funcþie/poziþie nouã
profesionalã. E clar cã nu e cazul sã te grãbeºti,
mai ales dacã simþi cã ceva îþi scapã, ca cei
implicaþi nu-þi spun tot sau ca lucrurile nu sunt
aºa de roz cum þi le-au expus alþii.

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)
Contextul astral al acestei sãptãmâni este unul
destul de complicat, în ce priveºte situaþii mai
vechi care treneazã, fie în ce priveºte parcursul
tãu profesional, fie sãnãtatea sau pur ºi simplu
temerile care te copleºesc. Oricare ar fi situaþia,
în aceastã sãptãmânã încearcã sã rãmâi cât se
poate de discret ºi tãcut.

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)
Dacã în ultimele sãptãmâni ai avut parte de
conflicte sau cel puþin neînþelegeri de tot felul cu
cei din jur, probabil e din cauzã cã operezi cu
informaþii greºite ºi cu percepþii distorsionate.
Pe de o parte, cineva din anturaj ar putea sã-þi
livreze mesaje de manipulare, pe de altã parte
e posibil ca tu însuþi sã ai percepþii distorsionate
despre cei din jur ºi realitatea prezenta.

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)
Lunã nouã în Sãgetãtor, care are loc marþi, im-
pregneazã aceste zile cu o energie a începutului,
iar în ce te priveºte acest început are legãturã cu
zona socio-profesionalã. E foarte posibil sã se
iþeascã o posibilitate frumoasã la orizont, chiar
dacã încã nu e foarte clar. Ia seama la ce se
vorbeºte în jurul tãu, dar nu te propunta ºi nu îm-
pãrtãºi detalii importante nimãnui, decât dacã e
absolut necesar.
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crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
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Vechime Tip contract

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

1
2
3
4
5
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7
8
9

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

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

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

Agent securitate
Agent securitate în incinta
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ajutor cofetar
Alpinist
Ambalator
Ambalator manual
Ambalator manual (fabrica preparate carne)
Ambalator manual confecþii
Barman
Brutar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor
Cãlcãtoreasa
Camerista
Ciontolitor tranºator carne
Cititor contoare ºi încasator
Cofetar
Colantor publicitar
Confecþioner
Confecþioner asamblor articole textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner textile
Contabil
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Coordonator aprovizionare-desfacere
Decorator produse cofetãrie
Dispecer
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrian în c-tii
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician automatizãri
Electrician automatizãri
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Frezor
Frizer
Infirmierã
Inginer automatist
Inginer chimist
Inginer chimist
Inginer electroenergetica
Inginer electroenergetica
Inginer electromecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Îngrijitor bãtrâni bolnavi
Îngrijitor clãdiri
Îngrijitor clãdiri
Îngrijitor clãdiri
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator instalaþii tehnico-sanitare ºi gaze
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Manipulant

Manipulant marfã
Maºinist la maºini pt terasamente
Mecanic auto
Mecanic întreþinere - rep. maºini de cusut ind.
Mecanic utilaj
Mn nec
Mn nec în ind conf textile
Mn nec în ind confecþiilor textile
Mn.nec
Modelator
Montator placaje
Montator subansamble
Muncitor nec în construcþii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în c-tii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Normator pt atelier prel mec
Operator control nedistructiv
Operator date calcul
Operator facturare
Operator maºini unelte semiaut. ºi automate
Operator reþea
Operator reþea
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Patiser
Paznic
Pictor pe sticlã
Pregãtitor lansator confecþii
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner
Recepþioner
Reeprezentant comercial
Sculer matriþer
ªef de salã
ªef laborator
ªef linie
ªef linie confecþii
ªef secþie productie-inginer
ªofer
ªofer autobuz
ªofer autocamion
ªofer automacaragiu
ªofer autoturisme
ªofer autoturisme
ªofer cât B,C,D+E
Spãlãtor auto
Strungar
Strungar carusel (borwek)
Strungar/Frezor/ Operator  CN
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor autogen
Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil
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La o lunã dupã defãºurarea Bursei locurilor de muncã pentru
absolvenþi, statisticile Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei
de Muncã indicã ocuparea a 2.802 de persoane din aceastã
categorie. Cei mai mulþi absolvenþi angajaþi au un nivel de pregãtire

liceal ºi postliceal (1.538), profesional ºi ucenicie (490), 261 fiind
numãrul celor cu studii superioare. Persoanele fãrã studii
superioare au fost încadrate în meserii precum: lucrãtor comercial
(198), manipulant marfã (129), confecþioner asamblor articole
textile (123), agent de pazã ºi securitate (117), vânzãtor (85),
ambalator manual (67), lãcãtuº (59), zidar (58), casier (57), ºofer
(51). Cele mai multe posturi vacante ocupate de persoanele cu
studii superioare au fost de: inginer în diferite ramuri de activitate
(65), economist (23), inspector asigurãri (16), consilier în diferite
ramuri de activitate (15), tehnician în diferite ramuri de activitate
(13), programator (8), farmacist (6), agent asigurãri (6), agent
vânzãri (6), specialist marketing (6), agent servicii clienþi (6). În
top, cu cei mai mulþi absolvenþi încadraþi au fost: municipiul
Bucureºti (481) ºi judeþele Constanþa (250), Mureº (211), Iaºi
(144), Gorj (140), Bacãu (136), Maramureº (134), Bihor (126),
Timiº (110), Suceava (94). Totodatã, la aceastã acþiune, organizatã
la nivel naþional de agenþiile teritoriale pentru ocuparea forþei de
muncã, au fost angajate 1.424 de persoane din rândul altor
categorii prezente.

2.109 persoane vor putea participa la cursurile gratuite
organizate de Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
în luna decembrie 2016.

Programele de formare profesionalã cu cele mai multe locuri
disponibile vizeazã calificãri precum: inspector (referent) resurse
umane (159), lucrãtor în comerþ (146), agent de securitate (132),
ospãtar (chelner) vânzãtor în unitãþi de alimentaþie (104),
comunicare în limba englezã (96), inspector în domeniul sãnãtãþii
ºi securitãþii în muncã (92), frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
(84), îngrijitor bãtrâni la domiciliu (62), bucãtar (56),  confecþioner
asamblor articole din textile (56).

Cei mai mulþi participanþi se preconizeazã în judeþele Giurgiu
(210), Bucureºti (204), Braºov (182), Prahova (152), Bistriþa (116).

Pentru detalii, cei interesaþi se pot adresa agenþiei teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã au domicliul sau re-
ºedinþa ( http://www.anofm.ro/contacteaza-ne) sau pot vizualiza
oferta de cursuri pe www.anofm.ro la secþiunea Formare
profesionalã.

Peste 4.000 de persoane angajate în urma
Bursei locurilor de muncã pentru absolvenþi

Mihail Marinescu

116 programe de formare
profesionalã pentru luna decembrie

2016, la nivel naþional

Mihail Marinescu
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Dar

Dupã aceea

ANECDOTE:

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

            0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386

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

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

DARURI

1. M-S-S-L 2. SARAMURÃ 3. MARINAT; 4. MAÞE-C-A; 5. LA-CAP;
6. AI-AR-AS; 7. GOGOAªÃ; 8. GUTUI-TL; 9. TED-BEA 10. SATÂRE-M.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Dar (pl.)
Instrument

muzical cu coarde

Date!

Cadou la final!

Dar Zi cu dar!

Date în dar
Aceea

Regent!

Ziuã

Luna cadourilor
(abr.)

Un ºirag

Fir

Unic!

Flori

Pere!

Chip
Dar
Dar!

diverse
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A dona

Carã!

Infern

Zãgaz

Daþi cu dar!

În fiecare an, la 7 decembrie, dupã rânduiala
Sfintei noastre Biserici strãbune, facem pomenirea
Sfintei Muceniþe Filofteia, ale cãrei moaºte se aflã
în catedrala Mãnãstirii din Curtea de Argeº.

Sfânta Filofteia s-a nãscut în cetatea Târnovei,
capitala împãrãþiei românilor ºi bulgarilor din sudul
Dunãrii, în anul 1206, din pãrinþi credincioºi, oa-
meni simpli, cu inimã curatã, având ocupaþia de
agricultori. mama sfintei, dupã ce a nãscut aceastã
frumoasã ºi binemirositoare floare, a mai trãit
câþiva ani. Acasã, Sfânta Filofteia muncea cu
sârguinþã în casa tatãlui sãu, îndeplinind cele ce
fãcea mama sa cât trãise. ªi câte nu sunt de fãcut
acolo unde lipseºte mâna harnicã ºi priceputã a
unei mame iubitoare de copii ºi de casa ei!

Dupã moartea soþiei sale, tatãl Sfintei Filofteia
s-a recãsãtorit cu o femeie nemilostivã ºi zgârcitã
care a fãcut ca tatãl ei sã o prigoneascã. Când
Sfânta Filofteia mergea sã ducã merinde tatãlui
sãu la þarinã, adesea ea împãrþea sãracilor din bu-
catele ce avea de dus. Pãstra desigur din destul ºi
pentru tatãl ei, dar acesta, fire lacomã ºi cârtitoare,
se plângea mereu soþiei cã-i trimite hranã puþinã ºi
rãmâne mereu flãmând. Bãnuitor cum era, într-o
zi tatãl ei s-a aºezat la pândã. ªi vãzând cã Sfânta
Filofteia împãrþea sãracilor bucatele trimise, aprins
de mânie, a aruncat cu barda sa plugãreascã ºi a
rãnit-o grav la picior pe fiica sa. Sângele s-a scurs
repede din trupul ei plãpând ºi feciorelnic ºi ea a
murit pe loc. Avea doar 12 ani.

Tatãl, dându-ºi seama de aceastã mare
nenorocire, a încercat sã ridice trupul fiicei sale dar
n-a putut sã se apropie de el. Cuprins de spaimã,
pentru cã se fãcuse ucigaºul fiicei sale într-un mo-
ment de mânie, el a alergat îndatã la arhiepiscopul
cetãþii Târnovo, spunându-i cã trupul fiicei sale zace
pe pãmânt cuprins de o luminã cereascã. Atunci,
arhiepiscopul, împreunã cu alþi arhierei ºi preoþi,
însoþiþi de o mare mulþime de credincioºi au venit
cu fãclii ºi tãmâie la locul uciderii ei pentru a-i ridica
cinstitul trup.

Moaºtele ei au fost duse în oraºul Vidin din
sudul Dunãrii. Datoritã legãturilor de prietenie dintre
Patriarhul Eftimie al Târnovei ºi Mitropolitul Antim
al Þãrii Româneºti, s-a convenit ca moaºtele Sfintei
Filofteia, pentru a nu cãdea sub turci, sã fie aduse
în Þara Româneascã.

Binecredinciosul voievod al Þãrii Româneºti,
Mircea cel Mare, a adus în anul 1396 moaºtele
Sfintei Filofteia de la Vidin ºi le-a aºezat cu mare
cinste în Biserica Domneascã de la Curtea de Argeº.

Vãzând viaþa Sfintei Filofteia, nu cumva sã ne
arãtãm rãi, zgârciþi ºi ucigaºi ca tatãl ºi mama cea
vitregã a Sfintei Filofteia. Nici nepãsãtori faþã de
bolnavi, de orfani ºi de copii ca atâþia alþi pãrinþi de
astãzi care nu au grijã de educaþia ºi de buna
creºtere a copiilor lor. Nu vedem noi, câþi copii sunt
abandonaþi de pãrinþii lor prin divorþ? Cine va mai
putea tãmãdui ºi vindeca inimile zdrobite ale copiilor
fãrã pãrinþi? Ce alte mame vitrege vor lua locul
adevãratelor mame? Aveþi grijã de copii, cum îi
naºteþi, cum îi creºteþi ºi mai ales cum îi educaþi.
Aceasta este cea mai înaltã datorie a pãrinþilor ºi
de ea depinde mântuirea noastrã. Nu vã ucideþi
copiii, nici trupeºte - prin avort, nici sufleteºte - prin
lipsa exemplului viu, prin lipsa de educaþie creºtinã.
Aduceþi copiii de mici la Bisericã. Povestiþi-le despre
Hristos, picuraþi în inimile lor dragostea de oameni,
mila, respectul, milostenia ºi dreapta credinþã.

7 decembrie - Sfânta Muceniþã Filofteia

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu,

Se pregãtesc foarteSe pregãtesc foarteSe pregãtesc foarteSe pregãtesc foarteSe pregãtesc foarte
uºor ºi simplu.uºor ºi simplu.uºor ºi simplu.uºor ºi simplu.uºor ºi simplu.

Sunt delicioase ºiSunt delicioase ºiSunt delicioase ºiSunt delicioase ºiSunt delicioase ºi
sãnãtoase.sãnãtoase.sãnãtoase.sãnãtoase.sãnãtoase.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
10 roºii,10 roºii,10 roºii,10 roºii,10 roºii,

5-6 cãþei de usturoi,5-6 cãþei de usturoi,5-6 cãþei de usturoi,5-6 cãþei de usturoi,5-6 cãþei de usturoi,
1 legãturã de mãrar ºi1 legãturã de mãrar ºi1 legãturã de mãrar ºi1 legãturã de mãrar ºi1 legãturã de mãrar ºi

pãtrunjel,pãtrunjel,pãtrunjel,pãtrunjel,pãtrunjel,
ulei, sare,ulei, sare,ulei, sare,ulei, sare,ulei, sare,

piperpiperpiperpiperpiper

MOD DEMOD DEMOD DEMOD DEMOD DE
PREPPREPPREPPREPPREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
 Roºiile se spalã, se ºterg cu un prosop. Se aºazã într-o tavã unsã cu

ulei. Printre roºii se pun cãþeii de usturoi necurãþaþi. Se potrivesc de sare ºi
piper. Se lasã la cuptor 20 de minute, pânã se înmoaie roºiile. Dupã ce se
scot din cuptor, se presarã verdeaþa tocatã mãrunt. Se servesc cu pilafuri.

Roºii cu usturoi la cuptor
Un tip merge la ceasornicar.

- Domnule, ceasului dvs. îi lipsesc
douã pietre.

- Care?
- Una pe care sã pui ceasul ºi alta cu care sã

dai în el.
- Nu vã supãraþi, cât e ceasul?
- Nu e de vânzare.

Angajatorul:
- Începeþi de luni. Remuneraþia dupã merit.
- Îmi pare rãu, dar din asta nu pot trãi.

Între colegi:

- De ce nu lucreazã Ionescu sãptãmâna asta ?
- Îi þine locul ºefului.

Publicitate pe un panou aflat într-o curbã
periculoasã:

- Nu vã grãbiþi ! Noi vã aºteptam ! Cimitirul
Eternitatea.

Un pictor face o vizitã la galeria unde avea
expuse picturile, ºi vede cã s-au vândut toate
tablourile.

- Ei, ce succes au avut lucrãrile mele !
- Da, le-a cumpãrat un domn, dupã ce i-am

explicat cât de mult cresc preþurile dupã decesul
artistului.

- ªi cine era acest domn ?
- Doctorul dvs...

În dar!

Un vast complex ceremo-
nial preistoric a fost descoperit
într-un oraº localizat la o distanþã
de 2,4 km de Stonehenge. S-a
dovedit cã înainte cu sute de ani
ca Stonehenge sã fie construit,
aceastã regiune a fost una în
care se practicau foarte multe

ritualuri, ºi, astfel, se poate
înþelege de ce Stonehenge-ul în
sine a fost construit. Au existat
nenumãrate ipoteze cu privire la
acest aspect, printre care ºi cele
care susþin cã Stonehenge ar
reprezenta, de fapt, un calendar
astronomic sau un complex
construit din motive religioase.
Monumentul din apropierea
acestuia, care a fost construit în
perioada de început a
neoliticului, este cunoscut sub
denumirea de Bila lui Robin

Hood ºi a fost declarat monu-
ment în anul 1965 dar, cu toate
acestea, cercetãrile sunt în con-
tinuã desfãºurare ºi nu se cunosc
raþiunile pentru care acesta a
fost construit. Astfel, acest sit
oferã o viziune asupra aspectului
cultural ce marca regiunea înain-

te ca Stonehenge sã fie cons-
truit. Acest complex a fost cons-
truit acum aproximativ 5.600 de
ani, cu mai mult de 1.000 de ani
înainte de Stonehenge, ºi este
cunoscut ca având forma unui
terasament împrejmuit, care
constã în 950 de metri de ºan-
þuri poziþionate în douã cercuri
concentrice. Arheologii au con-
cluzionat cã zona era una în care
se practicau ritualuri, cãci au
descoperit fragmente ale unor
boluri, oase de bovine ºi rãmã-

ºiþe umane. Mai mult, aceºtia au
elaborat ºi teoria conform cãreia
acel loc era folosit pentru înmor-
mântãri, acest lucru denotând
faptul cã situl putea fi un loc
sacru.Un aspect interesant este
acela cã arheologii au descoperit
ºi un vas de ceramicã care a fost

datat cu aproximativ 1.900 de
ani mai târziu decât celelalte ar-
tefacte, astfel izvorând ideea con-
form cãreia acest sit a fost utilizat
o foarte mare perioadã de timp
dupã ce a fost construit.

Aceastã descoperire i-a
fãcut pe cercetãtori sã fie con-
vinºi de existenþa altor aseme-
nea situri care trebuiesc desco-
perite, cãci aceste terasamente
împrejmuite erau, de obicei,
realizate într-un numãr mare.

Sursa: Science AlertSursa: Science AlertSursa: Science AlertSursa: Science AlertSursa: Science Alert

Un sit misterios, în care se
practicau ritualuri, a fost
descoperit lângã Stonehenge
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clasament, aflându-se pe poziþia a VIII-
a. Cele douã foarte talentate gimnaste
sunt pregãtite de Simona Puiu (antrenor),
Liliana Bãescu (coordonator) ºi Tatiana
Dor (coregraf).

Nãscutã pe 14 martie 2003, De-De-De-De-De-
nisa Stoiannisa Stoiannisa Stoiannisa Stoiannisa Stoian este componentã a Lo-
tului Naþional de Junioare ºi a avut un
an 2016 foarte bun, marcat de urmã-
toarele performanþe:

– Turneul Internaþional FIG Gracia
Fair Cup, ediþia a XII-a, Budapesta, Un-
garia, 5-7 februarie: locul XXIV la indi-
vidual compus;

– Turneul Internaþional FIG Aphro-
dite Cup, ediþia a II-a, Atena, Grecia, 11-
13 martie: medalie de bronz în concursul
individual compus (n. 2003), prezentã
în finalele la cerc ºi minge unde s-a clasat
pe locul VI în ambele întreceri;

– Turneul Internaþional Irina Delea-
nu Cup, Bucureºti, 13-15 mai: partici-
pare alãturi de Livia Harcan în concursul
pe echipe. Reuºeºte sã obþinã cel mai
mare punctaj la mãciuci dintre toate
cele ºase concurente ale României ºi
reuºind calificarea în finalele de la acest
obiect. În clasamentul final la mãciuci a
obþinut locul VI ºi cel mai mare punctaj
al ei de pânã acum, 15,600;

– Turneul Internaþional de la Sofia,
23-25 mai, cu echipa României în

componenþa Sonia Ichim, Deniºa Mailat
ºi Alice David (locul XI);

– Campionatele Europene de Gim-
nasticã Ritmicã de la Holon, Israel, 17-
19 iunie, participare cu echipa de junioa-
re, locul 16 din 36 de echipe. Denisa a
participat cu douã obiecte, minge
(14,900) ºi mãciuci (13,408);

– Turneul Internaþional Iaºi Trophy,
ediþia a II-a, 16-18 septembrie, Iaºi, Ro-
mânia: patru medalii de aur – la coardã,
cerc, minge ºi mãciuci;

– Campionatele Naþionale de Juni-
oare ºi Senioare, Bucureºti, 6-9 octom-
brie – vicecampioana naþionalã cu echi-
pa (Denisa Stoian, Livia Harcan, Delia
Gheorghe, Ana Toma), locul IV la indivi-

dual compus, ºi patru medalii de bronz
– la cerc, minge, mãciuci ºi panglica;

– calificatã la Cupa României unde
a obþinut locul IV;

– Turneul internaþional Happy Cup,
ediþia a XIX-a, Gent, Belgia, 4-6 noiem-
brie: medalie de bronz în concursul indi-
vidual compus.

Miruna Ioana CiocârlanMiruna Ioana CiocârlanMiruna Ioana CiocârlanMiruna Ioana CiocârlanMiruna Ioana Ciocârlan este
nãscutã pe 23 septembrie 2004 ºi a
avut, la rându-i, un an excelent, punc-tat
de urmãtoarele reuºite:

– Turneul Internaþional Gracia Fair
Cup, ediþia a XII-a, Budapesta, Ungaria,
5-7 februarie: locul VI la individual com-
pus;

– a fost invitatã de Federaþia Ro-

Denisa Stoian ºi Miruna Ciocârlan, în „top 10" al
Federaþiei Române de Gimnasticã Ritmicã pe 2016

Comitetul Executiv al Federaþiei
Române de Gimnasticã Ritmicã a al-
cãtuit, respectând regulamentul tehnic
intern, clasamentul celor mai valoroase
sportive pe anul 2016. Printre acestea
se regãsesc ºi douã componente ale
CSM Ploieºti: Denisa Stoian ºi Miruna
Ciocârlan.

Denisa Stoian ocupã locul al VI-lea
al ierarhiei pe anul 2016, iar Miruna
Ciocârlan apare în premierã în acest

manã de Gimnasticã Ritmicã sã par-
ticipe, în afara concursului (nefiind, încã,
junioarã), la Turneul Internaþio-nal Irina
Deleanu Cup, Bucureºti, 13-15 mai;

– Campionatele Naþionale, Arad,
1 – 3 iulie – campioanã naþionalã cu
echipa, medaliatã cu argint la individual
compus, vicecampioanã la cerc ºi me-
daliatã cu bronz la coardã;

– Turneul Internaþional Iaºi Trophy,
ediþia a II-a, 16-18 septembrie, Iaºi,
România: medalie de aur la mãciuci ºi
de argint la coardã;

– calificatã la Cupa României unde
a obþinut medalia de argint;

– Turneul internaþional FIG Happy
Cup, ediþia a XIX-a, Gent, Belgia, 4-6 no-
iembrie – medalie de argint la individual
compus.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro
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Locul I – Ana Luiza Filiorianu – CS Olimpia Bucureºti
Locul II – Andreea Verdeº – CSS Anghel Saligny Iaºi
Locul III – Sonia Ichim – CSM Arad
Locul IV – Deniºa Mailat – CS Olimpia Bucureºti
Locul V – Alice David – CS Olimpia Bucureºti
Locul VI – Deniºa Stoian – CSM Ploieºti
Locul VII – Laura Aniþei – CSS Anghel Saligny Iaºi
Locul VIII – Miruna Ciocârlan – CSM Ploieºti
Locul IX – Alexandra Bock – CSM Arad
Locul X – La egalitate, Ana Mezei Ana (CS UNEFS Bucureºti)

  ºi Maria Moþ (CSM Arad).

Sînziana Neacºu, Raluca Baicu,
Nicoleta Neagu, Rebecca An-
drei;

juniori 3: Florin Nica – me-
dalie de aur la 200 m – 24.72
sec..

În apropierea podiumului s-
au mai aflat Sorin Costache –
locul 4 la 60 m, Raluca Baicu –

locul 5 la 400 m.
De la CSM Plo-

ieºti la CSM Bucureºti!
De menþionat cã,

din pricina probleme-
lor financiare cu care
se confruntã de mai
bine de 7 luni CSM
Ploieºti, grupele de
atleþi pregãtite de
prof. Maria Andrei ºi
Florin Andrei au înce-
tat convenþia de du-
blã legitimare cu CSM
Ploieºti, concurând
doar pentru CSS Plo-

ieºti, iar începând cu data de 1
decembrie 2016 o mare parte
dintre atleþi au dublã legitimare
cu CSM Bu-cureºti.

Rezultatele atleþilor pregãtiþi
de prof. Robert Munteanu – CSS
Ploieºti: Sebastian Manu –
medalie de argint la lungime J2
– 5.97 m.; ºtafeta 4 x 200 m bã-
ieþi  J 2 -  argint – 1.41. 60 min. -
Alexandru Geamãnu, Andrei
Oprea, Ovidiu Burcea, George Du-
mitrache.

În  zilele de 3 ºi 4 decembrie,
Sala de atletism din oraºul Ba-
cãu “Cupa 1 Decembrie” la cate-
goria J1, J2, J3. La concurs au
participat 368 de sportivi (185
de fete ºi 183 de bãieþi) din 43
de cluburi din þarã. Sportivii pre-
gãtiþi de profesorii Maria Andrei
ºi Florin Andrei au reuºit perfor-
manþe notabile dacã
þinem cont cã, din lotul
de 17 sportivi depla-
saþi la Bacãu, 5 sunt
copii de categoria 1,
ei aducându-ºi din
plin contribuþia la obþi-
nerea celor 15 meda-
lii (7 de aur, 6 de argint
ºi 2 bronz) astfel :

În prima zi de în-
treceri, la juniori 2: Da-
vid Nãstase – meda-
lie de aur la 400 m
51.74 sec.; Andrei
Nãstãsache – meda-
lie de argint la 400 m – 52.57
sec.; ºtafeta 4 x 200 m – me-
dalie de aur cu timpul de
1.35.26 min., în componenþa
Radu Ciocãnescu, Alexandru Sã-
ceanu, David Nãstase, Andrei
Nãstãsache;

 junioare 3: Andrei  Rebecca
– medalie  de argint la 400 m -
61.63 sec.; Nicoleta Neagu –
medalie  de bronz la 400 m –
62.87 sec.; ºtafeta 4 x 200 m –
medalie de aur cu timpul de
1.53.42 min. în componenþa
Alexandru Daria, Raluca Baicu,

Nicoleta Neagu, Rebecca An-
drei.

juniori 3: Florin  Nica – meda-
lie de argint la 400 m – 56.38
sec.; ºtafeta 4 x 200 m – me-
dalie de aur cu timpul de 1.47.81
min., în componenþa Remus Ni-
culiþã, Alexandru Butnaru, Ale-
xandru Blãnaru, Florin Nica.

În cea de-a doua zi, la juniori
2:     David Nãstase – medalie de
aur la 200 m 23.16 sec.; Andrei
Nãstãsache – medalie de argint
la 200 m – 23.53 sec.; ºtafeta
4 x 400 m – medalie de aur cu
timpul de 3.41.95 min. în com-
ponenþa Radu Ciocãnescu, Ale-
xandru Sãceanu, Andrei Nãstã-
sache, David Nãstase;

junioare 3: Andrei  Rebecca
– medalie  de argint la 200 m -
27.53 sec.; ºtafeta 4 x 400 m –
medalie de argint cu timpul de
4.21.64 min. în componenþa

În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie, la
Campionatul Naþional de Box pentru Cadeþi (13-14
ani), gãzduit de Sala Sporturilor din Zalãu, boxerii de la
CSM Ploieºti au obþinut urmãtoarele rezultate: Marian
Ghinoiu a cucerit medalia de aur la „32 kg”, Cristian
Drãgan a luat argintul la „44.5 kg”, iar Andrei Dinu

În ºaisprezecimile „Cupei
României” – faza judeþeanã, Pe-
trolul ’52 Ploieºti a jucat cu Unirea
Teleajen, echipã din superliga B
Prahova. Atipic este faptul cã
petroliºtii jucau împotriva a
câþiva ultraºi din galerie, în frunte
cu unul dintre lideri, Bogdan Di-
nu, pe post de portar în prima re-
prizã. Ca o parantezã, tatãl lui
Bogdan Dinu a jucat ºi a fost
coleg de echipã cu Marius Mãl-
dãrãºanu la Petrolul Teleajen,

acum 20 de ani, la nivel de divizia
C. Petrolul a început meciul cu
câþiva jucãtori menajaþi: vete-
ranii Claudiu Tudor, Daniel Chiriþã
ºi tinerii Ilie Dumitrescu, Dragoº
Gheorghe ºi Adrian Vintilã. Ultimii
doi au jucat, totuºi, dupã pauzã.
În lipsa lui Claudiu Tudor, Jean
Prunescu a fost “uns” cãpitan.

Înainte de începutul jocului
s-a fãcut o pozã de grup cu un
banner sugestiv: „Vrem scutul
înapoi / Petrolul suntem noi”, cu

ªaisprezecimile „Cupei României” – faza judeþeanã

Petrolul ’52, victorie netã în Cupa României!
Teren: „Kiru Sport Arena”. Spectatori: 500. Au marcat: V. Zaharia / M.

Jipa (’16, ’44), S. Petre (’28, ’41), Ad. Vintilã (’51, ’87), D. Gheorghe (’92).
UNIREA TELEAJEN:UNIREA TELEAJEN:UNIREA TELEAJEN:UNIREA TELEAJEN:UNIREA TELEAJEN: B. Dinu – Condrea, Postelnicu, Mãlãescu, L.

Talianu – Stoica, Bridinel, Dinicu, Dobre (cpt.) – Iordache, Constantinescu.
Au mai jucat: V. Zaharia, Comored, Copcealãu, C. Mâinea. Antrenor:
Alexandru Talianu.

PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: PETROLUL ’52: Chiº – Olaru, Prunescu (cpt.), Al. Crãciun, Velisar –
Vl. Butufei (’54 Niþescu), R. Catanã, D. Nae (’46 D. Gheorghe), S. Petre, G.
Pãun (’54 I. Dumitrescu), M. Jipa (’46 Ad. Vintilã). Antrenor: Octavian Grigore.

Au arbitrat: Mãdãlin Marinescu (Ploieºti), Alex Chioibaºu (Adâncata –
jud. Dâmboviþa) ºi Cristian Lefter (Urlaþi).

Cartonaºe galbene: Dinicu (’15), Dobre (’30), Constantinescu (’71) / D.
Gheorghe (’52).

Observator AJF: Cãtãlin Eugen Popescu (Ploieºti).

UUUUUnirnirnirnirnirea Tea Tea Tea Tea Teleajen – Peleajen – Peleajen – Peleajen – Peleajen – Peeeeetrtrtrtrtrolul ’52 Ploieºti 1-7 (0-4)olul ’52 Ploieºti 1-7 (0-4)olul ’52 Ploieºti 1-7 (0-4)olul ’52 Ploieºti 1-7 (0-4)olul ’52 Ploieºti 1-7 (0-4) trimitere la acordarea gratuitã
cãtre petroliºti a mãrcii Petrolul!

Formaþia petrolistã a con-
trolat jocul de la început pânã la
sfârºit, transformând în gol mai
toate oportunitãþile avute la
poarta celor de la Unirea.

Golurile Petrolului au fost
marcate prin „dublele” jucãtorilor
Michel Jipa (’16, ’44), Sebastian
Petre (’28, ’41), Adrian Vintilã (’51,
’87) ºi Dragoº Gheorghe (’90+2).

Cei de la Unirea Teleajen se
mândresc cã au înscris golul de
onoare, unul frumos, marcat din
loviturã liberã de la 22 de metri
de cãtre jucãtorul V. Zaharia.

Astfel, Petrolul se calificã în
optimile „Cupei României” faza
judeþeanã. Acum urmeazã o bi-
nemeritatã vacanþã, urmând ca
din ianuarie 2017 sã se reia pre-
gãtirile pentru returul Campiona-
tului Ligii „A” Prahova. Vor urma,
cu siguranþã, ºi o serie de schim-
bãri în sânul echipei, menite sã
îmbunãtãþeascã atât jocul, cât
ºi menþinerea în poziþie de lider
în campionat.

Ionuþ Mitoiu

Noi medali pentru boxerii lui
Titi Tudor ºi Adrian Pîrlogea

(„46 kg”) ºi Victor Andrei („72 kg”) au intrat în posesia
medaliilor de bronz. Un alt sportiv, ªtefan Panaitescu
(„+76 kg”) a fost aproape de medalii, dar a fost
nedreptãþit de arbitri în „sferturi”, atunci când l-a bãtut
clar pe un sportiv din Zalãu, dar nu i-a fost acordatã
decizia de cãtre oficialii jocului. Ceilalþi sportivi care au
reprezentat clubul la competiþie au fost Roberto
Mangulea („40 kg”), Andrei Bogdan („48 kg”), Iulian
Dumitrescu („50 kg”) ºi Gabriel Dan („54 kg”). Boxerii
ploieºteni sunt pregãtiþi de Titi Tudor – antrenor
coordonator ºi de Adrian Pîrlogea – antrenor. (M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)

de la clubul ploieºtean,
conduºi de antrenorul
coordonator al secþiei
de înot, Tamara Costa-
che ºi de instructorul

Ciprian Toma. Îmbucurãtor este fap-
tul cã aproape toþi au reuºit sã urce
pe podiumul de premiere. Bilanþul a
fost de 31 de medalii, dintre care 17
de aur, 10 de argint ºi 4 de bronz,
performanþele reuºite de sportivii
noºtri fiind urmãtoarele: Patrick
Iacob (douã medalii de aur), Cristian
Lupu (2 aur), Tudor Frãþilã (2 aur), Radu

Înotãtorii de la CSM Ploieºti
ºi-au arãtat valoarea ºi la „Cupa
Târgoviºtei”, competiþie care a avut
loc în cea de-a treia zi a lunii de-
cembrie ºi care a fost organizatã
de primãria localã ºi de Direcþia
Complex Turistic de Nataþie în noul
bazin construit în urbea dâmbovi-
þeanã. Au participat 21 de sportivi

Frãþilã (2 aur), Alexandra Constantin
(2 aur), Cristina Tolea (2 aur), David
Nedelescu (2 aur), Aida Stancu (1
aur), Ioana Savu (1 aur ºi 1 argint),
Brianna Pãun (1 aur), Luca Mari-
nescu (2 argint), Victor Ana (1 argint
ºi 1 bronz), Darius Radu (1 argint ºi
1 bronz), Rianna Radu (2 argint),
Mihnea Catrinescu (1 argint ºi 1
bronz), Maria Ionaºcu (1 argint),
Erica Fortu (1 argint) ºi Filip Frãþilã
(1 bronz).

31 de medalii la „Cupa Târgoviºtei”
pentru înotãtorii de la CSM Ploieºti

M.M.

Atleþii de la CSS Ploieºti,
15 medalii la “Cupa 1 Decembrie”

Mihail Marinescu
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