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Silvia Manea, preºedintele unei
asociaþii pentru ajutorarea comunitãþii
rrome din Prahova, este acuzatã cã,
în calitate de responsabil al proiectului
PHARE Acte pentru casa mea, a chel-
tuit în mod ilegal aproape 25 de mii
de euro din banii proveniþi din fonduri
europene. Preºedintele asociaþiei a fost
reclamat la DNA Ploieºti, iar în urma
anchetei Silvia Manea ºi-a recunoscut
vina. Pentru ca banii destinaþi rromilor
sã fie recuperaþi, procurorii au dispus
sechestru asigurator pe bunurile
femeii. În plus, în urma unui acord de
recunoaºtere, Manea a acceptat ca
pedeapsã închisoare cu suspendare
ºi muncã în folosul comunitãþii.

Anchetatorii spun cã, în perioada
2008 – 2009, Manea Silvia, în calitate
de responsabil legal al Proiectului
PHARE intitulat „Acte pentru casa
mea”, în valoare totalã de 62.190 de
euro, al cãrui beneficiar a fost aso-
ciaþia al cãrei preºedinte era inculpata,

a utilizat, în alt scop decât cel stabilit
prin proiectul menþionat, su-mele de
bani acordate cu titlu de avans în
valoare de 24.995 de euro din
finanþarea nerambursabilã, fãrã
respectarea prevederilor legale.

Concret, la data de 21 martie
2008, dupã acordarea avansului în
cuantum de 24.995 de euro, preºe-
dintele asociaþiei a efectuat, în mod
succesiv, o serie de tranzacþii banca-
re prin intermediul cãrora a transfe-
rat din contul special de proiect des-
chis în euro, în contul special de pro-
iect deschis în lei, toate sumele de
bani virate de Autoritatea Contractan-
tã cu titlu de avans. Ulterior, inculpata
a retras aceste sume de bani din
contul pentru lei, fãrã a depune la
Autoritatea Contractantã documente
justificative din care sã rezulte modul
de utilizare a sumelor de bani.

Preºedintele unei asociaþii înfiinþatã
pentru ajutorarea rromilor,

judecat pentru cã a cheltuit ilegal banii
proveniþi din fonduri europene

(continuare în pagina 3)
D.F.

George Ploscaru, un prahovean în vârstã de 42 de
ani, este principalul suspect al unui jaf de milioane de
euro, petrecut la finele anului trecut în capitala Franþei.
Românul este acuzat cã ar fi furat douã inele cu inserþii
de diamante ºi pietre preþioase, dar ºi douã diamante
brute în valoare de 5,2 milioane de euro dintr-o bijuterie
de lux, situatã în arondismentul 8 din Paris. Presa
francezã susþine cã modul în care au fost sustrase

bijuteriile i-a uimit pânã ºi pe anchetatori.
Totul a decurs aproape ca într-un film, pe timpul zilei,

fãrã violenþã, fãrã arme ºi nu s-au folosit mãºti pentru
protejarea identintãþii. Aceiaºi jurnaliºti din Franþa spun
despre autorul jafului cã a procedat exact ca un magician,
reuºind sã sustragã diamantele de sub nasul vânzãtorilor,
fãrã sã creeze nici cea mai micã suspiciune.

(continuare în pagina 3)

Jaful secolului la Paris
Un prahovean
a reuºit sã fure
diamante în
valoare de cinci
milioane de euro
dintr-un boutique
de lux din
capitala Franþei!

ªapte persoane care s-au
rãtãcit pe munte, sâmbãtã seara,
au fost recuperate de jandarmii
montani ºi salvamontiºti dupã o
operaþiune de peste 12 ore, aces-
tea fiind conduse în staþiunea
Azuga.

Potrivit purtãtorului de cuvânt
al Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi (IJJ) Prahova, Leonard
Dragomirescu, citat de Agerpres,
apelul cãtre 112 a fost dat sâm-
bãtã searã, în jurul orei 20,30,
un grup format din ºapte persoa-

Douã persoane care au fost implicate într-un accident
duminicã dimineaþã pe DN1 A, la Cheia, au fost declarate

decedate dupã ce anterior au fost supuse manevrelor de
resuscitare. Potrivit purtãtorului de cuvânt al ISU Prahova, Raluca
Vasiloae, citatã de Agerpres, cele douã victime, respectiv un
bãrbat ºi o femeie de aproximativ 50 de ani, au fost încarcerate
ºi scoase de pompieri ulterior supuse manevrelor de resuscitare.

Vasiloae a precizat cã alte trei persoane au fost rãnite, dintre
care douã rãnite uºor, acestea nefiind transportate la spital ºi o
alta care a fost evaluatã la faþa locului.

Din primele date de la faþa locului, un autoturism care cobora
pe DN1 A spre Ploieºti ar fi intrat pe contrasens izbindu-se de o
dubã, aceasta din urmã ieºind din afara pãrþii carosabile ºi cãzând
de o diferenþã de nivel de aproximativ doi metri, a precizat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu.

ne cerând ajutor. Conform date-
lor oferite de persoanele în cau-
zã, acestea s-au rãtãcit pe Vârful
ªtevia, din zona staþiunii Azuga.
Echipe de salvare formate din
jandarmi montani ºi salvamon-
tiºti au plecat pe munte în cãu-
tarea lor, grupul fiind reperat
vizual duminicã dimineaþã ºi ul-
terior recuperat.

Cei ºapte, care nu au fost
rãniþi, au fost coborâþi în staþiu-
nea Azuga, operaþiunea durând
aproximativ trei ore.

A apãrut Calendarul
mobilitãþii personalului
didactic valabil pentru
anul ºcolar 2017-2018
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Liceul
„Sfinþii Petru
ºi Pavel”

Cartea de istorieÎntr-al VI-lea secol
de existenþã,

CÂMPINA
a împlinit 514 ani
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Alimentul
minune pentru
ficat, creier ºi

colesterol crescut

Fosta mare antrenoare
de gimnasticã artisticã,
Leana Sima, a pãrãsit aceastã
lume. Avea 79 de ani

Ce alimente
s-au scumpit
cel mai mult în
decembrie

Crimã sau sinucidere este întrebarea pe care ºi-o pun de zile
bune rudele unui tânãr din localitatea prahoveanã Ciorani, gãsit
decedat, în data de 10 ianuarie, într-o pãdure din apropierea
localitãþii Hanovra din Germania. Lucian Muºat era plecat sã
munceascã în strãinãtate încã din vara anului trecut, iar intenþia sa
era sã strângã bani pentru a-ºi continua lucrãrile la casa pe care o
ridicase împreunã cu fratele sãu mai mare, Adrian, dar ºi pentru o
canisã, visul sãu din copilãrie.

15 ianuarie –
Ziua
Culturii
Naþionale

ªapte persoane
s-au rãtãcit pe munte

Accident cu douã
victime pe DN1A

Un tânãr din Ciorani,
gãsit spânzurat într-o
pãdure din Germania

Rudele sunt convinse cã nu s-a sinucisRudele sunt convinse cã nu s-a sinucisRudele sunt convinse cã nu s-a sinucisRudele sunt convinse cã nu s-a sinucisRudele sunt convinse cã nu s-a sinucis

(continuare în pagina 3)
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În perioada 9-13 ianuraie a.c., SC
Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL
Ploieºti a efectuat mai multe lucrãri
pe domeniul public.

Lucrãri de doborâre ºi tãieri
de corecþie la arborii de pe domeniul

public ºi privat al municipiului în ordi-
nea depunerii cererilor ºi verificãrii în
teren, în conformitate cu legislaþia în
vigoare (total doborâri arbori – 6; To-

tal tãieri de corecþie ºi toaletãri – 80,
în zonele:  Cameliei, Alba Iulia, Ghe
Gr. Cantacuzino, Aeroportului, Tudor
Vladimirescu, Gãgeni, Petuniei, Mihai
Bravu, Cãlãraºi, Gh. Mateescu).

Lucrãri de întreþinere execu-

tate pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini
publice, aliniamente, peluze): strâns
ºi încãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri
de gunoi, curãþenie (strâns gunoi me-

najer, pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.),
îndepãrtat resturi vegetale, scuturat
zãpada de pe vegetaþie, îndepãrtat
zãpada de pe aleile parcurilor ºi grã-
dini publice.

Iluminat public  - în urma sesizã-
rilor primite la Dispeceratul societãþii
au avut loc 81 de intervenþii în urmã-
toarele zone: 9 Mai, Ana Ipãtescu, An-
drei Mureºanu, Ghe. Gr. Cantacuzino,
Centru Civic, Mihai Eminescu, Eroilor,
Ghighiului, Ienãchiþã Vãcãrescu,
Malu Roºu, Mãrãºesti, Mihai Bravu,
ªoºeaua Nord, Peneº Curcanul, B-dul
Petrolului, Pictor Rosenthal, B-dul Re-
publicii, Rudului, Traian, Transilvaniei,
Cartier Vest. Acestea au vizat înlocui-
rea a 28 de becuri defecte/arse, 5
corpuri de iluminat defecte (reparate
la atelierul societãþii) ºi 6 siguranþe
fuzibile defecte. De asemenea, au fost
refãcute 44 de legãturi electrice în-
trerupte. În aceastã perioadã, perso-
nalul de specialitate a demarat activi-
tatea de deconectare a instalaþiilor de
iluminat ornamental, operaþiunile de
demontare a acestora  demarând în
data de 16.01.2017.

Aproape 300.000 de autoturisme
second hand au fost înmatriculate
în România în decursul anului 2016,
cu circa 19% mai multe decât în
2015, când numãrul acestora a fost
de 250.662 unitãþi, relevã datele Di-
recþiei Regim Permise de Conducere
ºi Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV), consultate de AGERPRES.

Statistica oficialã aratã, totodatã,
cã, la nivelul lunii decembrie 2016,
au fost înmatriculate 20.943 de au-
toturisme rulate, în scãdere cu 12%

comparativ cu aceeaºi lunã din 2015.
La nivel naþional, din totalul celor

297.290 de maºini second-hand în-
registrate la DRPCIV, anul trecut, cele
mai multe sunt din gama Volkswagen
(84.817 unitãþi, +18,41% faþã de
2015).

Clasamentul preferinþelor este
continuat cu: Opel (47.903 unitãþi,
+10,73%), Ford (33.024 unitãþi,
+13,33%), BMW (23.860 unitãþi,
+31,61%), Audi (23.616 unitãþi,
+33,29%), Skoda (14.699 unitãþi,

+25,79%), Renault (11.962 unitãþi,
+19,36%) ºi Mercedes-Benz (11.720
unitãþi, +24,31%). La polul opus, cu
cele mai puþine înmatriculãri de auto-
turisme second hand, se aflã: Infiniti
(29 de unitãþi, +11,54%), Cadillac (24
unitãþi, +20%), Maserati (20 unitãþi,
+53,85%), MG (18 unitãþi,—28%) ºi
Rolls Royce (17 unitãþi, +240%).

Potrivit statisticii DRPCIV, înmatri-
culãrile de autoturisme noi au crescut,
anul trecut, cu 16,95%, pânã la
94.919 unitãþi, de la 81.162 unitãþi,
înregistrate în anul precedent. Pe de
altã parte, numãrul înmatriculãrilor de
vehicule noi a crescut, în luna de-
cembrie 2016, cu 8,89%, ajungând
la 12.598 unitãþi, comparativ cu ace-
eaºi perioadã din 2015, în timp ce
autoturismele au consemnat un salt
de 6,77%, raportat la aceeaºi perioa-
dã de referinþã.

Potrivit DRPCIV, în decembrie
2016, în funcþie de numãrul unitãþilor
înmatriculate, cele mai multe solicitãri
au vizat mãrcile: Dacia (2.619 unitãþi,—
9,53% faþã de decembrie 2015),
Volkswagen (892 unitãþi, +53,53%),
Ford (856 unitãþi, +18,95%), Skoda
(762 unitãþi,—13,51%), Renault (708
unitãþi, +7,76%).

Zahãrul, fructele, telemeaua de
oaie ºi de vacã, carnea de porc ºi peº-
tele proaspãt se aflã printre produsele
care s-au scumpit cel mai mult în
decembrie 2016, comparativ cu luna
similarã a anului anterior, potrivit da-
telor publicate vineri de Institutul
Naþional de Statisticã (INS).

Cea mai mare creºtere de preþ,
de 10,15%, a înregistrat-o zahãrul,
fructele s-au scumpit în medie cu
2,12%, în aceastã categorie intrând
ºi citricele care au costat mai mult cu
3,37%, urmate de telemeaua de vacã
(+2,09%), cea de oaie (+2,05%), car-
nea de porc (+1,95%) ºi peºtele proas-
pãt (+1,29%).

Creºteri de preþuri au mai fost la
mãlai — 1,11%, încãlþãminte — 1,98%,
cãrþi — 2,14%, combustibili — 1,91%
ºi tutun — 1,82%.

La capitolul servicii, o scumpire
semnificativã au consemnat-o ser-
viciile poºtale, cu 29,05%, în timp ce
tarifele pentru serviciile de îngrijire me-
dicalã s-au majorat cu 1,68%, serviciile
de igienã ºi cosmeticã au cunoscut
o creºtere cu 1,32%, iar plata cazãrii
în unitãþi hoteliere a urcat cu 1,29%.

În ceea ce priveºte scãderea pre-
þurilor, acestea s-au înregistrat la
categoria legume ºi conserve de le-
gume (-2,55%), cartofii ieftinindu-se
cu 1,81%. De asemenea, bãuturile
alcoolice au avut scãderi de preþuri
cu 1,44%, cel mai mult ieftinindu-se
þuica ºi rachiurile (-2,13%), în timp ce
berea a consemnat ºi ea o reducere
de preþ de 1,22%.

Preþul detergenþilor a coborât cu
2,12%, la autoturisme ºi piesele de
schimb au fost scãderi de preþ cu
1,02%, iar produsele de igienã ºi cos-
meticã s-au ieftinit cu 1,19%.

Ieftiniri au mai înregistrat în de-
cembrie 2016, faþã de decembrie

2015, preþurile la energie electricã,
gaze ºi încãlzire (-6,48%), tarifele bile-
telor la CFR (-3,19%) ºi cele la trans-
portul aerian (-2,96%).

Comparativ cu luna noiembrie, în
decembrie a crescut preþul la ouã,
cu 6,89%, la legume ºi conserve cu
1,83%, cartofii scumpindu-se cu
1,56%, la fructe proaspete cu 1,12%,
la unt cu 1,11%, iar la combustibili
cu 1,63%. Scãderi semnificative s-au
înregistrat la categoria fructe ºi con-
serve din fructe (-2,15%), citricele ºi
alte fructe meridionale ieftinindu-se
cu 6,11%.

Rata anualã a inflaþiei a fost—
0,5%, la finalul lunii decembrie din
2016, sub prognoza Bãncii Naþionale
a României (BNR) de—0,4%, reiese
din datele INS.

“Preþurile de consum, mãsurate
prin indicele preþurilor de consum
(IPC), au fost mai mici cu 0,5% în luna
decembrie 2016 comparativ cu luna
decembrie 2015. Determinatã pe
baza indicelui armonizat al preþurilor
de consum (IAPC), rata anualã a pre-
þurilor de consum a fost de—0,1%. În
luna decembrie 2016, ponderea mãr-
furilor ºi serviciilor care au înregistrat
o scãdere a preþurilor, comparativ cu
decembrie 2015, este de 36,3%, cele
care au avut creºteri cuprinse în in-
tervalul 0 — 2,5% deþin o pondere de
55,0%. Mãrfurile ºi serviciile ale cãror
preþuri au crescut cu mai mult de
2,5% deþin o pondere de 8,7%’, se
aratã în comunicat.

Potrivit acestuia, rata medie a
preþurilor de consum în ultimele 12
luni (ianuarie 2016 — de-cembrie
2016) faþã de precedentele 12 luni
(ianuarie 2015 — decembrie 2015),
calculatã pe baza IPC, este de—1,5%.
Determinatã pe baza IAPC, rata medie
este de—1,1%.

Ce alimente s-au
scumpit cel mai
mult în decembrie

300.000 de maºini second hand au
fost înmatriculate în România în 2016

A început demontarea iluminatului ornamental de sãrbãtori

Duminicã, o patrulã de siguranþã publicã din cadrul
Poliþiei oraºului Bãicoi a fost sesizatã cu privire la faptul cã
unui bãrbat din comuna Scorþeni, satul Mislea, i-a fost furat
autoturismul personal din curtea imobilului. În urma
cercetãrilor efectuate, autoturismul sustras a fost gãsit
rãsturnat ºi abandonat la circa 500 de metri distanþã faþã
de domiciliul apelantului. Totodatã, a fost depistat ºi un tânãr
de 21 de ani din comuna Telega, bãnuit de comiterea faptei.
De asemenea, în urma verificãrilor efectuate, s-a constatat

faptul cã nu deþine permis de conducere. Întrucât bãrba-
tul emana halenã alcolicã, a fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat,
motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-a fost re-
coltatã o probã biologicã de sânge. În cauzã a fost întocmit
un dosar penal sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
furt calificat, conducere a unui autovehicul fãrã permis
ºi sub influenþa bãuturilor alcoolice. Bãnuitul a fost reþinut
de poliþiºti pentru 24 de ore.

În intervalul 16 - 17 ianuarie a.c., pompierii militari din cadrul unitãþii ºi
subunitãþilor Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban Cantacuzino”
al judeþului Prahova au desfãºurat 41 de misiuni, dintre care 25 ale echipajelor
SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat ºi asistenþei medicale de
urgenþã, o misiune de asigurare zonã accident rutier, 3 incendii, 4 degajare
þurþuri, 3 alte situaþii de urgenþã, un misiune de protecþie a comunitãþii (trans-
port apã potabilã) ºi 5 misiuni de verificare în teren a unor obiective cu aglomerãri
de persoane din raioanele de intervenþie, precum ºi de instruire ºi educaþie
preventivã a populaþiei în domeniul situaþiilor de urgenþã.

Luni, 16 ianuarie, în jurul orei 20.09, în urma unui apel primit prin sistemul
unic 112, Detaºamentul 1 de pompieri Ploieºti, fost mobilizat în comuna
Dumbrava, strada Principalã, pentru localizarea ºi lichidarea unui incendiu
izbucnit la o casã particularã. La sosirea pompierilor militari, flãcãrile se manifes-
tau cu violenþã la acoperiº pe o suprafaþã de aproximativ 100 mp. Forþele de
intervenþie au acþionat cu douã autospeciale de lucru cu apã ºi spumã pentru
stingerea incendiului ºi protecþia locuinþei, operaþiunea de stingere fiind
finalizatã în jurul orei 21.35. Ca urmare a producerii evenimentului, provocat
din cauza unui coº de fum deteriorat, au ars acoperiºul locuinþei pe o suprafaþã
de aproximativ 130 mp.

În localitatea Boldeºti Scãieni, Calea Unirii, echipajele de pompieri au
intervenit pentru a îndepãrta þurþurii de pe acoperiºul unui imobil. Totodatã,
pompierii militari au acþionat în municipiul Ploieºti, pe strazile Bobâlna ºi Aleea
Chimiei.

41 de misiuni pentru ISU
Prahova în weekend

A fugit dupã ce a condus un autovehicul
furat, se afla sub influenþa alcoolului
ºi nu avea nici permis de conducere!
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(urmare din pagina 1)
Deºi notificatã de mai multe ori

de cãtre Autoritatea de Implementare
– Secretariatul General al Guvernului
pentru depunerea raportului final
privind implementarea proiectului -
inculpata Manea Silvia nu a rãspuns
notificãrilor ºi nu a justificat în niciun
fel cheltuielile realizate în cadrul pro-
iectului, astfel cã Autoritatea de Imple-
mentare a reziliat contractul de finan-
þare la data de 27 octombrie 2010.
În prezenþa apãrãtorului ales, incul-
pata Manea Silvia a declarat expres
cã recunoaºte comiterea faptelor
reþinute în sarcina sa, acceptã înca-
drarea juridicã pentru care a fost pu-
sã în miºcare acþiunea penalã ºi este
de acord cu felul ºi cuantumul pedep-
sei aplicate, precum ºi cu forma de
executare a acesteia, respectiv:

- 2 ani închisoare cu suspendarea
executãrii pedepsei sub supra-

Preºedintele unei asociaþii înfiinþatã
pentru ajutorarea rromilor,

judecat pentru cã a cheltuit ilegal banii
proveniþi din fonduri europene

veghere, pe durata unui termen de
supraveghere de 3 ani ºi interzicerea,
pe o perioadã de 3 ani de la rãmâ-
nerea definitivã a hotãrârii de condam-
nare prin care s-a dispus suspendarea
executãrii pedepsei sub supraveghe-
re, a drepturilor: de a fi ales în autori-
tãþile publice sau în orice alte funcþii
publice, de a ocupa o funcþie care
implicã exerciþiul autoritãþii de stat ºi
de a ocupa funcþia de responsabil
proiect finanþat din fonduri europene.

Pe parcursul termenului de su-
praveghere, inculpata Manea Silvia va
presta o muncã neremuneratã în folo-
sul comunitãþii, pe o perioadã de 60
de zile lucrãtoare, în cadrul Comple-
xului de servicii pentru persoanele cu
dizabilitãþi din comuna Vultureºti,
judeþul Argeº sau în cadrul Centrului
de zi pentru copii ºi tineri cu dizabilitãþi
„ªanse egale” din comuna Domneºti,
judeþul Argeº. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Jaful secolului la Paris
Un prahovean a reuºit sã fure
diamante în valoare de cinci

milioane de euro dintr-un boutique
de lux din capitala Franþei!

(urmare din pagina 1)
Ploscaru s-a dovedit, totuºi, un

neprofesionist. S-a lãudat cunoscuþilor
cã a reuºit sã dea o loviturã de maes-
tru, ba chiar le-a spus cã a reuºit sã
fure bijuterii de calitate, extrem de
scumpe. Individul a fost reclamat la
Poliþie chiar de iubita lui, spun unele
surse judiciare. Bãrbatul a fost prins,
în urma unor percheziþii care au avut
loc la Bucureºti, de cãtre ofiþerii BCCO
din Ploieºti, coordonaþi de procurori
din cadrul DIICOT. George Ploscaru
a fost arestat prevenitv în data de 14
ianuarie printr-o decizie a Tribunalului
Prahova.

Cum a decurs jaful

Toatã aceastã poveste s-a þesut
în Franþa. Românul nu a lucrat singur,
spun anchetatorii. A mai avut complici
niºte cetãþeni sârbi cu care, de altfel,
a ºi împãrþit prada obþinutã în urma

jafului. Potrivit procurorilor DIICOT,
Ploscaru a dat lovitura în data de 30
decembrie 2016, atunci când în bou-
tique-ul din Paris a fost organizatã o
expoziþie exclusivistã a unui bijutier
renumit din Elveþia. Ploscaru ºi-a dat
întâlnire cu proprietarul diamantelor,
recomandându-se un expert, fin
cunoscãtor al pietrelor preþioase. S-a
îmbrãcat elegant, cu haine ºi accesorii
scumpe, tocmai pentru a nu da de
bãnuit, iar bijutierii l-au crezut ºi au
cooperat cu el ca ºi când acesta ar fi
fost un reprezentant al unui milionar
interesat sã cheltuie averi pentru
diamantele expuse.

Prada, împãrþitã cu
ceilalþi complici

Românul a intrat în magazin,
dimineaþa, la ora 10. Acesta a vizitat
câteva minute boutique-ul, s-a arãtat

interesat de câteva inele scumpe ºi a
cerut proprietarului sã-i arate o cutie
în care se aflau obiectele de lux.
Nimeni nu a observat când a reuºit
Ploscaru sã înlocuiascã acea cutie în
care se aflau inelele autentice cu
unele care conþineau pietre false. În
ziarele din Franþa, care s-au ocupat
de acest caz, se precizeazã cã
bijutierul a realizat cã a fost pãcãlit la
câteva ore dupã ce falsul expert
pãrãsise magazinul fãrã sã cumpere
ceva.

Prada a fost împãrþitã cu ceilalþi
complici. La român au rãmas douã

piese, spun anumite surse, pe una ar
fi vândut-o undeva în strãinãtate, iar
pe cealaltã, un inel, ar fi încercat sã-l
comercializeze în Bucureºti. Ploscaru
s-ar fi întâlnit în holul unui celebru
hotel din Capitalã cu un potenþial cli-
ent evreu, doar cã tranzacþia nu a
reuºit, pentru cã cei doi nu s-ar fi
înþeles la preþ.

Ce spun
anchetatorii

români

“Astfel, la data de 30.12.2016,
inculpatul Ploscaru George  a pã-
truns, dupã o prealabilã programare,
în showroom-ul privat al mãrcii
elveþiene de bijuterii situat în Paris,
recomandându-se drept gemolog,
sub numele de “Mizrahi” ºi pãrând
interesat de examinarea a douã
diamante în stare brutã ºi douã inele
placate cu diamante în vederea achi-
ziþionãrii. Vânzãtorul, reprezentant al
mãrcii elveþiene, i-a remis inculpatului
Ploscaru George bunurile spre
examinare, poziþionate într-o cutie, iar

acesta din urmã, dupã o presupusã
examinare, i-a restituit reprezentan-
tului legal al persoanei vãtãmate o altã
cutie, asemãnãtoare, substituind
cutia originalã. Inculpatul nu s-a arãtat
interesat de cumpãrarea produselor
ºi a pãrãsit locul comiterii faptei, având
asupra sa bunurile menþionate ante-
rior, în valoare cumulatã de 5,2 mili-
oane de euro, inculpatului Ploscaru
George revenindu-i un inel ºi unul
dintre cele douã diamante brute, iar
restul bijuteriilor revenind, conform
înþelegerii, cetãþenilor sârbi”, se aratã
într-un comunicat al DIICOT.

Reclamat de
o femeie

În acest caz, poliþia a intrat pe fir
dupã ce un apropiat al hoþului de
diamante, probabil iubita acestuia, ar
fi trimis o scrisoare autoritãþilor din
România.

La data de 13 ianuarie 2017
procurorii  Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Organi-
zatã ºi Terorism – Serviciul Teritorial
Ploieºti împreunã cu ofiþeri de poliþie
judiciarã din cadrul  Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate Plo-
ieºti au efectuat nu mai puþin de ºapte
percheziþii domiciliare pe raza
municipiului Bucureºti, ocazie cu care
a fost recuperat unul dintre inelele
sustrase. Acesta a fost gãsit în apar-
tamentul din Capitalã unde locuia
Ploscaru.

La data de 14.01.2017 Tribuna-
lul Prahova a dispus arestarea pre-
ventivã a inculpatului pentru o perioa-
dã de 30 de zile. Faþã de altã persoa-
nã  a fost dispusã mãsura preventivã
a controlului judiciar, pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de tãinuire. De ase-
menea, faþã de încã alþi ºase suspecþi
se efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvãrºirii infracþiunii de tãinuire.

(D.F.)

(urmare din pagina 1)
Ultima datã când rudele din România au vorbit cu Lucian

a fost în data de 8 decembrie, zi în care tânãrul nu pãrea nici
abãtut, nici într-o altã stare care sã ridice suspiciuni mãtuºii
sale, ultima persoanã cu care a comunicat la telefon. Con-
form acesteia, Lucian se pregãtea sã vinã în þarã sã petreacã
sãrbãtorile de iarnã, ba chiar anunþase cã fusese sã cumpere
cadouri pentru fiecare. Nimic din discuþie nu lãsa sã se
întrevadã nenorocirea ce avea sã vinã.

Rudele exclud sinuciderea
Adrian Muºat, fratele victimei, este ferm convins cã în

Germania, la mii de kilometri departe de casã, Lucian ar fi
intrat într-un anturaj periculos, care i-a adus sfârºitul. El ex-
clude din start sinuciderea, iar ca argumente aduce o serie
de probe pe care le-a strâns în zilele în care l-a cãutat disperat
în Germania ºi în România.

Toatã aceastã nenerocire a debutat în ziua de 8
decembrie, aºa cum spune Adrian, fratele bãrbatului mort în
Germania. Atunci a primit un mesaj ciudat însoþit de o
înregistrare video în care Lucian fusese surprins în timp ce
stãtea întins pe pat ºi se ruga de cineva sã nu-l mai batã.

“Pe la 10.30 dimineaþa, am primit pe telefon un video
trimis de Gavrilã (prieten al victimei, n.r.). Se vedea clar cã era
terorizat, speriat. În înregistrare se vede momentul în care
Lucian este bãtut de cel care filma, iar fratele meu spunea:
«Gata, mã, nu mai da!». Când am sunat sã verific ce s-a
întâmplat, mi-au spus cã Lucian parcã înnebunise, cã avea
un comportament ciudat. Filmul a venit însoþit ºi de un mesaj:
«Dobitocul ºi-a spart telefonul». A minþit pentru cã în aceeaºi
zi, pe la ora 15.00, Lucian a vorbit cu mãtuºa noastrã. În plus,
seara, în aceeaºi zi, Lucian a postat un mesaj pe facebook.
Întreba cum poate fi ºters contul de facebook. Nu am înþeles
deloc ce a însemant asta pentru cã facebook-ul era viaþa lui
Lucian. Era tot timpul conectat, posta diverse, vorbea cu
prietenii”, povesteºte Adrian Muºat.

Cãutãri disperate în Germania
Dupã ce a primit acel mesaj suspect, Adrian a început

cãutãrile în speranþa cã va lãmuri situaþia, fãrã sã se
gândeascã o clipã cã s-a întâmplat ceva rãu. Nu a reuºit sã
dea de Lucian zile la rând, aºa cã a decis sã anunþe autoritãþile

din România, care l-au ºi dat în urmãrire internaþionalã. Fratele
lui Lucian nu a aºteptat ca poliþia sã dea de urma dispãrutului
ºi a decis sã plece imediat în Germania. Motivul a fost unul cât
se poate de pertinent. Prietenii cu care Lucian plecase sã
munceascã în strãinãtate se întorseserã toþi în þarã, în grabã
mare, aducând cu ei ºi bagajul lui, dar fãrã sã poatã preciza ce
i-a determinat sã facã asta. “Bagajul fratelui meu a ajuns în
þarã, dar el nu. Niciunul dintre cei cu care a plecat nu a putut sã-
mi explice de ce au procedat aºa. Am înþeles cã ceva se întâm-
plase ºi am decis sã plec în Germania”, a explicat Adrian Muºat.

Lucian, internat în spital dupã
ce a fost bãtut

Ajuns în localitatea unde lucrase fratele sãu, Adrian a
aflat cã acesta fusese victima unei bãtãi ºi cã fusese lovit atât
de tare încât a fost nevoie sã fie internat într-un spital din
Germania. De acolo ar fi plecat fãrã acordul medicilor ºi nimeni
nu a mai ºtiut nimic de el. Cei care îl bãtuserã erau chiar prie-
tenii lui din Ciorani cu care plecase la muncã, iar scandalul
pornise cel mai probabil  de la bani. Chestionaþi de Adrian,
agresorii au mãrturisit cã, în ultima perioadã, Lucian avea un
comportament ciudat, cã nimeni nu se mai înþelegea cu el, ba
chiar într-o zi fãcuse o glumã deplasatã (spânzurase o maimuþã
de pluº). Puþin probabil, susþine Adrian, ca aceastã glumã sã
fie un fel de avertisment a ceea ce intenþiona el sã facã în
realitate, aºa cum încearcau sã inducã prietenii lui.

Rudele vor sã afle adevãrul
Convins cã este încã departe de adevãr, Adrian Muºat a

plecat, luni, din nou în Germania, dar de data aceasta din
douã motive. În primul rând, sã repatrieze trupul fratelui sãu,
dar ºi sã obþinã documentele de la poliþia din Germania din
care va afla cert care a fost cauza realã a decesului.  “Dupã ce
voi termina cu repatrierea ºi înmormântarea fratelui meu, o
sã mã ocup sã aflu adevãrul, pentru cã nu pot lãsa lucrurile
aºa. Cei vinovaþi trebuie sã plãteascã, pentru cã sunt convins
cã Lucian nu s-a sinucis”, a declarat Adrian. În România,
autoritãþile nu pot face o anchetã pentru cã trupul românului
a fost descoperit pe teritoriul Germaniei ºi doar Poliþia de acolo
este abilitatã sã facã cercetãri în acest sens.

Un tânãr din Ciorani, gãsit spânzurat
într-o pãdure din Germania
RRRRRudele sunt conudele sunt conudele sunt conudele sunt conudele sunt convinse cã nu s-a sinucisvinse cã nu s-a sinucisvinse cã nu s-a sinucisvinse cã nu s-a sinucisvinse cã nu s-a sinucis

 (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)
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Constituirea posturilor didac-Constituirea posturilor didac-Constituirea posturilor didac-Constituirea posturilor didac-Constituirea posturilor didac-
tice/cattice/cattice/cattice/cattice/catedredredredredrelorelorelorelorelor, încadrarea perso-
nalului didactic titular, soluþionarea
cererilor de întregire/completare a
normei didactice de predare-învãþare-
evaluare la nivelul unitãþilor de învãþã-
mânt a personalului didactic titular ºi
soluþionarea cererilor cadrelor didactice
titulare prevãzute la art. 48 alin. (2)-(3)
din Metodologie pentru anul ºcolar
2017-2018:

a) depunerea cererilor de cãtre ca-
drele didactice titulare prevãzute la art.
48 alin. (2) din Metodologie ºi a cererilor

de întregire/completare a normei didac-
tice de predare-învãþare-evaluare la
secretariatele unitãþilor de învãþãmânt;

Pânã la 27 ianuarie 2017
b) comunicarea, la inspectoratele

ºcolare, a acordului/refuzului pentru
transfer a cadrelor didactice titulare pre-
vãzute la art. 48 alin. (2) din Metodolo-
gie, respectiv pentru întregirea normei
didactice de predare-învãþare-evaluare;

Termen: 30 ianuarie 2017
c) stabilirea de cãtre consiliul de

administraþie al inspectoratului ºcolar,
a listei finale a cadrelor didactice prevã-
zute la art. 48 alin. (2) din Metodologie
pentru care se acordã transferul;

Termen: 31 ianuarie 2017
d) constituirea posturilor didactice/

catedrelor la nivelul unitãþilor de învãþã-
mânt/consorþiilor ºcolare;

Perioada: 27 ianuarie-7 februarie
2017

e) analiza, corectarea ºi avizarea
proiectului de încadrare ºi a ofertei de
posturi didactice/catedre vacante/re-
zervate de cãtre inspectoratul ºcolar;

Perioada: 7-17 februarie 2017
f) emiterea ºi comunicarea deciziilor

de transfer/întregire de normã.
Perioada: 17 februarie – 3 martie

2017.

Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-
tic care îndeplineºte condiþiiletic care îndeplineºte condiþiiletic care îndeplineºte condiþiiletic care îndeplineºte condiþiiletic care îndeplineºte condiþiile
legale de pensionarelegale de pensionarelegale de pensionarelegale de pensionarelegale de pensionare la data de 1
septembrie 2017 ºi se menþine în acti-
vitate ca titular în anul ºcolar 2017-
2018, în funcþia didacticã, pânã la 3 ani
peste vârsta de pensionare, raportatã
la data de 1 septembrie 2017:

a) depunerea ºi înregistrarea cere-
rilor la secretariatele unitãþilor de învãþã-
mânt;

Pânã la 27 ianuarie 2017
b) aprobarea cererilor privind menþi-

nerea în activitate ca titular în funcþia
didacticã peste vârsta de pensionare la
nivelul unitãþilor de învãþãmânt;

Perioada: 30-31 ianuarie 2017
c) comunicarea situaþiei prevãzute

la art. 28 alin. (6) din Metodologie la ins-
pectoratele ºcolare ºi cadrelor didactice;

Termen: 1 februarie 2017
d) întocmirea, la nivelul inspectora-

telor ºcolare, a listelor finale cuprinzând
cadrele didactice care îndeplinesc
condiþiile legale de pensionare la data
de 1 septembrie 2017 ºi au solicitat
menþinerea în activitate ca titular în anul
ºcolar 2017-2018, în funcþia didacticã,
pânã la 3 ani peste vârsta de pensio-
nare, raportatã la data de 1 septembrie
2017, prezentarea acestora spre vali-
dare consiliului de administraþie al ins-
pectoratului ºcolar ºi afiºarea listelor fi-
nale la inspectoratele ºcolare;

Perioada: 2-3 februarie 2017
e) înregistrarea contestaþiilor la ins-

pectoratele ºcolare;
Perioada: 6-7 februarie 2017
f) soluþionarea contestaþiilor de cã-

tre consiliul de administraþie al inspecto-
ratului ºcolar.

Termen: 8 februarie 2017.

TTTTTrrrrransfansfansfansfansferererererarararararea perea perea perea perea personalului di-sonalului di-sonalului di-sonalului di-sonalului di-
dacticdacticdacticdacticdactic     titular disponibilizat prin res-
trângere de activitate sau prin restructu-
rarea reþelei ºcolare ori prin desfiinþarea
unor unitãþi de învãþãmânt:

a) reactualizarea listei posturilor di-
dactice/catedrelor vacante/rezervate
complete ºi incomplete (termen 2 mar-
tie);

b) afiºarea, la inspectoratele ºco-
lare, a listei cadrelor didactice care intrã
în restrângere de activitate, începând
cu data de 1 septembrie 2017; înregis-
trarea cererilor, însoþite de documentele
precizate în acestea, cadrelor didactice
aflate în restrângere de activitate, la ins-
pectoratele ºcolare (termen 3-7 martie);
afiºarea la inspectoratul ºcolar ºi pe
pagina web a inspectoratului ºcolar a
listelor cu punctajele cadrelor didactice
care solicitã soluþionarea restrângerii de
activitate (termen 9 martie); înregis-
trarea contestaþiilor la punctajele acor-
date (perioada 9-10 martie); organizarea
probelor practice/orale de profil (termen
10 martie); soluþionarea contestaþiilor
în consiliul de administraþie al inspec-
toratului ºcolar ºi afiºarea punctajelor
finale la inspectoratul ºcolar ºi pe pagina
web a inspectoratului ºcolar (termen 13
martie).

Pretransferul consimþit întrePretransferul consimþit întrePretransferul consimþit întrePretransferul consimþit întrePretransferul consimþit între
unitãþile de învãþãmânt preuni-unitãþile de învãþãmânt preuni-unitãþile de învãþãmânt preuni-unitãþile de învãþãmânt preuni-unitãþile de învãþãmânt preuni-
vvvvvererererersitarsitarsitarsitarsitar, , , , , la cerere, a personalului didac-
tic titular: afiºarea la sediile unitãþilor de
învãþãmânt a condiþiilor specifice ºi a
grilelor de evaluare aferente acestora
(dacã este cazul) pentru ocuparea postu-
rilor didactice/catedrelor vacante prin
pretransfer consimþit între unitãþile de
învãþãmânt, avizate de inspectoratele
ºcolare (pentru unitãþile de învãþãmânt
care nu au avut condiþii specifice pentru
etapa de transfer) – termen 27 martie;
depunerea cererilor, însoþite de docu-
mentele cerute în acestea, de cãtre ca-
drele didactice care solicitã pretransfer
prin schimb de posturi/catedre în baza
consimþãmântului scris, respectiv pre-
transfer consimþit între unitãþile de învã-
þãmânt la inspectoratele ºcolare; verifi-
carea ºi avizarea dosarelor depuse de

cãtre comisia de mobilitate a persona-
lului didactic din învãþãmântul preuniver-
sitar constituitã la nivelul inspectoratului
ºcolar ºi consilierul juridic al inspectora-
tului ºcolar (perioada 28-31 martie); afi-
ºarea la inspectoratul ºcolar ºi pe pagina
web a inspectoratului ºcolar a listelor
cu punctajele cadrelor didactice înscrise
la etapa de pretransfer consimþit între
unitãþile de învãþãmânt, cu precizarea
unitãþilor de învãþãmânt la care sunt titu-
lare cadre didactice care au depus cereri
de pretransfer (termen 4 aprilie); desfã-
ºurarea probelor practice/orale de pro-
fil, afiºarea rezultatelor la sediul inspec-
toratului ºcolar ºi pe pagina web a ins-
pectoratului ºcolar (termen 5 aprilie);
soluþionarea contestaþiilor în consiliul de
administraþie al inspectoratului ºcolar,
afiºarea punctajelor finale la sediul
inspectoratului ºcolar ºi pe pagina web
a inspectoratului ºcolar (termen 6 aprilie);
depunerea cererilor, însoþite de docu-
mentele cerute în acestea, de cãtre ca-
drele didactice care solicitã pretransfer
la unitãþile de învãþãmânt care au pu-
blicat posturi didactice/catedre vacante
pentru obþinerea acordului/acordului
de principiu pentru pretransfer, precum
ºi la unitãþile de învãþãmânt la care sunt
titulare cadre didactice care au depus
cereri de pretransfer, pentru obþinerea
acordului de principiu pentru pretransfer
(perioada 4-7 aprilie); soluþionarea ce-
rerilor de pretransfer consimþit între
unitãþile de învãþãmânt în ºedinþã de
repartizare (termen 25 aprilie); reactua-
lizarea listei posturilor didactice/cate-
drelor vacante/rezervate ºi afiºarea
acesteia la sediile inspectoratelor ºcola-
re (termen 3 mai).

RepartizareaRepartizareaRepartizareaRepartizareaRepartizarea, în ºedinþã organiza-
tã de inspectoratul ºcolar, pe perioadã
nedeterminatã, a cadrelor didactice
calificate angajate cu contract individual
de muncã pe perioadã determinatã, în
baza prevederilor art. 253 din Legea nr.
1/2011 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare: depunerea ºi înregistrarea
dosarelor de înscriere la inspectoratele
ºcolare (perioada 3-5 mai); verificarea
dosarelor de cãtre comisia de mobilita-
te a personalului didactic din învãþãmân-
tul preuniversitar constituitã la nivelul
inspectoratului ºcolar ºi consilierul juridic
al inspectoratului ºcolar (zilele de 5 ºi 8
mai);  repartizarea cadrelor didactice, în
ºedinþã organizatã de inspectoratul
ºcolar (termen 9 mai); depunerea ºi înre-
gistrarea contestaþiilor la sediile inspec-
toratelor ºcolare (perioada 9-10 mai);
soluþionarea contestaþiilor de cãtre con-
siliul de administraþie al inspectoratului
ºcolar (termen 11 mai); emiterea ºi co-
municarea deciziilor de repartizare
(perioada 11-12 mai).

Reîncadrarea în funcþia deReîncadrarea în funcþia deReîncadrarea în funcþia deReîncadrarea în funcþia deReîncadrarea în funcþia de
personal didactic a personaluluipersonal didactic a personaluluipersonal didactic a personaluluipersonal didactic a personaluluipersonal didactic a personalului
didactic pensionatdidactic pensionatdidactic pensionatdidactic pensionatdidactic pensionat, care a avut calita-
tea de titular în învãþãmântul preuni-
versitar ºi care nu a depãºit cu 3 ani
vârsta de pensionare, raportatã la data
de 1 septembrie 2017, în anul ºcolar

2017-2018: depunerea ºi înregistrarea
cererilor la secretariatele unitãþilor de
învãþãmânt (perioada 3-4 mai); validarea
de cãtre consiliul de administraþie al
inspectoratului ºcolar a listelor finale
cuprinzând personalul didactic titular
pensionat care a avut calitatea de titu-
lar în învãþãmântul preuniversitar, care
nu a depãºit cu 3 ani vârsta de pensiona-
re raportatã la data de 1 septembrie
2017 ºi care a solicitat reîncadrarea în
funcþia de personal didactic (termen 10
mai); depunerea ºi înregistrarea con-
testaþiilor la sediile inspectoratelor ºco-
lare (termen 10 mai); soluþionarea con-
testaþiilor de cãtre consiliul de adminis-
traþie al inspectoratului ºcolar (termen
11 mai); emiterea ºi comunicarea de-
ciziilor (perioada 11-12 mai).

Ocuparea prin concurs naþio-Ocuparea prin concurs naþio-Ocuparea prin concurs naþio-Ocuparea prin concurs naþio-Ocuparea prin concurs naþio-
nalnalnalnalnal     a posturilor didactice/catedrelor
declarate vacante/rezervate în învãþã-
mântul preuniversitar:

-verificarea ºi publicarea listei finale
reactualizate cu posturile didactice/
catedrele vacante/rezervate pentru
concurs (termen 15 mai); înregistrarea
dosarelor de înscriere a candidaþilor la
concursul de ocupare a posturilor didac-
tice/catedrelor vacante/rezervate, in-
clusiv pentru absolvenþii promoþiei
2017, la inspectoratele ºcolare (perioa-
da 16-22 mai);  verificarea ºi avizarea
dosarelor candidaþilor de cãtre comisia
judeþeanã de organizare ºi desfãºurare
a concursului ºi consilierul juridic al ins-
pectoratului ºcolar (perioada 17-24
mai); validarea înscrierii, prin semnãturã,
de cãtre candidaþi sau împuterniciþii
acestora prin procurã notarialã în origi-
nal, conform graficului stabilit de comisia
de organizare ºi desfãºurare a concursu-
lui; neprezentarea la validare a absolven-
þilor din promoþiile anterioare, atrage du-
pã sine anularea înscrierii la concurs
(perioadele: 23-29 mai 2017; 6-10 iulie
2017 pentru absolvenþii promoþiei
2017/absolvenþii 2017 ai programelor
de pregãtire psihopedagogicã oferite de
departamentele pentru pregãtirea per-
sonalului didactic/departamentele de
specialitate cu profil psihopedagogic). În
mod excepþional, absolvenþii promoþiei
2017 (studiilor medii/postliceale/uni-
versitare de licenþã/universitare de
masterat/departamentelor pentru pre-
gãtirea personalului didactic/departa-
mentelor de specialitate cu profil psiho-
pedagogic) pot sã prezinte adeverinþa
de absolvire a studiilor/programului de
pregãtire psihopedagogicã ºi sã valide-
ze fiºa de înscriere în data de 12 iulie
2017. Absolvenþii promoþiei 2017 pot
participa la proba scrisã în cadrul con-
cursului naþional pentru ocuparea postu-
rilor didactice/catedrelor declarate va-
cante/rezervate, numai dupã prezenta-
rea adeverinþei de absolvire a studiilor/
programului de pregãtire psihopedago-
gicã; afiºarea listei candidaþilor înscriºi
ºi a graficului privind susþinerea probelor
practice/orale ºi a inspecþiilor speciale
la clasã (termen 29 mai). (va urma)

Mihail Marinescu

A apãrut Calendarul mobilitãþii
personalului didactic valabil
pentru anul ºcolar 2017-2018

La sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova s-a derulat, timp de o
sãptãmânã, procedura de înmânare a deciziilor de numire pe funcþiile de director
ºi director adjunct pentru cei care au promovat concursul organizat pentru ocuparea
respectivelor funcþii, procedeu ce a durat pânã vineri, 6 ianuarie 2017. În acelaºi
timp, au fost înmânate ºi deciziile de încetare a activitãþii pe funcþiile de director ºi
director adjunct pentru cei care erau, pânã mai ieri, directori/directori adjuncþi ºi
care nu mai pot ocupa aceste funcþii, fie pentru cã nu au mai candidat, fie cã nu au
promovat concursul.

Rezultatele finale, în Prahova, indicã faptul cã au promovat concursul naþional
de ocupare a funcþiilor vacante de director 135 de candidaþi, iar de director adjunct
52 de candidaþi. Din cele 135 de posturi de director ocupate la concurs, 112 sunt
ocupate de cadre didactice care anterior concursului au deþinut aceastã poziþie în
aceeaºi unitate de învãþãmânt, iar un post a fost ocupat de o persoanã venitã din
altã ºcoalã. De asemenea, tot în Prahova, 9 posturi de director adjunct aparþin
persoanelor care ocupau aceastã funcþie ºi înainte de concurs, în aceeaºi ºcoalã.
Pe de altã parte, 11 posturi sunt ocupate de profesori din aceeaºi ºcoalã care nu
au mai ocupat funcþii de director/director adjunct, iar pe douã posturi se instaleazã
profesori care vin din alte ºcoli. Astfel, au rãmas vacante 84 de posturi de director
ºi 54 de director adjunct, aceastea urmând sã fie ocupate prin detaºare.

Directorii ºi directorii adjuncþi au încheiat un contract de management
administrativ-financiar cu preºedintele consiliului judeþean ºi un contract de man-
agement educaþional cu inspectorul ºcolar general. Contractele de management
administrativ-financiar ºi contractele de management educaþional se încheie pe o
perioadã de 4 ani pentru persoanele care au mai mult de 4 ani pânã la împlinirea
vârstei legale de pensionare. În situaþia în care existã persoane care au mai puþin
de 4 ani pânã la împlinirea vârstei legale de pensionare, documentele sus-
menþionate se încheie pânã la data îndeplinirii condiþiilor legale de pensionare ºi
pot fi prelungite prin act adiþional pe perioada menþinerii ca titular în funcþia didacticã
peste vârsta de pensionare, în condiþiile legii. Persoanele care au împlinit deja
vârsta de pensionare vor semna contractele de management administrativ-
financiar ºi contractele de management educaþional pentru perioada în care-ºi vor
pãstra statutul de titular în învãþãmântul preuniversitar.

S-au înmânat deciziile de numire pe funcþiile
de conducere din ºcoli pentru cei 187 de

candidaþi care au promovat concursul directorilor

Mihail Marinescu
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În zilele cu temperaturi scãzute, Ministerul
Sãnãtatii recomandã populaþiei sã asculte sfatul
medicilor, sã evite deplasãrile în spaþii deschise

neechipate corespunzãtor.
Locuinþele ºi spaþiile închise de locuit trebuie

sã fie încãlzite corespunzãtor ºi trebuie evitatã
utilizarea instalaþiilor improvizate, care pot duce
la intoxicaþii cu monoxid de carbon.

Ministerul Sãnãtãþii solicitã direcþiilor de
sãnãtate publicã judeþene ºi a Municipiului
Bucureºti sã ia toate mãsurile care se impun la
nivelul unitãþilor sanitare, astfel încât acestea
sã poatã primi, tria ºi interna un numãr mai
mare de pacienþi, pe perioada atenþionãrilor
meteo. Mai mult, Ministerul Sãnãtãþii, prin
structurile subordonate, colaboreazã cu Minis-
terul Administraþiei ºi Internelor ºi cu autoritãþile
locale pentru a asigura prevenirea deceselor
prin hipotermie pentru persoanele fãrã adãpost.

Studiile de specialitate au
demonstrat cã structura ºi biochimia
creierului depind de nutriþie. Astfel,
nutrienþii corespunzãtori furnizeazã
blocurile biochimice ale întregului
organism, de aceea este important
sã cunoaºtem „hrana” necesarã
pentru a avea o dietã adecvatã care
sã asigure sãnãtatea creierului ºi a
corpului nostru.

Perioada de repaus asociatã cu
sãrbãtorile de iarnã, mesele bogate
în grãsimi ºi mai ales în zahãr au
contribuit la creºterea colesterolului
nociv organismului, la o lenevire a
activitãþi cerebrale reduse ºi la
probleme ale funcþionalitãþii ficatului.
În compoziþia lecitinei din soia se
regãsesc substanþe importante pentru
organism: colinã, inozitolul ºi acizii
graºi nesaturaþi, elemente contitutive
ale celulelor nervoase care
îmbunãtãþesc funcþiile cerebrale,
stimuleazã scãderea colesterolului ºi
îmbunãtãþesc structura ºi
funcþionalitatea ficatului.

Cercet. Dr. Horaþiu Albu, master
în biologie molecularã, explicã pentru
revista Doctorul Zilei importanþa
nutrienþilor pentru dezvoltarea ºi
func�ionearea creierului ºi a întregului
organism. El spune cã lecitina, utilizatã
în cantitãþi corespunzãtoare, poate fi
soluþia perfectã pentru a recrea o
dietã echilibratã ºi sãnãtoasã care sã
ajute la funcþionarea corespunzãtoare
a creierului, ficatului ºi sã aducã ºi o
normalizare a colesterolului.

Lecitina din soia conþine
unii dintre nutrienþii
esenþiali necesari

creierului ºi ficatului

60% din creier este format din
grãsime sau din compuºi ce conþin
grãsimi. Acizii graºi esenþiali ºi
fosfolipidele sunt printre cele mai
importante grãsimi sãnãtoase care
sunt necesare creierului. Ele sunt
necesare atât pentru dezvoltarea

acestuia, cât ºi pentru funcþionarea
lui fiind importante pentru gândire,
memorie ºi starea emoþionalã echi-
libratã.

Acizii graºi esenþiali. Douã grãsimi
– acid eicosapentaenoic (EPA) ºi acid
docosahexaenoic (DHA) sunt necesa-
re pentru dezvoltarea normalã a creie-
rului, ochilor ºi a sistemului nervos.
EPA ºi DHA sunt încorporate în pereþii
celulelor creierului ºi cresc activitatea
genelor implicate în activitatea de
neurotransmiþãtor ºi conexiuni între
celulele creierului.

Fosfolipidele. Sunt douã fosfo-li-
pide dietetice principale (fosfatidilse-
rina – o combinaþie dintr-o grãsime
cu fosfor ºi aminoacidul serina ºi fosfa-
tidilcolina – o combina�ie a unei grã-
sime cu fosfor cu colinã) care sunt în-
corporate în membranele celulelor
creierului ºi îmbunãtãþesc comuni-
carea dintre celule, memoria, starea
de spirit ºi pot încetini progresia de
declin cognitiv legatã de înaintarea în
vârstã.

Vitaminele din grupul B – au di-
verse roluri în susþinere a nivelului
energetic a neuronilor ºi în consecinþã
a stãrii de spirit. Astfel, vitaminele B6,
B12 ºi acidul folic sunt necesare pen-
tru a crea neurotransmiþãtorii, iar
vitaminele B1, B2, B3 sunt implicate
în procesul de producþie de energie
neuronalã.

Rolul Colinei în organism

„Colina este un nutrient esenþial,
solubil în apã, care este de obicei
grupat în complexul vitaminelor B.
Compusul este absolut necesar pentru
funcþiile sale implicate în menþinerea

întinde pe toatã suprafaþa abdomina-
lã, grãsimea este stocatã în partea din
dreapta sus. Dacã ficatul este infla-
mat sau bolnav, veþi simþi imediat
acest lucru.

2. Pielea ºi ochii galbeni2. Pielea ºi ochii galbeni2. Pielea ºi ochii galbeni2. Pielea ºi ochii galbeni2. Pielea ºi ochii galbeni
(icter).(icter).(icter).(icter).(icter). Atunci când corpul descom-
pune vechile celule ale sângelui, se
produce bilirubina. Un ficat sãnãtos
nu va fi afectat de secreþia de biliru-
binã, însã, un ficat bolnav va permite
bilirubinei sã se instaleze în sânge ºi
de aici aspectul gãlbui al pielii, ochi-

lor, urinã de culoa-
re închisã ºi scau-
nul decolorat.

3. Dureri ale3. Dureri ale3. Dureri ale3. Dureri ale3. Dureri ale
arararararticulaþiilorticulaþiilorticulaþiilorticulaþiilorticulaþiilor..... Du-
rerile de articulaþii,
greþurile, vãrsãtu-
rile, starea de obo-
sealã continuã,
pierderea apetitu-
lui, toate aceste

simptome sunt corelate cu un ficat
bolnav – mai exact hepatita autoi-
munã. Aceasta este o afecþiune medi-
calã din cauza cãreia sistemul imu-
nitar începe sã atace celulele ºi þesu-
turile sãnãtoase ale ficatului. Este mai
frecvenþã la femei decât la bãrbaþi.

4. Petele de pe piele. 4. Petele de pe piele. 4. Petele de pe piele. 4. Petele de pe piele. 4. Petele de pe piele. Întrucât
ficatul nu reuºeºte sã cureþe cum tre-
buie sângele, pot apãrea cheaguri la
suprafaþa pielii. Aceste pete seamãnã
cu un pãianjen ºi se regãsesc în spe-
cial pe piept ºi trunchi.

5. Stare de confuzie. 5. Stare de confuzie. 5. Stare de confuzie. 5. Stare de confuzie. 5. Stare de confuzie. Bolile
de ficat conduc la acumularea în ex-
ces a cuprului în sânge ºi creier cau-
zând astfel o stare de confuzie foarte
similarã celei provocatã de Alzheimer.
Confuzia apare când boala ficatului
este deja într-o stare avansatã.

6. A6. A6. A6. A6. Atrtrtrtrtrofofofofofierierierierierea muºchilorea muºchilorea muºchilorea muºchilorea muºchilor..... Ab-
domenul umflat sau gleznele umflate
pentru un corp cu braþe ºi picioare
slabe pot fi cauzate de un dezechi-
libru al lichidelor, provocat de o boalã
a ficatului. Aceeaºi atrofiere a muº-
chilor poate apãrea ºi în zona obrajilor
ºi tâmplelor, însã, ºi acest simptom
apare când deja ficatul se afla într-
un stadiu avansat al bolii.

ºi expunerea prelungitã la frig, sã respecte
regulile de igienã pentru evitarea îmbolnãvirilor
prin viroze respiratorii ºi sã consume alimente

bogate în proteine, fructe ºi legume.
În cazul în care este necesarã deplasarea

în spaþii deschise, este recomandatã folosirea
mijloacelor de protecþie adecvate – cãciuli,
mãnuºi etc. Trebuie evitatã expunerea prelun-
gitã a mâinilor ºi picioarelor la temperaturi
scãzute pentru a se feri de degerãturi. De ase-
menea, în cazul simptomelor de rãcealã, trebuie
evitatã automedicaþia ºi este recomandatã
consultarea medicului.

Specialiºtii de sãnãtate publicã din Minis-
terul Sãnãtãþii recomandã ca, persoanele vârst-
nice, în special cele cu afecþiuni cardiace ºi res-
piratorii, sã evite deplasãrile ºi frecventarea locu-
rilor aglomerate care creeazã premisele decom-
pensãrii în condiþii de temperaturi scãzute.

În aceastã perioadã, trebuie sã se acorde
o atenþie specialã copiilor – aceºtia nu trebuie
lãsaþi sã aºtepte în interiorul autovehiculelor
parcate sau sã fie transportaþi pe distanþe lungi
în vehicule fãrã posibilitãþi de climatizare ºi

Recomandãri pentru perioadele
cu temperaturi scãzute

structurii celulare, transportul nutrien-
þilor ºi în metabolism. Deºi este
sintetizat în cantitãþi mici ºi în ficat, o
cantitate semnificativã de colina tre-
buie adãugatã prin dietã pentru a
menþine sãnãtatea organismului ºi în
special a creierului ºi ficatului, mai ales
în perioadele în care acestea sunt
suprasolicitate”, afirmã specialistul.

Colina acþioneazã în:Colina acþioneazã în:Colina acþioneazã în:Colina acþioneazã în:Colina acþioneazã în:
Integritatea structuralã a

membranelor celulare unde joacã un
rol esenþial în sinteza fosfolipidelor,
fosfatidilcolinei ºi sfigomielinei,
componentele structurale cheie ale
membranei celulare umane.

Metabolismul ºi buna funcþio-
nare hepaticã: Cercetãrile au arãtat
cã deficienþa de Colinã duce rapid la
sindromul metabolic (o afecþiune ca-
re implicã rezisten�a la insulinã, trigli-
ceride serice crescute, creºterea co-
lesterolului seric), a obezitãþii, dar ºi a
bolii ficatului gras non-alcoolic.

Bunã activitate ºi dezvoltarea
a sistemului nervos: Colina este esen-
þialã în formarea neuronilor colinergici
care formeazã mari porþiuni ale cre-
ierului, sistemului nervos parasimpatic
ºi simpatic. Este, de asemenea, un
precursor al neurotransmiþãtorului
acetilcolina, implicat în funcþionarea
muscularã, memorie, învãþare, dar ºi
alte alte procese vitale.

Prevenirea cancerului ºi rol anti-
inflamator: Studiile aratã în mod con-
stant cã persoanele cu dietele bogate
în Colinã au cele mai scãzute niveluri
de markeri inflamatori. În plus, oame-
nii care au deficit de Colinã par a avea
o creºtere semnificativã a daunelor
ADN-ului ºi a riscului de cancer.

Creºtere intrauterinã: Este deose-
bit de importantã pentru femeile care
sunt însãrcinate sau care alãpteazã
sã mãnânce alimente bogate în
Colina! Acest nutrient joacã un rol
important în dezvoltarea creierului ºi
a sistemului nervos ale fãtului. Defi-
cienþa de Colina în timpul sarcinii a
fost legatã de probleme de memorie
ºi de învãþare pe termen lung în cazul
copiilor.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Alimentul minune pentru ficat,
creier ºi colesterol crescut

Ficatul nu numai cã acþioneazã
cu un filtru pentru sânge, dar produ-
ce hormoni, stocheazã energie ºi se-
cretã elemente care ajuta intestinele
sã digere mâncarea. Poate conside-
raþi cã datã fiind mãrimea ficatului, o
afecþiune micã nu-ºi va pune ampren-
ta pe modul în care acesta funcþio-
neazã. Este total greºit sã credem
asta.

Spre exemplu, hepatita C, care
mai este numitã ºi boala silenþioasã
pentru cã simptomele sale sunt greu
de observat, este
o condiþie me-
dicalã foarte seri-
oasã. Orice simp-
tom pe care îl re-
simþiþi ºi care ar
putea semnala cã
ficatul dumnea-
voastrã are proble-
me, fie cã este he-
patita sau cã aveþi
ficatul gras, necesitã investigaþii
pentru cã puteþi ajunge la ciroza în
scurt timp.

Ciroza este o boalã gravã a fica-
tului; este ca un fel de artritã a fica-
tului. Odatã ce vã veþi pricopsi cu ea,
aþi dat de buclulc. Pacienþii care su-
ferã de cirozã prezintã un risc mai
mare de a se îmbolnãvi de cancer la
ficat ºi este foarte posibil ca în final sã
aibã nevoie de un transplant de ficat,
scrie revista Doctorul Zilei.

Ficatul gras este în general însoþit
de obezitate ºi este o cauzã majorã a
bolilor de ficat.

Alcoolul în exces sau diverse for-
me de hepatitã sunt ºi ele cauze po-
tenþiale ale bolilor de ficat. O alimenta-
þie sãnãtoasã, consumul de alcool cu
moderaþie ºi sportul contribuie la
menþinerea sãnãtãþii ficatului.

Mai jos, vã enumeram câteva
semne ce pot indica probleme ale fica-
tului.

1. Durerile abdominale.1. Durerile abdominale.1. Durerile abdominale.1. Durerile abdominale.1. Durerile abdominale. Dacã
simþiþi cã partea dreaptã, superioarã
a abdomenului doare ºi este umflatã,
este foarte posibil sã fie din cauza
problemelor la ficat. Deºi ficatul se

ªase simptome cã ficatul nu funcþioneazã
corect. Cum se transformã corpul tãu?
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Program  Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”
SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ

Duminicã, 22 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
– „Menajeria de sticlã”, de Tennessee Williams. Regia: Sânziana
Stoican. Cu: Oxana Moravec (Amanda), Florentina Nãstase (Laura),
Ionuþ Viºan (Tom), Cristian Popa (Jim).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 20 Ianuarie, ora 18:30, Sâmbãtã, 21 Ianuarie, ora 18:30

- Sala Teatrului Toma Caragiu – „My Fair Lady”, textul ºi versurile:
Alan Jay Lerner. Regia: scenariul ºi lightdesign Alice Barb. Distribuþia:
Cãlina Epuran (Eliza Doolittle), Silviu Biriº (Henry Higgins), Ion Radu
Burlan (Alfred P. Dolittle), Karl Baker/George Cãpanu (Colonelul
Pickering), George Liviu Frâncu/Romeo Zaharia (Freddy), Dana Vulc
(Mrs.Pearce), Manuela Alionte Frâncu (Mrs.Higgins), Mihaela Duþu
(Mrs.Eynsford-Hill), Petty Musa (Regina), Rodica Alexandru (Pupãza),

Lucian Vasilescu (Cârciumarul), Rãzvan
Hanganu (Gunoier 1), Robert Anton
(Gunoier 2), Baletul Majestic, Baletul Rebel

- Oana Humelnicu, Ana-Maria Dincã, Roza-Cristina Stoicescu,
Iulia Manu, Soliºti ºi elevi ai Colegiului „Carmen Sylva” Ploieºti
– Cristian Boldorea, Cristina Ciresnea, Diana Licu, Cãtãlina
Barbu, Lavinia Opriº, Ileana Popescu, Irene Estan, Cristina
Trandafir, Andrei Petre, Mircea Ene, Alexandru Bazavan, Mihai
Iancu.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Marþi, 17 Ianuarie, Miercuri, 18 Ianuarie, ora 11:00, Joi,

19 Ianuarie, ora 11:00  - Cercul Militar – , Duminicã, 22 Ianuarie,
ora 11:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu -  „Cenuºãreasa”,
adaptare de Cristian Pepino dupã Fraþii Grimm. Regia: Cristian
Pepino. Distribuþia: Ioana Roºu/Ruxandra Mihai, Nelu Neagoe,
Mihaela Rus, Carmen Bogdan, Lizica Sterea, Mihai Androne/
Costel Dobrescu, Lucian Orbean.

Presimþirea, confuzã încã, o tulburã
pe Alice. Cafeaua cu lapte este servitã
afarã, între perdeaua de iederã urcã-
toare pe faþada pavilionului ºi balustra-
da cu atice, pe sub care apa din havuzul
cu luminile noaptea felurit colorate, trece
în cascada curgãtoare spre lac. De
cealaltã parte a mãsuþei, cãpitanul
Lupoaia soarbe, dus pe gânduri, din ca-
na cu mâner în formã de inimã. Lichidul
e fierbinte, aºa cum îi place soþiei lui,
frumoasa Alice fostã Sturdza, cu care
împarte ºi aceastã dimineaþã adiatã de
briza pãdurii  dincolo de care susurã
apele râului Prahova.

- Am visat urât, Ionele, deºi ador-
misem cu îmbrãþiºãrile tale în mine...
Dar, ia uite, dragul meu, ce de avioane
vin dinspre Ploieºti...!

Ziua (era doar 6 mai 1944) le-o
strica escadrilele argintii, puzderia de
avioane cu douã fuselaje, care lãsaserã
deja tone de bombe peste rafinãriile
þintite sã opreascã fabricarea benzinei
– dupã care motorizatele germane aler-
gau disperate. Imensul nor metalic ple-
case, la rãsãritul soarelui,  din insula
Foggia.

- Ãºtia se duc la Câmpina, sã loveas-
cã „Steaua Românã” ºi – mai ales –
sondele de pãcurã... Degeaba am trimis
plutoanele de pazã, mor ºi jandarii mei,
odatã cu ele... Plec, Alice, iartã-mã cã te
las din nou singurã!

Câteva explozii se auzirã dinspre
dealurile Bãicoiului: flãcãrile ridicarã
trâmbe neguroase de fum – prin care
„pãsãrile cu ciocul de fier” zburau tot
mai jos, iar piloþi fãceau, în derâdere,
semne cu mâinile, zâmbind cinic. Pu-
hoiul iscase un vânt pe care zgomotul
motoarelor îl prefãcuse în infern. Cãpita-
nul sãri în maºinã ºi ordonã ºoferului
vitezã, pe ºoseaua cu salcâmi de-o parte
ºi de alta, care urcã, din Câmpina, spre
Valea Prahovei...

Ziarele de ieri, aduse de iubitorul ei
soþ, rãmaserã deschise; briza le umfla
ºovãind.  Titluri cu Hitler ºi armatele lui
nimicite la Stalingrad, pe Volga, lângã
Moscova, cu Fuhrerul în fotografii de
front, alãturi de mareºalul Ion Antones-
cu, cu scene de luptã din Egipt ºi din
Tunisia, apãreau-dispãreau sub ochii
Alicei, pironiþi peste articolele foºnind
odatã cu hârtia paginilor „Universului”
ºi ale „Dimineþii”. Domniþa se ridicã din
fotoliu ºi fãcu paºii peste gazonul verde,
cãtre latura umbroasã a Micului Trianon.
„Cui o rãmâne palatul ãsta, Doamne!”
se cãinã ea (cã n-are urmaºi) însã gân-
dul prindea, câte puþin, apoi insistent,
din asprimea vorbelor „Prinþesei mol-
dave”, auzite în casca telefonului, pline
de indignare. „Te-ai unit cu bãrbatã-tu,
sã mã jefueºti, Alice! Am dat de hârtiile
pe care le-ai mãsluit cu el, în care –
Dumnezeu te va pedepsi, fata mea! –
m-ai declarat iresponsabilã faþã de
averea lãsatã de socrã-miu ºi taicã-tu...!
Sã-þi fie ruºine! Nu l-am crezut pe Bâzu,
când mi-a spus ceea ce acum vãd cã ai
reuºit sã pui la cale... O sã te dezmoºte-
nesc, Alice, sã vedem ce-o sã facã atunci
cãpitanul tãu!”

„Povestea” are proporþiile unui
scandal, Maruka dragã!”, o avertizase
doamna Procopiu, în ajunul sãrbãtorii
Sfinþilor Constantin ºi Elena. Doamna
Enescu o invitase la cafeaua cu maza-
gran, servitã pe terasa locuinþei din spa-
tele Casei cu Lei ºi-i arãtase „dosarul”.
Fosta doamnã de onoare a reginei
Maria se speriase sincer (voia sã nu-i
scape niciun detaliu pentru Jurnalul
sãu), apoi, cu un prefãcut optimism, o
încurajã cu stãruinþa mamei care de-
venise între timp bunicã a copiiilor
fetelor ei, femeie care, asemenea gaz-
dei sale, era la a doua cãsnicie, deci nu
se lãsase învinsã...

- Madam Procopiu, ce sã mã mai
fac cu „mon princesse”?, intrase în dis-
cuþie Pynx, luând loc pe fotoliul rãmas
parcã în aºteptarea lui. Uºa salonului
rãmãsese deschisã, prilej pentru Irina
sã vadã pianul în mijlocul încãperii, de
pe care o rafalã de vânt zmulse  partitu-
rile în lucru.

- Maestre, ºi eu mã întreb aseme-
nea, de când am vãzut – vã cer iertare,
dar sunt femeie, ºtiu sigur cã mã înþe-
legeþi! – cã pasiunea posesiei  exaltã
un caracter coleric, bine ascuns sub în-
fãþiºarea nobilã a soþiei dumneavoas-
trã! Vreau sã nu te supere aceste cu-
vinte, Maruka dragã, ºtii doar, cât de
prietenã îþi sunt!, se roti în coºul fotoliului
Procopia, împreunând mâinile pe ge-
nunchi. – Bine cã azi nu au mai bombar-
dat capitala ºi putem sta la o parolã...!

Fire imaginativã, Irina Procopiu
schimbã subiectul.

- V-a plãcut monografia pe care
domnul Virgil Gheorghiu v-a fãcut-o,
maestre?

- Deloc, scumpã doamnã! Nu m-a
întrebat absolut nimic, ºi câte nu
aveam a-i da în vileag! Sunt nemul-
þumit, între altele, cã nu a scris nimic
despre prinþesa Elena Bibescu – am-
fitrioana juneþei mele, la Paris! Pianistã
ºi profesoarã de un desãvârºit talent
muzical ºi pedagogic, ilustra Bibescu
merita un capitol în lucrarea de care
mã bucurã cã vorbiþi. În umbra distinsei
prinþese am lãsat o mulþime de seri ºi
recitaluri din Bach, Schumann ºi
Brahms, de la care ºi acum aud aplau-
zele fiilor ei, unul mai nefericit ca altul,
deºi au fost amici profunzi cu bietul
Marcel Proust: Emanuel ºi Anton. Oh,
dar am deviat... Maruka, diamantul
meu, ai luat pastilele contra insom-
niilor?

Într-o rochie care, la vârsta ei, îi
îngroºa tenta îmbãtrânirii, Maruka fugi
repede în salon, dând de înþeles cã
uitase.

Sirenele instalate pe acoperiºurile
palatului telefoanelor începurã brusc
sã þipe ºi imediat, pe deasupra terasei
fulgerarã vãzduhul avioanele pe care
Irina Pocopiu nu reuºi sã le numere,
însã le vãzuse zvastica sub aripi.
Enescu, tulburat, o luã de braþ, cu pãrul
vîlvoi, târând-o spre interiorul casei.

- Sã fugim, vin bestiile, madam!
Iute, dupã mine, madam Procopiu...!

Luni, 9 Ianuarie 2017, autoritãþile
administrative ºi culturale ale Câmpinei
au aniversat anul 514 al vârstei mu-
nicipiului, vârstã atestatã documentar.
Evenimentul s-a petrecut în sala mare a
Casei de Culturã „Geo Bogza”, situatã
– de 57 de ani – pe strada Griviþei la
numãrul 95.

Ceremonia
De faþã cu primarul Horia Tiseanu

ºi câþiva dintre membrii Consiliului Lo-
cal, Alexandra Ioniþã, noua directoare a
instituþiei-gazdã, a prezentat oficialitãþile,
alãturi de care au luat loc istoricii Alin
Ciupalã, Codruþ Constantinescu, Gheor-
ghe Modoianu, Marius Zaharia ºi Gheor-
ge Râncu. Programul – anunþat pe face-
book ºi prin afiºe – a recomandat pre-
zentãri de marcã, susþinute de proemi-
nente figuri ale vieþii spirituale a strãve-
chiului târg ºi vamã. Amintesc de profe-
sorul Marcel Vlãdeascu, autorul unei
docte Prelegeri despre Câmpina, de
doctorul în Istorie Gheorghe Râncu, pre-
ºedintele Societãþii de ªtiinþe Istorice,
despre ultimul numãr pe 2016 al ANUA-
RULUI filialei Câmpina a S. S. I.,  apoi de
un moment muzical susþinut de Ruxan-
dra Brezeanu. Col. Marian Dulã a înmâ-
nat Diplome de „Cetãþean de Onoare”
câtorva personalitãþi, printre care: preo-
tul paroh Petru Moga, Ion Alexe, cam-
pion la box, prof. Alin Ciupalã ºi Petru
Purge, veteran de rãzboi ºi maestru eme-
rit al sportului. A urmat lansarea proiec-
tului „Câmpina – Patrimoniu cultural”,

din a cãrei substanþã scriitorii Alin Ciu-
palã ºi Codruþ Constantinescu au încân-
tat asistenþa cu o sonorã vitrinã a cãrþilor
semnate de iluºtri autori autohtoni. Fun-
dalul evenimentului l-a îmbogãþit expo-
ziþia de portrete a artistei plastice Daniela
Rândaºu. Maestrul Florin Dochia a mo-
derat întreaga acþiune.

Câmpina-1503
„Item mansul de Kympena habet

ceram centenaria 4. ¼ solvit flor i asp.
34”, adicã: „De asemenea Mansul de
Kympena a avut 425 livre cearã ºi a plã-
tit 1 florin ºi 34 de aspri”, consemna în
cartea monograficã maistrul rafinor (la
„Steaua Românã”) Silviu Dan Crato-
chvil, în ediþia apãrutã sub semnãtura
sa în anul 1990 la pagina 21. Menþiu-
nea existã (în monografia Cratochvil, p.
18) cu data de „8 ianuarie 1503” în
„registrele vigesimale ale negustorilor
braºoveni – care fãceau încã de pe
atunci (posibil chiar mai dinainte) comerþ
cu târgurile ºi satele din Þara Româneas-
cã – este amintit ºi satul Câmpina”.

Toponimie
Din aceeaºi lucrare menþionãm (p.

18) câteva explicaþii ale toponimului
„Câmpina”. Sextil Puºcariu susþine cã
numele localitãþii, de origine latinã, deri-
vã din cuvântul „Campus-Campinus”
ceeea ce înseamnã câmp – câmpie. B.
P. Hasdeu a susþinut cã termenul „Câm-
pina” este de origine slavã ºi provine
din „Kopina”, ce înseamnã „rug de mu-
re”, Iorgu Iordan, în „Toponimia româ-
neascã” îl citeazã pe Vasile Bogrea –
care susþine cã denumirea de Câmpina
semnificã „ºes neted” (între coline),
podiº, platou, de la românescul „Câmp”.

Istorie în date
Ghilimelele reproduc titlul imensei

lucrãri documentare despre Câmpina,
elaboratã ani de zile de avocatul Ion T.
ªovãialã – un cercetãtor pasionat, du-
blat de un publicist pe mãsurã, care a
susþinut acest studiu în coloanele supli-
mentului sãptãmânalului OGLINDA ºi
care, dupã brutala lui moarte, a apãrut
între coperþile volumului cu acelaºi nu-
me, drept „pagini dintr-o istorie în date,
1640-1946”, precedatã de o ediþie ana-
staticã lansatã, de asemenea, cu pres-
tigiul meritat, Întinsã pe durata a 3 vea-
curi, cercetarea lui Ion T. ªovãialã a sur-
prins pe specialiºti, unii lãudând-o, alþii,
din contra, gãsind-o „amatoare” , chiar
superfluuã.

Ne mãrginim la a cita din capitolele
referitoare la anul 17 al fiecãrui secol,
spre a ne aminti de ferventul autor, cu
recunoºtinþa posteritãþii lui. „1718. Se
tipãreºte, la Veneþia, harta Þãrii Româ-
neºti,  având ca bazã harta întocmitã
de stolnicul C. Cantacuzino ºi tipãritã în
1700 la Padova. Cîmpina („Khimpina”)
este scrisã cu caractere mari de tipar”
(p. 9). „1817, octombrie, 18. Dintr-o
adresã a „Logofeþiei pricinilor strãine”
înaintatã Hãtmãniei Divanului aflãm de
existenþa localã, acum, a unui anume
„Gheorghe Bebec, postelnicul ot Câm-
pina” care urma sã fie adus la judecata
ce avea în faþa acesteia „pentru o poliþã
dã taleri 661” cu un anume „N. T. Bucur,
sudit k. k. din Braºov” (p. 16). „1917. În
plinã ocupaþie, producþia de þiþei brut
extras în ºantierul Câmpina a fost de
74.821 tone din care 61.005 tone în
cadrul exploatãrilor locale ale societãþii
„Steaua Românã” (intervalul II – XII) ºi
respectiv 13.816 tone în cadrul celor
ale societãþii „Astra Românã” (III – XII)
(p.145).

Istorisiri
Deschidem cartea semnatã de is-

toricii Alin Ciupalã ºi ªerban Bãleanu,
„Istorisiri de pe plaiuri câmpinene”, în-
tocmitã pe capitolele „Chipuri de local-
nici”, „Locuri pitoreºti” ºi „Întâmplãri de
odinioarã ºi de azi”, doar pentru a cita
câteva din titlurile paginilor scrise de
domniile lor ºi apãrutã la editura regreta-
tului scriitor Marian Ruscu, „Premier”,
acum 4 ani, încercând sensibila emoþie
a anotimpului copilãriei – când povestea
bunicii ne înfrumuseþa somnul ºi visele:
„Centenarul pãrintelui Moisin”, „Hai-
ducul Nicolae Grozea”, „Medalion Silviu
Dan Cratochvil”, „Bazarcã, familie de
muzicieni”, „Familia ªtirbey-Începuturi”,
„Petre Câmpeanu-un primar curajos”,
„O ºcoalã unicat: „ªcoala lui Scripcã”,
„Ruinele Doftanei”, „Castelul Voila”,

„ªcoala de zbor fãrã motor”, „Jurnalul
d-nei Niþulescu ºi relatãri despre viaþa
Regelui Mihai”.

Câmpina mea
Dau vreo 70 de ani înapoi ºi revãd

gara oraºului, din anii rãzboiului doi
mondial, o clãdire cu peronul forfotind
de lume, de unde mama ºi tata mã ur-
cau în trenul cu doar 3 sau 4 vagoane –
toate de clasa a III-a, bãnci din lemn
vopsite ºi ferestre lansabile, cât sã încap
sã mã uit cum vãlureºte fumul locomo-
tivei, dupã o vizitã la naºii lor de cununie
Olga ºi Serghie Bilik, învãþãtorii (el, ºi
directorul) ºcolii din Cãlineºti (veche din
1895, incendiatã prin 2015 ºi lãsatã
intenþionat sã se dãrâme!), care locuiau
într-o casã stil, ºi azi (încã), vizavi de fosta
Bancã, la intersecþia bulevardului Cultu-
rii cu strada Griviþei. Am prins restauran-
tul „Bucureºti”, cu ceasul public  pe colþ,
librãria „B.P,Hasdeu”, Casa italianã, Ca-
sa pionierilor, Piaþa veche, cu mãcelãriile
cu grãtare telescopice ºi tejghelele din
jumãtãþi de arbori, Casa Drãgan, Pescã-
ria, bragagiii înºiraþi pe trotuar, concertul
lui ªtefan Ruha la Institutul de Petrol,
spectacolul lui Gicã Petrescu, cu sala
Casei de Culturã (Ilioiu) arhiplinã, specta-
colul Teatrului de Estradã Savoy, cu Aida
Moga ºi Doina Badea. Tot aici, în fine,
am pãtruns în lumea poeþilor ºi prozato-
rilor, prin întâlnirile cenaclurilor „B.P.Has-
deu”, condus de George Hanibal Vãlea-
nu ºi „Cezar Petrescu”, de la Floreºti, iar
între 1991 ºi 2002, în sfera jurnalisticã,

prin fondarea ºi apariþia ziarelor „Jurnalul
de Prahova”, „Oglinda Prahovei” ºi
„Oglinda Câmpinei”. Printre colaboratorii
ºi redactorii lor: Ion Bãlu, Aurel Manea,
Constantin Trandafir, Sorin Holban, Vlad
Muºatescu, Gherasim Rusu Togan, Ema-
noil Toma, Beatrice Niculescu, Jenica
Tabacu, Cristian Oprescu, Vasile Ilinca,
Tiberiu Stanciu, Florin Frãþilã, Iana Cris-
tea, ªtefan Alexandru Saºa, Christian
Crãciun, Lagua ºi Aurel Dima, Stelian Bã-
canu, Bogdan Enache, Lucian Þibuleac,
Valentin Dimon, Victor Sterom, Nicolae
Dumitrescu, Marcel Dedu, Marian Mari-
nescu, Alexandra Mihai, Mircea Tecu-
lescu. Sediile de lucru au fost în corpul
Liceului Petrol din strada Nicolae Bãl-
cescu nr. 50, în Casa din strada 1 Mai,
sub fosta Casã a Cãrþii ºi în Casa Tine-
retului. Tehnoredactori: Gabriel Mihala-
che ºi Elena Pãun. Administraþia ºi Difu-
zarea, au asigurat-o redutabila echipã
Ioana Dobrea, George Bâlgã, Adrian Mol-
doveanu, Marius Creþu, Ina Bucur ºi Oa-
na Frãþilã Bucur.

Într-al VI-lea secol de existenþã,

CÂMPINA A ÎMPLINIT 514 ANI

Serghie Bucur
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dramaturgul, ziaristul ºi gânditorul Mihai
Eminescu.

Criticul literar Titu Maiorescu, men-
torul “Junimii”, spunea despre marele
poet: “Pe cât se poate omeneºte pre-
vedea, literatura poeticã românã va în-
cepe secolul al XX-lea sub auspiciile ge-
niului lui ºi forma limbei naþionale, care
ºi-a gãsit în poetul Eminescu cea mai
frumoasã înfãptuire pânã astãzi, va fi
punctul de plecare pentru toatã dezvol-
tarea viitoare a veºmântului cugetãrii
româneºti”.

“Pentru a fi oneºti ºi autentici, când
vorbim despre Eminescu, trebuie mai
întâi sã-l recitim. (...) Un student român
la Viena ºi Berlin, care ºtia germana ºi
franceza, voia sã absoarbã istoria reli-
giilor, astronomie, filosofie, fizicã, etno-
psihologie, geopoliticã, sã facã simultan
metafizicã ºi gazetãrie angajatã. Un
suflet romantic dedat armoniei universa-
le, dar pe care malaxorul politicianis-
mului valah l-a spulberat întru nimicnicia
firii sale. Ce lecþie mai sublimã ºi mai
tristã, totodatã, de românitate se poate
închipui?”, spunea criticul literar Dan C.
Mihãilescu, într-un portret inedit fãcut
lui Eminescu.

Mihai Eminescu s-a nãscut la 15
ianuarie 1850, la Botoºani. A fost poet,
prozator, dramaturg ºi jurnalist, socotit

Eminescu a devenit Zi a Culturii Naþiona-
le, act normativ ce a întrunit 175 de vo-
turi favorabile, unul împotrivã ºi douã
abþineri.

ªi în alte þãri europene, Ziua Culturii
Naþionale omagiazã oameni de culturã
remarcabili, reprezentativi pentru fie-
care stat în parte. Astfel, în Spania, Ziua
Culturii este marcatã la data morþii lui
Miguel de Cervantes, iar în Portugalia,
în ziua în care s-a nãscut poetul Luis de
Camoes. ªi autoritãþile din Republica
Moldova au hotãrât ca ziua de naºtere
a lui Mihai Eminescu sã devinã Ziua
Culturii Naþionale.

Eminescu, “poetul
nepereche a cãrui

operã învinge timpul”
De ce a fost aleasã ziua lui Emines-

cu drept zi a Culturii Naþionale? Poate
pentru cã “El e cel care a spus cã teiul e
sfânt. El e cel al cãrui nume nu se cade
sã fie luat în deºert. (...) El e cel care oricâte
desnãdejdi ne-ar încerca ne dã temeiuri
ca totuºi sã nu desnãdãjduim” (Geo Bog-
za). Poate pentru cã reprezintã “omul
deplin al culturii româneºti” (Constantin
Noica). Poate cã niciodatã nu e prea
mult sã-l recitim pe poetul, prozatorul,

de critica literarã postumã drept cea mai
importantã voce poeticã din literatura
românã. Avea o bunã educaþie filoso-
ficã, opera sa poeticã fiind influenþatã
de marile sisteme filosofice ale epocii
sale, de filosofia anticã, de la Heraclit la
Platon, de marile sisteme de gândire
ale romantismului, de teoriile lui Arthur
Schopenhauer, Immanuel Kant ºi de
teoriile lui Hegel.

A fost activ în societatea “Junimea”
ºi a lucrat ca redactor la Timpul. A pu-
blicat primul sãu poem la vârsta de 16
ani, iar la 19 ani a plecat sã studieze la
Viena. Manuscrisele poetului Mihai
Eminescu, 46 de volume, aproximativ
14.000 de file, au fost dãruite Acade-
miei Române de Titu Maiorescu, în ºe-
dinþa din 25 ianuarie 1902. A murit la
15 iunie 1889, la 39 de ani, la Bucureºti,
iar la 17 iunie a fost înmormântat la
umbra unui tei din cimitirul Bellu. A fost
ales, post-mortem (28 octombrie 1948),
membru al Academiei Române.

În cartea dedicatã vieþii lui Mihai
Eminescu, George Cãlinescu a scris:
“Astfel se stinse în al optulea lustru de
viaþã cel mai mare poet pe care l-a ivit
ºi-l va ivi vreodatã, poate, pãmântul
românesc. Ape vor seca în albie ºi peste
locul îngropãrii sale va rãsãri pãdure sau
cetate, ºi câte o stea va veºteji pe cer în

depãrtãri, pânã când acest pãmânt sã-
ºi strângã toate sevele ºi sã le ridice în
þeava subþire a altui crin de tãria parfu-
murilor sale”.

Academia Româna a lansat, în
premierã la Ipoteºti, copiile fidele ale
unei pãrþi dintre manuscrisele poetului
Mihai Eminescu, 2009.

Primul care a intuit marele efect mo-
delator al creaþiei eminesciene a fost
Titu Maiorescu: “Eminescu a fãcut ca
toatã poezia acestui secol sã evolueze
sub auspiciile geniului sãu, iar forma
înfãptuitã de el a limbii naþionale sã devi-
nã punctul de plecare pentru întreaga
dezvoltare ulterioarã a veºmântului ºi
cugetãrii româneºti”.

Eminescu a fost o personalitate co-
pleºitoare, care i-a impresionat pe con-
temporani prin inteligenþã, memorie, cu-
riozitate intelectualã, cultura de nivel eu-
ropean, bogãþia ºi farmecul limbajului.
Din acest motiv putem spune cã “fãrã
Eminescu am fi mai altfel ºi mai sãraci”
(Tudor Vianu).

“A vorbi de poet este ca ºi cum ai
striga într-o peºterã vastã ... Nu poate sã
ajungã vorba pânã la el, fãrã sã-i supere
tãcerea. Numai graiul coardelor ar putea
sã povesteascã pe harpã ºi sã legene,
din depãrtare, delicata lui singuratecã
slavã” (Tudor Arghezi).

Ziua de 15 ianuarie, aleasã ca Zi a
Culturii Naþionale, reprezintã data naº-
terii poetului naþional al românilor, Mihai
Eminescu (1850-1889).

Lansarea volumelor VIII-XIV din seria
Manuscriselor lui Mihai Eminescu, mani-
festare organizatã de Secþia de Filologie
ºi Literaturã a Academiei Române, Fun-
daþia pentru ªtiinþã ºi Artã ºi Biblioteca
Academiei Române, 2008.

Camera Deputaþilor a adoptat, la
16 noiembrie 2010, un proiect de lege,
prin care ziua de naºtere a lui Mihai

15 ianuarie – Ziua Culturii Naþionale

„La 11 iunie 1865 a fost pusã piatra de
temelie la construirea edificiului de pe bulevard
al Liceului „Sfinþii Petru ºi Pavel” (Liceul nou).
Construcþia se va realiza dupã planurile ºi sub
directa supraveghere a lui Th. Dobrescu (1862-

1934), arhitectul Ministerului Instrucþiunii
Publice, lângã Biserica Sfântul Gheorghe Vechi.
Edificiul a fost construit pentru Liceul „Sfinþii
Petru ºi Pavel” care funcþionase pânã la sfârºitul
secolului al XIX-lea într-un local devenit neîn-
cãpãtor, cunoscut sub numele de „Liceul Vechi”
(în prezent Muzeul de Istorie). La ceremonia
punerii pietrei fundamentale a edificiului nou,
în 1895 este prezentã ºi Familia Regalã – Carol

I ºi Elisabeta – ºi Ministrul Instrucþiunii Publice,
Take Ionescu. Printre participanþi s-a mai aflat
Principele Moºtenitor Ferdinand cu soþia, Lascãr
Catargiu, Mitropolitul Primat al României – Ghe-
nadie, Prefectul Judeþului Prahova – Luca

Elefterescu (1853-
1925), prof. C. Jen-
nescu (1845-1911)
ºi alþii. Actul cons-
titutiv semnat de
Rege s-a aºezat la te-
melia clãdirii. Acesta
a fost întocmit în trei
exemplare din care
unul s-a depus spre
pãstrare permanen-
tã la Arhivele Statu-
lui, iar altul la Minis-
terul Instrucþiunii
Publice. Regele a
pus, cum era obice-

iul, prima cãrãmidã folosind o mistrie de argint”.
Cu astfel de emoþionante rânduri începe

cartea semnatã împreunã de domnii Constantin
Dobrescu, doctor în Istorie ºi fiul domniei sale,
Cãtãlin Dobrescu, licenþiat în ªtiinþe Juridice ºi
Administrative, carte ce poartã un titlu legendar:
LICEUL SFINÞII PETRU ªI PAVEL, cu subtitlul
LÃCAª AL CULTURII PLOIEªTENE, apãrutã la
editura MYTHOS în anul 2016!

De ce titlul e legendar? Pentru cã ºi în se-
colul XXI se vorbeºte, ºi încã aprins, despre ge-
neraþiile de elevi din care au rãsãrit mari oameni
ai Culturii ºi ªtiinþei, istorici, medici, miniºtri, artiºti,
universitari, academicieni - o ilustrã galerie a
personalitãþilor demne de Pantheonul României,
ºi totdeauna în jurul locului unde acest faimos
liceu va fi existat, într-o necontenitã disputã
partizanã despre clãdirile care îl continuã,
desigur, sub alte denumiri: Colegiile „Ion Luca
Caragiale” sau „Mihai Viteazul”?!?

Lucrarea domnilor istorici Constantin ºi
Cãtãlin Dobrescu abordeazã, pentru prima datã
în domeniul atât de vast al posteritãþii celebrului
Liceu, o amplã istorie edilitar-educativã, instru-
mentând un fond informaþional super-do-
cumentat, eloboratã de respectabilii autori pe
o structurã ºtiinþificã piramidalã, ea însãºi un
aparat de lucru în aprofundarea epocii ºi a
evoluþiilor care au alcãtuit-o, pe capitolele (silit
de spaþiul tipografic, prescurtate): I. Scurt istoric
al amfiteatrului liceului, II. Sãli de spectacole

care au funcþionat în Ploieºti în paralel cu cu
amfiteatrul liceului, III. Locul ºi rolul amfiteatrului
liceului ploieºtean, IV. Biblioteca liceului, V.
Activitãþi culturale desfãºurate în perioada 1865-
1918, VI. Activitãþi culturale desfãºurate între
1919 ºi 1947, care reprezintã perioada de vârf
în rãspândirea culturii.

Capitolul „Anexelor” se constituie într-un
panoramic fascinant al evenimentelor selectate
de distinºii autori, în finalul cãrþii, pentru noi un
fulminant spectacol de epocã – epoca de dupã
constituirea României Mari, pânã la abdicarea
Majestãþii Sale Regele Mihai I al României. Uzãm
de rãbdarea cititorilor INFORMAÞIEI PRAHOVEI,
spre a le împãrtãºi câteva dintre scenele de un
farmec ºi o eticã impresionante: „Sub auspiciile

Universitãþei populare ºi a asociaþiei profesorilor.
Dl. general Anastasiu, unul din cei mai compe-
tenþi militari ai noºtri, îºi va desvolta interesanta
D-sale comunicare în Amfiteatrul liceului astãzi
în orele 5 p. m. vorbind despre „Congresul dela
Londra al foºtilor luptãtori”. Intrarea liberã”
(PLOIEªTII, 1 martie 1925); „Duminicã, 15 Mar-
tie a. c, ora 5 p. m. va vorbi în Amfiteatrul Liceului
D-l G. Popescu-Ciocârdel, profesor, despre
„Ploieºtiul sub ocupaþie”. Conferinþa face parte
din ciclul organizat de „Universitatea Liberã”
de sub conducerea D-lui Prof. D. Munteanu
Râmnic.” (LIBERTATEA, 10 Martie 1927); textul
unui afiº: „Asociaþia Coralã „Cântarea Prahovei”
compus (sic!) din 60 persoane de sub conduce-
rea Maestrului dirijor Jean Mihãilescu va da Sâm-

bãtã 29 Iunie 1931 ora 8,30 Europei Centrale
(sic!) în amphiteatrul Liceului Sf. Petru ºi Pavel
un MARE CONCERT compus dintr”un bogat ºi
variat program. Intrarea generalã, lei 60 pentru
elevi ºi studenþi lei 20" (CUVÂNTUL PRAHOVEI,
24 mai 1931); „Pentru Duminicã 7 Mai c. ora 5
a. „Asociaþia licenþiaþilor universitari din Româ-
nia” a organizat o grandioasã ºezãtoare literarã
în amfiteatrul liceului „Sf-þii Petru ºi Pavel” din
Ploieºti. Va conferenþia d. prof. univ G. Murnu,
membru al Academiei Române; vor citi din ope-
rele lor scriitorii: I. A. Bassarabescu, Tudor Muºa-
tescu, Gh ªt. Cazacu, H. Dobridor, Tr. Mateescu,
Radu Gyr, St. Constantin-Stelian Vor mai (sic!)
da concursul d. Coco Demetrescu, societar al
Teatrului Naþional din Craiova, d-ra Angela Po-
pescu (declamaþii) ºi d-ra Ortansa Maria Ionescu
(canto)” (CURENTUL, 6 mai 1933).

Foarte pe scurt, un alt afiº: „Amfiteatrul Li-
ceului Sf-þii Petru ºi Pavel Sâmbãtã 20 Octombrie
1932 O SEARÃ DE ARTÃ datã de compozitorul
IONEL FERNIC (...) cu distinsul concurs al D-lui
Gr. L. Trancu-Iaºi fost ministru (...) al distinsei
artiste Nunuþa Morþun-Fernic (...)” (CURENTUL
PRAHOVEI, anul IV, nr. 75, 18 octombrie 1932).

Arta întrepãtrunderii valorii documentului
cu inteligenþa interpretãrii, dublatã, în cazul
admirabilei evocãri a prestigiosului liceu ploieº-
tean „Sfinþii Petru ºi Pavel” – iatã o elocventã
mãiestrie profesionalã a dubletului ºtiinþific Con-
stantin ºi Cãtãlin Dobrescu, cãrora le adresãm
felicitãri ºi deosebita noastrã consideraþie.

 Serghie Bucur

CARTEA

ISTORIE
de LICEUL „SFINÞII PETRU ªI PAVEL”



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!
10:40 România 9 - prima parte (r);
12:35 Gusturile Moldovei;
13:30 Adevãruri despre trecut (r);
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
00:00 România 9 (r);
01:30 Perfect imperfect ®;
02:45 Telejurnal (r);
03:25 TVR 60 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Pescar hoinar;
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Floare în temniþã”

(s);
09:50 5 minute de istorie;
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
(live);
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal;
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 Memorialul durerii (r);
16:00 Handbal feminin;
18:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
19:00 Telejurnal (live);
20:10 „În spatele ferestrei” (teleci-
nemateca);
22:10 „Statele Unite ale lui Leland”
23:40 „Femei de 10, bãrbaþi de 10
(r);
01:00 Carpaþii, plãmânul Europei;
01:35 Poveste dupã poveste (r);
02:25 Pescar hoinar (r);
02:50 D’ale lu’ Miticã (r);
03:50 Telejurnal (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 „Cei trei nãtãrãi” (f);
22:00 „Patru fraþi” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Cei trei nãtãtãi” (r);
02:00 „Patru fraþi” (r);
04:00 „Lecþii de viaþã” (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (re-
ality show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:30 Te pui cu blondele?
23:00 Xtra Night Show (live);
01:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Ultima cãlãtorie:
Goana dupã adevãr”;
08:45 Ce spun românii;
09:45 „La Bloc” (s);

12:15 „Monthy Python: Nu e Mesia”
14:15 „Regina frumuseþii” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Crimã în Greenwich” (f);
20:30 „Misionarul misterios” (f);
22:30 „Jaf în lumea artei” (f);
00:30 „Misiunea lui Jesse Stone”
(f);
02:15 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:05 Tenis: Openul
Australiei;
10:00 Tenis: Ghem, set

ºi Mats – Extra;
10:15 Tenis: Openul Australiei;
15:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats;
15:45 Tenis: Alegerea lui Mats;
16:45 Tenis: Openul Australiei;
20:00 Tenis: Alegerea lui Mats;
20:50 ªtirile Eurosport;
21:00 Snooker: Mastersul de la
Londra;
00:25 ªtirile Eurosport;
00:35 Tenis: Openul Australiei;
01:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats;
02:00 Tenis: Openul Australiei (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;
09:55 Vorbeºte corect!
10:00 Teleshopping;
10:40 România 9;
12:00 Teleshopping;
12:35 TVR 60;
13:30 Oameni ca noi;
14:00 Telejurnal;
15:10 Aczente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Magazin World Cup Rusia
2018;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 România 9 (live);
22:20 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Naturã ºi aventurã (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 Astra Film Festival (r);

09:40 Carpaþii, Plãmânul Europei;
09:50 5 minute de istorie;
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);
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Minoritãþi sub trei dictaturi;
15:00 Cap compas;
15:40 „În mintea unui detectiv” (f);
17:20 Jurnal de secol;
17:30 „Floare în temniþã” (s);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:10 „Doctorul” (f);
22:20 „Pledoarie pentru Julia” (f);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 Carpaþii, Plãmânul Europei.

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Rãzboiul minþii” (f);
22:30 „Voi ºti mereu ce ai fãcut astã-
varã” (f);
00:15 Documentar: Trump versus
Trump;
00:45 ªtirile ProTv;
01:15 „Rãzboiul minþii” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neatza 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;
19:00 Observator (live);
20:30 „Un pic însãrcinatã” (f);
23:00 Xtra Night Show (live);
01:00 „Un pic însãrcinatã” (r);
03:00 Observator;
04:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Monthy Python: Nu e
Mesia” (f);
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);

12:30 „Regina frumuseþii” (r);
14:30 „Crimã în Greenwich” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Paravanul de fum” (f);
20:30 „Mai bine nu se poate” (f);
23:30 „Identitate” (f);
01:30 „Mai bine nu se poate” (r);
04:00 Cine A.M.

EurosportEurosportEurosportEurosportEurosport
08:05 Tenis: Op. Australiei;
10:00 Tenis: Ghem, set ºi
Mats – Extra;

10:15 Tenis: Openul Australiei;
15:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats –
Extra;
15:30 Biatlon: Cupa Mondialã;
16:45 Tenis: Alegerea lui Mats;
17:45 Tenis: Openul Australiei;
19:00 Biatlon: Cupa Mondialã;
20:00 Tenis: Alegerea lui Mats;
20:50 ªtirile Eurosport;
21:00 Snooker: Mastersul de la Londra;
00:25 ªtirile Eurosport;
00:35 Biatlon: Cupa Mondialã;
01:00 Tenis: Openul Australiei.

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;
09:45 Magazin World Cup Rusia
2018 (r);
10:15 Teleshopping;
10:40 România 9;
12:00 Teleshopping;
12:35 TVR 60;
13:30 MAI aproape de tine;
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Euroconsumatorul;
18:00 Perfect imperfect – Ceremonia
de investire a lui Donald Trump ca
preºedinte SUA;
20:00 Telejurnal;
21:00 Ediþie specialã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:00 Ediþie specialã (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Liverpool în trei zile (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 “Floare în temniþã” (s);

10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 –
best of;
11:25 Carpaþii, plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta! (live);
13:00 Telejurnal TVR2;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 D’ale lu’ Miticã (r);
15:30 5 minute de istorie;
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:30 „Floare în temniþã”(s);
18:40 5 minute de istorie;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
20:10 „This Savage Land” (f);
22:00 Gala umorului;
23:10 „Mystery Men” (f);
01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 Legile afacerilor (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 „Sahara” (f);
22:45 “Mãrturie mortalã” (f);
00:30 „Sahara” (r);
02:30 „Mãrturie mortalã” (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r).

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

meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:30 „Cursã mortalã: Infernul” (f);
22:30 „Despãrþiþi, dar împreunã” (f);
00:30 „Cursã mortalã” (r);
02:15 „Despãrþiþi, dar împreunã” (r);
04:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:30 La Mãruþã (r);
07:15 „Crimã îm Greenwich”
(f);
09:00 Ce spun românii (r);

10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Paravanul de fum” (f);
14:30 „În ritm de step” (f);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „La mulþi ani!” (f);
20:30 „Mâini de aur: Povestea lui
Ben Carson” (f);
22:45 „Dublã personalitate” (f);
01:15 „Misionarul misterios” (f);
02:45 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
10:00 Tenis: Ghem, set ºi
Mats – Extra;

10:15 Tenis: Op. Australiei;
15:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats;
17:45 Schi alpin: Cupa Mondiaºã;
18:45 Sãrituri cu schiurile: C. Mondialã;
20:00 Tenis: Alegerea lui Mats;
20:50 ªtirile Eurosport;
21:00 Snooker: Mastersul de la Lindra,
Regatul Unit;
00:25 ªtirile Eurosport;
00:35 Sporturi de iarnã: Povestea
sportivului FISA;
00:45 Sãrituri cu schiurile: C. Mondialã;
01:15 Schi alpin: Cupa Mondialã;
02:00 Tenis: Openul Australiei.

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
08:00 Europa mea (r);
09:00 Euroconsumatorul;
10:00 Pe urmele omului de

Neanderthal;
11:00 Dincolo de viitor;
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
12:30 TVR 60 (r);
13:00 Geopolitice;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãrul despre trecut (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:10 Ziua Culturii Naþionale (r);
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:10 Petrecere cu lãutari;
23:00 Profesioniºtii;
00:00 Geopolitice (r);
00:35 Petrecere cu lãutari (r);
02:15 Vorbeºte corect! (r);
02:25 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:15 Teleshopping;
08:00 Documentar 360 de

grade;
09:00 „Lassie” (s);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Liverpool în trei zile;
12:30 Legile afacerilor;
13:00 Gala umorului (r);
14:10 „Micul indian” (f);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:45 Sport;
20:10 „Ador încurcãturile” (f);
22:20 „6 gloanþe” (f);
00:20 Gala umorului (r);
01:10 Carpaþi, Plãmânul Europei;
01:20 Arte, carte ºi capricii (r);
02:20 Destine ca-n filme (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Zborul spre casã”
(f);

12:00 Ce spun românii;
13:00 “Rãzboi în bucãtãrie” (f);
15:15 „Eddie” (f);
17:15 „Cei trei nãtãrãi” (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (s, comedie,
România, 2012);
22:15 “Omul cu masca de fier” (f);
00:30 “Las fierbinþi” (r);
02:00 „Omul cu masca de fier” (r);
04:00 „Rãzboi în bucãtãrie” (r).

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

14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 „Cenuºãreasa” (f, anim);
21:30 „Doi fraþi” (f);
23:30 „Demonii lui Da Vinci” (s);
01:30 Te pui cu blondele? (r);
03:30 „Camera Cafe” (r);
04:00 „Demonii lui Da Vinci” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
06:30 La Mãruþã (r);
08:00 “În ritm de step” (f);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 “La mulþi ani!” (f);

13:45 „Celine: În ochii lumii” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Un super-erou” (f);
20:30 „A Good Man” (f);
22:45 “Extaz” (f);
01:00 „A Good Man” (r);
03:00 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
07:30 Tenis: Circuitul mas-
culin ATP (r);

09:30 Tenis: O. Australiei Melbourne;
10:30 Tenis: Circuitul masculin ATP
(live);
12:30 Sanie: Cupa Mondialã (live);
13:15 Schi alpin: Cupa Mondialã (live);
14:30 Fotbal Premier League: Totten-
ham – West Bromwich (live);
16:30 Avancronicã Fotbal Premier
League;
17:00 Fotbal Premier League;
19:00 Lumea Premier League;
19:30 Fotbal Premier League;
21:30 Lumea Premier League (r);
21:55 ªtirile Eurosport (r);
22:00 Biatlon: Cupa Mondialã;
22:45 Tenis: Circuitul masculin ATP;
00:00 Raliuri: Dakar (dec.);
00:30 Sãrituri cu schiurile: Cupa
Mondialã (r);
01:30 Tenis: Circuitul masc.ATP (r).

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

10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului (live);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie (live);
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:10 Petrecere cu lãutari (r);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 „Puterea binelui” (s);
19:00 TVR 60;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 „Afacerea Tãnase – leapºa pe
murite” (f);
22:15 Garantat 100%:
23:15 „Puterea binelui” (s, doc.);
23:45 Tezaur folcloric (r);
00:45 Dincolo de viitor (r);
01:15 Ultima ediþie (r);
01:45 Telejurnal (r);
02:25 În grãdina Danei (r);
02:50 Euroconsumatorul (r.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:15 Teleshipping;
08:00 Documentar 360 de

grade;
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
10:55 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Poveste dupã poveste (r);
13:00 Cap compas;
13:30 Naturã ºi aventurã;
14:10 „Duhul aurului” (f);
15:50 5 minute de istorie;
16:00 Duelul pianelor (div.);
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2 (live);
19:45 Sport;
20:10 „Pentru patrie – Partea I” (f);
21:55 5 minute de istorie;
22:10 „Pentru patrie” – Part. a II-a (f);
00:00 Arte, carte ºi capricii (r);
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei;
01:10 Teatrul Naþional de Televiziune
– „Preþioasele ridicole”.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Rãzboi în bucãtãrie”
(f);

12:15 Ce spun românii (r);
13:30 „Eddie” (r);
15:15 „Aventurile extraordinare ale
Adelei” (f);
17:15 „Beverly Hills Ninja” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Piraþii din Caraibe: La capãtul
lumii” (f);
23:30 „Ambushed” (f);
01:15 „Piraþii din Caraibe: La capãtul
lumii” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:00 „Turnul singurãtãþii” (r);
10:00 Chefi la cuþite (r);
13:00 Observator (live);

14:00 „Doi fraþi” (r);
16:00 Observator;
17:00 „Mr. Bean” (f);
19:00 Observator (live);
20:00 Uniplay Show (div.);
22:00 „Celularul” (f);
00:00 „Întâlnire cu Joe Black” (f);
03:00 „Turnul singurãtãþii” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Celine: În ochii lumii” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Un super-erou” (r);
13:45 „Mama vitregã” (f);

16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Un bacºiº de 2 milioane de
dolari” (f);
20:30 „Cum ºtii dacã ai noroc?” (f);
23:00 „Spiritul rãzbunãrii” (f);
00:30 „Gothika” (f);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:30 Sãrituri cu schiurile:
Cupa Mondialã (r);
09:30 Schi alpin: C. M. (live);

12:30 Biatlon: Cupa mondialã (dec.);
13:15 Schi alpin: Cupa Mondialã (live);
15:30 Biatlon: Cupa Mondialã (live);
16:30 Sãrituri cu schiurile: Cupa
Mondialã (r);
18:45 Schi fond: Cupa Mondialã (dec.);
19:30 Biatlon: Cupa Mondialã (r);
20:00 Sporturi de iarnã Extra;
21:00 Snooker: Mastersul de la Lomdra,
Regatul Unit (live);
00:30 Raliuri: Dakar (r);
01:30 Sãrituri cu schiurile: C Mondi (r);
02:00 Tenis: Openul Australiei (live).

 TVR 1 TVR 1 TVR 1 TVR 1 TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
09:00 Exclusiv în România (r);

09:45 Vreau sã fiu sãnãtos!
09:55 Vorbeºte corect!
10:00 Teleshopping;
10:40 Politicã ºi delicateþuri (r);
11:35 Geopolitice (r);
12:00 Teleshopping;
12:35 TVR 60;
13:30 Ultima ediþie (r);
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:35 Perfect imperfect (live);
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:20 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 – Prima parte;
01:30 Perfect imperfect (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Floare în temniþã” (r);

10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
(live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
15:00 Liverpol, în trei zile (r);
15:40 „Maigret ºi gangsterii” (f);
17:15 Jurbal de secol;
17:30 „Floare în temniþã” (s);
18:40 5 minute de istorie;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
19:45 Sport;
20:10 Teatrul Naþional de Televiziune:
„Conu Leonida faþã cu reacþiunea”;
20:40 „Romeo & Julieta”;
22:10 „Un profet” (f);
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10
(r);
02:25 Naturã ºi sãnãtate.

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 „Ninja: Rãzbunarea” (f);
22:15 „Apel misterios” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Ninja: Rãzbunarea” (r);
02:00 „Apel misterios” (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 iUmor (divertirment, 2016);
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 iUmor (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Mama vitregã” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Un bacºiº de 2
milioane de dolari” (r);

14:15 „Zborul spre casã” (f);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Buddy” (f);
20:30 „28 de zile” (f);
22:45 „Woke Up Dead” (f);
00:45 „28 de zile” (r);
02:30 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:05 Tenis: Openul
Australiei (live);
10:00 Tenis: Ghem, set ºi

Mats – Extra (live);
10:15 Tenis: Openul Australiei (live);
15:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
15:45 Tenis: Alegerea lui Mats;
16:45 Cãlãrie: CSI (dec.);
17:45Tenis: Openul Australiei (r);
20:00 Magazin Fotbal  Premier
League (live);
21:35 Snooker: Mastersul de la
Londra (live);
00:30 Omnisport: Watts;
00:45 Tenis: Openul Australiei (r);
01:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r);
02:00 Tenis: Openul Australiei (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 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!
10:30 24 ianuarie;
12:00 Teleshopping;
12:35 TVR 60;
13:30 România s-a nãscut la Iaºi;
14:00 Telejurnal;
15:00 Iaºi, Capitalã de rãzboi;
15:30 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Tenis de masã feminin;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:20 ªtirile de mâine;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:30 Iaºi, Capitalã de rãzboi (r);
02:00 România s-a nãscut la Iaºi;
02:30 Vorbeºte corect!

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Zbuciumatul destin al
lui Cuza Vodã;
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Floare în temniþã” (s);

10:10 Strãini de 10, într-o Românie
de 10 (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Alexandru Ioan Cuza – Omul
ºi Timpul sãu – Partea I;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:50 Sport;
14:00 Cultura minoritãþilor (doc.);
14:30 Alexandru Ioan Cuza – Omul
ºi Timpul sãu – Partea a II-a;
15:40 „Sunt timid, dar mã tratez”
(f);
17:15 Jurnal de secol;
17:30 „Floare în temniþã” (s);
18:40 5 minute de istorie;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
19:45 Sport;
20:10 Destine ca-n filme;
21:00 Poveste dupã poveste;
22:10 „ªtefan cel Mare – Vaslui
1475" (f);
00:10 Strãini de 10, într-o Românie
de 10;
01:30 Carpaþii, plãmânul Europei;
01:35 Destine ca-n filme (r);
02:25 Legile afacerilor (r);
02:50 Poveste dupã poveste.

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 „Ordinul” (f);
22:15 „Rãzboiul conºtiinþei” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:15 „Ordinul” (r);
01:45 „Rãzboiul conºtiinþei” (r).

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

11:00 „Evan Atotputernicul” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Pãcalã” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 iUmor (divertisment);
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 iUmor (r);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
07:30 „La Mulþi Ani!” (r);
09:15 Ce spun românii (r);
10:30 „La Bloc” (r);
12:45 „Buddy” (f);

14:30 „Beverly Hills Ninja” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Ultima cãlãtorie: Goana dupã
adevãr” (f);
20:30 „Douãsprezece dezastre” (f);
22:30 „Întâlnire cu surprize” (f);
00:30 „Misiunea lui Jesse Stone”
(f);
02:15 Cine A.M.

Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1Eurosport 1
08:05 Tenis: Openul
Australiei (live);
10:00 Tenis: Ghem, set

ºi Mats Extra (live);
10:15 Tenis: Openul Australiei (live);
15:15 Tenis: Ghem, set ºi Mats (live);
15:45 Tenis: Alegerea lui Mats;
16:45 Magazin Fotbal Premier
League (r);
18:15 Tenis: Openul Australiei (r);
20:00 Tenis: Alegerea lui Mats (r);
21:00 Snooker: Mastersul de la
Londra, Regatul Unit (live);
00:35 Tenis: Openul Australiei (r);
01:30 Tenis: Ghem, set ºi Mats (r).
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Programe TV pentru sãptãmâna 18 - 24 ianuarieMiercuri,
18 ianuarie

Sâmbãtã,
21 ianuarie

Joi,
19 ianuarie

Vineri,
20 ianuarie

Luni,
23 ianuarie

Duminicã,
22 ianuarie

Marþi,
24 ianuarie



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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

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

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

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.

HOROSCOP

Vânzãri diverse
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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)
Vestea bunã este cã poþi percepe lucruri ascunse
multora; vestea neplãcutã este cã nu pari a
avea toate datele necesare pentru a înþelege.
Nu este vorba de facultãþile mintale, ci pur ºi
simplu, de lipsa unui nivel de energie crescut,
aºa cum eºti obiºnuit sã ai. Meditaþia, nu întot-
deauna caracteristicã unui semn de foc, ar putea
fi o soluþie foarte bunã pentru tine, în acest caz.

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)
Acceptã faptul cã existã puteri “supranaturale”;
este o perioadã în care Providenþa te copleºeºte
cu daruri, în acest sens. Protecþia Divinã este
omniprezenta în cazul tãu, însã, în cazul în care
sistemul tãu de valori rãmâne neschimbat, este
imposibil sã observi ºi laturile ascunse ale
realitãþii obiective.

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)
Este esenþial pentru tine sã reuºeºti sã termini
ceea ce ai început, sau ceea ce ai lãsat
intenþionat, de izbeliºte, înainte de a demara
noi proiecte. Revino cu picioarele pe pãmânt ºi
ancoreazã-te bine în realitate, riscul ca imaginea
sã îþi fie eronat perceputã este foarte crescut.
Eliminã din viaþa ta legãturile care nu mai au
sens, renunþa la gândurile care nu îþi dau pace.

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)
Mai ales dacã ai curajul sã spui lucrurilor pe
nume ºi sã nu te laºi copleºit de ceea ce se
întâmplã în jurul tãu, reuºeºti sã aduci calmul în
viaþa ta. Oricât de ocupat ai fi, oricât de stresante
ar fi relaþiile tale de la locul de muncã sau de
acasã, puterea este de partea ta, numai sã îþi
gãseºti energia necesarã pentru a acþiona.

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)
Chiar dacã lucrurile par cã se miºca greu pentru
tine, acum, încearcã sã nu pierzi timpul, lamen-
tându-te. Foloseºte aceste zile pentru a te detaºa
de tot ceea ce îþi consuma energia, fãrã un scop
precis, anihilând ºi eliminând cauzele respecti-
ve. Tempereazã-þi tendinþa de a crede cã tot ce-
ea ce zboarã se poate mânca, altfel riºti sã cazi
într-o capcanã amoroasã de toatã frumuseþea.

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)
Oricât de fascinante ar pãrea persoanele care
intrã acum în viaþa ta, oricât de minunate simþi
a fi momentele petrecute împreunã cu acestea,
încearcã sã nu îþi iei angajamente pe termen
lung vis-a-vis de acestea. În altã ordine de idei,
este valabilã ºi vice-versa, respectiv lipsa moti-
vaþiei de a pãstra relaþiile pe care încã le ai.

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)
Incredibil, dar momentele de inspiraþie maximã
sau situaþiile cele mai plãcute, care te fac sã te
simþi stãpân al lumii, intervin exact atunci când
te aºtepþi mai puþin ºi de la cine nu te aºtepþi. Eli-
mini cu uºurinþã separarea între muncã ºi plãce-
re ºi le îmbini cu rafinament atunci când este
cazul.

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)
Reacþii intense, pasiuni arzãtoare ºi emoþii necu-
noscute îþi invadeazã spaþiul personal, ameste-
cându-se într-un amalgam de trãiri noi, nelimita-
te. Cu toate acestea, trãieºti cu intensitatea-þi ca-
racteristica aceste momente, dând naºtere con-
trastului, acolo unde acesta nu existã. Cel mai
simplu ar fi cã, acolo unde nu te simþi bine, sã
nu stai, plecând fãrã regret cãtre orizonturi mai
potrivite personalitãþii tale.

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)
Mai mult decât oricând, zgomotele strãine ºi
responsabilitãþile publice te enerveazã, forþându-
te sã te retragi în liniºtea cãminului. Indiferent
lângã cine alegi sã te afli, liniºtea se pare cã o
gãseºti doar în intimitate. Este un moment pro-
pice pentru a începe sã vindeci rãnile vehi, pentru
a cãuta ºi gãsi armonia, pentru a-þi hrãni încrede-
rea în propriile forþe ºi pentru a-þi stimula imagi-
naþia.

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)
Se întrevede o evoluþie majorã în carierã, în ce-
ea ce te priveºte. E o perioadã în care eºti susþinut
pentru a-þi continua ascensiunea, mesajele prim-
ite inspirându-te ºi ajutându-te sã descoperi noi
moduri de rezolvare a problemelor intervenite.
Ai puterea de a schimba lumea, pentru cã energia
nu te pãrãseºte.

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)
Îþi este uºor sã uiþi sã uiþi, dar îþi este foarte greu
sã te ierþi. Probabil cã este momentul sã începi
a face ºi acest lucru, deoarece aceasta este
cheia cãtre fericirea ta. Mai romantic decât ori-
când, în aceastã sãptãmânã eºti inspirat ºi moti-
vat pentru a lua deciziile corecte în ceea ce pri-
veºte viaþa ta amoroasã. Pe de altã parte, gãseºti
elemente - cheie ºi descoperi noi moduri de a-þi
îmbunãtãþi sursele de venit ºi de a le înmulþi.

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)
Visele tale încep sã prindã contur. Ceea ce pentru
alþii reprezintã o ameninþare, pentru tine repre-
zintã o forþã. Zâmbeºti în liniºte, în sinea ta,
pentru cã ºtii cã totul este format din aceeaºi
energie ºi cã limitele, formele ºi convingerile,
prin extensie problemele ºi situaþiile dificile, nu
sunt definitive. Motiv pentru care ai putea folosi
cu bunã ºtiinþã energia acestei perioade pentru
a te reinventa, pentru a clarifica elementele ne-
potrivite tabloului tãu personal.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime Tip contract

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106

Administrator patrimoniu - debutant
Agent control; acces
Agent securitate
Agent securitate
Agent Vânzãri
Ambalator manual
Ambalator manual confecþii
Analist ajutor
Asistent Manager
Brancardier
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtoreasa
Casier
Confecþioner asamblor art. Din textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioneri textile
Consilier juridic grad I
Consilier tehnic
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Dispecer
Dulgher
Electrician auto
Faianþar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fochist
Infirmierã
Inginer industrializare
Inginer mecanic
Îngrijitor
Instalator
Laborant debutant
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor gestionar
Lucrãtor gestionar
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Maºinist/ Stivuitorist

Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic întreþinere maºini de cusut ind.
Medic generalist
Mn nec în ind confecþiilor textile
Montator subansamble
Montator subansamble
Montator subansamble
Montator tâmplãrie din aluminiu
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec în ind confecþiilor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Operator introducere validare date
Pavator
Paznic
Paznic
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner marfã
Reprezentant tehnic
Responsabil logisticã
Secretar debutant
Secretar grad III
ªef departament
ªef linie
ªef linie confecþii
Servant pompier
ªofer
ªofer autobuz
ªofer autobuz
ªofer livrator
ªofer tir
Sortator produse
Stivuitorist
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Tehnician debutant
Tehnician electromecanic
Tehnician tr.1
Tehnician tr.1
Tehnician tr.1
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vopsitor-chituitor
Zidar
Zugrav

1
1
5
5
1
1
1
1
1
1

10
5
5
3

10
15
3

10
1
1
1
2
5
5
1
2
7
2
1
1
4
1
1
1
1
4
2
1
4
5
4
2
2
5
4
4
1
1
5
5
1

10
1

3
1
1
1
1

10
10
10
5
2
3

10
1
4
8
5
5
2
1
5
4
1
5
5
1
1
1
1
5
2
1
5

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

sup/ adm publ.
liceu

10 clase
8 clase
medii
medii

-
superioare
medii /sup

medii
medii

-
10 clase
8 clase

-
medii
sc gen

-
sup juridice

medii
medii

-
-

medii
8 clase
calificare
calificare

-
10 clase/ sc prof.

medii
calificare

de specialitate
medii

sc prof.
superioare
generale
calificare
mecanic

sc profesionala
medii

sc profesionala
calificare
10 clase
10 clase

medii
medii

medii/ sup
medii
medii
medii
medii

8 clase
sc profesionala

-
de specialitate

medii
-

superioare
-

10 clase/sc prof.
medii
medii
medii
medii
medii

sc profes
8 clase

-
8 clase
sc gen

calificare
sc profes
8 clase
medii

-
10 clase

medii
medii

sup. ec.
Sup.

superioare
-

medii
8 clase
medii

-
de specialitate

medii
medii

-
medii
medii

-
sc profesionala

calificare
sc profesionala
mate-info, info

scoala post liceala
medii -chimie

medii
tehnic, electric

-
10 clase

sc profesionala
sc profes

sc prof/liceu

-
3 ani
5 ani
3 luni
2 ani
5 ani

-
1 an

1
1 an
1 an

-
-
-
-

1 an
1 an

-
7 ani
2 ani

-
-
-

1 an
-

3 ani
2 ani
3 ani

-
1 an
2 ani
1 an
1 an
da

3 ani
-

5 ani
-
-

3 ani
-

5 ani
-
-
-
-
-

2 ani
-
-

1 an
1 an

-

3 ani
2 ani
2 ani

-
1 an

-
da
da
-

2 ani
1 an

-
-
-

1 an
-

1 an
3 ani

-
-
-
-
-
-
-
-

1 an
1 an

-
1 an
5 ani

0
3 ani
2 ani
1 an
1 an

-
-

3 ani
3 ani

-
5 ani

-
-

1 an
9 ani
9 ani

10 ani
3 ani

-
-
-

5 ani

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

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

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

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

Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã anun-
þã organizarea selecþiei pentru
studenþii care doresc sã desfã-
ºoare o activitate lucrativã pe teri-
toriul Germaniei pe perioada va-
canþei de varã 2017 (minim2
luni).

Condiþii de participare:
-vârsta cuprinsã între 18 –

35 ani;
-studenþi la o facultate de

stat sau particularã, acreditatã
conform legii, la cursuri de zi;

-cunoºtinþe bune/foarte bu-
ne de limba germanã.

Documente necesare:
-copie act de identitate (cu o

valabilitate de minim 6 luni);
-fiºa de solicitare - Bewer-

bung 2017 – completatã în 2
exemplare la calculator ºi sem-
natã (formularul tipizat ºi mode-
lul de completare a acestuia se

regãseºte pe site-ul A.N.O.F.M,
www.anofm.ro);

-adeverinþa de la facultate în
care sã se specifice anul de studii
ºi ce tip de cursuri urmeazã (tipi-
zat facultate);

-adeverinþa de la facultate –
Immatrikulationsbescheini gung

A.N.O.F.M. organizeazã selecþie pentru
studenþii care doresc sã lucreze în Germania

(formularul tipizat în varianta ger-
manã/englezã, germanã/româ-
nã, în funcþie de solicitarea insti-
tuþiei de învãþãmânt, precum ºi
instrucþiunile de completare sunt
postate pe site-ul A.N.O.F.M,
www.anofm. ro);

-3 fotografii tip paºaport;
-copie permis de condu-cere

(dacã este cazul).
Înregistrarea dosarelor se va

desfãºura pânã pe 9 februa-rie
2017, n intervalul luni – joi, orele
09.30 – 15.30 ºi vineri orele
09.30 – 12.30, la sediul Agenþiei
pentru Ocuparea Forþei de Muncã
din judeþul de do-miciliu sau din
judeþul în care se aflã instituþia
de învãþãmânt superior la care
este nregistrat studentul.

În perioada ianuarie-noiembrie 2016, Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM) a cuprins în programele de formare pro-
fesionalã organizate prin intermediul centrelor
regionale de formare profesionalã a adulþilor, cen-
trelor proprii din cadrul agenþiilor teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã, dar ºi prin intermediul
furnizorilor de formare autorizaþi, 27.581  de
persoane.

Dintre acestea, numãrul cel mai mare este
reprezentat de ºomeri, 25.056, ºi de persoanele
care nu beneficiazã de gratuitate, 1.771.

Cele 1.453 de cursuri gratuite începute în
perioada ianuarie –noiembrie 2016 sunt finanþate
din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj (1.453) ºi din
alte fonduri (5) ºi vizeazã calificarea sau recalificarea
(66,55%), dar ºi iniþierea, perfecþionarea ºi specia-
lizarea (33,45%) persoanelor în cãutarea unui loc de
muncã ºi a unor categorii de angajaþi.

Cel mai ridicat interes pentru astfel de cursuri s-
a înregistrat în rândul ºomerilor cu vârsta sub 25 de
ani (30,17%), urmaþi de cei peste 45 de ani (25,79%),
de cei din grupa de vârstã 35 – 45 de ani (24,70%)

Peste 27.000 de participanþi
la cursurile ANOFM în primele
unsprezece luni ale anului trecut

ºi de cei între 25 ºi 35 de ani (19,34%).
În funcþie de nivelul de studii, cei mai mulþi

cursanþi, 51,51%, au studii medii, 34,65% studii
primare ºi 13,84% studii universitare.

Ocupaþiile în care au fost formaþi cei mai mulþi
ºomeri au fost: lucrãtor în comerþ (2.306), inspec-
tor/referent resurse umane (2.046), operator in-
troducere validare ºi prelucrare date (1.647), bu-
cãtar (1.337), agent de securitate (1.198), ospãtar
(chelner) vânzãtor în unitãþi de alimentaþie (1.132),
frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (1.010),
contabil (889), comunicare în limba englezã (845)
ºi lucrãtor în cultura plantelor(664).

Rezultatele monitorizãrii persoanelor care s-
au angajat într-o perioadã de cel mult 12 luni de la
absolvirea cursului aratã cã 13.678 de participanþi
îºi gãsiserã un loc de muncã pânã la 30 noiembrie
2016.

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

Angajatorii din Spaþiul Eco-
nomic European oferã, prin inter-
mediul reþelei EURES România,
792 locuri de muncã vacante,
dupã cum urmeazã:

Portugalia Portugalia Portugalia Portugalia Portugalia – 300 locuri de
muncã: 190 culegãtor de zmeurã,
110 ºef de echipã;

MaltaMaltaMaltaMaltaMalta – 200 locuri de mun-
cã: 200 ºofer autobuz ºi tramvai;

Italia Italia Italia Italia Italia – 140 locuri de mun-
cã: 100 infirmier, 40 asistent

medical;
GermaniaGermaniaGermaniaGermaniaGermania – 50 locuri de mun-

cã: 10 asistent medical, 10 meca-
nic de locomotivã, 10 ºofer de auto-
buz, 5 mecanic auto, 5 operator
maºini, 3 operator stivuitor, 2 tini-
chigiu, 1 dulgher, 1 inginer cons-
trucþii civile, 1 bucãtar, 1 þiglar, 1
commis de cuisine;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 40 locuri de mun-
cã: 20 operator de producþie, lucrã-
tor în asamblarea echipamentelor

electrice;
IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 22 locuri de muncã:

11 ciontolitor tranºator carne, 10
crescãtori de animale pentru pro-
ducþia de lapte ºi carne, 1 mecanic
utilaje;

Austria Austria Austria Austria Austria – 20 locuri de muncã:
10 lucrãtor forestier, 10 zugrav;

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 18 locuri de muncã:
1 electrician mentenanþã, 1 lucrãtor
în producþie, 1 tehnician poduri ru-
lante, 1 operator maºinã, 1 mecanic Mihail Marinescu

Sursa: anofm.ro

camion, 1 operator maºinã de debi-
tat/tãiat, 1 tehnician mentenanþã
echipament instrumentat, 1 teh-
nician electric mentenanþã, 1 ope-
rator CNC, 1 operator CNC strungar,
1 operator CNC frezor, 1 patiser, 1
brutar, 1 operator maºinã STANS, 1
electrician, 1 mecanic întreþinere,
1 sudor semiautomat, 1 operator
maºinã adezivi.

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 1 locuri de muncã:
1 maseur;

FranþaFranþaFranþaFranþaFranþa – 1 loc de muncã : 1
lucrãtor hotelier;

Persoanele interesate sã ocupe
un loc de muncã pot viziona ofertele
accesând www.eures.anofm.ro, sau
se pot prezenta la sediul agenþiei
judeþene pentru ocuparea forþei de
muncã de domiciliu sau reºedinþã,
unde consilierul EURES îi poate
îndruma.

792 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro
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O sutã de ani (pl.)

Douã într-un an

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)

Un nou an

1. D-C-T-D 2. PELERINE 3. APA-OPAC; 4. RIT-IR; 5. TIC-ACAR;
6. SN-AN-VI; 7. DATINI; 8. ÞEL-MAÞI; 9. R-MÂINE 10. REGULA-D.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Albiþi dupã
mulþi ani

Cãrare

Zeu!
I s-au terminat anii

An dupã an

Publicaþie
ºtiinþificã anualã

Ere!

Identicã

Curate!

Mici þurþuri de
gheaþã

Umede

12 într-un an
Anotimpul cald (pl.)

Vedere

Care rodesc mai
mulþi ani la rând

Au mulþi ani în spate

Vulcan  sicilian

A rãsuci

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii

Alaiuri de
colindãtori

Rece!

Agende!

Pui Kiev

Un an întors!
Oraº în judeþul

Arad

Neon

Casã goalã!

Mânz pânã la vârsta
de circa un an

 cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
75g unt, 1/2 lãmâie, coaja rasã ºi sucul, 2 cãþei de usturoi75g unt, 1/2 lãmâie, coaja rasã ºi sucul, 2 cãþei de usturoi75g unt, 1/2 lãmâie, coaja rasã ºi sucul, 2 cãþei de usturoi75g unt, 1/2 lãmâie, coaja rasã ºi sucul, 2 cãþei de usturoi75g unt, 1/2 lãmâie, coaja rasã ºi sucul, 2 cãþei de usturoi

zdrobiþi, 1 legãturã de pãtrunjel, verde, 2 cepe verzi, tãiatezdrobiþi, 1 legãturã de pãtrunjel, verde, 2 cepe verzi, tãiatezdrobiþi, 1 legãturã de pãtrunjel, verde, 2 cepe verzi, tãiatezdrobiþi, 1 legãturã de pãtrunjel, verde, 2 cepe verzi, tãiatezdrobiþi, 1 legãturã de pãtrunjel, verde, 2 cepe verzi, tãiate
mãrunt, 4 bucãþi de piept de pui, 2 ouã, 25g fainã, 100gmãrunt, 4 bucãþi de piept de pui, 2 ouã, 25g fainã, 100gmãrunt, 4 bucãþi de piept de pui, 2 ouã, 25g fainã, 100gmãrunt, 4 bucãþi de piept de pui, 2 ouã, 25g fainã, 100gmãrunt, 4 bucãþi de piept de pui, 2 ouã, 25g fainã, 100g
pesmepesmepesmepesmepesmet alb, ulei, sart alb, ulei, sart alb, ulei, sart alb, ulei, sart alb, ulei, sare, pipere, pipere, pipere, pipere, piper.....

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Alegeþi un unt mai aromat pe care-l vom înmuia ºi-l amestecãm cu

coaja ºi sucul de lãmâie. Tot în acelaºi amestec puneþi ºi usturoiul zdrobit,
ceapa verde ºi pãtrunjelul tãiate mãrunt. Le amestecãm bine, ºi le bãgãm
la frigider într-o bucatã de nylon.

Între timp, ne concentrãm pe bucãþile de piept de pui. Pentru început va trebui sã le
facem mai subþiri aºa cã luãm ciocanul de ºniþele ºi le batem puþin. Dar înainte le tãiem pe
lungime pentru a face un fel de buzunar. Apoi le presãrãm cu piper ºi sare, dupã gust.
Scoatem ºi untul de la frigider ºi-l tãiem în patru bucãþi sau în funcþie de câte bucãþi de piept
de pui avem. Punem amestecul de condumente în mijlocul pieptului de pui ºi rulãm în aºa fel
încât acest mix sã nu se scurgã când în pregãtim. Dacã vedeþi cã nu reuºeºte sã fie o „ruladã”
închegatã puteþi folosi câteva scobitori pentru a menþine forma. Urmeazã proba „prafurilor”
pentru care va trebui sã aveþi la dispoziþie
trei farfurii adânci. Una cu fãinã, una cu
ou ºi una cu pesmet. Acum cã le-am trecut
prin cele trei probe mai punem niþel puiul
la frigider… cam 30 de minute. Mulþi
preferã sã bage puiul în tigãi pline de ulei
sau poate chiar mai puþin ºi sã-l
prãjeascã, eu una prefer sã apelez la
cuptor dupã ce ung bucãþile de pui cu unt
sau ulei ºi le las sã se rumeneascã.

Un tânãr novice ºi un cãlugãr se plimbau
prin grãdina mânãstirii, citind ºi comentând
împreunã diferite pasaje din Biblie. La un mo-
ment dat au  simþit nevoia unei þigãri, dar,
neºtiind dacã încalcã sau nu vreo regulã
fumând în timpul studiului, s-au hotãrât sã-l
întrebe pe pãrintele stareþ.

A  doua zi, când s-au întâlnit, cãlugãrul
fuma liniºtit, spre nedumerirea  novicelui.

- Frate - îi spuse acesta - mie stareþul mi-a
interzis sã fumez; þie  cum þi-a permis ?

- Nu ºtiu... Tu ce i-ai zis ?
- I-am cerut sã-mi dea voie sã fumez în

timp ce citesc Biblia.
- Vezi, aici ai greºit. Eu i-am cerut sã-mi

dea voie sã citesc Biblia în timp ce fumez.
MORALA: Rãspunsul pe care-l primeºti

depinde de întrebarea pe care o  pui.
De exemplu, îi poþi spune ºefului: “Pot sã

lucrez la proiectul acesta  în concediu?”, dar
nu “Pot sã mã duc în concediu în timp ce
lucrez la  acest proiect?”.

Din lucrarea mea pastoralã de aproa-
pe 50 de ani, am constatat cã o foarte ma-
re întristare simte creºtinul adevãrat, atunci
când cineva din rudele sau apropiaþii lui
moare fãrã lumânare. Chiar ºi cel care ar
face o ironie pe seama acestui lucru ºtie ce
valoare are o lumânare, atunci când i se în-
trerupe curentul electric. Ce plãcutã înde-
letnicire ºi-a fãcut chiar Maica Domnului
din aprinderea lumânãrilor în sfeºnic mai
înainte de adormire! Cine oare ar fi putut sã
vadã pe Dumnezeu, dacã El nu s-ar fi
întrupat în chip de om? Cine nu ºtie cã pri-
mul lucru fãcut de Dumnezeu la crearea
lumii este lumina? Viaþa organicã nu poate
dura fãrã luminã. La fel ºi viaþa spiritualã.
De aceea nu se sãrbãtoreºte slujba în Bise-
rica Luminii lumii, fãrã întrebuinþarea simbo-
licã a lumânãrii. Este demn cã împuþinarea
jertfei de lumânãri este un certificat trist al
sufletelor noastre de astãzi. A început cam
de mult sã se stingã în noi dorul de luminã.

Lumânarea în Biserica Ortodoxã
simbolizeazã pe creºtinul care trebuie sã
fie o luminã în mijlocul întregii lumi.

„Voi sunteþi lumina lumii. Creºtinii cei
adevãraþi nu aprind lumina sã punã sub
obroc ci în sfeºnic, pentru ca sã lumineze
tuturor celor din casã” spune Mântuitorul
ºi Domnul nostru Iisus Hristos.

Iatã de ce nu se poate creºtin fãrã lu-
mânare. Existã o foarte strânsã legãturã
între lumânare ºi evlavia creºtinã. Aprin-
derea lumânãrii este o necesitate organicã.

Viaþa creºtinsã fãrã luminã este un non-
sens. Lumina stã la temelia vieþii noastre
de zi cu zi.  Prin strãlucirea ei ea este tot ce-
ea ce poate fi mai curat, ea alungã întune-
ricul ºi aduce bucuria. Este o cãlãuzã sigurã
în viaþa noastrã, ºi fãrã ea nu este cu putinþã
nici o lucrare ºi nici o creºtere. Pe lângã
aceste însuºiri ea are în sine focul ºi cãldu-
ra, energii prin care poate transforma ma-
teria ºi o purificã. Ea se poate înmulþi la
nesfârºit ºi poate împãrþi fãrã ca sã scadã
sau sã se împuþineze. De la lumina aceasta
cu puteri sporite aºa de mari, ne putem
uºor ridica cu gândul la Lumina cea mai
presus de fire, la Dumnezeu, Cel care a
creat lumina, Mântuitorul Hristos este nu-
mit „Luminã din Luminã” ºi El se numeºte
pe sine „Lumina lumii”, ca unul ce a risipit
întunericul pãcatului. Precum la creaþie
Dumnezeu a pus lumina ca început al lu-
crurilor pe care avea sã le sprijine celelalte
zidiri, tot aºa ºi omul se serveºte de luminã
în viaþa sa ºi materialã ºi spiritualã. Prin
Mântuitorul Hristos credincioºii sunt numiþi
„Fii ai luminii”, iar episcopii ºi preoþii, ca ur-
maºi ai sfinþilor apostoli sunt numiþi de
Mântuitorul Hristos „Lumina lumii”.

Având aceastã împuternicire, aþi vãzut
iubiþii mei credincioºi, cum în noaptea de
Sfintele Paºti, noatea Învierii, preotul iese
din sfântul altar în faþa credincioºilor cu o
lumânare aprinsã ºi îi cheamã zicând: „Ve-
niþi de luaþi luminp”. Credincioºii se apropie
ºi îºi aprind ºi ei lumânãrile pe care le duc
cu multã grijã acasã. Lumânarea aprinsã
ca ºi candela ºi tãmâia are în primul rând
înþelesul de dar adus la Sfântul altar din
prinosul dragostei, semn al credinþei cu-
rate, al legãturii ºi al filiaþiei spirituale cu
Dumnezeu. Ea este în acelaºi timp jertfã ºi
rugãciune. Având rostul acesta întrebuin-
þarea lumânãrilor ºi a candelelor este foarte
veche.

Când s-a construit cortul sfânt de cãtre
Moise ºi apoi templul lui Solomon, Dum-
nezeu a poruncit acestora sã rânduiascã

sfeºnice ºi candele pentru luminarea aces-
tor locaºuri iar focul sã ardã veºnic în Sfân-
tul Altar.  Aceste surse de luminã aºezate
într-o anumitã ordine preînchipuiau prezen-
þa lui Dumnezeu, obiceiul de a se folosi
lumânãri în serviciul divin s-a generaliat
din vremea sfinþilor apostoli ºi a Sinþilor
Pãrinþi pânã astãzi. Lumina rãspânditã de
lumânare simbolizeazã în primul rând pe
Mântuitorul Hristos „Lumina cea adevãratã
care lumineazã pe tot omul ce vine în lume”,
ea înseamnã însã ºi sufletul nostru, trezi-
rea ºi priveghiul lui pentru viaþa duhovni-
ceascã, grija ºi paza pentru trup. Nu mai
puþin lumânarea aprinsã înseamnã chiar
viaþa noastrã cu jertfele ºi cu bucuriile ei,
care se consumã asemenea unei lumânãri
aprinse în sfântul altar, cu nãzuinþã spre
desãvârºire.

Fiecare lumânare pe care noi o punem
în sfeºnic pentru vii sau pentru cei adormiþi
întru nãdejdea sfintei Învieri este un semn
care se referã la dragostea noastrã faþã de
Dumnezeu faþã de sfinþi ºi faþã de semenii
noºtri, este o jertfã  ºi o mãrturisire a cre-
dinþei noastre, o veghe a sufletelor noastre.
Lumânãrile noastre aprinse însoþesc rugã-
ciunile noastre ºi ne þin în legãturã perma-
nentã cu bunul Dumnezeu.

Cine aprinde lumânãri ºi candele în
Sfânta Bisericã ºi în casa lui înseamnã cã
doreºte luminã, transparenþã, sinceritate,
curãþenie ºi dreptate; doreºte sã vadã în jur
numai faptele luminii. Cine nu iubeºte ºi
nu aprinde lumânare ºi candelã în Sfânta
Bisericã ºi în casa lui înseamnã cã doreºte
întunericul. Sã nu-i vadã nimeni adevãrata
faþã ºi adevãratele fapte. Doreºte în jur fap-
tele întunericului ºi ale diavolului în slujba
cãruia este. De aceea bunul creºtin doreºte
sã aprindã cât mai des o lumânare pentru
bunul mers al lucrurilor ºi nu doreºte sã
moarã fãrã aceastã lumânare ºi luminã
cãlãuzitoare pe drumul veºniciei, în veci de
veci.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

A început sã se stingã în noi dorul de luminã

DICÞIONAR:
ETNA

Primul semafor din lume, creat în 1912 în Utah,
nu era foarte diferit de semafoarele de astãzi. Era
amplasat la intersecþia a douã strãzi din Salt Lake
City. Inventatorul semaforului a scufundat douã
becuri în vopsea, una de culoare roºie, cealaltã verde,
apoi le-a amplasat în interiorul invenþiei sale. Marele
neajuns, faþã de semafoarele moderne, e cã becurile nu luminau intermitent, ci
trebuiau schimbate manual, de un poliþist.

Deºi la început a fost primitã cu critici, invenþia ºi-a dovedit în scurt timp utilitatea.
Pentru cã inventatorul ei nu a depus un patent, aceastã a fost preluatã în toatã
lumea, devenind cel mai important mod în care traficul este dirijat pe mapamond.
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Savanþii au creat o structurã care se bazeazã pe grafen ºi care este extrem de
rezistentã ºi de uºoarã. Oamenii de ºtiinþã de la MIT (Massachusetts Institute of
Technology) au creat din grafen un material care este de 10 ori mai puternic decât
oþelul ºi are doar 5% din densitatea acestuia. De asemenea, aceºtia au modelat
structuri geometrice idealizate care ar putea amplifica rezistenþa altor tipuri de
materiale de construcþie. Grafenul este structura cristalinã bidimensionalã a grafitului,
unde atomul de carbon este dispus într-o reþea hexagonalã. A fost studiat din anii

’40, datoritã legãturii foarte puternice
a atomului de carbon, fãrã sã se
gãseascã o metodã prin care sã fie fãcut
util pentru a crea un material de
construcþie. Deºi grafe-nul este un ma-
terial extrem de subþire cu proprietãþi
electrice, este foarte dificil de construit,
informeazã Science Alert. Problema
cea mai mare a fost cã rezis-tenþa
grafenului era doar bidimensio-nalã.
Oamenii de ºtiinþã erau nevoiþi sã

transforme „foi” care au grosimea unui atom într-o structurã tridimensionalã. Aºadar,
savanþii de la MIT au sintetizat grafenul adãugând cãldurã ºi presiune pentru a
comprima aceste „foi”, creând structuri complexe poroase ºi spiralate care se
aseamãnã cu coralii ºi diatomeele (alge unicelulare). Aceste structuri, deºi aveau
densitatea foarte micã, s-au dovedit a fi foarte rezistente - de 10 ori mai rezistente
ca oþelul cu doar 5% din densitatea acestuia. Markus Buehler, conducãtorul acestui
studiu, dezvãluie cã „geometria este factorul dominant. Este ceva care are potenþialul
de a fi transferat la alte lucruri.”

Când a fost inventat
primul semafor

S-a realizat cel mai rezistent ºi uºor material
de pe Pãmânt. Este de 10 ori mai rezistent decât oþelul
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nea celor mai de rãsunet per-
formanþe pe care clubul ploieº-
tean le-a obþinut vreodatã.
Leana Sima a devenit co-
ordonatoarea secþiei de gim-
nasticã de la CS Petrolul încã
din anul 1959 ºi a pregãtit, cu
minuþiozitate ºi profesionalism,
numeroase generaþii de gim-
naste, multe devenind meda-
liate la Campionatele Naþionale,
Europene, Mondiale,
Olimpiade. Printre elevele sale
cele mai de seamã se numãrã
fostele gimnaste: Elisabeta
Turcu, medaliatã cu aur la sã-
rituri la Mondialele de la Mos-
cova, din 1969, ºi prezentã în
echipa României la Jocurile
Olimpice din 1972, de la Mun-
chen, Mariana Constantin,
componentã a echipei naþio-
nale care ºi-a adjudecat meda-
liile de argint la Jocurile Olim-
pice de la Montreal (1976), Ce-
lestina Popa, medaliatã cu ar-
gint în concursul olimpic pe
echipe din 1988, de la Seul,
Gabriela Gheorghe, precum ºi,
mai nou, Corina Ungureanu,
dublã campioanã mondiala cu
echipa Romaniei (1997 – Lau-
sanne ºi 1999 – Tianjin) ºi
campioanã europeanã la sol
ºi cu formaþia tricolorã, în 1998
(Sankt Peterburg). De aseme-
nea, mai amintim aici pe încã

Fosta mare antrenoare de gimnasticã artisticã,
Leana Sima, a pãrãsit aceastã lume. Avea 79 de ani

O mare personalitate a
gimnasticii artistice feminine
româneºti ºi internaþionale, dar
ºi a sportului în general, Leana
Sima, a pãrãsit aceastã lume
pe 11 ianuarie, la vârsta de 79
de ani. Înmormântarea a avut
loc sâmbãtã, 14 ianuarie, la

Cimitirul din cartierul Mihai
Bravu.

Nãscutã pe 10 aprilie
1937, Leana Sima avea sã-ºi
punã amprenta pe marile per-
formanþe ale CS Petrolul Plo-
ieºti ºi ale naþionalei la gim-
nasticã artisticã, fiind la origi-

douã gimnaste foarte talentate,
care au fost ºi ele la lotul naþio-
nal, Monica Zahiu ºi Nicoleta
Onel, gimnaste pe care doam-
na Sima le-a îndrãgit foarte
mult.  Leana Sima a antrenat,
alaturi de Octavian Belu, lotul
de gimnasticã al României
pentru Jocurile Olimpice de la
Barcelona din anul 1992, un-
de Lavinia Miloºovici avea sã
câºtige douã medalii de aur
(în finalele de la sãrituri ºi sol)
ºi una de bronz (individual
compus), iar România a fost
vicecampioanã în concursul
pe echipe. Totodatã, Leana
Sima a activat ºi ca arbitrã in-
ternaþionalã. Leana Sima s-a
retras din activitate în anul
2005.

Ultima datã, pe Leana
Sima am întâlnit-o cu prilejul
unei festivitãþi în care sala de
gimnasticã de la Stadionul „Ilie
Oanã” a fost „botezatã” cu
numele sãu, era tot iarnã, în
decembrie 2013.

Am asistat la nenumãrate
antrenamente ale doamnei Si-
ma ºi se putea observa cu uºu-
rinþã cã este o mare creatoare
de campioane, avea acel ceva
care îþi dãdea încredere cã o
sã iasã bine. Alãturi de colegii
sãi de club, Sergiu Popa, Petre
Miclãuº, Rodica Riza, Octavian

Belu, Doina Olaru,
Rodica ºi Aurel Lazãr,
Lucian Mazilu, dupã
care s-au alãturat,
printre alþii, Camelia
Rãdulescu ºi Gabriela
Eftemie, a þinut vie em-
blema clubului ploieº-
tean ani la rând – ºi o
dovedesc rezultatele.

Chiar dacã nu a
practicat gimnastica,
doamna Sima avea, iatã, sã
devinã, una dintre cele mai
mari antrenoare pe care i-a
avut vreodatã România la gim-
nasticã.

Suntem siguri cã, de acolo
de unde e acum, dintr-o di-
mensiune superioarã decât
aceasta în care ne aflãm noi,
Leana Sima vegheazã asupra
a ceea ce se întâmplã pe Pã-
mânt ºi bine ar fi ca acest club
sportiv la care a activat o viaþã
întreagã, CS Petrolul Ploieºti, sã
reînceapã sã scoatã din nou
capul în lume, sã aibã din nou
rezultate remarcabile, sã ve-
dem ºi sã consemnãm din nou
cum gimnastele sale triumfã ºi
zâmbesc emoþionate pe
podiumurile de premiere, cu
medaliile la gât.

Da, acesta ar fi gestul care
ar arãta respectul pentru tot ce
a realizat doamna Sima pentru

gimnastica ploieºteanã ºi ro-
mâneascã. ªtim cã nu e uºor
ºi cã actualii antrenori de la
secþia de gimnasticã a clubului
ploieºtean îºi dau în continuare
silinþa pentru ca lucrurile sã
revinã pe un fãgaº normal, însã
nu depinde numai de antre-
nori, ci ºi de anumiþi factori ca-
re þin de societate în ansam-
blul ei, cum ar fi actualele priori-
tãþile ale omului de azi, prioritãþi
în care, din pãcate, sportul nu
prea mai are loc, lumea de-
venind foarte materialistã!

Ar fi multe de discutat pe
aceastã temã, însã suntem
convinºi cã, odatã ºi odatã,
gimnastica ne va aduce din
nou bucurii, pentru cã, în Uni-
vers, totul e ciclizat ºi ceea ce
pleacã se ºi întoarce!

Mihail Marinescu

ªahiºtii de la CSM Ploieºti au participat, la finele sãptãmânii
trecute, la cea de-a II-a ediþie a „Cupei Royal”, ei reuºind sã-ºi
adjudece ºapte medalii, dintre care patru de aur, douã de argint
ºi una de bronz.

Iatã care au fost performanþele sportivilor pregãtiþi de
antrenorul emerit prof. Gheorghe Vãsii ºi de soþia acestuia, Filoftia:
Flavius Stroe – medalie de aur la general „bãieþi, 14 ani”; Mihai
Militaru – medalie de aur la general „bãieþi, 10 ani”; Rareº Anghel
– medalie de argint la general „bãieþi, 10 ani”; Maria Preda –
medalie de argint la „fete, 10 ani”; Cristina Boºtiog – medalie de
bronz la „fete, 8 ani”; Antonia Radu – medalie de aur la „fete, 5
ani”; Vlad Tronaru – medalie de aur la „bãieþi, 5 ani”.

(M.M.)

ªah

Medalii ºi la Cupa Royal
Pregãtirile în vederea re-

luãrii campionatului au conti-
nuat la intensitate maximã
pentru Tricolorul LMV Ploieºti.
Imediat dupã întoarcerea
dintr-un cantonament de 11
zile, efectuat la altitudine, la
Cheile Grãdiºtei, echipa an-
trenatã de Sergiu Stancu ºi
Mãdãlin Marinescu a avut
programate douã teste în douã
zile consecutive, scrie site-ul
oficial al clubului.

Dupã ce, vineri searã,
Tricolorul LMV s-a întâlnit cu
Steaua Bucureºti, într-un antre-

nament comun, la Complexul
Sportiv „Tel George Junior” din
Ploieºti, sâmbãtã searã s-a

deplasat la Dobroeºti, pentru
un meci de verificare în com-
pania echipei CSM Bucureºti.

Antrenorii Sergiu Stancu
ºi Mãdãlin Marinescu au
urmãrit, în aceastã partidã test,
sã verifice modul în care se
integreazã în schemele de joc
ale echipei cei trei nou-veniþi:
Tomasz Rutecki, Daniel Vargas
ºi Pavel Dushkov. Spre deose-
bire de întâlnirea de vineri, de
data aceasta au evoluat toþi
componenþii echipei, în mai
multe formule de joc. S-au dis-
putat patru seturi, toate reve-
nind gazdelor, scorul fiind mai
puþin important pentru antre-
norii celor douã echipe.

De sãptãmâna aceasta,
Tricolorul LMV îºi va continua
antrenamentele la Ploieºti în
vederea reînceperii Diviziei A1,
primul meci oficial din 2017
urmând sã aibã loc sâmbãtã,
21 ianuarie, în deplasare, cu
ªtiinþa Bacãu, partidã progra-
matã la ora 17:00, contând
pentru etapa a III-a din returul
Fazei I.

Daniel Lazãr

Tricolorul LMV Ploieºti, gata
de sezonul 2017 în Divizia A1

La finele sãptãmânii trecute, mai exact pe 14
ianuarie, Sala “Lia Manoliu” din Bucureºti a gãzduit
competiþia de atletism intitulatã Cupa Pro Atletic,
rezervatã categoriilor: Copii 1, 2 ºi 3. La concurs au
participat peste 400 de atleþi din toatã þara, iar
sportivii de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de prof. Maria

Andrei ºi Florin Andrei, au obþinut rezultate meri-
torii ºi ºi-au trecut în cont zece medalii, astfel:

La cat. copii 1: La cat. copii 1: La cat. copii 1: La cat. copii 1: La cat. copii 1: ºtafeta 4 x 200 m bãieþi
– medalie de aur -1.45.04 min.,  în componenþa
David Echimescu – Teodor Marin – Ruben Chivi
– Alexandru Blãnaru; Alexandru Blãnaru –
medalie de argint la 200 m-27.12 sec. ºi medalie
de bronz la 60 m - 8.38 sec.; David Echimescu
– medalie de argint la 60 m - 8.35 sec., medalie
de bronz la 200 m -27.54 sec.; ºtafeta 4 x 200
m fete – medalie de bronz- 1.59.32 min. în
componenþa Denisa Dumitru – Rossana
Ristulescu – Andreea Grosu – Daria Chirchiboi;

La Cat. Copii 2: La Cat. Copii 2: La Cat. Copii 2: La Cat. Copii 2: La Cat. Copii 2: Gabriel  Boboc – medalie
de aur la 200 m – 31.07 sec.; ºtafeta 4 x 100 m
bãieþi – medalie de argint- 63.91 sec.,  în
componenþa Luca Moisoiu – Teodor Datcu –
Adrian Neagu – Gabriel Boboc;

Cat. Copii 3: Cat. Copii 3: Cat. Copii 3: Cat. Copii 3: Cat. Copii 3: Valentin ªerbãnoiu – meda-
lie de argint la 200 m – 36.45 sec.; ºtafeta 4 x
50 m bãieþi –medalie  de bronz – 38.50 sec.,
în componenþa Alexandru ªerbãnoiu - ªtefan
Moisoiu – Christian Tamaº - Ayan  Gudi.

În apropierea podiumului s-au mai aflat
Daria Chirchiboi – locul 4 la 200 m, Ruben Chivi
locul 4 la 60 m ºi locul 5 la 200 m, Teodor Marin
– locul 4 la 200 m ºi locul 5 la 60 m.

Mihail Marinescu

Atleþii de la CSS Ploieºti
au obþinut zece medalii
la Cupa  Pro Atletic
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