Coºmarul prin care trece un
prahovean plecat la muncã în
Anglia pentru a-i oferi o viaþã
mai bunã copilului sãu

Masã caldã pentru
elevii din 50 de unitãþi
ºcolare ºi în anul
ºcolar în curs!
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Regele Mihai I - 96 de fapte
în 96 de ani

Regele Mihai I al României, cel
care, la numai 22 de ani, i s-a opus
despotului Hitler, a decedat sãptãmâna trecutã, pe 5 decembrie, în
Elveþia. Majestatea Sa avea 96 de
ani ºi era ultimul conducãtor de þarã din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial care mai era în viaþã.
Acum, fostul Suveran a plecat
în altã dimensiune a Universului,
însã a lãsat în urmã fapte care
demonstreazã cã iubea România
ºi poporul sãu. ªi despre astfel de
fapte, dar ºi multe altele, puteþi sã
citiþi pe larg în paginile 6 ºi 7 ale
ziarului nostru.
Din programul funerariilor vã
anunþãm cã sicriul cu corpul neînsufleþit al Majestãþii Sale Defuncte
Regele Mihai I ajunge la Aeroportul
Otopeni pe 13 decembrie, la ora
11.00, dupã cum transmite site-ul
oficial al Casei Regale. Apoi, sicriul
va fi transportat cu maºina la Cas-
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telul Peleº, iar la ora 14.00, corpul
neînsufleþit al Regelui va fi aºezat
în Holul de Onoare al Castelului
Peleº.
Sâmbãtã, 16 decembrie a.c.,
dupã ceremonia religioasã ºi militarã din Piaþa Palatului Regal, sicriul
cu corpul neînsufleþit al Regelui Mihai va fi urcat pe un afet de tun ºi
va parcurge traseul pânã la Catedrala Patriarhalã. Procesiunea se
va face pe jos, iar afetul de tun va
fi tras, în semn de omagiu, de un
vehicul militar operaþional. Dupã
slujba de înmormântare de la Catedrala Patriarhalã, sicriul cu corpul
neînsufleþit al Regelui Mihai va fi
urcat într-o maºinã mortuarã, iar
cortegiul funebru se va deplasa
spre Gara Regalã Bãneasa, dupã
care va fi transportat de la Bucureºti la Curtea de Argeº, cu Trenul
Regal.
Mihail Marinescu

Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina,
Daea: “Important este
trimis în judecatã pentru fapte de corupþie
cã am stabilizat piaþa,
pentru cã preþurile o luaserã
de înþepau ºi tavanul”
Ce spun procurorii

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat vineri cã urmãreºte zilnic
preþurile produselor alimentare, pentru cã acestea “o luaserã de înþepau
ºi tavanul”, apreciind cã în prezent piaþa s-a stabilizat, iar “preþurile s-au
potolit”. “Aºtept de la Consiliul Concurenþei raportul privind preþurile. Ei
sunt cu rapoartele, dânºii culeg, dânºii cautã, dânºii au responsabilitatea.
Important este cã am stabilizat piaþa, pentru cã o luaserã preþurile de
înþepau ºi tavanul. Preþurile s-au potolit. Noi avem informaþii pe fiecare
magazin în parte, le puteþi vedea. Le urmãresc zilnic, pentru cã avem
acest interes ºi aceastã dorinþã - ºi am pe masa mea aceste informaþii în
fiecare zi. Toate preþurile de la produsele principale nu au mai crescut
absolut deloc. S-au potolit, pentru cã frica pãzeºte via”, a precizat ministrul
Agriculturii, întrebat dacã are vreun rãspuns din partea Consiliului
Concurenþei în privinþa analizei pe preþurile produselor alimentare.
Daea a adãugat cã autoritatea de concurenþã încã lucreazã la acest
raport ºi le oferã libertatea de timp astfel încât “sã nu greºeascã”, dar “nu
aºteaptã doi ani”.
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Horia Tiseanu, primarul în funcþie
al municipiului Câmpina, a fost trimis
în judecatã pentru fapte de corupþie
la mai bine de un an de când a fost
pus sub acuzare de procurorii DNA
din Ploieºti. Edilul municipiului Câmpina a fost deferit justiþiei pentru trei
capete de acuzare: abuz în serviciu,
dacã funcþionarul a obþinut pentru
sine sau pentru altul un folos necuvenit, trafic de influenþã ºi instigare la
sãvârºirea infracþiunii de delapidare
în formã continuatã.
Practic, primarului de la Câmpina
i se imputã faptul cã a cumpãrat din
bani publici un autoturism mai
scump cu 10.000 de euro decât permitea legea, autoturism pe care l-a
folosit ca maºinã de serviciu, cã a solicitat 10 la sutã din valoarea unor
lucrãri realizate la Casa Tineretului ºi
la Spitalul Municipal din Câmpina, dar
ºi cã a folosit în interes personal o
cantitate impresionantã de combus-

Ziua Naþionalã a României,
sãrbãtoritã la Clubul Seniorilor
„Petrotel Lukoil”, în expunerea
col. (r) Chiper Constantin Pag. 3

tibil cumpãrat cu bani de la bugetul
local.
În acelaºi dosar au mai fost trimiºi
în judecatã în stare de libertate,
Gheorghe Ecaterinescu, directorul

economic al Primãriei Câmpina, în prezent pensionar, ºi Carmen Gheorghe,
la data faptelor Directorul Poliþiei Lo-

Inaugurare
de grãdiniþã
cu vizitã
ministerialã
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cale Câmpina, ulterior directorul Poliþiei Locale Ploieºti, în prezent suspendatã din funcþie, dar ºi Octavian Costin
Micu, reprezentantul societãþii de
unde a fost achizþionat autoturismul
folosit de primar.

Conform rechizitoriului, “în cursul
anului 2014, inculpatul Tiseanu Laurenþiu Horia, în calitate de primar al
municipiului Câmpina, a pretins de la
reprezentantul unei societãþi comerciale (martor în cauzã) un procentaj
de 10% din valoarea contractelor de
execuþie lucrãri ce urmau a-i fi încredinþate acestei firme de cãtre douã
instituþii aflate în subordinea Primãriei
municipiului Câmpina sau bugetate
din fondurile acesteia, din care a
primit efectiv de la acesta din urmã
suma de 17.000 de lei.
(continuare în pagina 3)
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Inaugurare de grãdiniþã
cu vizitã ministerialã

O nouã grãdiniþã a fost inauguratã
în judeþul Prahova. Este vorba despre
Grãdiniþa cu Program Prelungit Nr.
5, structurã a Grãdiniþei cu Program
Normal Nr. 1 Vãlenii de Munte, care

Judeþean Prahova, Liliana Þenescu
– inspector ºcolar general adjunct,
Florin Constantin – primarul localitãþii
Vãlenii de Munte, Mãdãlina Lupea –
prefect al judetului Prahova, Bogdan

funcþioneazã cu 3 grupe de preºcolari. Inaugurarea a avut loc joi, în cea
de-a ºaptea zi a lunii decembrie a.c.,
la eveniment fiind prezent ºi ministrul
Educaþiei, Liviu Pop, alãturi de prof.
Nicolae Angelescu – inspector ºcolar
general al Inspectoratului ªcolar

Toader - preºedinte
al Consiliului Judeþean Prahova, Emil
Drãgãnescu – subprefect al judeþului
Prahova, consilieri
locali, inspectori ºcolari, directori de

unitãþi ºcolare ºi numeroase cadre
didactice.
Gradiniþa a fost realizatã dupã un
proiect modern, conform standardelor europene, având o valoare de
peste 2.200.000 lei, fonduri asigurate
de catre Primaria oraºului Vãlenii de
Munte (1.050.000 lei) ºi Consiliul
Judeþean Prahova (150.000 lei).
Noua grãdiniþã din Vãlenii de
Munte are peste 1.060 metri pãtraþi
construiþi ºi o suprafaþã de teren de
peste 4.000 de metri pãtraþi,
cuprinzând trei sãli de clasã dotate
cu mobilier modern, douã sãli de mese, bucãtãrie, cabinet medical, trei
dormitoare, salã de întâlnire pãrinþi ºi

loc de joacã pentru copii.
Mihail Marinescu

„Învaþã sã dãruieºti”, la Penitenciarul Târgºorul Nou

Penitenciarul de Femei Ploieºti –
Târgºorul Nou a organizat, vineri, o
vizitã în comunitate, la Centrul de Plasament Plopeni, în cadrul proiectului
“Învaþã sã dãruieºti”.
Proiectul îºi propune sã familiarizeze persoanele custodiate în cadrul

Penitenciarului de Femei Ploiesti Târgºorul Nou cu ceea ce înseamnã
empatia ºi compasiunea, sã fie capabile sã se punã în situaþia altor categorii defavorizate social, pentru a-i
înþelege ºi a-i respecta pe cei din jur,
facilitând astfel asimilarea unor
experienþe sociale noi ºi dezvoltarea
unor conduite prosociale.
La activitate au participat 8 persoane private de libertate, clasificate
în regim semideschis.
Cu aceastã ocazie, deþinutele au
susþinut un moment artistic specific
Sãrbãtorilor de Iarnã ºi au confecþionat împreunã cu copiii felicitãri de
Crãciun, pe care acestia au posibilita-

tea sã le trimitã familiilor. La finalul activitãþii a avut loc ºi o discuþie cu adolescenþii din centru referitoare la prevenirea consumului de substanþe etnobotanice ºi droguri. De asemenea,
personalul Serviciului Asistenþã psihosocialã, cu sprijinul celorlalte cadre
ale unitãþii, a oferit copiilor daruri,
constând în dulciuri ºi fructe.
Prin derularea unor astfel de
activitãþi Penitenciarul de Femei
Ploieºti – Târgºorul Nou subliniazã
importanþa suportului ºi concursului
comunitãþilor locale pentru succesul
componentei de reintegrare socialã
a persoanelor private de libertate.
(D.L.)

SGU Ploieºti a demontat jardinierele din Bariera Bucureºti
În perioada 4-8 decembrie a.c.,
SC Servicii de Gospodãrire Urbanã
SRL a efectuat efectuat pe domeniul
public o serie de lucrãri.
1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri
de corecþie la arborii de pe domeniul
public ºi privat al municipiului în ordinea depunerii cererilor ºi verificãrii în
teren, în conformitate cu legislaþia în
vigoare în urmãtoarele zone: Lãcrãmioarei; Baraolt; Vasile Lupu;
Murelor; Cimitir Evreiesc; Dorobanþi,
Domniºori, Constructorilor.
2.Lucrãri de întreþinere executate
pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini
publice, aliniamente, peluze): strâns
ºi încãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri
de gunoi, curãþenie-(strâns gunoi
menajer, pet-uri, hârtii, mãturat alei
etc.), îndepãrtat resturi vegetale, plantãri material dendro-floricol de sezon.
3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi transport gunoi, întreþinere curãþenie cape-

lã, grupuri sanitare ºi clãdiri administrative, monitorizare ºi intervenþii
utilitãþi ori de câte ori a fost necesar,
program zilnic îndepãrtare vegetaþie
crescutã în exces din incinta cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public:
igienizãri ºi reparaþii florãrie - Cimitir
Viiºoara; demontat scenã mare ºi
montat butaforie - Centrul Civic; transportat cãsuþe ºi montat - Parc Toma
Socolescu; reparaþii motounelte;
reparaþii serã; transportat cãsuþe la
Sala Sporturilor ºi în Parc Toma
Socolescu; încãrcat casuþe din curte;
reparaþii motounelte; reparat cãsute
- Ghighiului; reparaþii serã; alimentare
curent electric cãsuþe - Toma Socolescu; golit lac Sala Sporturilor; alimentare
cu energie electricã cãsuþe - Parc Toma Socolescu; montat cetina pe cãsuþele din Parcul Toma Socolescu; reparat loc de joacã Grindului ºi Biserica
de Lemn; verificare scurgere bazin
Sala Sporturilor ºi remediat defecþiune instalaþie apã - sediu Cimitir Viiºoara; remediat defecþiune instalaþie
electricã - Pepiniera Est; reparaþii scule
de micã mecanizare; demontat jardiniere - Bariera Bucureºti; reparat ºi
conservat robineþi.
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Masã caldã pentru elevii
din 50 de unitãþi ºcolare ºi
în anul ºcolar în curs!
Printr-un comunicat emis de Biroul de Presã al Guvernului României ºi
fãcut public ºi pe site-ul Ministerului Educaþiei se aratã cã Executivul a aprobat,
în ºedinþa de miercuri, 6 decembrie, lista celor 50 de unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar de stat în care se aplicã, în anul ºcolar 2017-2018, Programulpilot de acordare a unui suport alimentar pentru preºcolari ºi elevi, precum ºi
fondurile necesare finanþãrii programului. Tot aici se afirmã cã bugetul se
cifreazã la peste 30 de milioane de lei (sumã destinatã întregului an ºcolar
2017-2018), finanþare asiguratã de la bugetul de stat, potrivit ordonanþei de
urgenþã adoptate.
Prima etapã a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar
pentru preºcolari ºi elevi s-a aplicat în anul ºcolar 2016-2017 ºi a implicat tot
50 de unitãþi ºcolare, se mai afirmã în documentul respectiv.
Din judeþul Prahova, singura ºcoalã participantã la prima etapã a
programului a fost cea din Poseºti, care putea sã asigure spaþiu pentru cantinã.
Totuºi, la nivel naþional, nu în toate acele 50 de unitãþi de învãþãmânt s-a
putut desfãºura acel program, unele dintre ele abandonând proiectul din
motive ce þin de spaþiu sau din cauza neexistenþei condiþiilor corespunzãtoare
servirii unei mese calde. Aºadar, nu se ºtie ce se va alege din continuarea
acestui program, atâta timp cât el este, momentan greu de pus în practicã.
În continuarea comunicatului, se declarã cã: „Cele 50 de ºcoli în care se
va derula etapa a doua în anul ºcolar 2017-2018 au fost selectate astfel încât
fiecare judeþ sã aibã cel puþin o unitate de învãþãmânt inclusã în proiect ºi,
totodatã, sã fie reprezentative din punct de vedere al problemei semnalate
(medii geografice izolate sau greu accesibile, medii sociale defavorizate, medii
economice cu grad ridicat de pauperitate). De asemenea, s-a þinut cont de
infrastructura necesarã servirii mesei în ºcoalã (dacã existã sau nu cantinã,
dacã existã sau nu salã pentru prepararea sau pentru servirea mesei, dacã
existã sau nu spaþiu pentru depozitare). Masa caldã sau pachetul alimentar va
fi asigurat elevilor ºi preºcolarilor care participã la activitãþile didactice, în limita
a 7 lei pe zi pentru fiecare beneficiar”.
De asemenea, se spune cã autoritãþile locale au posibilitatea sã
suplimenteze finanþarea din venituri proprii. În acelaºi timp, autoritãþile locale
care nu sunt incluse în program pot stabili aplicarea acestuia în ºcoli sau
grãdiniþe, în condiþiile asigurãrii finanþãrii din venituri proprii.
Produsele alimentare distribuite elevilor ºi preºcolarilor vor respecta
cerinþele de conformitate prevãzute în regulamentele europene. Direcþiile
judeþene de sãnãtate publicã, respectiv cea a municipiului Bucureºti, vor
verifica respectarea normelor ºi condiþiilor igienico-sanitare ºi a alimentaþiei
sãnãtoase în distribuþia alimentelor. Totodatã, la cererea scrisã a pãrinþilor, din
considerente de naturã medicalã, culturalã sau religioasã, pachetele alimentare
ºi masa caldã pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situaþiei elevilor
ºi preºcolarilor.
Mihail Marinescu

Workshop psihologic
regional la Ploieºti

Joi, 7 decembrie, la Hotelul Central din Ploieºti, s-a desfãºurat workshop-ul intitulat „Modalitãþi de
investigare a personalitãþii – Sesiune
de Comunicãri -„Repere psihologice
în analiza comportamentului verbal

recþia de Investigaþii Criminale; psiholog Luminiþa Cristea, preºedintele Asociatiei Formapsy România ºi comisar
Magdalena Toma psiholog, director
adjunct Educaþie ºi Asistenþã Psihosocialã la Penitenciarul Ploieºti.

ºi nonverbal”, organizat de Serviciul
Educaþie ºi Asistenþã Socialã al
Penitenciarului Ploieºti, în colaborare
Asociaþia “Formapsy” ºi Colegiul
Psihologilor din România.
În cadrul evenimentului au susþinut alocuþiuni: comisarul Dorin Dumitran, psiholog din cadrul Inspectoratului General al Poliþiei Române - Di-

Acþiunea a avut drept scop principal creºterea calitãþii serviciilor
psihologice furnizate, precum ºi a
oportunitãþilor de incluziune socialã
a categoriilor aflate în situaþii de risc
social prin identificarea unor metode
ºi tehnici psihologice de lucru cu categoriile sociale defavorizate.
(D.L.)
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Coºmarul prin care trece un prahovean
plecat la muncã în Anglia pentru
a-i oferi o viaþã mai bunã copilului sãu

Un tânãr în vârstã de 25 de ani, din comuna
prahoveanã Mãgurele, sat Coada Malului, a
impresionat o þarã întreagã cu povestea sa tristã.
Plecat la muncã în Anglia pentru a strânge bani
ca sã poatã oferi o viaþã fãra griji soþiei ºi fiicei
sale de doar doi ani, a avut surpriza neplãcutã
sã gãseascã casa goalã, când a revenit în þarã.
Soþia ºi fiica lui erau de negãsit. Când a auzit
poveºtile spuse de rude ºi de vecini, tânãrul a
încremenit ºi a cerut imediat ajutorul Poliþiei.
Marius Aldea a plecat în Anglia la începutul
lunii octombrie. Avea nevoie de bani pentru a
putea renova casa bãtrâneascã din satul Coada
Malului unde locuia împreunã cu bunica sa,
dar ºi cu viitoarea lui soþie ºi cu fiica celor doi.
Locuinþa le fusese mistuitã de un incendiu, iar
de lucru gãsea cu greu în sat, aºa cã a decis sã
ia ºi el calea strãinãtãþii ca mulþi alþi tineri români.
A dormit prin gãri ºi parcuri pânã ce a reuºit sã
gãseascã un loc de muncã.
“Numai eu ºtiu prin ce am trecut. În Anglia,
în primele zile am trecut printr-un coºmar. Am
rãmas fãrã buletin pentru cã mi-l furaserã þiganii.

L-am recuperat pentru cã li s-a fãcut milã de
noi. Într-un final am reuºit sã gãsesc de muncã
în construcþii ºi începuse sã-mi fie bine.
Câºtigam 700 de lire pe lunã ºi trimiteam în
þarã tot pentru ca fetiþei ºi soþiei mele sã nu le
lipseascã nimic. Þineam legãtura cu soþia mea
prin telefon, iar ultima datã mi s-a pãrut mai
rece. Am simþit cã ceva se întâmplã, aºa cã am
decis sã vin mai repede în þarã. Eu trebuia sã
ajung în România pe 14 decembrie, dar m-am
întors pe 4. Am vrut sã le fac o surprizã. Le-am
cumpãrat cadouri, ce am putut ºi eu, dar când
am intrat în casã nu le-am mai gãsit. Mi-au fãcut
ele o surprizã ºi ce surprizã”, povesteºte Marius
cu ochii în lacrimi.
Tânãrul s-a dus a doua zi la poliþia din
Mãgurele ºi a reclamat dispariþie soþiei ºi a fiicei
sale, Raluca. Auzise de la oamenii din sat tot
soiul de poveºti, ba cã fusese rãpitã în miezul
nopþii de bãrbaþi necunoscuþi, ba cã plecase
de bunãvoie. Certitudinea era una singurã:
Iuliana nu mai era acasã ºi nici la telefon nu
rãspunea, nici lui ºi nici mamei ei, astfel cã

îngrijorarea era mare, mai ales cã femeia are
afecþiuni medicale serioase care o împiedicã
sã vadã bine.
“Iuliana suferã de miopie avansatã. Am
stabilit împreunã cu ea cã plec în
Anglia sã fac rost de bani pentru operaþie ºi ea a fost de acord. Nu s-a opus.
Nu mi-a zis cã nu vrea sã rãmânã singurã. Pânã la urmã, dacã ea a vrut sã
plece, este doar problema ei, pe mine
mã intereseazã copilul meu, fetiþa
mea pe care nu am mai vãzut-o de
luni de zile ºi de care îmi este foarte
dor”, mai spune Marius.
Cu fotografiile celor douã dispãrute, Marius a început sã meargã pe
strãzile din Mãgurele, dar ºi din
Ploieºti ºi le-a lipit pe stâlpi ºi pe garduri,
în speranþa cã îi va da cineva o veste
bunã. N-a fost sã fie aºa. În paralel a
anunþat poliþia care a demarat imediat o anchetã. O echipã de criminaliºti a venit acasã la Marius, a luat
amprente ºi a audiat rudele
tânãrului. Anchetatorii au aflat,
astfel, cã Iuliana a plecat din satul
Coada Malului în data de 3 decembrie în jurul orelor 18.00. Nu
era singurã. Undeva în apropierea ºcolii din sat era aºteptatã
de o maºinã în care se aflau doi
bãrbaþi necunoscuþi. Femeia a
plecat de acasã cu copilul în
braþe, fãrã sã lase un bilet sau o
vorbã socrului sau bunicii soþului
sãu.
În urma cãutãrilor, Iuliana a
fost gãsitã în Ploieºti împreunã

cu fetiþa. Potrivit Biroului de Presã al Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova, tânãra nu
vrea sã mai aibã nicio legãturã cu Marius ºi nici
nu doreºte sã-i comunice acestuia adresa unde
locuieºte în prezent.

“În conformitate cu prevederile articolului
496 ºi 497 din Cod Civil, în caz de neinþelegere
între pãrinþi privind locuinþa copilului, instanþa
de tutelã hotãrãºte, luând în considerare
concluziile raportului de ancheta psihosocialã
ºi ascultându-i pe pãrinþi. Poliþia a înºtiinþat
DGASPC despre situaþia reclamatã, urmând a
face o anchetã psihosocialã ºi de a îndruma
pãrinþii sã procedeze legal, în interesul superior
al copilului”, a declarat Raluca Brezeanu,
purtãtorul de cuvânt al IJP Prahova.
Dupã ce persoanele dispãrute au fost gãsite,
Poliþia a þinut cont de dorinþa mamei ºi nu a oferit tatãlui informaþii cu privire la noul domiciliu
.)
al copilului sãu. (D.F
(D.F.)

Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina, Ziua Naþionalã a României, sãrbãtoritã la Clubul Seniorilor
trimis în judecatã pentru fapte de corupþie „Petrotel Lukoil”, în expunerea col. (r) Chiper Constantin
(urmare din pagina 1)
În schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului cã va
interveni pe lângã conducãtorii celor
douã instituþii publice în vederea
atribuirii unor contracte de lucrãri de
înlocuire tâmplãrie pentru geam
termopan societãþii administratã de
omul de afaceri sau unei societãþi
agreate de acesta.
În perioada iulie 2014 - iulie
2015, inculpatul Tiseanu Horia Laurenþiu, în calitate de primar al
municipiului Câmpina, beneficiind de
ajutorul celorlalþi inculpaþi, a dispus
în mod nelegal achiziþionarea unei
maºini marca Opel Insignia, în scopul
folosirii personale ºi exclusive.
Autoturismul a fost cumpãrat din fondurile alocate Poliþiei Locale Câmpina
(unitate fãrã personalitate juridicã
aflatã în subordinea primarului) deoarece, conform prevederilor legale,
Primãria municipiului Câmpina nu
avea dreptul de a achiziþiona niciun
fel de autoturism pentru folosinþa
proprie. Pentru a pãstra o aparenþã
de legalitate au fost întocmite douã

facturi pentru cumpãrarea autoturismului, ambele emise de societatea reprezentatã de inculpatul Micu
Costin-Octavian, în valoare totalã de
131.600,66 lei (din care dotãri suplimentare, de lux, în suma de
51.798,46 lei).
Ulterior, documentele respective
au fost înregistrate în contabilitatea
instituþiei publice în conturi separate,
cu consecinþa aparentei respectãri a
pragului valoric legal de 18.000 de
euro, în contextul în care s-a considerat
cã o achiziþie în aceastã limitã ar fi
fost legalã (este de menþionat cã
potrivit O.U.G. 34/2009, cu completãrile ulterioare, instituþiilor publice
li se interzisese la acea datã dreptul
de a achiziþiona autoturisme).
În perioada iulie 2010 – iulie
2015, inculpatul Tiseanu Horia Laurenþiu, în aceeaºi calitate, i-a determinat pe angajaþii unei unitãþi aflatã
în subordinea Primãriei municipiului
Câmpina sã-i remitã din gestiunea
unitãþii un nr. de 1.409 bonuri valorice
carburant a 50 lei fiecare, în valoare
totalã de 70.450 lei, aferentã cantitãþii

de 12.347,4 litri carburanþi, cantitate
folositã în interesul personal al
acestuia. Prin aceste demersuri a fost
creat un prejudiciu Primãriei Câmpina
în sumã totalã de 122.248,46 lei
(compusã din suma de 51.798,46 lei
- dotãri suplimentare ºi cei 70.450 lei
reprezentând contravaloarea combustibilului)”, conform documentului
citat.
În cauzã s-a dispus luarea mãsurii asigurãtorii constând în indisponibilizarea prin instituirea popririi
asupra veniturilor salariale încasate
de la Primãria municipiului Câmpina
de cãtre inculpatul Tiseanu Horia
Laurenþiu, pânã la concurenþa sumei
de 139.248,46 lei.
Primãria municipiului Câmpina a
comunicat faptul cã îºi rezervã dreptul
de a se constitui parte civilã pânã la
începerea cercetãrii judecãtoreºti, în
conformitate cu prevederile legale.
Dosarul a fost trimis spre judecare
Tribunalului Prahova, cu propunere
de a se menþine mãsura asigurãtorie
dispusã în cauzã.
(D.F.)

Într-un cadru plãcut, la sediul Clubului Seniorilor „Petrotel-Lukoil”, ca de fiecare datã în ultimii ani, dl. Chiper Constantin, colonel în rezervã, a fãcut o expunere dedicatã Zilei de 1 Decembrie
1918. Asistenþa a aflat cã „1 Decembrie
1918” reprezintã evenimentul principal
din istoria României, data la care Marea
Adunare de la Alba Iulia a votat unirea
Transilvaniei cu România ºi formarea
unui singur stat naþional. Se mai ºtie
faptul cã, dupã 1918, Ziua Naþionalã
era cu totul alta. Era sãrbãtoritã în luna
mai ºi era dedicatã Regelui, pe data de
10 mai. România nu s-a putut baza pe
o suveranitate puternicã pânã când a
reuºit sã aducã ºi Basarabia, Transilvania cu Bucovina, Banatul, Criºana ºi
Maramureºul.
Toate aceste lucruri ºi multe altele
au fost expuse cu multã pasiune de dl.
Chiper Constantin, un om de istorie, a
cãrui viaþã i-a fost dedicatã trecutului
istoric al României.
Constantin Chiper este colonel în
rezervã ºi preºedintele Asociaþiei Naþionale „Cultul Eroilor Regina Maria”, filiala
Prahova, din 2002. S-a nãscut pe 23
ianuarie 1936, în Valea Siliºtei, judeþul
Vaslui. A fãcut liceul la Iaºi (1951-1955),
iar în noiembrie 1935 a fost luat în

stagiu militar, la o ºcoalã de sergenþi de
la Paris. În perioada 1955-1958 a fãcut
ºcoala militarã, fiind apoi repartizat la o
unitate militarã din oraºul Roman. De
asemenea, a fost profesor de istorie ºi
ºef de categrã la Academia Militarã
Bucureºti. În anul 1993 a ieºit la pensie

ºi actualmente este preºedintele Asociaþiei Naþionale „Cultul Eroilor, Filiala
Prahova. Nu putem omite faptul cã dl.
Chiper a scris 14 cãrþi de istorie militarã,
cea mai importantã fiind ultima: „Omagiu eroilor vasluieni”. Cu toþii în cor sã
spunem: „La Mulþi Ani, România” ºi „La
Mulþi Ani d-le Chiper!” Ionuþ Mitoiu
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Cartea de Istorie

ªOVÃIALÃ, CERCETÃTORUL

Existã în publicistica româneascã
o galerie de cercetãtori în varii domenii
ale Culturii noastre, o pleiadã de personalitãþi care, trãind o viaþã intelectualã
dublã, medici, ingineri, actori, ziariºti, juriºti, militari – , subjugaþi de pasiunea
pentru Istorie – s-au dedicat acesteia,
de-a lungul vieþii profesionale, alcãtuind
veritabile lucrãri de informare a publicului interesat, adãugând Istoriografiei
valori indiscutabile juridic, sportiv, tehnic,
artistic ºi preponderent ºtiinþific.
Aici, aproape de imaginara Paralelã
45, avocatul Ion T. ªovãialã, jurist activ
în cadrul Judecãtoriei din Câmpina, a întemeiat ºi condus, concomitent cu profesia lui, câteva publicaþii culturale de
respectabilã þinutã intelectualã, precum
ORION ºi mai apoi Pagini Literare, ºi a
rãscolit arhive, publicaþii vechi ºi documente de epocã, extracþia acestora
aducând la cunoºtinþa generalã un
tezaur deocumentaristic inegalabil.
Materialul adunat a vãzut lumina tiparului mulþumitã girului financiar acordat
de Consiliul Local al Primãriei Câmpina,
ordonat în paginile a douã volume –
veritabile colecþii de Istorie a oraºului
trecut de 500 de ani, emblematic prin
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Constantin
I. Istrati ºi Nicolae Grigorescu.
Ambele, intitulate „CÂMPINA. Pagini
dintr-o istorie în date. Oameni, fapte,
evenimente, ipostaze, secvenþe de viaþã”, apãrute la editura „Fundaþiei Culturale Libra”, redau publicului paginile –
apãrute sub egida cotidianului „Oglinda
Câmpinei”, apoi a sãptãmânalului
OGLINDA DE AZI, uneori scrise, alteori
dictate pentru a fi culese pe maºina de
scris ori pe tastele calculatorului, de
unicul ºi modest-ambiþiosul istoriolog
Ion T. ªovãialã!
Primul volum cuprinde perioada
1640-1946. A fost „Îngrijit de Elena
Pãun, Coperta & DTP, Florin Dochia”. A
apãrut în 2015. În anul 2017, cu aceiaºi
susþinãtori, a fost oferit cititorilor ºi
apropiaþilor autorului, al doilea volumu,
cu acelaºi titlu, pe rãstimpul 1503-1956,
în „Colecþia „Câmpina-Patrimoniu Cul-

tural”. Tot prin strãdania Elenei Pãun ºi a
lui Florin Dochia, cu girul lui Florin
Severius Frãþilã, directorul „Oglindei de
Azi”. Trebuie avutã în vedere asemãnarea între epocile cuprinse de aceste
douã cãrþi, pe care ne-o explicãm prin
dificultãþile cercetãrilor întreprinse de Ion
T. ªovãialã în împrejurãri independente
de voinþa ºi impresionantul sãu devotament faþã de ISTORIE.
Relevanþa reuºitei ce încununeazã
în posteritate paginile de Istorie a
Câmpinei, scrise de împãtimitul cercetãtor Ion T. ªovãialã ne-o subliniazã – cu
un emoþionant respect ºtiinþific ºi
profesional – scriitorul ºi istoricul prof.
Octavian Onea, în pledoaria-post-faþã,
semnatã pe coperta a IV-a a celui de-al
II lea volum, în tonalitatea elogiului meritat ºi al apãrãrii eticii cercetãtãtorului
înnãscut, devotat adevãrului istoric cu
precãdere ºtiinþific, strict documentar.
Iatã un fragment:
„Dupã Dan D. Rãdulescu, fostul mu-

zeograf de la Peleº – care ºtia, ca nimeni
altul, Câmpina pe familii (...), Ion T.
ªovãialã era imbatabil în tot soiul de
amãnunte. ªi i-ar fi trebuit câteva tomuri,
încã, spre a corecta inepþiile scrise (...)
de poleiþii istorici purtaþi în nacelele
multicolorelor baloane de sãpun
oficiale. Cu puþinã înþelegere, cel puþin
volumele pozitive ar fi putut apãrea de
mult, reînnodând tradiþia pe care Stoica
Teodorescu o începuse, în urmã cu 89
de ani, prin „Monografia oraºului Câmpina”. Fiindcã punerea în circulaþie a
unor date exacte este un semn de respect. Atât faþã de domeniul ce te-a
primit în teritoriul sãu, cât ºi faþã de subiectele abordate. Ion ªovãialã, apãrãtor
la barã al adevãrului ºi dreptãþii, a avut
cu prisosinþã acest respect. (...) Prinsese
încã lumea aceea veche ºi curatã –
despre care vorbea cu evlavie, obiºnuitã
sã trãiascã în sfinþenia demnitãþii.
Dupã ea ºi dupã el, regretele noastre
eterne!”
Transcriu, prescurtat, episodul
„1862" din a doua carte, paginile 3942. Protagonistul notelor, Dimitrie
Bolintineanu ºi romanul sãu istoric.
„Apare la Bucureºti romanul

Secþia Dramã
Sâmbãta, 16 Decembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului
or
Toma Caragiu – „Ce vvor
fetele”
fetele”, adaptare de Dragoº
Câmpan. Regia: Dragoº Câmpan. În distribuþie: Nadiana
Sãlãgean (Alice), Ioana Farcaº
(Laura), Otilia Pãtraºcu (Betty), Cristina Moldoveanu (Tina), Dragoº
Câmpan (Manolo), Bogdan Farcaº (Jesus).
Duminicã, 17 Decembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
The Night Aliv
e”
Caragiu – „„The
Alive”
e”, de Conor McPherson. Regia:
Cristi Juncu. Cu: Paul Chiribuþã (Maurice), Bogdan Farcaº (Tommy),
Ada Simionicã (Aimee), Ioan Coman (Doc), Andrei Radu (Kenneth).

„Elena”, autor D. Bolinitneanu. Parte din
acþiune se petrece în satele Brebu,
Telega, Poiana Câmpina ºi urbea
Câmpina, la Ploieºti ori Sinaia. Câteva
descrieri vizeazã apa Prahovei (p. 126),
Bun cunoscãtor al aºezãrii, autorul face
ample prezentãri ale acesteia.
La Telega, coborându-ºi eroii „în
ocne”, autorul nu uitã a le schiþa:
„Cãlãtorii noºtri ajunserã la Telega (...) Ei
se deciserã sã coboare în ocne. Mai
înainte, aceste mine de sare prezentau
un aspect înspãimântãtor; mâna
omului, sclavã a experienþei practice,
sãpa un puþ în tãrâmul sub care se
dovedea mina de sare. Din fundul
acestui puþ urma cu sãpãtura în toate
simþurile, dar totdeauna coborându-se
pânã ajungea la o lãrgime ºi adâncime
straordinare (sic!), pe gura ocnei cobora
o funie ºi pe scripete o roatã pe care se
aºeza un om. Astfel se practica intrarea
ciocãnarilor în ocnã. Condamnaþii erau
datori sã lucreze în fundul acestui abis
ziua, noaptea îi scotea. Era
însã o categorie de aceºti
oameni care nu ieºeau
niciodatã de aici, iar unii
care se aruncau în ocnele
pãrãsite. De câþiva ani
minele se fãcurã pe un
sistem european, astãzi
este o scarã pe care înseºi
doamnele pot sã coboare
cu înlesnire (...) însã cel mai
mare avantagiu este cã a
scãpat de inundaþiuni la
care mina era supusã înainte. Doamnele noastre furã întâmpinate de inginerul
Cheracioni (...)”. (p. 156)”.
„(...) Urmãtorul popas pe Valea
Doftanei al eroilor lui D. Bolintineanu se
face la Mânãstirea Brebu” care „(...) se
întinde de la malul patului Doftanii pânã
la poalele unor munþi spre rãsãrit”, aflatã
„ea însãºi (...) la o înãlþime de 150
picioare la faþa apei (...).” (...) „De aici,
dupã o orã (de mers) ajunserã la
Câmpina (...) unde la mar-ginea dinspre
munþi a burgului, pe muchia unui mal
înalt, se face o vale; sub acest mal zace
un lac limpede ºi liniºtit, închis între douã
dealuri (Lacul Curiacul). (...) Trecând
numai râul (...) cãlãtorii intrarã în
mânãstire (Poiana – n. red.), aici furã
primiþi în sunetele clo-potelor. O gustare
destul de bunã aºtepta pe cãlãtori”.
Pasiunea pentru ISTORIE a avocatului Ion T. ªovãialã rãmâne exemplarã,
superioarã aceleia profesionale,
cercetarea în foarte sensibilul domeniu,
cu precãdere ºtiinþific, situându-l – în
veacurile viitoare – printre cei mai
serioºi specialiºti în certificarea, în cazul
de faþã, a jumãtãþii de mileniu deja
strãbãtutã de Câmpina ºi locuitorii ei.
Serghie Bucur

Secþia Pãpuºi
Luni, 11 Decembrie, ora 19:30 - scena în aer liber
Pãcalã” de Roxana
- Târgul de Crãciun – „D’ale lui Pãcalã”,
Matache. Regia: Mihai Androne. În distribuþie: Cãtãlin
Rãdulescu (Pãcalã),Paul Niculae (Preotul), Lizica Sterea
(Nevasta preotului), Ioana Roºu (Nevasta Pãcalã), Nelu
Neagoe (Aghiuþã).
Duminicã, 17 Decembrie, ora 10:30; ora 12:00 oap
Sala Teatrului pentru Copii – „N
„Noap
oapttea magicã”
magicã”, regia: Mihai Androne. Cu: Lucian Orbean, Ioana Roºu, Diana
Uþã, Cãtãlin Rãdulescu.
Duminicã, 17 Decembrie, ora 19:30 - scena în aer
liber - Târgul de Crãciun – „Dãnilã Prepeleac”
Prepeleac”, adaptare de Mihaela Rus ºi Lizica Sterea, dupã Ion Creangã.
Regia: Mihai Androne. Distribuþia: Paul Niculae, Carmen
Bogdan, Nelu Neagoe, Cãtãlin Rãdulescu, Mircea Hendrich, Lizica Sterea, Ioana Roºu, Mihaela Rus/Diana Uþã.
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Natura ºi omul – ediþia a 28-a
La Muzeul de ªtiinþele Naturii
Prahova s-a desfãºurat ediþia a XXVIII-a
a Simpozionului „Natura ºi Omul”,
având tema „Natura, carte ºi profesor
pentru toþi”. La aceastã ediþie, aproape
ca de fiecare datã, dintre oaspeþi l-am
remarcat pe acad. Bãlãceanu Stolnici ºi
pe doamna Cristina Glavce, fosta directoare a Institutului de Antropologie
„Francisc Rainer” Bucureºti, cu care
prof. dr. Emilia Iancu, directoarea muzeului prahovean, a construit, mai de
fiecare datã, ediþia completã. Ediþia din
care nu au lipsit ultimele noutãþi
mondiale din diverse
ramuri ale antropologiei.
La ediþia a 28-a au fost
prezenþi directorul Institutului de Antropologie
„Francisc Rainer”, dl.
Alexandru Ispas, membri ai institutului, domnul Constantin Stere,
directorul Direcþiei de
Culturã Prahova, elevii
care colaboreazã permanent cu muzeul prahovean, cei de la Liceul
de Artã organizând o
expoziþie.
În cadrul simpozionului a fost prezentatã o expoziþie amplã „Miraculoasele Nevertebrate” în
care au fost înfãþiºate publicului exemplare culese în special din Oceanul Pacific, Indian ºi Atlantic.
„Atragem atenþia asupra a douã
expoziþii deosebit de importante pe care
nu avem totdeauna prilejul sã le vedem,
sã le studiem ºi anume „Reciful coralier
de la real la imaginar” ºi „Artropodele,
între legendã ºi adevãr”. De aceea vã
invit sã înþelegem ce înseamnã natura,
sã o cunoaºtem, sã o respectãm, cã ºi
noi suntem parte componentã a ei”, a
spus prof. dr. Emilia Iancu. Prezentarea
a fost continuatã de dl. Alexandru Ispas:
„Prima oarã când am vãzut Muzeul de
ªtiinþele Naturii Prahova am rãmas
impresionat de complexitatea, de modernitatea acestui institut. M-a impresionat ºi doamna Emilia Iancu, e un om
cum puþini am vãzut, cu dedicaþie pentru ºtiinþã, pentru educaþie.
Tot de la acest institut bucureºtean,
dr. Cristina Glavce a declarat: „Totdeauna m-au emoþionat când vin aici buna
dispoziþie ºi buna aplecare spre un mers
al treburilor aºa cum se cade. De 28 de
ani, institutul „Francisc Rainer” a putut
sã organizeze acest simpozion care, de
multe ori, a avut oaspeþi de seamã.
Domnul Bãlãceanu Stolnici a fost,
din 1990, de fiecare datã, prezent, indiferent de greutãþile pe care le întâmpinã
în preajma acestor simpozioane. Vã
mulþumesc mult ºi Institutul „Francisc
Rainer” vã este îndatorat”.
Dl. Academician BãlãceanuStolnici: „Mã bucur cã sunt la aceastã a
28-a ediþie a unui simpozion care
trateazã unul dintre cele mai sensibile
subiecte ale antropologiei: prezenþa
omului în naturã. De fiecare datã când
venim aici, gãsim un climat favorabil
pentru discuþii academice.
Ca o concluzie, prof. dr. Emilia Iancu
ne-a spus: „S-a muncit la expoziþie mai
mult de un an pentru a scoate piesele
pe care le vedeþi în expoziþie, pentru a fi
alese, descrise. O expoziþie nu înseamnã o înºiruire de obiecte, ci este o muncã
de cercetare”.

Acad. BãlãceanuStolnici: „Cred cã la
Ploieºti s-a creat o
tradiþie ºi ea este
menþinutã de Emilia
Iancu, pentru cã ea
este sufletul acestei
manifestãri”

R: -Domnule academician, ce se
întâmplã cu limba românã. De exemplu,
aud „Naþional Arena” în loc de „Arena

Naþionalã”. E doar o imitaþie sau e ceva
impus, ceva rezultat din prostie sau
obedienþã?
B.S. -Cred cã e imitaþie. Existã impactul unei limbi mai prestigioase care
se impune unor vorbitori. Cred cã de
acolo vine. Pe de altã parte, mai vine ºi
din faptul cã creierul uman are un numãr
limitativ de neuroni ºi imitã automat.
Nu vedeþi ce grozãvie este ºi cu termenii
aceºtia care vin din automaticã?
„Downlandez”...
-E un mimetism pe care îl întâlnesc
frecvent. „A downloada” o fi mai uºor ca

„a descãrca”...
-Sã ºtiþi cã nu e aºa doar în România. În Franþa se întâmplã acelaºi lucru.
-Dar francezii erau destul de
mândri de limba ºi cultur
a lor
cultura
lor..
-Cu toate cã erau aºa, acum a apãrut o limbã cãreia i se zice „franc-angle”.
Interesant lucrul acesta.
-Va fi ºi mai interesant dacã va continua ascensiunea Chinei ºi vor refuza
sã vorbeascã engleza. Ce se va întâmpla,
cã e dificil de vorbit ca ei?
-Acolo e mai complicat cã au vreo
30-40 de limbi. Ei nu vorbesc aceeaºi
limbã.
-Dar „mandarina” e oficialã!
-Nu ºtiu care e oficialã, dar ei au
acest obstacol foarte mare. De aceea
nu au renunþat la scrierea ideograficã.
Ei pun un semn ºi îl citesc în orice limbã.
-Am înþeles. Despre aceastã a 28-a
ediþie a Simpozionului „Natura ºi Omul”,
câteva consideraþii. Sunteþi invitatul de
onoare ca ºi în trecut. Aþi fost la toate?
-Putem spune cã le-am vãzut pe
toate.
-Cum vedeþi, dupã 28 de ediþii,
fenomenul acesta, în integralitatea lui?
-Cred cã s-a creat o tradiþie ºi ea
este menþinutã ºi de Emilia Iancu, pentru
cã ea este sufletul acestei manifestãri.
Este ideea ei, este copilul ei, þine la el, îl
creºte, îl dezvoltã ºi, dacã nu ar fi ea,
cred cã nu s-ar continua simpozionul
chiar cu atâta regularitate.
-Cred cã am vãzut vreo 15 ediþii, iar
alãturi de dânsa, dvs. ºi doamna Glavce
aþi fost mereu prezenþi. Cred cã e triada
unei bune funcþionãri.
-Da, da. Venim aici pentru simpozion, venim pentru ea, a reuºit sã demonstreze cã omul face locul.
-Frumos spus. Ce probleme mai
vedeþi în societate? Am vorbit despre
limbaj...
-Limbile sunt vii ºi se dezvoltã permanent. Nici limba greacã nu a mai rãmas ca la Aristotel. La fel, limba românã.
Transformãrile acestea sunt inevitabile.
Se nasc, trãiesc, mor, lasã urmaºi.
-... Vã întreb ce pãrere aveþi despre
globalizare? Îi spuneam cândva lui
Adrian Pãunescu cã „globalizarea e
pentru gloabe”. Dvs. cum calificaþi
fenomenul? E rãu, e bun?
-E greu de spus. D.p.d.v. administrativ, comercial, al logisticii, cred cã e
un lucru bun. Cultural, însã, nu! Elimini
diversitatea culturii umane. Asta e!

***

Interesant a fost ºi faptul cã, dupã
vreo trei zile, am vorbit ºi cu domnul
Constantin Stere. De parcã a citit acest
interviu, care era încã nescris, mi-a spus
aceleasi lucruri ca domnul academician
despre mutilarea limbii române. ªi
culmea, cuvânt cu cuvânt...
Daniel Mihu
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Colegiul „Ion Kalinderu” din
Buºteni, la „Ziua ªtafetei”
30 tineri elevi din
Buºteni au fost sprijiniþi
sã devinã, pentru o zi,
controlori de trafic
aerian, însoþitori de
bord, cãpitan de bord, la
Aer
opor
tul Int
er
naþional
eropor
oportul
Inter
ernaþional
„Henri Coa
ndã”
Coandã”
Pentru a marca Ziua Internaþionalã a Drepturilor Copiilor, Colegiul
„Ion Kalinderu” din Buºteni a participat, în perioada 20-27 noiembrie
a.c., la cea de-a VI-a ediþie a campaniei
„Ziua ªtafetei”, o campanie-eveniment
initiatã de cãtre Fundaþia Terre des
hommes ºi implementatã la nivel naþional, în cadrul cãreia adulþii predau
ºtafeta propriilor meserii unor copii ºi
tineri dornici sã le înveþe. Astfel, 30
tineri elevi din Buºteni au fost sprijiniþi
sã devinã, pentru o zi, controlori de
trafic aerian (Air Traffic Controller),
însoþitori de bord (Flight attendant),
cãpitan de bord (Aircraft pilot).
În calitate de coordonator local
al campaniei, Colegiul „Ion Kalinderu”, reprezentat de prof. Nicoleta Tudorache – director, ºi de prof. Constantin Petrea – director adjunct, a selectat 30 de tineri elevi, cu vârste între
14-18 ani, care au preluat ºtafeta în

profesiile descrise mai devreme,
mergând la sediul Aeroportului „Henri Coandã” (fost Otopeni) din Bucureºti, în ziua de 27 noiembrie, a.c.
În cadrul unei activitãþi de predare-preluare a ºtafetei, specialiºtii delegaþi de instituþiile de mai sus le-au
prezentat copiilor ºi tinerilor în ce constau sarcinile lor de zi cu zi, oferindule totodatã ºansa de a participa în
mod activ la practicarea acestora.
„Cred cã este o ºansã extraordinarã pentru oricine, nu doar pentru
elevii noºtri, sã poatã intra într-un spaþiu fascinant ºi aproape inaccesibil
cum este Turnul de control al unui
aeroport. Sperãm ca în viitor sã putem
dezvolta ºi alte activitãþi importante ºi
interesante menite sã deschidã orizontul cultural ºi social” a declarat
Constantin Petrea, director adjunct
al Colegiului „Ion Kalinderu”.
„Pentru noi, adulþii, participarea

copiilor ºi tinerilor la viaþa comunitãþii
trebuie sã devinã o prioritate deoarece ei formeazã generaþia de mâine,
iar societatea pe care o construim azi
va fi realitatea lor de mai târziu – este
drept ºi natural sã le oferim ºansa de
a participa în deciziile ºi acþiunile care-i vor afecta direct, iar Ziua ªtafetei
e menitã sã ne reamin-teascã despre
acest lucru”, a afirmat Kirsten Theuns,
delegatul naþional al Fundaþiei Terre
des hommes.
Drepturile copiilor ºi tinerilor de a
participa la luarea deciziilor în ceea
ce le priveºte viitorul, de a-ºi exprima
propriile opinii ºi de a fi ascultaþi de
cãtre adulþi sunt câteva dintre drepturile lor fundamentale, recunoscute
la nivel internaþional prin Convenþia
ONU cu privire la drepturile copiilor,
semnatã în 20 Noiembrie 1989 ºi
ratificatã în România prin Legea nr.
18/1990, la 28 septembrie 1990.
Mihail Marinescu

Au fost lansate trei noi apeluri de proiecte, în valoare de 258
milioane euro, pentru îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale
Cu ocazia unei videoconferinþe cu inspectorii ºcolari
generali din þarã, la care au fost invitaþi sã asiste ºi reprezentanþi ai mass-media, acþiune care a avut loc marþi, 5 decembrie, prof. Liviu Marian Pop – ministrul Educaþiei Naþionale,
a anunþat cã ministerul pe care-l conduce, împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene (MDRAPFE) au lansat, pe 5 decembrie,

trei apeluri de proiecte, în valoare totalã de aproximativ 258
milioane euro. Obiectivul îl reprezintã finanþarea prin Programul Operaþional Regional (POR) a investiþiilor în infrastructura educaþionalã din învãþãmântul antepreºcolar ºi preºcolar, din învãþãmântul obligatoriu ºi din învãþãmântul profesional ºi tehnic.
„Venim astãzi (n.n. 5 decembrie 2017) cu o veste bunã,
o veste pe care sistemul de învãþãmânt preuniversitar o
aºteaptã: asigurãm finanþarea infrastructurii educaþionale
din învãþãmântul preuniversitar prin fonduri europene. Din
perspectiva reformei pe care ne-am asumat-o prin programul
de guvernare, modernizarea infrastructurii ºcolare este o
condiþie eminamente necesarã. Iatã cã facem încã un pas,
unul care se adaugã celor fãcuþi pânã acum, prilej pentru
mine sã-i mulþumesc domnului ministru Marius Nica pentru
tot sprijinul acordat”, a declarat ministrul Liviu Marian Pop.
La videoconferinþã, din partea Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova, au participat prof. Nicolae Angelescu –
inspector ºcolar general, prof. Liliana Þenescu – inspector
ºcolar general adjunct, prof. Horia Victor Toma – inspector

ºcolar general adjunct, alãturi de unii reprezentanþi ai
presei locale.
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Autoritatea de
Management pentru POR estimeazã cã peste 10.000
de copii de vârstã foarte micã ºi preºcolari, peste 19.000
de ºcolari ºi peste 6.000 de elevi în licee tehnologice
sau ºcoli profesionale vor beneficia de infrastructura
educaþionalã modernizatã cu ajutorul acestor
proiecte.
Proiectele propuse spre finanþare vor avea
în vedere investiþii în construcþia, reabilitarea,
modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii educaþionale pentru educaþia timpurie antepreºcolarã (creºe) ºi preºcolarã (grãdiniþe), pentru învãþãmântul general
obligatoriu (ºcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei
pregãtitoare), respectiv pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic ºi învãþarea pe tot
parcursul vieþii (licee tehnologice ºi ºcoli
profesionale). Pot depune cereri de finanþare
prin sistemul MySMIS2014 unitãþile administrativ-teritoriale, autoritãþile publice locale, instituþiile
administraþiei publice locale aflate în subordinea sau
coordonarea autoritãþii publice locale, în calitate de
potenþiali beneficiari. Intervalul în care pot fi depuse
aplicaþiile este 4 ianuarie - 4 mai 2018.
Vor putea primi finanþare proiecte de minimum
100.000 euro, a cãror valoare cumulatã se va ridica la
maximum 110,2 mil. euro (fonduri nerambursabile) în
cadrul apelului dedicat învãþãmântului antepreºcolar ºi
preºcolar, la 111,4 mil. euro în cazul apelului dedicat învãþãmântului obligatoriu, respectiv la 36,7 mil. euro în
cazul apelului referitor la creºterea gradului de participare la învãþãmântul profesional ºi tehnic ºi învãþare pe
tot parcursul vieþii. Programul Operaþional Regional 20142020 este unul dintre programele operaþionale din
generaþia 2014-2020 implementate în România,
cofinanþate din fondurile europene structurale ºi de
investiþii ºi gestionate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene, în calitate
de Autoritate de Management. Mihail Marinescu
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A fost aprobatã Metodologia
privind mobilitatea
personalului didactic
pentru 2018-2019
Concursul de titluarizare, pe 11 iulie
Ministrul Educaþiei Naþionale a
aprobat, recent, Metodologia privind
mobilitatea personalului didactic de
predare din învãþãmântul preuniversitar în anul ºcolar 2018-2019. Aceasta,
reglementeazã: condiþiile de ocupare
a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învãþãmântul preuniversitar; organizarea ºi
desfãºurarea etapelor de mobilitate
a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învãþãmântul preuniversitar, precum ºi
eliberarea din funcþie a personalului
didactic de predare din învãþãmântul
preuniversitar.
Printre multe altele, în respectivul
document se spune cã, la etapele de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadã
determinatã/detaºare, probele practice în profilul postului se considerã
promovate în situaþia în care cadrele
didactice titulare participante obþin cel
puþin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate prin întregirea
normei didactice/completarea normei didactice pe perioadã nedeterminatã/transfer pentru soluþionarea
restrângerii de activitate/pretransfer
consimþit între unitãþile de învãþãmânt/repartizare în baza prevederilor
legale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, probele practice/inspecþiile
speciale la clasã în profilul postului se
considerã promovate în situaþia în
care cadrele didactice participante
obþin cel puþin nota 7 (ºapte).
P Un lucru foarte interesant îl
cuprinde Art. 52 (1), în cadrul cãruia
se spune cã, începând cu 1 septembrie 2018, poate fi repartizat, în ºedinþã de repartizare organizatã de
inspectoratul ºcolar, pe perioadã nedeterminatã în unitãþile de învãþãmânt
în care este angajat, cadrul didactic
calificat angajat cu contract individual
de muncã pe perioadã determinatã
Însã, acesta trebuie sã îndeplineascã, la data solicitãrii, mai multe
condiþii specifice. Cei interesaþi pot sã
acceseze site-ul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova sau al Ministerului
Educaþiei pentru a vedea detaliile
referitoare la respectivul articol din
Metodologie.
*Mai trebuie spus cã profesorii
calificaþi, care au obþinut media cel
puþin 7 (ºapte) la un concurs naþional
unic de titularizare în învãþãmântul
preuniversitar în ultimii 6 ani ºi care
sunt angajaþi cu contract individual
de muncã pe perioadã determinatã,
pot fi repartizaþi pe perioadã nedeterminatã în unitãþile de învãþãmânt în
care sunt angajaþi, dacã postul didactic/catedra este vacant(ã) ºi are viabilitate, cu respectarea cumulativã a

condiþiilor generale ºi specifice din
prezenta Metodologie.
De asemenea, în situaþia în care
un cadru didactic calificat angajat cu
contract individual de muncã pe
perioadã determinatã a obþinut cel
puþin media 7 (ºapte) la mai multe
concursuri de titularizare în învãþãmântul preuniversitar de stat, din sesiunile 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
sau 2017, repartizarea pe post didactic/catedrã se realizeazã în baza celei
mai mari medii de repartizare obþinute
de cadrul didactic în aceastã
perioadã, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativã a condiþiilor generale
ºi specifice din prezenta Metodologie.
Din calendarul mobilitãþii
personalului didactic vã prezentãm
zentãm:
Pentru personalul didactic care
îndeplineºte condiþiile legale de
pensionare la data de 1 septembrie
2018:
22 februarie 2018: afiºarea la
inspectoratele ºcolare a listei tuturor
catedrelor vacante/rezervate complete ºi incomplete;
22 ºi 23 februarie: înregistrarea
cererilor pentru completarea normei
didactice la inspectoratul ºcolar;
26 februarie-2 martie: organizarea inspecþiilor speciale la clasã/
probelor practice/orale de profil, afiºarea rezultatelor la sediul inspectoratului ºcolar ºi pe pagina web a inspectoratului ºcolar;
5 martie: ºedinþã de repartizare
organizatã de comisia de mobilitate
a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar, constituitã la
nivelul inspectoratului ºcolar, pentru
completarea normei didactice;
Ocuparea prin concurs naþional
a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învãþãmântul preuniversitar:
20 aprilie-3 mai 2018: înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaþilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate, inclusiv pentru absolvenþii
promoþiei 2018, la inspectoratele
ºcolare;
10 mai-29 iunie 2018: organizarea ºi desfãºurarea probelor practice/
orale ºi a inspecþiilor speciale la clasã.
Concursul de Titularizare proba
scrisã, este prevãzut a avea loc pe 11
iulie 2018. Rezultatele se vor afiºa pe
17 iulie. Eventualele contestaþii se primesc în zilele de 17 ºi 18 iulie, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova,
bineînþeles pentru candidaþii care
candideazã pe posturile din judeþul
nostru.
Mihail Marinescu
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Regele Mihai I -

Site-ul oficial al Casei Regale oferã numeroase informaþii despre Regele Mihai I al României, despre cât de mult a însemnat Majestatea
Sa pentru România, pentru poporul ºi istoria
acestei þãri.
Într-un amplu material intitulat „Regele
Mihai I, 96 de fapte în 96 de ani” sunt enumerate cele mai elocvente evenimente din viaþa Regelui. Vã invitãm, în continuare, sã parcurgeþi
rândurile de mai jos ºi veþi putea simþii o vibraþie
aparte, deosebitã, pentru cã este parte importantã din istoria bogatã a României, o istorie
care, zeci de ani ne-a fost ascunsã sau rãstãlmãcitã în anii comunismului, dar chiar ºi un pic
dupã evenimentele din decembrie 1989 trezindu-se unii sã afirme anumite rãutãþi prin intermediul unor canale media.
Aºadar, iatã cele „96 de fapte în 96 de ani”,
prezentate de site-ul oficial al Casei Regale a
României:
1. Regele Mihai s-a nãscut la Castelul Foiºor,
în ziua de 25 octombrie 1921, ca Principe al
României.
2. Pãrinþii Regelui Mihai au fost Principele
Moºtenitor Carol ºi Principesa Moºtenitoare
Elena ai României, iar bunicii lui au fost Regele
Ferdinand I ºi Regina Maria ai României, Regele
Constantin I ºi Regina Sofia ai elenilor.
3. Regele Mihai se înrudeºte cu Familiile
Imperiale ºi Regale ale Marii Britanii, Rusiei,
Germaniei, Danemarcei, Greciei ºi Portugaliei,
cu Familia Mare Ducalã de Baden ºi cu Familia
Princiarã de Hohenzollern, din care a provenit
bunicul sãu patern.
4. Regele Mihai I este de douã ori strãstrãnepotul Reginei Victoria a Marii Britanii ºi
Irlandei (prin mamã ºi prin tatã), strãnepotul
Împãratului Frederic al III-lea al Germaniei, strãstrãnepotul Þarului Alexandru al II-lea ºi, pe linia
mamei, descendent al Þarului Nicolae I, strãstrãnepotul Reginei Maria a II-a a Portugaliei,
strãnepotul Ducelui Alfred de Saxa Coburg
Gotha ºi strãnepotul Regelui George I al elenilor.
5. Regele a primit un singur nume de botez,
Mihai.
6. Regele Mihai nu a avut, nici mãcar în
copilãrie, un nume de alint.
7. Primii ani ai vieþii i-a petrecut alãturi de
pãrinþii sãi în casa de la ªosea, care este astãzi
sediul EximBank. Nu era o reºedinþã regalã, ci
o casã pusã la dispoziþie de Guvern, rãmasã în
proprietatea statului.
8. Încã din fragedã copilãrie, Regele Mihai
a iubit maºinile ºi mecanica. La vârsta de 3-4
ani conducea pe aleile Palatului Cotroceni o
maºinuþã electricã, iar bunica sa, Regina Maria,

noteazã în jurnal cã Mihai fãcea un zgomot
asurzitor.
9. La vârsta de ºase ani, Principele Mihai a
luat primele lecþii de conducere auto, în braþele
unui ºofer, fiindcã nu reuºea sã ajungã cu
picioarele la pedalele maºinii.
10. La vârsta de ºase ani a primit în dar
prima sa maºinã adevãratã, un Morris, de la
unchiul sãu, Principele Nicolae al României.
11. Principele Mihai a urmat cursurile Clasei
Palatine, o iniþiativã a tatãlui sãu, Regele Carol
al II-lea. În anul 1940, în ziua de 26 iunie, Principele Mihai a susþinut lucrarea de bacalaureat
în Sala Tronului, exact în ziua în care Uniunea
Sovieticã a dat ultimatum pentru evacuarea administraþiei civile ºi a armatei române din Basarabia ºi Bucovina de Nord.
12. Principele Mihai a devenit rege la 20
iulie 1927, în vârstã de 5 ani ºi 9 luni. Este singurul suveran al lumii care a trãit 90 de ani
dupã încoronare.
13. Regele Mihai s-a îndrãgostit de Principesa Ana cu mult înainte de a o cunoaºte
personal. În timpul rãzboiului, în România cinematografele prezentau, înainte de film, scurte
reportaje de ºtiri, cea mai mare parte de pe front.
Regele Mihai, în sala de cinema a Palatului Regal,
a vãzut într-un reportaj de rãzboi din Maroc
(1943), câteva secunde cu chipul Principesei
Ana de Bourbon Parma, care lucra ca infirmierã
pe front. A cerut operatorului sã decupeze fotogramele filmului ºi sã le transforme în mici fotografii, pe care le-a pãstrat apoi, în mare discreþie.
14. Regele Mihai a îndrãgit Jeep-urile, încã
din anii rãzboiului. În timpul vieþii a reparat ºi refãcut, personal, un numãr de 9 Jeep-uri originale.
Patru dintre ele le-a pãstrat pânã la sfârºitul vieþii.
15. Unul dintre Jeep-urile din colecþia Regelui Mihai a aparþinut generalului american
George S. Patton, proeminentã personalitate
militarã a celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial. Jeepul este un dar primit de Regina Ana de la Marele
Duce Jean de Luxemburg.
16. Regele Mihai a fost decorat cu urmãtoarele ordine ºi medalii româneºti: Ordinul Carol I
(Colan ºi Mare Cruce), Ordinul Mihai Viteazul
(Clasa I), Ordinul Serviciu Credincios (Colan),
Ordinul Coroana României (Mare Cruce),
Ordinul Steaua României (Mare Ofiþer), Ordinea
Virtutea Aeronauticã (toate gradele), Ordinul
Bene Merenti al Casei Domnitoare (Clasa I),
Medaliile Avântul Þãrii, Bãrbãþie ºi Credinþã,
Centenarul Regelui Carol I, Peleº (exemplar unicat), Virtutea Militarã, Medalia Aeronauticã,
Crucile Trecerea Dunãrii (cu bareta Tradiþie),
Crucea Comemorativã a Rãzboiului 1916-1918,

Crucea Regina Maria, precum ºi alte medalii
aniversare ºi comemorative.
17. Regele Mihai a primit urmãtoarele ordine
strãine: Marea Cruce a Legiunii de Onoare a
Franþei, Marea Cruce ºi Colanul Ordinului Regal Victorian, Ordinul Victoria al Uniunii Sovietice,
Legiunea de Merit a Statelor Unite ale Americii
în grad de Comandor-ªef, Ordinul Stelei lui Karadgeorge din Serbia (Comandor), Ordinul Leopold al Belgiei (Mare Ofiþer), Ordinul Mântuitorului din Grecia (Mare Comandor), Ordinul Regal al Sfântului Gheorghe ºi al Sfântului Constantin din Grecia (Colan), Ordinul Regal al Sfântului Sava din Serbia (Marea Cruce), Supremul
Ordin al Preasfintei Bunei Vestiri (al Anunnziatei)
din Italia (Colan), Ordinul Casei Princiare de
Hohenzollern, Medalia Centenarã a Casei Regale a Greciei, medalia Aniversarã a 50 de ai a
Regelui Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei, Medalia
Memorialã la Regelui Christian al IX-lea al
Danemarcei, Virtutea Militarã a Serbiei ºi altele.
18. Regele Mihai I a depus jurãmântul, a
fost încoronat ºi a fost uns cu Sfântul ºi Marele
Mir la 6 septembrie 1940. Jurãmântul a fost
depus dimineaþa, în faþa Patriarhului Nicodim,
a prim-ministrului ºi a preºedintelui Curþii de Casaþie, în Sala Tronului a Palatului Regal. Încoronarea (cu Coroana de Oþel a Regelui Carol I) ºi
Ungerea cu Sfântul Mir au avut loc la Catedrala
Patriarhalã, urmate de Sfânta Liturghie. A fost
singura datã când Regele Mihai a purtat efectiv
Coroana de Oþel. Jurãmântul nu a putut fi depus
în faþa Parlamentului, deoarece acesta fusese
dizolvat anterior de Carol al II-lea.
19. În anul 1941, la Castelul Foiºor, Regele
Mihai compune lucrarea pentru pian “Elegie”,
pe care o orchestreazã compozitorul Ion D. Chirescu. Lucrarea a fost adaptatã ºi prezentantã
dupã 1989 de maestrul Dan Grigore.
20. Regele Mihai a fost mareºal al Armatei
Române, amiral al Forþelor Navale ºi general al
Forþelor Aeriene. De asemenea, el a fost general onorific al Avitaþiei Regale Elene.
21. Regele Mihai a cunoscut pe Principesa
Ana de Bourbon la nunta Reginei Elisabeta a
II-a a Marii Britanii cu Ducele de Edinburgh,
care a avut loc la 20 noiembrie 1947, la Londra.
22. La momentul abdicãrii forþate, Regele
Mihai avea 26 de ani, iar Principesa Ana, 24 de
ani. Ei au ales sã trãiascã, împreunã, viaþa exilului,
care a durat cinci decenii.
23. Nunta Regelui Mihai I al României cu
Principesa Ana de Bourbon a avut loc în exil, la
Atena, în ziua de 10 iunie 1948. Datoritã lipsei
acordului Bisericii Catolice, care se opunea
obligaþiei constituþionale de creºtere a copiilor

în ritul ortodox, niciuna dintre rudele sale catolice nu a luat parte la cãsãtorie.
24. Regele Mihai I a fost cãsãtorit cu Regina
Ana timp de 68 de ani.
25. Pe actul grec de cãsãtorie al Regelui
Mihai cu Regina Ana, la rubrica “profesia” scrie
“Rege” respectiv “Principesã”.
26. Regele Mihai cinci fiice, pe Margareta,
Elena, Irina, Sofia ºi Maria. Patru dintre acestea
sunt Principese ale României.
27. Prima locuinþã stabilã a cuplului regal a
fost o cãsuþã în suburbia “La Conversion” a
oraºului Lausanne, din Elveþia.
28. La 26 martie 1949 s-a nãscut Principesa
Moºtenitoare Margareta a României, fiica mai
mare a Reginei Ana. Destinul a fãcut ca în
aceeaºi zi (26 martie, dupã calendarul nou), în
anul 1881, sã fi fost ziua când România a fost
proclamatã Regat.
29. Prenumele Custodelui Coroanei, Margareta, vine de la mama Reginei Ana, Principesa
Margareta a Danemarcei. De asemenea, unul
dintre numele de botez ale Reginei Ana a fost
Margareta. Existã acum patru generaþii regale
cu acelaºi nume, fiindcã fiica Irinei, nepoata
Regelui Mihai, se numeºte Angelica Margareta.
30. Cuplul Regal s-a mutat în Anglia între
1950 ºi 1956, doi ani în satul Bramshill, comitatul Berkshire, iar restul perioadei în satul Ayot
Saint Lawrence, comitatul Hertfordshire.
31. La 15 noiembrie 1950 s-a nãscut la
Lausanne a doua fiicã a Regelui Mihai ºi Reginei
Ana, Principesa Elena. Principesa a fost botezatã
cu numele bunicii sale paterne, Regina-mamã
Elena a României.
32. La 28 februarie 1953 s-a nãscut a treia
fiicã a Reginei Ana, Irina. Aceasta nu face parte
din linia de succesiune la Coroana României.
33. Regele a fost pasionat, în afarã de
maºini, motociclete ºi avioane, de douã sporturi:
golf ºi înot.
34. În Anglia, în primii ani ai exilului, Regele
Mihai a lucrat cot la cot cu Regina Ana în mica
lor fermã de gãini, vânzând duminica la piaþã
ouã proaspete pentru a-ºi rotunji veniturile.
35. Începând cu anul 1956, ºi pânã în
1976, Regele ºi Regina au locuit în satul Versoix,
pe malul lacului Leman, în Elveþia, în “Vila Fantasia”.
36. Când, la Villa Fantasia, Regele Mihai a
avut nevoie de un mic spaþiu pentru atelierul
sãu auto, Regina Ana a construit cu mâna ei,
pentru soþul ei, o magazie din lemn.
37. Doctorul mamoº care a asistat la naºterea
Principesei Sofia, în Grecia, la 29 octombrie
1957, a fost fiul doctorului mamoº din Sinaia al
Regelui Mihai. Principesa Sofia s-a nãscut în
aceeaºi zi (29 octombrie) cu Regina Maria a
României (29 octombrie 1875).
38. La Versoix, Regele Mihai a lucrat adesea
în atelierul auto cu Regina Ana, care l-a secondat în procesul de reparare ºi restaurare a
jeepurilor.
39. Regele Mihai a oferit în dar Reginei
Ana unul dintre jeepurile istorice restaurate personal. Toate cele patru Jeep-uri din colecþia Majestãþilor Lor se aflã în prezent la Castelul Sãvârºin, constituind nucleul Muzeului Regal al Automobilului.
40. În 1960, Regele ºi Regina au scris
împreunã o piesã de teatru numitã Alegerea
(The Choice, în original), despre lupta dintre sistemele capitalist ºi comunist ºi rolul credinþei în
salvarea omului. Pânã în prezent, piesa nu s-a
jucat niciodatã în România. Ea a fost însã
publicatã în mai multe volume, în româneºte.
Piesa a fost jucatã prima oarã în România pe
scena Ateneului din Iaºi, în octombrie 2017.Anterior, ea a fost transpusã pentru teatru radiofonic în anul 2016.
41. Regele Mihai a lucrat ca agent de bursã
la New York.
42. La 13 iulie 1964 s-a nãscut, în exil la
Copenhaga, Principesa Maria a României, a
cincea ºi ultima fiicã a Regelui Mihai ºi Reginei
Ana. Principesa Maria a României îºi trage
numele atât de la Regina Maria, cât ºi de la
Maria de Orleans, bunica maternã a Reginei
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96 de fapte în 96 de ani
Ana. Principesa Maria a fost botezatã de sora
ei, Principesa Moºtenitoare Margareta. La
momentul naºterii, Regele Mihai se afla la New
York, unde era agent de bursã.
43. De fiecare datã când cuplul regal s-au
mutat în casã nouã, prima piesã ascultatã a
fost Poema Românã, de George Enescu, un fel
de binecuvântare muzicalã a casei. Uneori, Regele ºi Regina ascultau aceastã bucatã muzicalã
înainte chiar de a desface valizele.
44. Regele Mihai a deschis, împreunã cu
parteneri de afaceri, o micã întreprindere de
construcþie a aparatelor electronice de zbor,
numitã “Metravel”.
45. Între 1976 ºi 2004, Regele ºi Regina
au locuit în Vila Serena din satul Versoix, actualmente dispãrutã. Aceasta este adresa cunoscutã de majoritatea românilor veniþi în vizitã la
Rege, ºi locul înregistrãrii celor mai importante
interviuri acordate televiziunii dupã 1989.
46. Regele Mihai lasã în urmã doi nepoþi ºi
trei nepoate: Nicolae ºi Michael, Elisabeta Karina,
Angelica Margareta ºi Elisabeta Maria.
47. Singura perioadã în 68 de ani de cãsãtorie în care Regele Mihai a stat departe (de
mai multe ori câteva sãptãmâni) de Regina Ana
a fost în anii în care Regele a lucrat ca broker
autorizat la Bursa din New York.
48. Nunta de Argint a Regelui Mihai I ºi
Reginei Ana a fost sãrbãtoritã la 10 iunie 1973
în Germania, la Castelul Salem, invitaþi fiind de
Familia Mare-Ducalã de Baden, care au gãzduit
celebrarea. Au fost prezente Principesa Moºtenitoare Margareta, Principesa Elena ºi Principesa
Sofia.
49. Regele Mihai a fost pasionat de
vânãtoare ºi a mers, alãturi de tatãl sãu, Regele
Carol al II-lea la multe vânãtori în þarã. În exil,
Regele ºi Regina au vânat, invitaþi de verii lor regali la Luxemburg, în Germania, Suedia ºi Belgia,
obþinând trofee personale remarcabile.
50. Regina era cea care înregistra mesajele
Regelui pentru þarã, transmise prin intermediul
Radio Europa Liberã. Era mereu un moment
de mister ºi fascinaþie pentru Principese.
51. Regele ºi Regina ºi-au reînnoit jurãmintele conjugale la Monaco, în anul 1966, în cadrul
unei ceremonii religioase catolice. Acela a fost
momentul în care Regina Ana a fost reprimitã
în sânul Bisericii Catolice, cãreia i-a aparþinut
întreaga viaþã.
52. Regele Mihai s-a întâlnit cu Eugene
Ionesco ºi cu Emil Cioran la Paris, în anul 1990.
53. Regele Mihai nu ºi-a putut revedea þara
timp de 44 de ani.
54. În 1992, la 44 de ani dupã ultimul Paºte
petrecut în România, Regele, însoþit de Reginã,
a reînnodat aceastã tradiþie a Coroanei Române,
la Mânãstirea Putna.
55. Exilul Regelui a durat aproape cinci
decenii, din ianuarie 1948 pânã în februarie
1997.
56. Þãrile în care Regele Mihai a locuit în
timpul vieþii, în afarã de România, au fost Elveþia,
Italia ºi Anglia.
57. La 21 septembrie 1996, Regele Mihai I
a fost naºul de cununie al Principesei Moºtenitoare Margareta ºi Principelui Radu, alãturi de
Regele Constantin al II-lea al elenilor.
58. Începând cu anul 1996 ºi pânã la
sfârºitul vieþii, Regele ºi Regina au avut alãturi,
în Elveþia, mãicuþe trimise de Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei, de Mitropolitul Banatului ºi de
Mitropolitul român ortodox al Europei Occidentale, ca ajutor ºi sprijin spiritual.
59. La 50 de ani de când s-au cunoscut, la
Londra, Regele ºi Regina au participat împreunã
la Nunta de Aur a Reginei Elisabeta a II-a, în
noiembrie 1997. Atunci, Majestãþile Lor au locuit
la Palatul Buckigham.
60. Nunta de Aur a Regelui Mihai I ºi Reginei Ana a fost sãrbãtoritã în Franþa, în Departamentul Vendée, invitaþi fiind de prieteni francezi,
care au gãzduit celebrarea. Au fost prezenþi
Principesa Moºtenitoare Margareta, Principele
Radu ºi Principesa Sofia.
61. Regele Mihai a mâncat mereu la prânz
un singur fel, iar masa a durat 20-30 de minute.

Cina sa a început mereu la ora 18.30, a cuprins
2 feluri ºi a durat 30 de minute.
62. Regele a locuit, în exilul din Elveþia, în 5
case diferite: Lausanne 1948-1949, Versoix
1956-2004 (Villa Fantasia ºi Villa Serena),
Aubonne 2004-2016 (La Croix de Luisant ºi
Rue de la Grenade).
63. Regele Mihai a vizitat o singurã datã
Bucovina de Nord (astãzi, în Ucraina), în anul
2000, în compania Reginei Ana ºi a Principelui
Radu.
64. Dupã 1948, cincizeci ºi trei de ani mai
târziu, Regele ºi-a restabilit reºedinþe în þarã în
anul 2001: la 18 mai, la Palatul Elisabeta, ºi la 1
iunie, la Castelul Regal Sãvârºin.
65. La vârsta de 80 de ani, Regele Mihai a
fost sãrbãtorit la Geneva, la Highgrove (reºedinþa
Principelui de Wales în Anglia) ºi la Bucureºti.
66. Repunerea oficialã în posesia Regelui
Mihai I a Castelului Peleº a avut loc în vara anului
2008. La întoarcerea sa pe Domeniul Regal
Sinaia, Regele a confirmat cã porþile Peleºului
vor rãmâne mereu deschise românilor.
67. Regele Mihai a aºteptat 60 de ani pentru
a trece pragul Castelului Peleº, în luna iunie
2008.
68. 68 de ani a durat cãsãtoria Regelui
Mihai cu Regina Ana. 68 de ani au trecut pânã
ce stindardul regal a fluturat din nou pe turnul
cu ceas al Castelului Peleº (1948-2016).
69. Paisprezece familii regale europene au
fost prezente cu ocazia Nunþii de Diamant a
Regelui ºi Reginei, ce a fost sãrbãtorit la 10
iunie 2008.
70. Cincisprezece melodii preferate ale
Regelui ºi Reginei pot fi ascultate pe CD-ul
“Muzica Regelui”, editat de Curtea Veche Publishing.
71. La 25 octombrie 2011, Regele Mihai a
þinut un discurs istoric în faþa Camerelor Reunite ale Parlamentului României.
72. Fundaþia “Colecþia Familiei Regale a României” a fost creatã în anul 2011 de Regele
Mihai, alãturi de Regina Ana, Principesa Moºtenitoare Margareta ºi Principele Radu.
73. De-a lungul vieþii, Regele a avut multe
animale de companie, mereu câini. Ultimul câine
crescut în România înainte de exil se numea
Azzo, era ciobãnesc german ºi din cauza bãtrâneþii ºi a bolii a fost lãsat la Castelul Regal Sãvârºin, la plecarea în exil. Regele a avut un labrador negru numit Thor (abandonat ºi adoptat
de Regele Mihai), apoi Ticko, rasa West Highland Terrier, urmat de Tippy, rasa Basengi. Un

alt câine a fost Flip, rasa Cocker Spaniel. La
ultimele reºedinþe din Elveþia, Regele ºi Regina
au crescut împreunã patru Chiuhaua cu pãr
lung, întâi Ecco ºi Voila, apoi Bambi ºi Bianco.
74. Pe toatã durata exilului, Regele Mihai a
fost supranumit “factorul constituþional”, cu alte
cuvinte ultima instituþie statalã a României monarhice încã în existenþã, faþã de care se raportau toþi cei care nu recunoºteau legitimitatea
republicii.
75. Între anii 1990-2010, Regele ºi Regina
au participat la zeci de evenimente dedicate
fundaþiei Principesa Margareta a României în
România, Franþa, Belgia, Elveþia ºi Marea Britanie.
76. Începând cu anul 1997, Regele Mihai
ºi Regina Ana au vizitat zeci de sate, comune,
mânãstiri, mici oraºe ºi municipii din þarã, trecând prin fiecare colþ al României ºi întâlnind
zeci de mii de oameni.
77. Regele Mihai a efectuat douã mari
turnee pentru susþinerea intrãrii României în
NATO, în anul 1997 ºi în anul 2002, în ºapte
þãri de fiecare datã.
78. Regele Mihai a militat pentru intrarea
României în NATO ºi UE în anii 1997-2006,
mergând în þãri precum SUA (de douã ori în
anul 2000), Suedia (2002) sau Franþa (2006).
79. Regele Mihai a efectuat un drum istoric
în anul 2005 când, la 60 de ani de la încheierea
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial, a condus
propria maºinã de la Sãvârºin la Praga, punând
flori ºi aprinzând lumânãri la mormintele
soldaþilor români care ºi-au pierdut viaþa pentru
eliberarea Europei de ocupaþia nazistã.
80. Regele Mihai a vizitat Kremlinul de douã
ori, în anul 2005 ºi anul 2010.
81. Regele Mihai s-a întors o singurã datã
în Basarabia, în anul 2007, la cimitirul militar
de la Þiganca. Regele nu s-a reîntors niciodatã
la Chiºinãu.
82. Desemnarea Principesei Margareta ca
Principesã Moºtenitoare ºi Custode al Coroanei
a fost o decizie bine cumpãnitã, de lungã duratã
ºi luatã cu întreaga rãspundere de cãtre Regele
Mihai. Primul pas în acest sens a fost fãcut de
Rege încã din 1986, când acesta i-a scris o
scrisoare Principesei în care îi transmitea cã va
propune Naþiunii schimbarea ordinii succesorale. Apoi, în 1997, cu ocazia unui dineu oferit
oamenilor politici ºi presei române, a anunþat
decizia de a o numi pe Principesã succesoarea
sa. Decizia a fost finalizatã juridic în 2007, odatã
cu adoptarea Normelor Fundamentale ale
Familiei Regale.

83. Dintre discursurile Regelui adresate
Parlamentului, trei au reprezentat în sine momente istorice: ocuparea scaunului de Senator de Drept (1939), deschiderea Parlamentului
rezultat din alegerile din 1946 (act impus de
armata sovieticã), ºi discursul din 25 octombrie
2011, receptat de întreaga societate ca un
exemplu de comunicare statalã.
84. În 2013, Regele ºi Regina ºi-au sãrbãtorit în cadru privat Nunta de Safir, adicã 65 de
ani de la cãsãtorie.
85. Cãsãtorindu-se cu o persoanã de rit
catolic, Regele Mihai nu ar fi putut accede la
Coroana Britanicã, deºi ascendenþii ºi descendenþii sãi s-ar afla ºi în linia de succesiune
britanicã.
86. Regele Mihai nu a ajuns niciodatã în
Australia.
87. Pãrul Regelui Mihai ºi-a pãstrat culoarea
în mod natural, fãrã sã albeascã vreodatã.
88. Ultimul supravieþuitor al Clasei Palatine,
înfiinþatã de Carol al II-lea pentru (atunci) Marele
Voevod Mihai este domnul Lascãr Zamfirescu,
prieten de peste opt decenii cu Regele.
89. De-a lungul exilului sãu, precum ºi dupã
revenirea în þarã, Regele a avut alãturi organe
consultative cu diferite denumiri ºi funcþiuni.
Cel mai cunoscut a fost Consiliul Naþional Român,
organism care între atribuþiile sale a avut-o ºi pe
aceea de a-l informa pe Rege asupra exilului
românesc ºi situaþiei din þarã. În anii 1990,
organizaþiile InfoRR ºi Amicii Regelui Mihai au
îndeplinit aceastã atribuþie. Ultimul organ
consultativ creat de Rege a fost Consiliul Regal,
printr-un document semnat la 1 octombrie
2010. Din 2 martie 2016, acesta îºi oferã sfaturile
ºi Custodelui Coroanei.
90. În anul jubiliar 2016 ziua de 10 Mai
s-a sãrbãtorit pentru prima oarã dupã 1947 ca
zi oficialã a statului român. Trebuie însã menþionat cã ea a fost, încã din anul 2000, ºi Ziua
Ordinului Steaua României.
91. În anul 2016, Regele a putut vedea
Coroana repusã pe Stema României, prin lege,
cu obligaþia înlocuirii stemelor actuale pânã la
31 decembrie 2018.
92. Regele a conlucrat de-a lungul vieþii,
constituþional sau instituþional, cu 18 prim-miniºtri ai României, de la Ion I.C. Brãtianu (1927)
pânã la Mihai Tudose (2017). Dupã revenirea
Majestãþii Sale în þarã, în timpul preºedinþiei
profesorului Emil Constantinescu, în februarie
1997, Regele Mihai ºi Custodele Coroanei au
colaborat instituþional cu un numãr de unsprezece prim-miniºtri: Victor Ciorbea 1997-1998,
Radu Vasile 1998-1999, Mugur Isãrescu 19992000, Adrian Nãstase 2000-2004, Cãlin
Popescu-Tãriceanu 2004-2008, Emil Boc 20082012, Mihai-Rãzvan Ungureanu 2012, Victor
Ponta 2012-2015, Dacian Cioloº 2015-2016,
Sorin Grindeanu 2016 ºi Mihai Tudose, actualmente. Aceºtia se adaugã unui numãr de ºapte
prim-miniºtri, pe care Regele Mihai I i-a avut în
Regatul României: Ion I.C. Brãtianu 1927, Vintilã
I.C. Brãtianu 1927-1928, Iuliu Maniu 19281930, Ion Antonescu 1940-1944, Constantin
Sãnãtescu 1944, Nicolae Rãdescu 1944-1945
ºi Petru Groza 1945-1947.
93. La 30 decembrie 2007, odatã cu semnarea Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României, Regele Mihai a desemnat pe
fiica lui cea mare, Principesa Moºtenitoare Margareta, drept Custode al Coroanei. Regele a
considerat cã, atâta vreme cât România se conduce dupã o Constituþie republicanã, Coroana
românã se aflã încã în exil.
94. Din momentul proclamãrii sale ca Rege
al României pânã la moarte, Regele Mihai a fost
contemporan cu 16 preºedinþi ai Statelor Unite
ale Americii, cu 8 Suverani Pontifi, cu 4 regi ai
Marii Britanii ºi cu 21 de ediþii ale Jocurilor
Olimpice.
95. Regele a trãit 96 din cei 151 de ani ai
Dinastiei Naþionale.
96. Regele Mihai a fost cel mai longeviv
suveran din întreaga istorie a þãrii noastre.
Mihail Marinescu
sursa: casa+regala.blogspot.ro
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Miercuri, 13 decembrie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general;
18:30 Braºov 1987 – doi ani prea devreme;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:30 Ora de ºtiri;
00:30 România 9 (r);
01:50 Adevãruri despre trecut (r);
02:20 Interes general(r);
03:10 Telejurnal (r);
03:50 Ora regelui (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Iubire sub vraja lunii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar (r);
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Se zice cã...;
15:40 Starea naþiei (r);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
16:40 Destine ca-n filme;
17:40 “Iubire sub vraja lunii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Marea hoinãrealã” (f);
23:30 „Antomia lui Grey” (s);
00:20 Câºtigã România (r);
01:20 Se zice cã... (r);
02:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:25 Memorialul Durerii (r);
05:25 Sãnãtate cu de toate (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (s);
22:30 „Ai noºtri” (r);
00:00 ªtirile ProTv;
01:00 „Culisele puterii” (f);
02:00 „Cititorii de oase” ®:
03:00 „Jurnalele vapirilor” (r);
04:00 „Rãfuialã în Seattle” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Mama”;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:15 „Star Wars: Trezirea Forþei” (f);
23:15 Xtra Night Show;
01:00 „Dracula” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Ziua Recunoºtinþei în familie”
(f);
14:15 „Un an de pominã” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Flicka 2" (f);
20:30 „Eu cu sora mea mai micã” (f);
23:00 „Superpoliþiºtii” (f);
01:30 „Jurnalele vampirilor” (r);
03:00 „Reþeaua” (r);
04:45 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Pionierul spa iului - Venus;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:38 Man vs Expert;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
12:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Pionierul spa iului - Venus;;
14:38 Prototipuri;
15:26 Manvs Expert;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Pionierul spa iului - Venus;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Smash Lab – Clãdirea rezistentã la explozii;
22:00 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
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Joi, 14 decembrie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 M.A.I. aproape de tine;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 România 9 (r);
01:50 Pro Patria (r);
02:45 Oameni ca noi;
03:05 Telejurnal;
03:50 Dosar România.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Iubire sub vraja lunii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Euromaxx;
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei;
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Iubire sub vraja lunii” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „La pescuit” - I (f);
23:00 “Anatomia lui Grey” (s);
23:50 Câºtigã România! (r);
00:50 Se zice cã... (r);
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de zece (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
05:05 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Dispari în 60 de secunde” (s);
22:45 „Discursul regelui” (f);
01:15 ªtirile ProTv;
01:45 „Culisele puterii” (f);
02:30 „Cititorii de oase” (f);
03:15 “Jurnalele vampirilor” (r);
04:00 „Rãfuialã în Seattle” (s);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
8:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Ora de vârf” (r);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:15 Ghiceºte vârsta;
23:45 Xtra Night Show;
01:15 „Dracula” (r);
03:00 Acces direct (r);
05:00 Marele zid (r);
06:00 ªtirile Pro Tv (r).

PRO CINEMA
09:15 Ce spun românii (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Aventuri pe terenul de baseball”
(r);
14:00 „Flicka 2" (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:30 „Jocurile seducþiei” (f);
20:30 „Jocul asasinilor” (f);
22:30 „Destine la rãscruce” (f);
01:30 „Angelique” (r);
04:00 Cine A.M.
Discovery Science
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Pionierii spaþiului - Marte;
14:38 Prototipuri;
15:26 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Pionierii spaþiului - Marte;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Pionierii spaþiului - Callisto;
22:00 În numele ºtiinþei;
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:55 Cum se fabricã mâncarea?

Vineri, 15 decembrie
TVR 1

07:00 Ediþie specialã – Partea I;
08:00 Ediþie specialã – Partea a II-a;
09:45 Teleshopping;
11:00 Ediþie specialã – Partea a III-a;
14:00 Telejurnal;
14:55 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
15:00 Ediþie specialã;
17:00 Telejurnal;
17:50 Discover România;
18:00 Ediþie specialã – Partea I;
19:00 Ediþie specialã – Partea a II-a;
20:00 Telejurnal;
20:55 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
21:00 Ediþie specialã;
21:35 „Secrete de rãzboi – Rãzboiul rece: Domnia lui
Hruºciov” (f);
23:30 Ora de ºtiri;
00:00 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
01:00 Oameni cu minte
01:25 Ediþie specialã (r);;
03:25 Discover România (r);
03:35 Armata Regelui (r).

Sâmbãtã, 16 decembrie
TVR1

07:00 Festival George Enescu 2015
(r);
08:50 Interviu Vartan Arachelian cu
Regele Mihai (r);
09:30 Ediþie specialã;
20:00 Telejurnal;
20:55 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
21:00 Moºtenirea (r);
22:20 Mihai I – Regele românilor;;

23:30 Festival George Enescu 2013;
00:55 oameni cu minte;
01:20 Mihai i – Regele românilor (r);
02:30 Rãscrucea de luminã (r);
02:55 Telejurnal (r);
03:50 Viaþa satului (r);
05:55 Interviu cu Regele Mihai (r).
TVR 2

07:00 Festival SoNoRo 2011;
07:55 Mihai I al României;
09:00 Destinul unei naþiuni;
09:30 Ediþie specialã;
20:00 „Pentru patrie” – partea I;
21:40 „Pentru patrie” – partea a II-a;
23:20 Memorialul durerii (r);
00:20 „Pentru patrie” – partea I (r);
02:00 „Pentru patrie” – partea a II-a (r);
03:40 Festivalul SoNoRo 2011 (r);
04:35 Naturã ºi aventurã (r);
05:00 Memorialul Durerii (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României - finala;
00:00 „Adevãrul întunecat” (f);
02:15 “Cititorii de oase” (s);
03:15 „Jurnalele vampirilor” (r);
04:15 „Rãfuialã în Seattle” (s);
05:15 Lectii de viata;
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

Antena

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Mama” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 X Factor;
00:00 „Umbrele trecutului” (r);
02:00 Acces direct (r);
04:00 „Mama” (r).

PRO Cinema
08:00 Ce spun românii?
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „O viaþã nouã, cu probleme vechi”
(r);
14:00 „Jocurile seducþiei” (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Juniorul dã lovitura” (f);
20:30 „În luptã cu mafia” (f);
22:45 „Piranha 3D” (f);
00:30 „Jurnalele vampirilor” (r);
02:30 Reþeaua;
05:00 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Smash Lab – Remorca fugarã;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Pionierul spaþiului - Callisto;
14:38 Prototipuri;
15:26 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Pionierul spaþiului - Callisto;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri - Transformers;
19:30 Cum funcþioneazã Universul?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Pionierul spaþiului - Mercur;
22:00 Cum funcþioneazã Universul?
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1

07:00 Istorii trãite (r);
07:55 Discover România;
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Automobilul, o pasiune regalã;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Timiºoara, 1989;
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 România în versiune francezã;
19:00 Gala Patriotest;
20:00 Telejurnal;
20:41 Sport;
21:00 Vedeta popularã;
23:10 Mihai I al României;
00:20 Festival George Enescu 2011;
01:30 Ora Regelui (r);
02:30 Vorbeºte corect! (r);
02:40 Chip ºi asemãnare;
03:05 Telejurnal (r)
03:55 Universul credinþei (r);
05:10 Gãri de poveste (r).

TVR 2

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Spirit ºi credinþã;
09:00 Deportaþii (r);
09:50 Discover România;
10:00 Memorialul durerii;
10:55 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
11:00 Interviu cu Relegel Mihai;
12:00 Documentar 360 de grade;
12:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:30 Maramureº, credinþã ºi tradiþie;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Dreptul la memorie;
15:00 Monumente ale spiritualitãþii Vâlcene;
15:30 Deportaþii (r);
16:20 Interviu cu Regele Mihai (r);
17:20 Memoria locului;
17:50 Memorialul Durerii (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 „Triunghiul Morþii” II (f);
21:30 Requien de Nozart;
00:10 „Triunghiul Morþii” (r);
01:45 Dreptul la Memorie (r);
02:50 Memorialul Durerii (r).

Duminicã, 17 decembrie

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 ªtirile ProTv Ediþie specialã;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Singur acasã 2 – Pierdut în
New York” (f);
22:30 „Greu de ucis 2" (f);
01:30 „Cititorii de oase” (r);
02:30 “Jurnalele vampirilor” (f);
03:30 „Rãfuialã în Seattle” (r);
04:15 România, te iubesc! (r);
05:00 Superspeed la ProTV (r);
05:30 I like IT (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

07:00 Observator;
09:00 Poftiþi în vacanþã (r);
12:00 „Star Wars: Trezirea Forþei” (r);
15:00 X Factor (r);
19:00 Observator;
20:00 „Regatul de gheaþã. Sãrbãtori cu Olaf (f);
20:30 Te cunosc de undeva;
23:30 „Ceva nou” (f);
01:30 „B.D. intrã în acþiune” (f);
03:30 Observator (r);
04:15 „Ceva nou” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
07:30 „O viaþã nouã, cu probleme vechi”
(r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Jocurile seducþiei” (r);
14:00 „Juniorul dã lovitura” (r);
16:15 „La Bloc” (f);
18:30 „Ziua Recunoºtinþei în familie” (f);
20:30 „Spectacol mortal” (f);
22:30 „Avocatul din limuzinã” (f);
00:45 “Jurnalele vampirilor” (r);
02:45 „Reþeaua” (s);
04:30 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Pionierul spa iului - Titan;
12:14 Pionierul spa iului – Venus;
13:02 Pionierul spa iului - Marte;
13:50 Pionierul spa iului - Callisto;
14:38 Pionierul spa iului - Mercur;
15:26 Vânãtorii de mituri: Rãzboiul statelor – Miturile
contraatacã;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
19:55 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii – Hearst
ºi Pulitzer;
22:00 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
22:50 Cum funcþioneazã Universul;
23:40 Prototipuri;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Bibliotecarii” (r);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 E vremea ta! (r);
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 Când Pãmântul vorbeºte;
15:10 Festivalul Enescu 2015;
16:40 „Prietenii copilãriei mele” (r);
18:10 Destinul unei naþiuni (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Sãgeata cãpitanului Ion” (f);
21:55 Ce minune mare;
22:10 „Crãciun fericit, domnule Lawrence!” ;
02:25 „Prietenii copilãriei mele” (r);
01:55 „Sãgeata cãpitanului Ion” (r);
03:20 Teatru TV;
05:20 Ferma (r).

PRO TV

08:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 “Regatul secret” (f);
13:15 Apropo Tv (r);
14:15 Jocuri de celebritate;
15:30 „Singur acasã 2: Pierdut în New York”;
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Viaþa lui Pi” (f);
23:00 „Cum s-o dai sã fie bine?” (f);
01:45 Apropo Tv )r);
02:15 „Cititorii de oase” (r);
03:15 „Jurnalele vampirilor” (r);
04:14 „Rãfuialã în Seattle” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
08:45 Marele Zid (r);
10:00 Poftiþi în vacanþã! (r);
13:00 Te cunosc de undeva (r);
16:00 Observator (live);
17:00 „B.D. la munte ºi la mare” (r);
19:00 Observator;
20:00 X Factor;
00:00 „Plãcinta americanã – Cursa nudiºtilor;
02:00 „B.D. la muntze ºi la mare” (r);
04:00 „Plãcinta americanã – Cursa nudiºtilor”
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:15 „Juniorul dã lovitura” (r);
09:30 “La Bloc” (r);
11:45 „Ziua Recunoºtinþei în familie”;
13:45 „Dansul dragostei 2" (f);
15:45 „La Bloc” (s);
18:15 „Un an de pominã” (f);
20:30 „Descendenþii” (f);
22:45 „Moneyball: Arta de a învinge” (f);
01:15 „Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului” (r);
04:00 „Rãfuialã în Seattle” (r);
04:45 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
07:26 Prototipuri – Salvamarul
zbu-rãtor;
08:15 Prototipuri – Automobilul controlat;
09:50 Prototipuri – Simulatorul din curte;
10:38 Prototipuri – Asistentul robotizat;
11:26 Vânãtorii de mituri –Mituri despre
mâncare;
12:14 Vânãtorii de mituri –Perne pentru
coliziune;
13:02 Vânãtorii de mituri –Zboruri ale fanteziei;
13:50 Vânãtorii de mituri – Circuitul Indy;
14:38 Vânãtorii de mituri – Episod special cu
stricãciuni;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
20:20 Secretele misiunilor speciale;
21:10 Morgan Freeman în spaþiu – Existã
nimicul absolut?
22:00 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
22:25 Cum se fabricã diverse lucruri?
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HOROSCOP

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Foarte animat este segmentul domestic! Este
nevoie sã te ocupi de curãþenii generale, reparaþii
sau de vânzarea-achiziþionarea unor bunuri
patrimoniale. Se recomandã prudenþã, deoarece relaþiile cu membrii familiei sunt distorsionate.
Gândirea ºi comunicarea lasã de dorit în aceastã
sãptãmânã, astfel cã ar fi bine sã nu te bazezi pe
cele spuse sau decise acum.

Firmã specializatã în consultanþã,
dezvoltare ºi integrare de soluþii IT,
cu servicii deosebite în acest domeniu.
Alte activitatati ale societãþii:
W realizarea de echipamente de cablare structurata
VDI (Voce, Date, Imagini);
W asamblarea ºi întreþinerea echipamentelor
ºi accesoriilor IT
IT;;
W proiectarea ºi comercializarea de software de bazã
ºi de aplicaþie;
W instalarea de echipamente de radiocomunicaþie
ºi telecomunicatie;
W asigurarea de servicii Internet;
W instalare sisteme antiefractie ºi antiincendiu

Vânzãri
case,terenuri
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Blejoi - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.
¡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 apartament 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 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, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,

vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, 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 bãtrâneascã (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 Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

Vânzãri auto
¡Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vânzãri diverse
¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-

Nume / Prenume
B.I.

Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡Vând apartament 2
camere, Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preþ 47.000 euro. Telefon: 0721700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând casã, zona Bariera Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, 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.

în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marcaDubiet.Tel.0732-648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

Cumpãrãri
¡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 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul pe
loc. Tel. 0727-616347.

Schimburi
¡Schimb maºinã de tencuit marca PFT cu Opel Vectra
diesel, an de fabricaþie 2002. Are
capacitate de lucru de 200 m2/
zi,cuîntrebuinþãrimultiple.Telefon:
0761 604 233.

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã
totalã 400 mp utili, open space,
cu destinaþie birouri, policlinicã,
cabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc.
Relaþii la telefon 0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã, Gh. Doja
nr. 109. Tel: 0244-518649;

0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, 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. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona23August,StradaZim-brului,
150 Euro/lunã negocia-bil. Tel.
0732-429297.

Prestãri servicii
¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
¡Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Revisal, fiºe fiscale). Tel: 0726754238.
¡Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi adulþi. Preþ neg. Tel. 0720908819.

Pentru procurarea abonamente
lor
abonamentelor
la “Informaþia Prahovei”, puteþi
apela la C
ALLIOPE S.R.L. Ploieºti,
CALLIOPE
str
4 C
tr.. Elena Doamnei nr
nr.. 6
64
C,,
14.052/5
14.80
1.
tel. 02
4 4-5
4.052/51
4.801
024
4-51

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Multã lume va dori sã-þi vorbeascã în aceastã
sãptãmânã. Însã emotivitatea ºi subiectivismul
sunt accentuate, deci fii prudent ºi evitã discuþiile
ample. Se pot relua teme sau activitãþi vechi, pe
seama faptului cã ceva a rãmas nelãmurit sau
nerezolvat.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã.
Energia vitalã este la cote înalte, astfel cã sunt
ºanse deosebite de a trasa direcþii noi, atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional. Accentele
acestor zile se aflã pe relaþiile cu ceilalþi, mai
ales pe relaþiile cu partenerul de viaþã ºi pe
relaþiile de colaborare.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Eºti capricios în aceastã sãptãmânã, astfel cã
puþini sunt capabili sã-þi intre în voie sau în toane.
Sunt momente excelente pentru a trasa planuri
noi, pentru a te ocupa de nevoile tale sufleteºti,
dar ºi pentru a studia pe îndelete relaþiile din
preajma ta. Se îmbunãtãþesc veniturile din activitatea profesionalã desfãºuratã la serviciu, dar
sunt ºanse ºi pentru a primi cadouri sau favoruri.
Leu (23 iulie - 22 august)
Este clar cã în relaþiile de prietenie se finalizeazã
un capitol important. Asta înseamnã cã vei renunþa la unii sau îþi vei schimba radical atitudinea
faþã de ei. Concluziile privitoare la segmentul
prietenilor ºi susþinãtorilor din segmentul socioprofesional te vor anima sã-þi redefineºti conceptul
de prietenie, orientându-te totodatã spre alte
persoane de o mai bunã calitate.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Eºti înconjurat de prieteni în prima parte a sãptãmânii. Dar, emotivitatea ºi subiectivismul sunt
accentuate, astfel cã este mai dificil sã ajungi la
un consens chiar ºi cu tine însuþi. Evitã sã povesteºti despre tine ºi planurile tale de viitor.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Eºti solicitat de multã lume, atât la serviciu, cât ºi
acasã, în plan familial. Alege-þi vorbele ºi gesturile
cu grijã, întrucât îþi sunt observate cu atenþie ºi
criticate în consecinþã. Gândirea ºi comunicarea
sunt viciate în general, deci este dificil sã se
ajungã la un consens. Prudenþã, rãbdare, dozarea eforturilor!
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Planuri de cãlãtorie, de studii, dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate, activitãþi socio-profesionale. Sunt subiectele principale ale acestei
sãptãmâni ºi bine ar fi sã te ocupi pe îndelete de
ele. Sunt posibile erori de gândire ºi comunciare,
de aceea fii prudent ºi nu lua de bun chiar tot ce
auzi.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Se contureazã cheltuieli comune cu alþii pe
facturi, taxe, servicii sau investiþii. Sunt momente
bune pentru a lãmuri bugetul de cheltuieli ºi
pentru a trasa planuri financiare noi. Cheltuieºte
cu mãsurã ºi evitã implicarea în câºtiguri rapide,
dar nesigure. Planuri de cãlãtorii, de studii, dialoguri cu persoane aflate în strãinãtate, participare la seminarii, conferinþe pe teme filozofice,
activitãþi culturale.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
elaþiile parteneriale sunt provocatoare în sensul
cã a sosit vremea sã lãmureºti, fie aspectele
vieþii de cuplu, fie pe cele ale unor colaborãri
aflate în derulare sau sunt în discuþii de a începe.
Existã o mare vulnerabilitate pe acest segment,
pentru cã tu în primul rând eºti sensibil ºi concentrat pe propria ta persoanã.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la serviciu, dar ºi în plan personal ai multe ºi mãrunte
de fãcut. Dozeazã-þi eforturile, pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã ºi se pot evidenþia, destul
de zgomots, afecþiuni mai vechi sau mai noi. De
reþinut cã la serviciu existã animozitãþi ascunse,
conflicte mocnite ce stau sã izbucneascã din
moment în moment.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Este bine sã-þi îndrepþi atenþia spre persoana
iubitã, spre copii, dar ºi spre hobby-urile dragi
sufletului tãu. Activitãþile recreative desfãºurate
alãturi de cei dragi te relaxeazã, te amuzã ºi te
provoacã sã-þi exersezi creativitatea. Ai putea
realiza adevãrate opere de artã în aceste zile.
La serviciu se animã atmosfera la mijlocul
sãptãmânii, datoritã unor sarcini de lucru ce
trebuie reluate sau lãmurite.
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20.000 de participanþi la cursurile ANOFM
în primele zece luni ale anului 2017

În perioada ianuarie - octombrie
2017, Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM)
a cuprins în programele de formare
profesionalã organizate prin intermediul centrelor regionale de formare
profesionalã a adulþilor ºi centrelor
proprii din cadrul agenþiilor teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã,
20.410 de persoane.
Dintre acestea, 18.565 sunt ºomeri ºi 1.345 sunt persoane care nu

beneficiazã de gratuitate.
Dintre cele 1.087 cursuri gratuite
începute în perioada de referinþã,
1.085 au ca sursã de finanþare bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.
Cel mai ridicat interes pentru astfel
de programe de formare s-a înregistrat
în rândul ºomerilor cu vârsta peste 45
de ani (32,13%), urmaþi de cei din grupa de vârstã 35–45 de ani (25,47%),
de tinerii sub 25 de ani (24,24%) ºi
de cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi

35 de ani (18,16%)
În funcþie de nivelul de studii, cei
mai mulþi cursanþi, 49,51%, au studii
medii, 37,53% studii primare ºi 12,96%
studii superioare.
Ocupaþiile în care au fost formaþi
cei mai mulþi ºomeri au fost: lucrãtor
în comerþ – 1.903; inspector (referent) resurse umane – 1.572; agent
de securitate – 1.375; operator introducere, validare ºi prelucrare date –
1.341; bucãtar – 1.071; frizer–coafor–
manichiurist–pedichiurist – 856; contabil – 562; instalator instalaþii tehnico
sanitare ºi de gaze – 545; lucrãtor în
cultura plantelor – 540; competenþe
comune – comunicare în limba englezã – 511; ospãtar ( chelner) vânzãtor în unitãþi de alimentaþie – 486;
coafor – 419; manichiurist – pedichiurist – 405; îngrijitor bãtrâni la domiciliu
– 401; lucrãtor în structuri pentru
construcþii – 324.
Rezultatele monitorizãrii persoanelor care s-au angajat într-o perioadã
de cel mult 12 luni de la absolvirea
cursului aratã cã 10.174 de participanþi îºi gãsiserã un loc de muncã
pânã la 31 octombrie 2017..

1.512 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European
Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 1.512 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:
Spania – 815 locuri de muncã:
800 muncitor necalificat – cules
cãpºuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer
automatizãri, 1 montator structuri
(panouri) metalice;
Portugalia – 330 de locuri de
muncã: 300 culegãtor de zmeurã, 30
culegãtor de zmeurã, mure ºi afine;
Germania – 102 locuri de muncã:
23 ºofer de camion, 10 personal în
domeniul gastronomiei de sistem, 10
programator PLC, 4 betonist, 4 electrician în construcþii, 4 excavatorist, 4
montator izolaþii clãdiri, 4 specialist
sisteme canalizare, 3 operator utilaje
pentru construcþii, 3 zidar, 2 bucãtar 2
electrician construcþii cabluri, 2 lucrãtor
în construcþii, 2 maistru construcþii de
drumuri, 2 maistru construcþii reþele de
cabluri, 2 maistru hidroizolaþii clãdiri, 2
mecanic instalaþii sanitare, de încãlzire
ºi climatizare, 2 montator instalaþii
electrice, 2 operator maºini, 2 ºofer de
autobuz, 1 instalator/montator þevi, 1
instalator clãdiri, 1 maistru construcþii
civile, 1 manager în construcþii, 1 manager front office, 1 mecanic instalaþii de
climatizare ºi refrigerare, 1 mecanic instalaþii sanitare, termice/de climatizare,
1 menajerã – ºefã, 1 muncitor în construcþii din beton armat, 1 montator acope-

riºuri, 1 ospãtar, 1 operator pompe de
beton, 1 sudor;
Cehia – 58 locuri de muncã: 20
ºlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator
CNC, 5 ºofer tir internaþional, 1 electrician, 1 tehnician frigidere, 1 tehnician la
maºini pentru prelucrarea produselor din
plastic;
Marea Britanie – 56 locuri de
muncã: 50 mãcelari, tranºatori, fansonatori, împachetatori carne, 5 ingrijitor
persoane la domiciliu, 1 supervisor
podgorie;
Italia – 40 locuri de muncã: 40
îngrijitori la domiciliu;
Slovacia – 40 locuri de muncã: 40
operator producþie;
Luxembourg - 10 locuri de muncã:
10 senior tehnician Chrome;
Ungaria – 10 locuri de muncã: 5
lãcãtuº, 5 sudor;
Norvegia – 6 locuri de muncã: 3
montator acoperiºuri, 2 frizer, 1 lucrãtor
în beton;
Suedia – 5 locuri de muncã: 3 tehnician sistem Mercedes-Benz, 2 specialist componente auto;
Slovenia – 3 locuri de muncã: 2
îngrijitor curãþenie, 1 inginer mecanic;
Polonia – 2 locuri de muncã: 2
vânzãtor ºi specialist în servicii clienþi;
Irlanda – 1 loc de muncã: 1 personal auxiliar de asistenþã medicalã/
îngrijitor la domiciliu.
sursa: anofm.ro

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.

Meseria

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

9
10
5
10
10
3
2
2
2
1
2
4
1
2
1
3
2
1
2
5
2
10
1
2
4
100
1
10
10
10
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
2
5
1
2
1
5
8
1
1
1
2
10

min 10 cls
atestat
10 cls
8 cls
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
min 10 cls
sc. prof.
min 8 cls
medii
medii
calificare
8 cls
sc. prof.
medii
medii
medii
medii
calificare
calificare
medii
superioare
medii
calificare
medii
calificare
min 8 cls
calificare
medii
sc. prof.
medii
min 10 cls

1-2 ani
1 an
1 an
2 ani
1 an
1 an
1 an
1 an
calificare
1 an
3 ani
2 ani
2 ani
1 an
1 an
3 ani
3 ani
2 ani
1 an
3 ani
3 ani
3 ani
calificare
2 ani
1 an
2 ani
-

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

PLOIEªTI
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

Agent comercial
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Ajutor bucatar
Ajutor bucatar
Ambalator manual
Ambalator manual
Animator
Asamblator
Barman
Barman
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Calcator confectii
Camerista
Casier
Circuralist la taiat lemne foc
Confectioner articole din textile
Confectioner articole din textile
Confectioner cablaje auto
Confectioner structuri metalice
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Contabil
Contabil
Controlor calitate in confectii textile
Controlor calitate in confectii textile
Electrician
Electrician auto
Electrician de reparatii
Electrician intretinere in c-tii
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Frezor
Frezor/strungar /operator CN
Gazda club
Gestionar depozit
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Instalator i tehnice si sanitare
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lansator produse
Lucrator benzinarie
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial

Nr.
crt.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121

Meseria
Lucrator gestionar
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Maseur
Masinist pod rulant
Mecanic auto
Modelier confectii
Montator
Mun nec la montare piese
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in dom. Ind
Muncitor necalificat
Muncitor topograf
Operator calculator
Operator control nedistructiv
Operator produse zaharoase
Operator masini de debitat
Operator taietor textile
Operator vanzari prin telefon
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Paznic
Receptioner hotel
Receptioner marfa
Reprezentant comercial
Schelar
Sculer matriter
Secretara
Sef linie confectii textile
Sofer
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoutilitara
Sofer de autoturisme
Sofer manipulant
Sofer masina mare tonaj
Sofer microbuz scoala
Sofer taxi
Strungar carusel (borwer)
Sudor
Sudor
Sudor
Tamplar universal
Tehnician electrician
Tinichigiu auto
Vanzator
Vanzator
Vopsito industrial
Vopsitor auto
Vulcanizator
Zidar rosar tencuitor
Zugrav

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

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

medii
sc. prof.
10 cls
medii
medii
medii
medii
8 cls
min 8 cls
calificare
medii
medii
medii
medii
experienta
sc. prof.
calificare
min 8 cls
min 10 cls
sc. prof.
medii
medii
medii
calificare
medii
min 10 cls
medii
medii
medii
medii
medii
calificare
medii
sc. prof.
medii
calificare
sc. prof.
medii
8 clase
min 10 cls
experienta
8 cls
medii
medii

2 ani
3 ani
2 ani
3 ani
1 an
calificare
2 ani
1 an
2 ani
3 ani
min 6 luni
1-2 ani
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
5 ani
2 ani
2 ani
3-5 ani
1 an
1 an
1 an
8 cls
-
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per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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per ned
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per ned
per ned
per ned
per ned
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per ned
per ned
per ned
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per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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per ned
per ned
per ned
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Ce este iertarea ºi care sunt binefacerile ei?
în care iertãm ºi noi pe alþii, pentru cã noi
iertãm puþin sau nu iertãm deloc si, deci,
Dumnezeu sã ne facã Ia fel. Osânda care
aºteaptã pe cei ce nu iartã ne-o aratã Domnul Hristos în pilda împãratului milostiv care
iartã slugii sale datorii mari, dar Ia sfârºit o
pedepseºte aspru pentru cã aceasta refuzã

sã ierte semenului sãu datorii mici. Vorbind
despe cei care nu numai cã nu iartã pe semenii lor care le greºesc, dar se si rãzbunã,
blesteamã ºi cer ca Dumnezeu sã le
distrugã familia ºi tot ce au. Sfântul loan
Gurã de Aur zice: „Oare aceºtia mai pot
cere iertare de la Dumnezeu pentru pãcatele
lor, când au inima plinã de otravã? Oare se
mai pot ei împãrtãºi din iertarea ºi ajutorul
lui Dumnezeu? Nu, pentru cã nu se deosebesc cu nimic de ucigaºul de rând ºi de
fiarele pãdurii. Aceºtia îºi atrag mania lui
Dumnezeu, care ne porunceºte prin Sfântul
Apostol Pavel: Ridicaþi-vã la cer mâinile
curate fãrã ruºine ºi fãrã ceartã”. Dar
Dumnezeu nu ascultã pe cel rãzbunãtor,

nu-i împlineºte cererea, însã el îºi mãreºte
osinda veºnicã. Iertarea este inima religiei
creºtine: „Aºa de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât ºi pe Fiul Sãu L-a dat, ca tot cel
ce crede într-Însul sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã”, adicã L-a jertfit pentru
iertarea noastrã.

Aºa ne-a adus El din cer iertarea ºi
ne-a lãsat-o ca pe un testament moral.
Iertarea este dovada identitãþii desãvârºite
dintre cuvânt ºi faptã. Pilda iertãrii Domnului au urmat-o Apostolii Sfântul Arhidiacon ªtefan, martirii veacurilor primare ºi
toþi mucenicii creºtini - ºi trebuie s-o urmãm
si noi, pentru cã darurile ei sunt multe pentru viaþa duhovniceascã, moralã ºi socialã.
Iertarea stã la baza urcuºului, a progresului.
Fãrã ea nu ne putem apropia de Dumnezeu
ºi nici de semenii nostri, ci rãmânem în
pãcatele si rãutãþile noastre. Avem viaþã
bunã ºi liniºtitã atât cat ÎI iubim pe Dumnezeu si atât ÎI iubim pe El cât iertãm pe cei
ce ne-au greºit. Mult iertãm, mult realizãm,

ANECDOTE:

3. Dacã vezi pe cineva odihnindu-se,
ajutã-l!
4. Prea multã odihnã n-a fãcut pe nimeni
Întrebãri deºtepte
sã moarã.
1. De ce “prescurtare” este un cuvânt aºa lung ?
5. Când îþi vine cheful de muncã,
aºteaptã; o sã-þi treacã.
2. De ce soldaþii Kamikaze purtau o cascã ?
6. Dacã munca înseamnã sãnãtate,
3. Care este sinonimul cuvântului “sinonim” ?
4. Dacã nimic nu se lipeºte de teflon, cum e lipit trãiascã boala!
7. Când îl vezi pe colegul tãu de birou
teflonul de tigaie ?
5. De ce localurile deschise nonstop au încuietori ? lucrând, nu-l imita!
8. Nu fã azi pentru mâine, lasã pe
Reguli de cãpãtâi ale eternului obosit
poimâine; poate nu va mai trebui.
9. Fã cât mai puþin posibil, iar ceea ce
1. Iubeºte-þi patul ca pe tine însuþi!
2. Odihneºte-te ziua ca sã poþi dormi noaptea!
trebuie sã faci neapãrat, pune pe alþii sã facã.

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Rãcit pânã aproape
de îngheþ
Amorþire din cauza
frigului

În frig
Adept al teismului
Ploaie cu piatrã

Pãtruns de frig
Frig moderat

Zãpadã în centru!
Ger întors!

Ger
Stânjenel
Idee!

DICÞIONAR:
BAAP; INIE

Abis!
Mici þurþuri de
gheaþã
Sloi de gheaþã
plutitor (reg.)

REÞETA sãptãmânii

latã douã întrebãri Ia care este foarte
important sã rãspundem cu ajutorul lui
Dumnezeu. Iertarea este fapta de milostenie sufleteascã. Este forþa moralã care
trece cu vederea tot rãul pe care ni l-a fãcut
cineva, un semen al nostrum, este tãria
sufleteascã prin care înfrângem în noi
mândria, mânia faþã de cel ce ne-a greºit,
cu care devenim buni, blânzi ºi binefãcãtori,
dupã ce el îºi recunoaºte greºeala si
fãgãduieºte sã se îndrepte.
Izvorul iertãrii este iubirea lui Dumnezeu faþã de noi, este conºtiinþa solidaritãþii
ºi a responsabilitãþii fraterne înaintea lui,
este ascultarea de porunca Domnului, care
zice prin Sfântul Apostol Pavel; „De va cãdea
fratele tãu în vreo greºealã, îndreptaþi-l pe
unul ca acesta cu duhul blândeþii”.
Cei vechi nu cunoºteau iertarea. Pãgânii se conduceau dupã legea rãzbunãrii
rãului cu rãu, iar evreii dupã legea talionului:
ochi pentru ochi ºi dinte pentru dinte.
Aceastã moralã asprã o rãstoarnã însã
Mântuitorul Hristos, care ne cheamã pe
toþi la porunca iubirii ºi a iertãrii. EI ne dã
aceastã regulã de aur pentru viaþã: “ Toate
câte voiþi sa va facã voua oamenii, faceþi-le
ºi voi lor asemenea”.
Mântuitorul ne aratã marea valoare a
iertãrii, prin faptul ca o aºazã în miezul rugãciunii domneºti, ca sã o cerem zilnic de
la Dumnezeu, zicând: “ªi ne iartã nouã
greºalele noastre precum si noi iertãm
greºiþilor noºtri”. ªi pentru ca nimeni sã no iute sau sã o ocoleascã, El revine imediat
ºi adaugã categoric; „De veþi ierta oamenilor
greºalele lor, ºi Tatãl vostru cel ceresc vã va
ierta greºalele voatre, iar de nu veþi ierta,
nici Tatãl vostru Cel din ceruri nu va ierta”.
Pe cat este de dulce ºi mângâietoare
cererea de iertare pe care o facem lui
Dumnezeu, pe atât de amarã este osânda
pe care o rostim când spunem în rugãciunea ,,Tatãl nostru”, sã ne ierte dupã mãsura

puþin iertãm, puþin realizãm. Adevãrata
iubire nu strigã la rãspântii, nu se afiºeazã,
ci tace ºi iartã fratelui sãu de ºaptezeci de
ori câte ºapte.
Iertarea este cheia rezolvãrii multor
probleme de azi. „Cel ce simte bucuria de a
ierta, cel ce poate ierta- zice Sfanþul Ambrozie -recunoaºte cã este om cu greºeli ºi
el însuºi are nevoie de iertarea altora “.
Iertând, întoarcem pe cineva de la un rãu, îl
îndreptãm ºi îl facem folositor societãþii.
Sã ne amintim de Jean Valjean din romanul
“Mizerabili”.
Astfel, iertarea converteºte la o viaþã
nouã, renaºte sufletul si-l face bun. De
aceea, scriitorul Jean Paul a spus cã „Omul
este mai frumos când iartã sau când el
însuºi se roagã de iertare. “ Prin iertare,
rãul din lume scade, pentru cã îl biruim cu
binele, cu dragostea ºi cu bunãtatea.
Sã aprindem , dar, focul iertãrii si viaþa
va deveni mai frumoasã, o împãrãþie a pãcii
ºi a înfrãþirii tuturor, în care omul nu va mai
fi rãu pentru semenul sãu, ci sprijinitorul ºi
ajutorul lui. Lumea de azi trebuie sã fie o
grãdinã frumoasã pentru toþi. De ce sã ne
certãm, de ce sã ne mândrim, de ce sã
þinem minte rãul? Sã ne iubim, sã ne iertãm,
sã ne îmbrãþiºãm unii pe altii ºi sã trãim
mai mult unii pentru alþii. Iertarea este calea
spre bine, spre Înviere. Ei bine, sã ne cãlãuzim de ea ºi sigur vor fi îndepãrtate multe
cute de pe frunþile îngândurate, vor fi ridicate
multe capete plecate, vor fi despovãraþi mulþi
de greutãþile fãrãdelegilor, vor fi descleºtaþi
mulþi pumni, gata pregãtiþi sã loveascã, vor
fi ºterse multe lacrimi ºi va fi eliberatã lumea de azi de sub tirania pãcatului. Atenþie,
doar prin iertareprimim binecuvântarea lui
Dumnezeu ºi ocrotirea Maicii Precista, în
veci de veci. Amin.

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu
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Unul dintre cele mai mari
diamante din lume
a fost vândut la licitaþie
pentru o suma de 6,5
milioane de dolari

Unul dintre cele mai mari diamante
brute din lume a fost vândut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitaþie organizatã, recent, la New York, iar banii vor fi folosiþi în
proiecte de dezvoltare derulate în Sierra
Leone, transmite Reuters.
Piatra preþioasã de 709 carate, numitã
“Peace Diamond” (“diamantul pãcii”, n.r.),
a fost scoasã la vânzare de guvernul din
Sierra Leone, þarã în care a fost descoperitã,
ºi cumpãratã de bijutierul britanic Laurence
Graff, a declarat Martin Rapaport, preºedintele Rapaport Group, o reþea de companii
de diamante care a coordonat licitaþia. Diamantul a fost descoperit în luna martie, în
Kono, o regiune din estul statului Sierra
Leone, de un preot creºtin, care l-a oferit
guvernului pentru a se ocupa de licitaþie.
Aceasta a fost a doua oarã când
guvernul a încercat sã vândã diamantul,
dupã ce iniþial a respins o ofertã mai mare,
de 7,8 milioane de dolari, în luna mai.
Organizaþia Naþiunilor Unite a ridicat
un embargo privind exporturile de diamante
din Sierra Leone în 2003, dar sectorul de
activitate, care se ridicã la o valoare de 113
milioane de dolari, este afectat de contrabandã.
Diamantele au „alimentat” în Sierra
Leone un rãzboi civil care a durat zece ani
ºi s-a încheiat în 2002, în timpul cãruia
rebelii au forþat civili sã lucreze în mine, iar
din câºtiguri au cumpãrat arme. Astfel a
apãrut expresia „diamante însângerate”.

Sursa: descopera.ro

Pachetele de post cu ciuperci
INGREDIENTE:
3 foi de plãcintã de post
300g de ciuperci proaspete
2 cepe (mãrime medie)
1 lingurã de MAGGI Secretul Gustului Legume
2g de piper
2 linguri de ulei
sare dupã gust
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Ceapa se toacã mãrunt ºi se lasã la
cãlit în ulei.
Se adãugã ciupercile tãiate.
Le cãlim la foc mic pânã scade
lichidul lãsat de ciuperci.
Se presara MAGGI Secretul Gustului
Legume, piperul ºi sarea dupã gust.
Foile de plãcintã de post se taie pe
lãþime în 3 fâºii.
Pe fiecare fâºie se aºeazã compoziþia,
se ruleazã ºi se închide la capete.
Pacheþelele se pun într-o tavã la
cuptor pânã se rumenesc.
Se pot servi ca aperitiv sau garniturã,
lângã o salatã.

Octavian Goga
Aducãtori de
ninsori

Clãnþãne la frig
Grigore Dima

Îngheþ în Est!
Distins
Identici
La iarnã!

A fost ºi una glaciarã
Decigram (abr.)

În ger!
Corp de balet!

Localitate
în Austria

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Lunã de iarnã
(pop.)

1) A-G2.2)
OLAR 3)3.
ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. M-C-F-T
DARÃMITE
RODINE
4. FILOTIMA;
5. N-UA-AT;
6. MIOR-A-E; 7. M-IAªIN; 8. MOª-LANÞ; 9. SACI-EI; 10. MILÃ-ELE.

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

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

sport
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Voleibaliºtii de la Tricolorul LMV Ploieºti au
pierdut, în cinci seturi, în faþa echipei Steaua
Bucureºti, în prima etapã a returului Diviziei A1.
Meciul a durat 138 de minute ºi a fost unul cu
adevãrat spectaculos, prin momentele de
suspans oferite de ambele echipe spectatorilor
entuziasmaþi. Cele douã echipe se vor mai întâlni,
miercuri, 13 decembrie, de la ora 20, în manºa
retur din sferturile de finalã ale Cupei României,
care va avea loc în Bucureºti.
Iatã ºi rezultatele celorlalte meciuri ale
rundei:
Dinamo Bucureºti – Unirea Dej 3-0
Expl. Baia Mare – Volei Munic. Zalãu 0-3
CSª 2 CNE Baia Mare – SCM U Craiova 0-3
CSM Bucureºti – CS Arcada Galaþi 1-3
CSU UV Timiºoara – Universitatea Cluj 1-3.

Moº Nicolae pentru o zi
Cei 12 jucãtori ºi antrenorii lor au intrat în
rolul lui Moº Nicolae ºi au mers, încãrcaþi de
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daruri, la copiii de la Complexul de Servicii
Comunitare “Sfântul Andrei”. Alãturi de
suporterii echipei, Tricolorii au umplut desaga
Moºului cu zeci de jucãrii de pluº, fructe ºi
dulciuri ºi au adus o mulþime de zâmbete pe
chipurile celor mici.
Echipa Tricolorul L.M.V. Ploieºti ºi-a dorit ca
micuþii de la Complexul „Sfântul Andrei” sã simtã
cu adevãrat bucuria pe care Moº Nicolae o
aduce în casele tuturor românilor. Tocmai de
aceea, jucãtorii au lansat un apel cãtre suporterii
care au venit la meciul echipei Tricolorul de
sâmbãtã, 2 decembrie: acela de a aduce cu ei
o jucãrie de pluº pentru copiii pe care urmau
sã îi viziteze. Astfel, echipa a strâns zeci de jucãrii
colorate ºi, dupã ce jucãtorii au cumpãrat ºi ei
jucãrii ºi alte bunãtãþi, ºi-au asumat rolul de Moºi
pentru micuþi.
„Ne-am dorit foarte mult sã facem aceastã
vizitã ºi ne bucurãm cã am reuºit sã îi înveselim
pe cei mici. A fost o experienþã extrem de
emoþionantã ºi cu siguranþã vom reveni sã îi
revedem pe copii. Pe aceastã cale vrem sã le

Tricolorul LMV Ploieºti –
Steaua Bucureºti 2-3 (25-18,
18-25, 25-18, 21-25, 18-20)
mulþumim tuturor suporterilor care au rãspuns
apelului nostru ºi au ales sã fie Moºi alãturi de
noi”, a declarat Sergiu Stancu, antrenor principal Tricolorul L.M.V.
Acþiunea de miercuri a Tricolorului L.M.V.
este prima dintr-o serie de activitãþi pe care
echipa îºi propune sã le realizeze pentru a-ºi
arãta sprijinul pentru comunitatea ploieºteanã.
„În semn de apreciere pentru ceea ce ne trans-

Handbal juniori II

mit cei prezenþi la meciurile noastre, ne dorim
sã ne implicãm cât mai mult în dezvoltarea
comunitãþii ploieºtene ºi sã le arãtãm cã ºi nouã
ne pasã. Unul dintre obiectivele noastre este sã
readucem voleiul în atenþia publicului ºi sã
contribuim la creºterea interesului copiilor
pentru acest sport”, a mai adãugat Sergiu
Stancu.
D.L.

Hipism

Victorie la „fotofinish”
Victorii dupã victorii pentru CSM
Ploieºti ºi în cel de-al doilea turneu

În cel de-al doilea turneu
organizat pentru echipele de
handbal categoria juniori II,
CSM Ploieºti, echipã pregãtitã
de prof. Silviu Stãnescu, a
reuºit sã obþinã trei victorii în
tot atâtea meciuri, terminând
anul 2017 pe primul loc al clasamentului provizoriu în Seria
C. Turneul a avut loc la Moreni,
CSM Ploieºti obþinând urmãtoarele rezultate:
CSM Ploieºti – CS
Ble
joi 2
7-1
8 (12-1
1)
Blejoi
27-1
7-18
(12-11)
Au evoluat: Al. Ispas, Ad.
Tãnãsescu, M. Oprea – C. Albu
(6 goluri), G. Paraschiv (5), Fl.
Mereu (4), Al. Pop (4), D. Rudai
(2), P. Bucur (1), V. Alici (1), V.
Rãducanu (1), Oct. Nica (1),
N. Nicolae (1), R. Floarea (1),

Victorie româneascã în Grand
Prix-ul de spadã de la Doha

Scrimera românã Ana-Maria Popescu (exBrânzã) a câºtigat, la finele sãptãmânii trecute,
Grand Prix-ul de spadã de la Doha (Qatar),

dupã ce a învins-o în finalã pe italianca Mara
Navarria cu scorul de 10-6, potrivit site-ului
Federaþiei Române de Scrimã.
Ana-Maria Popescu a evoluat sâmbãtã în
calificãri, pentru ca duminicã sportiva pregãtitã
de Dan Podeanu ºi George Epurescu sã treacã
în primul tur de Beate Christmann (Germania),
cu 12-7, în turul al doilea a învins-o pe rusoaica
Tatiana Gudkova, cu 15-7, în optimi s-a impus
cu 15-7 în faþa italiencei Rossella Fiamingo, în
sferturi a trecut cu 13-10 de rusoaica Tatiana
Andriuºina, în semifinale a câºtigat cu 15-9 în
faþa chinezoaicei Hou Guangjuan , iar în finalã
a învins-o pe Mara Navarria. Tot la Doha, Amalia
Tãtãran (CS Dinamo) a ocupat locul 30, Greta
Vereº (CSA Steaua) s-a clasat pe locul 51, iar
Maria Udrea (CSA Steaua), pe locul 53.
Mihail Marinescu

R. Iacob ºi ªt. Dima.
CSM Ploieºti – LPS I.
Balaº Soter Buzãu 35-20
(15-11)
Au evoluat: Al. Ispas, Ad.
Tãnãsescu, M. Oprea – G.
Paraschiv (8 goluri), N. Nicolae
(5), M. Iorga (5), P. Bucur (4),
C. Albu (3), Oct. Nica (3), V.
Alici (2), V. Rãducanu (2), Al.
Pop (2), R. Iacob (1), R. Floarea,
Fl. Mereu, D. Rudai.
CSM Ploieºti – CSM Sf.
Gheorghe 28-20 (13-11)
Au evoluat: Al. Ispas, Ad.
Tãnãsescu, M. Oprea – P.
Bucur (9), C. Albu (6), G.
Paraschiv (2), V. Alici (2), N.
Nicolae (2), V. Rãducanu (2),
Al. Pop (2), F. Mereu (1), M.
Iorga (1), D. Rudai (1), R.
Floarea, R. Iacob, Oct. Nica.
În acest an, mai au de jucat meciuri oficiale doar echipele de junioare ale clubului:
junioarele I au al doilea turneul
de salã al Seriei E pe 16-17
decembrie, iar junioarele 3, tot
cel de-al doilea turneu de salã,
în perioada 19-22 decembrie.
Mihail Marinescu

Hipodromul Ploieºti a
gãzduit, pe 10 decembrie a.c.,
o nouã reuniune oficialã de
trap, în cadrul cãreia au avut
loc cinci curse, cele mai aºteptate fiind Premiul Hambletonian, rezervat celor mai buni
cai cu vârsta de 2 ºi 3 ani, ºi,
mai ales, Criteriul de Fond –
proba de rezistenþã a întrecerilor de pe Hipodrom, rezervatã
cailor în cârstã de 4 ani ºi mai
mari, ce a avut loc pe o distanþã
de 3.800 de metri.
Dacã în Premiul Hambletonian s-a impus favorita cursei,
iapa „Calligenia B.M.W.”, în
schimb, Criteriul de Fond, în
care caii s-au întrecut în ceva
mai mult de trei tururi de pistã,
a oferit o surprizã, iapa „Beatrice VF” (record 1.24.00) reuºind sã câºtige în faþa calului
care pornea cu prima ºansã,
iapa „Bomba de Janville” (re-

cord 1.15.00).
Cursa de anduranþã a avut
nevoie de „fotofinish” pentru
stabilirea câºtigãtorului, primul
loc fiindu-i oferit iapei „Beatrice
VF”, cursa având 3.800 de
metri.
În celelalte curse programate pe 10 decembrie a.c. sau impus armãsarul Nelmar
(Premiul Rãsunet), iapa Fascia
(Premiul Recrut) ºi iapa Tajfun
(Premiul Perjar).
Urmãtoarea reuniune oficialã de trap, ultima din acest
an, va avea loc duminicã, 17
decembrie, ºi va avea drept
punct de interes „Premiul de
închidere”, o alergare semiclasicã rezervatã cailor de 3 ani
ºi mai mari, pe o distanþã de
2.100 metri.

Daniel Lazãr
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