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În timp ce îºi exercita atribuþiile de serviciu în ziua de 18 ianuarie, un
echipaj al Serviciului Circulaþie pe Drumurile Publice din cadrul Poliþiei Locale
Ploieºti a depistat, în jurul orei 12:00, pe strada „Jurnalist Gabi Dobre”, un
autovehicul marca
Volkswagen Eos, înma-
triculat în judeþul Dâm-
boviþa, ce era parcat
neregulamentar.

ªoferul a refuzat
sã prezinte documen-
tele, iar în momentul în
care poliþistul local, Ma-
riana Buzia, a încercat
sã fotografieze numã-
rul de înmatriculare al
maºinii, acesta a demarat cu vitezã, acroºând-o cu partea dreaptã a
autovehiculului.

În comunicatul de presã al Poliþiei se precizeazã cã respectivul conducãtor
auto este un bãrbat în vârstã de aproximativ 35 de ani. Acesta a fugit de la faþa
locului, fiind prins de poliþiºtii din cadrul Secþiei nr. 3 la intersecþia strãzii
„Gheorghe Grigore Cantacuzino” cu „ªoseaua Vestului”. Conducãtorul auto
a fost preluat pentru cercetãri de reprezentanþii Poliþiei Municipale, iar despre
poliþista Mariana Buzia se ºtie cã aceasta, în vârstã de 50 ani, a fost transportatã
la Unitatea de Primiri Urgenþe, pentru investigaþii medicale, starea de sãnãtate
a acesteia fiind monitorizatã.

Poliþistã acroºatã cu maºina în timp
ce-ºi exercita atribuþiile de serviciu!

Suma totalã plãtitã în decembrie de statul român
pentru ajutorul social (venit minim garantat) depãºeºte
60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei
de persoanã, conform datelor centralizate de Agenþia
Naþionalã pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã (ANPIS). În
decembrie 2017, au beneficiat de acest ajutor social
220.207 de persoane. Cei mai mulþi beneficiari erau
înregistraþi în judeþele Dolj - 13.694 persoane, Buzãu -
11.062 persoane, Bacãu - 10.780, Galaþi - 10.031 ºi
Teleorman - 9.986 de persoane, potrivit Agerpres.

La finele lunii decembrie 2017, erau suspendaþi de
la platã 16.234 beneficiari, cei mai mulþi din Dolj - 1.574,
Botoºani - 1.033, Vaslui - 863 ºi Bacãu - 763.

Cea mai mare valoare a sumei medii plãtite (drepturi
curente) a fost înregistratã în judeþele Sãlaj - 341,12 lei,

Braºov - 328,27 lei ºi Mureº - 320,56 lei.
De asemenea, în decembrie 2017, au fost efec-

tuate alte plãþi (restanþe, reluãri în platã, plãþi neachitate,
corecþii etc.) în contul acestui ajutor în sumã de
291.053 lei.

Venitul minim garantat (VMG) este unul dintre
cele mai importante programe de promovare a inclu-
ziunii sociale ºi de combatere a sãrãciei. Actul norma-
tiv care reglementeazã acest program este Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu comple-
tãrile ºi modificãrile ulterioare. Potrivit acestei legi,
venitul minim garantat se asigurã prin acordarea unui
ajutor social lunar, care se calculeazã ca diferenþã
între nivelul venitului minim garantat prevãzut de lege
ºi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Mihail Marinescu

ANPIS: Suma totalã plãtitã în decembrie pentru
ajutorul social depãºeºte 60,8 milioane de lei

Un piroman umblã liber
printr-o comunã din
Prahova. A incendiat
opt case într-o lunã
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Tristeþe în învãþãmântul
prahovean

Absolvenþii pot
beneficia de prima
de inserþie în cuantum
de 1.500 de lei

Cu ocazia aniversãrii „Zilei Unirii
Principatelor Române”, 24 ianuarie,
autoritãþile locale ploieºtene orga-
nizeazã manifestãri tematice în
douã locaþii, ca de obicei putem
spune, la Colegiul Naþional „Al.I.
Cuza” Ploieºti ºi la Muzeul Judeþean
de Istorie ºi Arheologie Prahova.

La C.N. „Al.I. Cuza”, manifes-
tarea este anunþatã a începe la ora
11:05, cu intonarea Imnului de Stat
al României, dupã care urmeazã
alocuþiuni ºi depuneri de coroane
de flori la monumentul domnito-

rului Al. I Cuza, aflat în curtea cole-
giului, totul urmând a se încheia cu
Hora Unirii.

Dupã participarea la acþiunea
de la C.N. „Al.I. Cuza”, „alaiul” perso-
nalitãþilor locale se deplaseazã la
Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheo-
logie, unde activitatea este programa-
tã a începe la ora 12:05, cu intona-
rea Imnului de Stat al României. ªi
aici vor fi rostite alocuþiuni ºi se vor
depune coroane de flori, dupã care,
din nou, Hora Unirii.

Mihail Marinescu
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Bãrbatul din Breaza
care a dormit aproape
un an alãturi de cadavrul
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Unirea Principatelor
Române, la Ploieºti!
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Salvat din incendiu!

În cursul nopþii de 15/16 ianua-
rie a.c., în timp ce se afla pe strada
Cuza-Vodã, o patrulã a Poliþiei Locale
a auzit o bubuiturã înfundatã, destul
de puternicã. Încercând sã afle cauza
acesteia, poliþiºtii locali au constatat
cã, dintr-o anexã subteranã aflatã în
faþa unei unitãþi bancare, o persoanã
striga dupã ajutor, moment în care
au vãzut ºi un fum negru, ce provenea
din acel subsol.

Dupã ce s-a verificat zona respec-
tivã, poliþiºtii locali au gãsit un bãrbat
care cerea ajutor. Acesta a fost scos
din subsolul în care incendiul înce-
puse sã se propage semnificativ ºi i s-
au acodat mãsuri de prim ajutor, pen-

tru cã deja prezenta tulburãri respira-
torii, vãrsãturi ºi greþuri. Mai mult de-
cât atât, persoana respectivã avea
urme de arsuri pe faþã ºi pe mâini,
fiind solicitatã în acelaºi timp ºi inter-
venþia Serviciului Unic de Urgenþã.

La faþa locului s-au prezentat
douã autospeciale I.S.U. care au loca-
lizat ºi stins incendiul, precum ºi un
echipaj al Ambulanþei, care a preluat
victima, aceasta fiind transportatã la
Spitalul Judeþean de Urgenþã. În urma
verificãrilor bãrbatul a fost identificat
în persoana numitului S.A., în vârstã
de 66 de ani, domiciliat în judeþul
Bacãu.

Mihail Marinescu

Panicã de nedescris în comuna
prahoveanã Cãlugãreni, acolo unde
nu mai puþin de opt case au fost in-
cendiate de persoane rãmase pânã
acum neidentificate. Primoanul a
început sã punã foc la casele bãtrâ-
neºti ºi nelocuite încã din ajun de
Crãciun, iar ultima a fost incendiatã
cu doar câteva zile în urmã.

Ion Enache, primarul comunei
Cãlugãreni, spune cã în doua dintre
case chiar au fost gãsite sticle care
conþineau cocktail Molotov, ceea ce a
determinat autoritãþile sã creadã cã
focul a fost pus intenþionat de cãtre o
mânã criminalã. Edilul susþine cã
primul incendiu a avut loc în noaptea
de 21 decembrie 2017, iar de atunci
nu trece o sãptãmânã fãrã ca altã casã
sã nu fie cuprinsã de flãcãri. Casele
vizate, susþine Enache, se aflã în zone
izolate, de regulã lângã pãdure sau
aprope de pãºune tocmai pentru ca
acela sau cei care pun foc sã aibã
unde sã se ascundã sau sã fugã. Po-
liþia a identificat un suspect, dar, dupã
reþinerea acestuia, alte patru case,
toate nelocuite, au fost mistuite de foc
pus intenþionat.

“Din 21 decembrie pânã pe 31
decembrie aproape cã zi de zi am avut
incendieri. Sunt numai case bãtrâne

care se aflã la marginea satului. Toate
aceste case au o ieºire spre deal sau
spre pãºune pentru ca acela care pu-
ne foc sã aibã pe unde sã fugã, sã se
ascundã. Noi bãnuim pe cineva, dar
fãrã sã ai probe nu faci nimic. A fost
reþinut un suspect. Un tânãr de vreo
25 de ani. Nu este de la noi, lucreazã
la o familie din comunã. Din câte am
înþeles el a recunoscut cã a dat foc ºi
acum ºi la casele din 2016, pentru
cã au mai fost incendieri ºi atunci.
Cu siguranþã mai este cel puþin unul
care pune  foc. Eu nu cred cã sunt
bolnavi, cred cã o fac din rãutate”, a
declarat Ion Enache, primarul comu-
nei Cãlugãreni.

Acesta a precizat cã de când piro-
manul acþioneazã în comunã, oa-
menii, cei mai mulþi bãtrâni ºi singuri,
fac de pazã cu rândul, de teamã ca
gospodãriile lor sã nu fie incendiate.
“Comuna este îmbãtrânitã. Sunt oa-
meni în vârstã ºi mulþi dintre ei stau
singuri. Au venit la mine sã-mi cearã
ajutor sã-l prindem pe cel care dã foc.
Facem cu toþii de pazã. Chiar la noi în
comunã au fost detaºate forþe supli-
mentare de la jandarmi, de la Poliþie,
dar deocamdatã degeaba. Nu l-au
prins. Pune foc de regulã noaptea,
dar nu are o anumitã orã. S-a întâm-

plat ºi la 18.00, la ora 20.00 ºi la 2 di-
mineaþa. Sigur este foc pus cu intenþie
pentru cã au fost gãsite sticle cu cock-
tail Molotov aruncate pe geamul
caselor”, a mai spus primarul.

În sat se vorbeºte cã cineva ar
avea un interes imobiliar, sã cumpere
o suprafaþã mare de teren în zonã,
doar cã aceastã bãnuialã nu are nicio
bazã realã, mai spune edilul comunei.

“I-am întrebat pe proprietarii ca-
selor arse, pe moºtenitori, dacã a venit
cineva la ei sã le cumpere casa. Toþi
au spus cã nu. Dacã alta este realita-
tea ºi ei nu spun adevãrul, nu ºtiu ce
sã zic. Nu cred cã este vorba despre
vreun interes imobiliar, cred doar cã
cineva vrea sã facã rãu ºi atât. Au
mai fost incendii puse intenþionat ºi
în Jugureni (comuna învecinatã n.r.)
în anul 2016. Nu e prima datã când
se întâmplã la noi, dar acum parcã e
prea mult. În comuna Cãlugãreni mai
sunt cel puþin o sutã de case pãrãsite.
Sunt case unde nu mai vine nimeni,
poate moºtenitorii odatã pe an. Am
ajuns sã nu mai dormim noaptea. Aº-
teptãm sã auzim iarãºi sirena pompie-
rilor. E un mod de operare bolnav,
pur ºi simplu nu înþeleg ce urmãreºte,
dar tare-mi e cã o face din rãutate”, a
declarat primarul Ion Enache. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Un piroman umblã liber printr-o comunã
din Prahova. A incendiat opt case într-o lunã

În perioada 15-19 ianuarie a.c., SC Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL a
efectuat o serie de lucrãri pe domeniul public.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri de corecþie la arborii de pe domeniul
public ºi privat al municipiului în ordinea depunerii cererilor ºi verificãrii in
teren, în conformitate cu legislaþia în vigoare.

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.

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

3 Lucrãri cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, întreþinerea aleilor
prin curãþenie zilnicã ºi transport gunoi, întreþinere curãþenie capelã, grupuri
sanitare ºi clãdiri administrative, monitorizare ºi intervenþii utilitãþi ori de câte
ori a fost necesar, program zilnic îndepãrtare zãpada ºi gheaþa de pe alei.

4.Intervenþii pe domeniul public: confecþionat ºi vopsit stâlpi gard;
confecþionat rame leagãn; confecþionat ºi montat rigle bãnci; montat leagãne
în diferite zone; reparaþii motounelte; reparaþii spaþii sediu societate Vãleni
nr.32; aerisire serã; confecþionat ºi vopsit stâlpi gard; confecþionat pergole
pentru loc de joacã Caºin; intervenþie instalaþie alimentare cu apa serã; intervenþie
gard str. Tipografiei; branºament târg - Parc Toma Socolescu; confecþionat ºi
montat rigle - locuri de joacã Aleea Cirezarilor ºi Modern; pregãtit fântâni arteziene
zona Hotel Prahova ºi Gara de Sud în vederea reparãrii acestora; deplasat la
sediul societãþii din str. Ghighiului pentru depozitat platforme cãsuþe; intervenþie
reþeaua de apã Sector Nord; vopsit mobilier/obiecte de joacã - str. Cameliei
bl.40.

Activitatea SGU Ploieºti
din perioada 15-19 ianuarie

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban Canta-
cuzino” al judeþului Prahova recomandã cetãþenilor respectarea
urmãtoarelor mãsuri menite a le proteja viaþa:

- Ascultaþi la radio, televiziune, buletinele meteorologice
ºi informaþiile autoritãþilor locale responsabile cu gestionarea
situaþiilor de urgenþã.

- Mâncaþi regulat ºi beþi lichide, dar evitaþi excesul de
cofeinã ºi alcool.

- Evitaþi sã vã extenuaþi când curãþaþi zãpada depusã.
Efortul fizic în condiþii de frig extrem poate cauza un atac de
inimã. Înainte de a ieºi afarã pentru a face efort fizic, este necesarã
o încãlzire a organismului.

- Fiþi atenþi la semnele de îngheþ. Acestea includ
pierderea simþurilor ºi culoarea albã a vârfurilor degetelor de la
mâini, de la picioare, a urechilor ºi a nasului. Dacã observaþi
astfel de simptome, solicitaþi imediat ajutor medical.

- Fiþi atenþi la semnele de hipotermie. Acestea includ
frisoane incontrolabile, pierderea memoriei, dezorientare,
incoerenþã, exprimare neclarã, somnolenþã ºi epuizare aparentã.
Dacã observaþi astfel de simptome, duceþi victima într-un spaþiu
cãlduros, îndepãrtaþi-i hainele umede, încãlziþi-i mai întâi partea

centralã a corpului ºi, dacã victima este conºtientã,
administraþi-i bãuturi calde non-alcoolice.

- Solicitaþi ajutor medical cât mai urgent posibil.
- Economisiþi combustibilul pentru încãlzit, dacã

este necesar, menþinând temperatura în casã mai redusã
decât în mod normal.

- Nu suprasolicitaþi instalaþia electricã a locuinþei
prin utilizarea simultanã a mai multor aparate electrice de
mare putere.

- Amplasaþi mijloacele de încãlzire portabile la dis-
tanþã de cel puþin 1 metru faþã de materialele combustibile.
Evitaþi activitãþile recreative pe gheaþa

lacurilor ºi râurilor
De asemenea, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã

“ªerban Cantacuzino” al judeþului Prahova atrage atenþia
cetãþenilor asupra pericolului la care se expun prin
practicarea activitãþilor de agrement pe suprafaþa îngheþatã
a râurilor, iazurilor, lacurilor, barajelor ºi canalelor colectoare
din judeþ, întrucât gheaþa poate ceda în orice moment,
periclitându-le viaþa. Astfel, pentru preîntâmpinarea unor
evenimente ce pot avea consecinþe tragice, recomandãm
pãrinþilor sã explice copiilor riscurile pe care le implicã
plimbãrile sau jocurile practicate pe suprafaþa îngheþatã a
apelor, interzicându-le astfel de activitãþi ºi supraveghindu-
i în permanenþã. Având în vedere faptul cã straturile de
gheaþã de la suprafaþa lacurilor sunt foarte înºelãtoare,
pãrând a fi mult mai groase decat sunt în realitate, îi sfãtuim
pe pescari sã evite pescuitul la copcã, înlãturând astfel
riscul de înec în urma prãbuºirii sub stratul subþire de gheaþã.

În sãptãmâna 15-19 ianuarie,
Inspecþia de Prevenire din cadrul Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã “ªer-
ban Cantacuzino” al judeþului Prahova
a desfãºurat 8 acþiuni de control la ope-
ratori economici ºi instituþii din întreg ju-
deþul. De asemenea, personalul Inspec-
þiei de Prevenire a efectuat activitãþi de
îndrumare ºi control pe linia respectãrii
mãsurilor de apãrare ºi stingere a
incendiilor, la unitãþi sanitare cu paturi.

Pe timpul verificãrilor au fost depis-
tate 70 de încãlcãri ale normelor de
apãrare împotriva incendiilor ºi protecþie
civilã, dintre care 32 au fost înlãturate
pe timpul desfãºurãri acestor acþiuni.
Ca urmare a neregulilor constatate,
personalul Inspecþiei de prevenire a
aplicat un numãr total de 69 de sanc-

þiuni, cuprinzând 59 de avertismente
ºi 10 amenzi, în cuantum de 10.500
lei.

Principalele deficienþe au constat
în neasigurarea funcþionãrii optime a
mijloacelor tehnice de primã intervenþie
(stingãtoare), executarea lucrãrilor de
modernizare fãrã solicitarea avizului de
securitate de incendiu, neasigurarea
marcãrii complete a tuturor cãilor de
acces ºi evacuare cu indicatoare de
securitate, instalaþii electrice defecte
sau exploatate necorespunzãtor,
deficienþe de ordin organizatoric etc.

Cu ocazia controalelor, au fost
organizate ºi desfãºurate 10 exerciþii în
caz de incendiu, cu 266 de participanþi,
precum ºi 10 instruiri cu personalul cu
atribuþii în domeniul situaþiilor de

urgenþã de la localitãþi, operatori econo-
mici ºi instituþii.

În aceastã perioadã, personalul
Inspecþiei de Prevenire a Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban
Cantacuzino” al judeþului Prahova a con-
tinuat sã desfãºoare, la nivelul întregului
judeþ, acþiuni de informare preventivã
aferente campaniilor “Nu tremur la
cutremur” ºi “RISC”, campanii ce vizea-
zã transmiterea cãtre populaþie a infor-
maþiilor corecte privind modul de com-
portare în cazul producerii unui cutre-
mur, respectiv a informaþiilor ce urmã-
resc reducerea incidentelor de natura
incendiilor, exploziilor etc., care sunt
cauzate de improvizaþii la instalaþiile de
gaze naturale ºi electricitate, precum ºi
de coºuri de fum necurãþate.

Atenþie la ger ºi la activitãþile
recreative desfãºurate
pe gheaþa lacurilor ºi râurilor!

ISU Prahova - controale, instruiri,
exerciþii ºi acþiuni de informare preventivã
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Din cauza pensionãrilor masive din sistem,
Ministerul Afacerilor Interne a decis sã scoatã
la concurs încã 2600 de locuri pentru ªcoala
de Agenþi de Poliþie de la Câmpina, pentru anul
2018. Va fi pentru prima datã în isotria unitãþii
când se vor organiza trei sesiuni de admitere
într-un singur an, în ianuarie, iulie ºi decembrie.

Conform comandantului ªcolii de Agenþi
de Poliþie Vasile Lascãr din Câmpina, comisarul
ºef Vasile Tache, urmãtoarea sesiune de ad-
mitere se va organiza în a doua jumãtate a lunii
iulie, pentru ca la finalul anului sã mai fie orga-
nizatã o a treia sesiune, spre sfârºitul lunii noiem-
brie, începutul lunii decembrie. Vasile Tache a
precizat cã în ceea ce priveºte a treia sesiune
de examen sunt încã discuþii cu privire la datã,
existând ºi varianta sã fie amânatã pentru
ianuarie 2019.

Este pentru prima datã în istoria ªcolii de
Poliþie din Câmpina când, într-un singur an
calendaristic, MAI se gândeºte sã organizeze
trei runde de examen ºi asta pentru cã în sistem

existã o mare crizã de personal, în speical agenþi
de ordine publicã.

O altã schimbare care se preconizeazã din
acest an este ca pentru concursul de la finalul
anului 2018 sau începutul anului 2019 – în
funcþie de când se va decide perioada de
examene - este posibil sã se schimbe bibliografia
de pentru evaluarea candidaþilor, limba românã
urmând sã fie înlocuitã cu subiecte din legislaþie.
În schimb, proba la o limbã strãinã de circulaþie
internaþionalã va rãmâne valabilã, la fel ºi traseul
aplicativ, dar care va suferi ºi el unele modificãri,
dupã o consultare publicã, dar ºi cu specialiºti
din domeniul sportiv.

“În timpul probelor sportive pentru examenul
de admitere de acum (din ianuarie n.r.) am avut
posibilitatea sã stau de vorbã mai mult cu
candidaþii ºi am ajuns la concluzia cã poate a
venit timpul sã renunþãm la metoda învechitã
de examinare. Poate cã este cazul sã ne ins-
pirãm ºi noi de la Poliþia din Franþa, de exemplu,
unde candidaþii susþin proba de admitere în

ºcolile lor pornind de la o pregãtire generalã.
Teste din cultura generalã. Deocamdatã nu ºtim
exact care va fi bibliografia, dar cel mai probabil
ne vom axa pe întrebãri din legislaþie, din Cons-
tituþia României, din Legea Funcþionãrii Poliþiei
Române ºi din Statutul Poliþistului. Cu siguranþã,
schimbarea tematicii pentru concurs nu va fi
la prima sesiune din iulie. Nu ar fi frumos sã
schimbãm regulile în timpul jocului. Ne gândim
cã poate sunt acum elevi de liceu care au început
sã se pregãteascã la limba românã. Cel mai
probabil, la sesiunea din noiembrie-decembrie,
vom schimba tematica ºi vom anunþa bibliografia
din timp pentru ca toþi cei care vin la examen
sã aibã timp sã se pregãteascã”, a declarat co-
misar ºef de Poliþie Vasile Tache, comandantul
ªcolii de Poliþie “Vasile Lascãr” din Câmpina.

Acesta a adãugat cã sesiunea din iulie va fi
organizatã dupã data de 20, iar cea de la finalul
anului, cel mai probabil la sfârºitul lunii noiem-
brie, începutul lunii decembrie. Vasile Tache a
mai spus cã pentru fiecare sesiune în parte au
fost aprobate câte 1300 de locuri. Aºadar,
pentru 2018, MAI a scos la concurs 3900 de
locuri (1300 în luna ianuarie, 1300 în iulie ºi
alte 1300 la finele anului).

La sesiunea de examen din ianuarie 2018,
care tocmai ce s-a terminat, s-au înscris iniþial
puþin peste 10.000 de persoane, pentru ca dupã
evaluarea psihologicã sã rãmânã în concurs
aproximativ 6000 de candidaþi. Dintre aceºtia
62 la sutã au cãzut la probele sportive, care în
acest an au constat într-un traseu aplicativ. Cel
mai probabil, la sesiunea din varã, traseul aplicativ
va suporta unele modificãri, asta dupã ce repre-
zentanþii ªcolii de Poliþie vor face o consultare
publicã ºi vor apela la experienþa unor sportivi
de performanþã. Vestea rea pentru candidaþi,
în special pentru fete, este cã “sãritura la caprã”
va rãmâne în traseul aplicativ. Acest obstacol a
dat cele mai multe bãtãi de cap fetelor care au
participat la concurs în sesiunea din iarnã. Astfel
din aproape 2000 de candidate, doar puþin

Constantin Istrate (58 de ani),
bãrbatul din localitatea prahovenã
Breaza reþinut de Poliþie dupã ce a
fost prins cã a dormit în acelaºi pat
alãturi de cadavrul surorii sale moarte
de un an, s-a sinucis. Procurorii nu
au luat nicio mãsurã preventivã pe
numele acestuia, dar au decis sã-l
interneze pentru evaluare psihiatricã
la Spitalul Voila din Câmpina unde a
rãmas internat doar câteva sãptã-
mâni. Istrate s-a întors în locuinþa groa-
zei, dar se pare cã nu a putut sã depã-
ºeascã faptul cã a rãmas fãrã venitu-
rile pe care le câºtiga de pe urma
surorii sale.

Bãrbatul a fost descoperit în
ºtreang de cãtre un echipaj al Poliþiei
Locale din Breaza care avea misiu-
nea sã-l verifice pe Constantin Istrate,
dat fiind suspiciunile cã suferã de
anumite afecþiuni psihice. Cadavrul
sãu a fost gãsit chiar în locuinþa în
care a dormit alãturi de sora sa moar-

tã timp de un an.
Cosntantin Istrate a ºocat comuni-

tatea localã de la Breazã prin gestul
sãu demn de filmele de groazã. Totul
a fost descoperit dintr-o întâmplare ºi
asta doar pentru cã un vecin a intrat
întâmplãtor ºi neanunþat în casa celor
doi fraþi. Imediat dupã ce poliþiºtii au
descoperit cã brãbatul a þinut ascuns
decesul surorii sale pentru a încasa
ajutorul de însoþitor al unei persoane
cu handicap ºi chiar a dormit alãturi
de un cadavru timp de cel puþin nouã
luni au decis sã deschidã un dosar
penal. Bãrbatul a fost internat la Spi-
talul de Psihiatrie Voila din Câmpina
unde medicii au stabilit cã Istrate su-
ferã de anumite afecþiuni, acesta fiind
ºi motivul pentru care nu a fost ares-
tat preventiv, spun surse apropiate de
anchetã.

A ajuns acasã puþin înainte de
srãbãtorile de iarnã. Vecinii spun cã,
în toatã aceastã perioadã, a avut ace-

laºi comportament retras, dar cã bã-
tuse palma cu anchetatorii ºi accep-
tase sã plãteascã pensiile încasate
ilegal de pe urma surorii sale. Vineri,
cel mai probabil, ºi-a pus ºtreangul
de gât, fiind descoperit abia dupã do-
uã zile de un echipaj al Poliþiei Locale
din Breaza.

Autoritãþile locale au aflat cã Is-
trate Constantin a ascuns decesul
surorii sale la sfârºitul lunii noiembrie
a anului trecut, abia dupã ce un vecin
a intrat întâmplãtor în locuinþa celor
doi fraþi. Omul a vãzut pe pat cadavrul
mumificat al femeii. Medicii legiºti au
stabilit cã bãtrâna decedase de cel
puþin nouã luni. Unul dintre motivele
pentru care Istrate a procedat în acest
mod, spun anchetatorii, au fost banii.
Sora acestuia avea un grad de handi-
cap ºi primea de la stat o pensie
specialã, dar ºi un ajutor de însoþitor,
iar venitul lunar ajungea undeva la
1500 de lei. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Crizã mare de poliþiºti
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peste 300 au reuºit sã treacã de proba sportivã
ºi sã intre în examenul scris.

Traseul aplicativ a fost special gândit dupã
ce MAI a decis sã elimine din acest an limitele
de vârstã ºi de înãlþime, impuse la admiterea în
ºcolile de poliþie pânã în 2017. Astfel, doar
candidaþii foarte bine pregãtiþi din punct de
vedere fizic vor putea sã facã faþã probelor sport-
ive, eliminatorii. Evaluarea aptitudinilor fizice ale
viitorilor poliþiºti reprezintã, de fapt, cel mai greu
obstacol.

Comandantul ªcolii de Poliþie de la Câmpina
a precizat cã, în urma examenului scris din
ianuarie 2018, au fost admise 310 fete ºi 990
de bãieþi, iar cea mai mare medie a fost de 93
de puncte din maximum 100, rezultat obþinut
de un tânãr din judeþul Argeº. ªi pe locurile
speciale rezervate pentru rromi s-a obþinut o
medie mare, de 92 de puncte, o premierã
pentru unitatea de la Câmpina. Ultima medie
de admitere a fost de 54 de puncte, rezultat
obþinut de 89 de candidaþi. Aceºtia au intrat la
balotaj ºi au fost departajaþi de media obþinutã
la Bacalaureat. Doar patru candidaþi care au
obþinut 54 de puncte au fost declaraþi admiºi,
cu o medie la BAC între 9.52 ºi 9.16.

Testarea scrisã a constat în 60 de întrebãri
din limba românã ºi 30 de întrebãri din limba
strãinã (englezã sau francezã la alegere), iar
subiectele au fost concepute de specialiºti din
cadrul Ministerului Educaþiei. Subiectele din
acest an la limba românã ºi limba strãinã au
fost apreciate de cãtre candidaþi extrem de
dificile, rezultatele fiind foarte slabe (sute de
candidaþi au obþinut punctaj sub 40 de puncte).

Elevii declaraþi admiºi la sesiunea din
ianuarie 2018 vor începe cursurile în data de
28 ianuarie, zi în care vor trebui sã se prezinte
la ºcoalã. “ªcoala de la Câmpina este pregãtitã
sã-i primeascã cu tot ce trebuie. Avem uniforme,
ei nu trebuie sã vinã decât cu strictul necesar,
în data de 28 ianuarie ora 12.00”, a mai spus
comisarul ºef Vasile Tache. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Bãrbatul din Breaza care a dormit
aproape un an alãturi de cadavrul

surorii sale s-a sinucis
România deþine 33% din numã-

rul total de exploataþii agricole la nivelul
Uniunii Europene, o singurã þarã, Po-
lonia, având o pondere mai mare de
10%, respectiv 13,2%, însã, din punct
de vedere al suprafeþei utilizate în agri-
culturã, þara noastrã se aflã în spatele
unor state precum Franþa sau Spania,
a declarat, vineri, preºedintele Institu-
tului Naþional de Statisticã (INS), Tudo-
rel Andrei, într-o conferinþã de presã.

“Într-o perioadã scurtã de timp,
de aproape ºapte ani, la nivel euro-
pean, numãrul exploataþiilor agricole
a scãzut cu 26%. Suprafaþa agricolã
a scãzut, dar foarte foarte puþin, cu
0,1% la nivelul unui an. Ce rezultã?
Rezultã exploataþii agricole cu o di-
mensiune mai mare. Alte statistici
foarte interesante se referã la reparti-
zarea exploataþiilor agricole pe þãri.
România deþine numãrul cel mai ma-
re de exploataþii agricole la nivelul
Uniunii Europene. Deþinem 33% din
numãrul total de exploataþii agricole.
O singurã þarã, Polonia, cu 13,2% are
o pondere mai mare de 10% din nu-
mãrul total de exploataþii. Celelalte þãri

au un numãr mai mic, indiferent de
dimensiunea agricolã a þãrii respec-
tive”, a spus Tudorel Andrei.

Potrivit acestuia, din punct de
vedere al suprafeþei utilizate în agri-
culturã, cu 7,5%, România se aflã în
spatele altor þãri, pe primele locuri fiind
Franþa, cu 15,9%, Spania, cu 13,3%,
Marea Britanie, cu 9,9%, Germania,
cu 9,6% ºi Polonia, cu 8,3%.

Conform datelor INS, numãrul ex-
ploataþiilor agricole a ajuns în Ro-
mânia la 3,422 milioane anul trecut,
cu 5,7% mai mic faþã de cel înregistrat
în 2013 ºi cu 11,3% faþã de 2010.

Numãrul exploataþiilor agricole
fãrã personalitate juridicã a fost de
3,396 milioane, cu 5,7% mai mic
decât în anul 2013, iar cel al exploa-
taþiilor agricole cu personalitate
juridicã a fost de 26.000, cu 6,4%
mai mic decât în anul 2013.

Suprafaþa agricolã utilizatã a
exploataþiilor agricole a fost în scãdere
cu 4,2% faþã de cea înregistratã la
Ancheta Structuralã în Agriculturã
2013 ºi cu 6% faþã de Recensãmântul
General Agricol 2010.

Tudorel Andrei (INS): România deþine 33% din
numãrul total de exploataþii agricole la nivelul UE
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Vremea este foarte bunã pentru
agriculturã, iar temperaturile ridicate
pe care le-am avut pânã acum câteva
zile în toatã þara, umiditatea din sol ºi
din atmosferã a permis tuturor cultu-
rilor care au fost semãnate în toamnã
sã rãsarã, a declarat, vineri, ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Petre
Daea, în cadrul unei conferinþe la
Institutul Naþional de Statisticã (INS).

“Este o vreme foarte bunã pentru
agriculturã. Eu mai spus-o ºi o repet:
temperaturile ridicate pe care le-am
avut pânã acum câteva zile în toatã
þara, umiditatea din sol ºi din atmos-
ferã a permis tuturor culturilor care
au fost semãnate în toamnã sã rã-
sarã, undele dintre ele ºi în mare ma-
joritate sã înfrãþeascã, sã acopere
solul, sã avem o densitate corespun-
zãtoare la fiecare culturã, înþelegând
aici grâul, orzul, orzoaica de toamnã
ºi rapiþa. Este adevãrat cã la cultura
de rapiþã pe anumite suprafeþe în þarã
sunt goluri în culturã, densitãþi mai
mici ºi probabil cã în primãvarã fer-
mierul va decide ca o anumitã su-
prafaþã, în funcþie de situaþia concretã
de la faþa locului, sã o întoarcã ºi sã
reînsãmânþeze suprafaþa respectivã
cu culturi de primãvarã”, a spus Petre
Daea.

De asemenea, acesta a afirmat
cã a existat o anumitã îngrijorare din
partea pomicultorilor legat de situaþia
în care temperatura se menþinea ºi
prin asigurarea sumei de temperaturi
necesare pentru fiecare fenofazã în
parte puteau sã iasã din repausul ve-
getativ o parte din speciile pomicole,
dar cã nu s-a ajuns în aceastã situaþie.

Lucrãrile agricole vor fi sistate
temporar în zilele cu precipitaþii, în timp
ce la culturile de toamnã se va men-

Guvernul ar putea aproba sãptãmâ-
na aceasta cele peste 500 de contra-
venþii pentru care firmele nu vor mai
primi automat amenzi, conform Legii
prevenirii, a declarat, vineri, ministrul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi An-
treprenoriat, Ilan Laufer, citat de
Agerpres. “Legea prevenirii a fost pro-
mulgatã în decembrie 2017 ºi urmeazã
a fi adoptatã o hotãrâre de Guvern care
va conþine contravenþiile care vor intra
sub incidenþa legii, precum ºi procesul
verbal ºi planul de conformare. Azi ne
mai lipsesc doar douã avize, iar sãptã-
mâna viitoare vom intra cu hotãrârea
în Guvern, inclusiv cu anexa care conþine
cele peste 500 de contravenþii pentru
care nu se vor aplica în mod automat
amenzi”, a spus Laufer.

El a prezentat un bilanþ al activitãþii
ministerului pe anul trecut, începând cu
înfiinþarea instituþiei ºi a celor 8 agenþii
regionale, precum ºi a consiliului con-
sultativ regional la nivel de antrepre-
noriat.

Totodatã, legea parteneriatului pu-
blic-privat a fost modificatã în decem-
brie 2017 ºi în aceastã perioadã se lu-
creazã la normele de aplicare, care vor
fi gata în februarie, a mai anunþat minis-
trul. Ministrul pentru Mediul de Afaceri
a prezentat bilanþul activitãþii ºi în urmã
cu douã zile, în ºedinþa de Guvern.

Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã (ANCPI) a înregis-
trat, prin Programul naþional de cadastru
ºi carte funciarã 2015-2023 (PNCCF),
587.013 de imobile, dintre care
192.606 în anul 2016 ºi 386.298 în
anul 2017, informeazã ANCPI.

“Astfel, datoritã funcþionãrii insti-
tuþiei în regim de autofinanþare, suma
alocatã fiecãrei primãrii va creºte la

155.000 de lei, iar autoritãþile locale
vor putea semna contractele de finan-
þare cu oficiile de cadastru ºi publicitate
imobiliarã (OCPI) de la sfârºitul lunii
ianuarie”, spun reprezentanþii ANCPI.

Prin Programul naþional de cadastru
ºi carte funciarã 2015-2023 (PNCCF),
în anul 2017, ANCPI a semnat, prin
oficiile teritoriale, contracte de finanþare
cu peste 2.000 de primãrii din mediul

rural. Astfel, fiecare comunã care a reuºit
sã încheie contracte de prestãri servicii
cu persoane fizice ºi juridice autorizate
a primit 150.000 de lei pentru realiza-
rea lucrãrilor de cadastru general, gratuit
pentru cetãþeni.

Totodatã, în 2017 ANCPI a publicat
lista celor 660 de unitãþi administrativ-
teritoriale (UAT) din mediul rural, în care
vor începe lucrãri de înregistrare siste-
maticã a imobilelor la nivelul întregului
UAT, care vor fi achitate din fonduri euro-
pene, în cadrul Programului Operaþional
Regional (POR) 2014-2020.

În 2018, ANCPI va demara pro-
cedurile pentru scoaterea la licitaþie a
imobilelor din cele 660 de comune, care
vor fi înregistrate în evidenþele de cadas-
tru ºi carte funciarã cu ajutorul fondurilor
europene, urmând ca acestea sã fie îm-
pãrþite în trei loturi. În prezent, din totalul
de 3.181 de UAT-uri din România, 38 de
comune sunt cadastrate integral, iar în
alte 189 de comune se desfãºoarã lu-
crãri de cadastru general la nivel de UAT.
Totodatã, au fost finalizate lucrãrile în
1.785 de sectoare cadastrale din 582
de UAT-uri ºi sunt în desfãºurare lucrãri
de cadastru general în 15.195 de sec-
toare cadastrale din 1.741 de UAT-uri.

Fondurile de pensii private obliga-
torii aveau active în valoare de apro-
ximativ 39,765 miliarde de lei, la 31
decembrie 2017, în creºtere cu
26,30% faþã de nivelul de la 31
decembrie 2016, potrivit datelor Auto-
ritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF). Titlurile de stat deþin cea mai
mare pondere în cadrul activelor, de
24,42 miliarde de lei, respectiv
61,43%. Pe locul doi de aflã acþiunile,
cu 7,84 miliarde de lei (19,72%).
Depozitele bancare se situeazã pe
locul trei din acest punct de vedere,
cu 3,49 miliarde de lei, respectiv
8,80% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, valoarea
activului total al fondurilor de pensii
de pe Pilonul II era de 39,759 miliarde
de lei, la 31 decembrie 2017, iar va-
loarea activului net era de 39,741
miliarde de lei.

Fondurile de pensii private obliga-
torii aveau peste 7 milioane de partici-

panþi. Conform datelor ASF, de la înce-
putul colectãrii în sistem, au fost virate
contribuþii pentru 6,9 milioane partici-
panþi. În luna octombrie, au fost virate
contribuþii pentru 4,052 milioane
participanþi, iar pentru 2,969 milioane
nu au fost virate contribuþii. De ase-
menea, datele ASF aratã cã existã
125.676 de participanþi fãrã contri-
buþii.

Pe pilonul II sunt active urmãtoa-
rele fonduri de pensii: Metropolitan
Life Pensii, Aripi, AZT Viitorul tãu, BCR,
BRD, NN ºi Vital.

þine stadiul de repaus vegetativ, în cea
mai mare parte a þãrii, relevã prognoza
agrometeorologicã întocmitã de Ad-
ministraþia Naþionalã de Meteorologie,
pentru perioada 19 - 25 ianuarie.

Conform estimãrilor, în cultura
grâului de toamnã, rezerva de umidi-
tate pe adâncimea de sol 0-100 cm
va prezenta valori satisfãcãtoare,
apropiate de optim ºi optime, în
aproape toatã þara. Izolat, în centrul,
estul, nordul ºi nord-estul Moldovei,
precum ºi în centrul Dobrogei se vor
înregistra deficite de apã în sol.

Pe fondul temperaturilor scãzute
din aer ºi sol, la culturile agricole de
toamnã se va menþine stadiul de re-
paus vegetativ, în cea mai mare parte
a þãrii. Totodatã, în semãnãturile tar-
dive, cerealierele de toamnã aflate în
faza de rãsãrire ºi insuficient cãlite
vor prezenta vârful frunzelor brunifi-
cat (1-3 cm). La culturile de orz ºi grâu,
din cauza alternanþei îngheþ-dezgheþ
la sol, izolat va fi posibilã înregistrarea
fenomenului de ‘descãlþare’ a plan-
telor.

Specialiºtii noteazã, totodatã, cã,
în funcþie de data semãnatului, cultu-
rile de orz ºi grâu de toamnã vor par-
curge rãsãrirea, apariþia frunzei a treia
ºi înfrãþirea (20-100%). Sub aspect
fenologic, rapiþa se va afla predomi-
nant în faza de înfrunzire (7-11
frunze), starea de vegetaþie a plantelor
fiind în general medie ºi slabã.

Nu în ultimul rând, speciile pomi-
viticole îºi vor continua starea de re-
paus biologic în toate regiunile agri-
cole.

În condiþiile agrometeorologice
menþionate în prognoza de specia-
litate, lucrãrile în câmp vor fi sistate
temporar doar în zilele cu precipitaþii.

România a importat, în primele 11 luni din 2017, o cantitate
de þiþei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu
229.900 tep (3,4%) mai mare faþã de cea importatã în aceeaºi
perioadã din 2016, conform datelor centralizate de Institutul
Naþional de Statisticã (INS). Producþia de þiþei a totalizat 3,136
milioane tep, fiind cu 4,4% (143.500 tep) mai micã faþã de
cea din perioada ianuarie-noiembrie 2016.

Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-
ul Ministerului Energiei, se estimeazã o înjumãtãþire a producþiei

interne de þiþei, la aproximativ 2 milioane tone în 2030. Creº-
terea dependenþei de importuri nu poate fi evitatã pe termen
mediu ºi lung decât prin încurajarea activitãþii de explorare ºi
producþie, respectiv prin creºterea eficienþei în consumul de
carburanþi petrolieri, se menþioneazã în document.

De asemenea, se estimeazã cã producþia de þiþei îºi va
continua tendinþa de scãdere lentã între 2030 ºi 2050, de la
22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep). În scenariul ambiþios
de decarbonare combinat cu preþuri mici ale petrolului,
producþia de þiþei cunoaºte un punct de cotiturã în 2035,
începând de la care are loc o scãdere abruptã cãtre zero.

Rezervele dovedite de þiþei ale României se vor epuiza în
12-15 ani, la prezenta ratã de exploatare.

ANCPI va grãbi, în 2018, înregistrarea gratuitã a
imobilelor în evidenþele de cadastru ºi carte funciarã

Fondurile de
pensii private
obligatorii au
încheiat anul
trecut cu active
în valoare de
39,76 miliarde
de lei

Daea: „Este o vreme foarte
bunã pentru agriculturã;
temperaturile ridicate au permis
culturilor de toamnã sã rãsarã”

Schimburile bilaterale au avut un aport
semnificativ la creºterea economicã de
7%, cea mai mare din UE, înregistratã
de România în anul 2017, a spus el
atunci.

“În anul 2017, România a avut cea
mai mare creºtere economicã din
Uniunea Europeanã, peste 7%. În acest
context, un aport semnificativ la
creºterea economicã o are creºterea
schimburilor bilaterale, care a atins un
nou record în anul 2017, cu un avans
de aproximativ 9% în primele nouã luni
ale anului ºi în principal datoritã
mãsurilor de guvernare implementate,
printre care se numãrã opt comisii mixte
interguvernamentale ºi zeci de misiuni
economice ºi forumuri de afaceri, atât
în þarã, cât ºi în strãinãtate, anul 2017
fiind cel mai productiv pentru România
din acest punct de vedere în ultimii 10
ani “, a afirmat Laufer în deschiderea
ºedinþei de Guvern.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri
a prezentat ºi câteva din þãrile cu care
România a atins un nou record istoric în
schimburile bilaterale. “Printre þãrile cu
care am atins un nou record istoric în
schimburile bilaterale se numãrã
Canada - 152% creºtere, Iran - 43%
creºtere, India - 30%, China - 23%,
Germania - 17%, Polonia - 19% ºi SUA -
12%, Federaþia Rusã -10%, aceste cifre

fiind date oficiale pe primele nouã luni
din anul 2017 “, a menþionat Laufer.

El s-a referit ºi la mediul de afaceri,
precizând cã în 2017 au fost înfiinþate
136.699 de noi societãþi, ceea ce în-
seamnã o creºtere de “aproximativ 30%
în plus faþã de anul 2016, când au fost
înmatriculate doar 105.982 de socie-
tãþi”. “Iar numãrul societãþilor radiate în
anul 2017 este de doar 82.295 în com-
paraþie cu 2016, când, sub guvernarea
tehnocratã, acest numãr a atins un
maxim al ultimilor ani, de 110.000 de
societãþi radiate”, a spus Laufer.

Ministrul a mai afirmat cã, la finalul
lui 2017, erau înregistrate “237.800 de
contracte de muncã full-time în plus, în
comparaþie faþã de anul 2016”.

Laufer: Guvernul ar putea aproba sãptãmâna
aceasta lista contravenþiilor din Legea prevenirii

România a importat
peste 7 milioane tone þiþei,
în primele 11 luni din 2017
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învãþãmânt

Elevii care încheie clasa a XII-a ºi
a XIII-a în varã au un început de an
2018 foarte interesant, asta pentru
cã ei vor trebui sã susþinã o primã
parte a examenului naþional de Baca-
laureat. Se vor susþine competenþele,
lingvistice ºi digitale, urmând ca pro-
bele scrise sã se desfãºoare vara. De
reþinut, în primul rând, faptul cã îns-
crierile pentru susþinerea examenului
în prima sesiune se pot face în sãptã-
mâna 29 ianuarie – 2 februarie a.c.

Prima sesiune a examenului na-
þional de Bacalaureat 2018 începe
luni, 12 februarie 2018, cu proba de
evaluare a competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba românã
(proba A).

Conform calendarului aprobat
prin ordin de ministru, proba va con-

tinua în data de 13 februarie ºi va fi
urmatã de evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare oralã în
limba maternã (14 - 15 februarie). În
zilele de 16, 19 ºi 20 februarie este
programatã evaluarea competenþelor
digitale (proba D), iar în perioada 21-
22 februarie se va desfãºura evalua-
rea competenþelor lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþionalã
(proba C).

Prima probã scrisã - Limba si lite-
ratura românã - Ea) - va avea loc luni,
25 iunie. Proba la Limba si literatura
maternã - Eb) este programatã marþi,
26 iunie, iar proba Ec) - proba obliga-
torie a profilului, miercuri, 27 iunie.
Ultima probã scrisã - la alegere a pro-
filului ºi specializãrii - proba Ed) - se
va desfãºura joi, 28 iunie.

Afiºarea primelor rezultate are ca
termen data de 4 iulie (pânã la ora
12:00) ºi e urmatã de depunerea con-
testaþiilor (orele 12:00 - 16:00). Între
5 ºi 8 iulie vor fi soluþionate contes-
taþiile, în timp ce afiºarea rezultatelor
finale este prevãzutã pentru data de
9 iulie. Cursurile pentru clasele a XII-
a ºi a XIII-a se încheie vineri, 25 mai.

A doua sesiune a examenului de
Bacalaureat 2018 are urmãtoarea
structurã: 10 - 13 iulie: înscrierea can-
didaþilor; 27 iulie: înscrierea candi-
daþilor care au promovat examenele
de corigenþe; 20 august: limba si lite-
ratura românã - proba Ea) - proba
scrisã; 21 august: limba si literatura
maternã - proba Eb) - proba scrisã;
22 august: proba obligatorie a pro-
filului - proba Ec) - proba scrisã; 23
august: proba la alegere a profilului
ºi specializãrii - proba Ed) - proba
scrisã; 24 – 27 august: evaluarea
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã -
proba A; 28 august: evaluarea
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã -
proba B; 29-30 august: evaluarea
competenþelor digitale - proba D; 30-
31 august: evaluarea competenþelor
lingvistice într-o limba de circulaþie
internaþionalã -proba C; 1 septembrie:
afiºarea primelor rezul-tate (pânã la
ora 12:00) ºi depunerea contestaþiilor
(orele 12:00 - 16:00); 2 – 5 septem-
brie: rezolvarea contestaþiilor. Rezulta-
tele finale se vor afiºa pe 6 septembrie
2018.

Încep înscrierile pentru Bac-ul de... iarnã!

Ministerul Educaþiei Naþionale a
aprobat criteriile de selecþie a liceelor
care pot deveni Centre de Excelenþã
în Tehnologia Informaþiei în cadrul pro-
iectului „Promovarea ºi susþinerea ex-
celenþei în educaþie prin dezvoltarea
competenþelor în disciplina Tehno-
logia Informaþiei”. Proiectul are ca
obiectiv asigurarea condiþiilor optime
de pregãtire ºi dezvoltare a elevilor
din clasele IX - XIII capabili de perfor-
manþe înalte (profil matematicã -
informaticã), prin înfiinþarea ºi opera-
þionalizarea a 60 de Centre de Exce-
lenþã în Tehnologia Informaþiei. Prin
intermediul acestui proiect derulat de
Ministerul Educaþiei Naþionale cu
sprijinul Guvernului Japoniei, fiecare
centru va beneficia de un laborator
IT dotat cu 26 calculatoare perfor-
mante ºi o tablã interactivã.

Procesul de selecþie este deschis
unitãþilor ºcolare din sistemul public
de învãþãmânt care pot asigura con-
diþii optime pentru funcþionarea aces-

tor centre. Pentru a fi eligibilã, o unitate
ºcolarã interesatã trebuie sã transmitã
ISJ/ISMB o scrisoare de intenþie prin
care îºi asumã: un program deschis
de cel puþin 10 ore/sãptãmânã adre-
sat copiilor din comunitate interesaþi
sã participe la activitãþi, pe o duratã
de cel puþin doi ani de la data punerii
in funcþiune a centrului. Activitãþile
vor implica în mod direct copiii, iar
inspectoratele ºcolare judeþene vor
aduce la cunoºtinþã ºcolilor din reþea-
ua judeþeanã/municipiu programul
centrelor selectate, care vor asigura
pregãtirea elevilor; fiecare cadru di-
dactic-resursã, format în cadrul
programului de pregãtire asigurat de
cãtre partenerul din Japonia, va asigu-
ra formarea a minimum 10 profesori
la nivel local, pe structura cursului
furnizat de cãtre experþii japonezi.
Aceºtia vor fi consideraþi, la rândul
lor, persoane-resursã pentru activita-
tea centrului ºi pot realiza activitãþi de
pregãtire cu propriii elevi, pe baza cu-

noºtinþelor asimilate în cadrul progra-
mului de instruire.

Procesul de selecþie va avea douã
etape. Prima etapã va fi realizatã de
fiecare inspectorat ºcolar judeþean/
ISMB pe baza a ºapte reguli ºi se va
încheia cu desemnarea câte unui
centru la nivelul fiecãrui judeþ/sec-
tor. Dintre criteriile care vor fi luate în
calcul se menþioneazã: existenþa unui
centru de excelenþã, înfiinþat conform
ordinului nr. 5577/2011, care desfã-
ºoarã activitãþi de excelenþã în do-
meniul IT la nivelul anului ºcolar
2017-2018, existenþa profilului mate-
maticã-informaticã, intensiv informa-
ticã ºi elevi cu rezultate la Olimpiada
Naþionalã de Informaticã în ultimii 3
ani (premii/menþiuni la fazele naþio-
nale). Etapa a II-a presupune o eva-
luare efectuatã de o comisie naþionalã
(stabilitã de MEN) în urma cãreia vor
fi selectate încã 13 centre la nivel
naþional, din regiunile mai puþin dez-
voltate, care obþin cele mai bune
punctaje ºi respectã principiul con-
form cãruia, în fiecare judeþ, nu pot fi
mai mult de douã centre. Implemen-
tarea proiectului „Promovarea ºi sus-
þinerea excelenþei în educaþie prin
dezvoltarea competenþelor în dis-
ciplina Tehnologia Informaþiei”
porneºte de la modelul japonez de a
preda aceastã disciplinã ºi de la
necesitatea înfiinþãrii în þara noastrã
a unor licee-CETI care sã ofere elevilor
o pregãtire avansatã, calificatã ºi cen-
tratã pe aptitudinile ºi nevoile lor de
instruire, respectiv pe stimularea crea-
tivitãþii.

Ministerul Educaþiei Naþionale a reglementat modalitatea de utilizare în unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul
Naþional de Evaluare ºi Examinare. Procedura a fost aprobatã prin ordinul ministrului
Educaþiei Naþionale, Liviu Marian Pop, ºi a fost inclusã în Regulamentul-cadru de
organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar.

Astfel, în funcþie de nevoile specifice fiecãrui ciclu de învãþãmânt, cadrele
didactice prin catedre/comisii metodice selecteazã auxiliarele didactice din lista
celor aprobate/avizate de CNEE. Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte,
care le prezintã adunãrii generale a pãrinþilor. Adunarea generalã a pãrinþilor hotãrãºte
susþinerea cadrelor didactice ºi a echipei manageriale a unitãþii de învãþãmânt
privind activitãþile, auxiliarele didactice ºi mijloacele de învãþãmânt utilizate în
demersul de asigurare a condiþiilor necesare educãrii copiilor/elevilor.

Ulterior, Consiliul reprezentativ al pãrinþilor/Asociaþia de pãrinþi din fiecare
unitate de învãþãmânt îºi exprimã acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare
propuse de cadrele didactice/catedre/comisii metodice ºi întreprind demersurile
necesare punerii în practicã a deciziilor luate de adunãrile generale ale pãrinþilor, cu
respectarea prevederilor legale în domeniul financiar. Cadrele didactice vor fi
informate prin intermediul consiliilor profesorale în legãturã cu aceste demersuri.

Într-un comunicat al Ministerului Educaþiei se reaminteºte cã rezultatele primei
sesiuni de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice au fost publicate în data de 5
ianuarie ºi au fost validate prin ordin de ministru. Suplimentar, a fost adoptatã ºi
procedura operaþionalã pentru reluarea procesului de aprobare/avizare a
auxiliarelor didactice care nu au fost acceptate din cauza nerespectãrii criteriilor
prevãzute de metodologia de evaluare.

La etapa judeþeanã a Concursu-
lui „Istorie ºi Societate în Dimensiune
Virtualã”, la secþiunea „soft” educa-
þional, premianþi au devenit urmãtorii
elevi: premiul I - Ecaterina  Stroea
(clasa a XI-a la C. N. „I.L Caragiale”
Ploieºti, prof. Carmen Bãjenaru) ºi
Alexandru Ilaºi (clasa a X-a la C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieºti, prof. Maria
Mariana Gheorghe); premiul III – An-
drei Platon (clasa a XI-a la  C. N. Militar
„Dimitrie Cantemir” Breaza, prof. Dan
Ionescu).

Menþiuni au obþinut: Ionuþ Dinu
(clasa a XII-a la C. N. „Nichita Stãnes-
cu” Ploieºti, prof. Mariana Sima),
Sabin Florin Cojocaru (clasa a IX-a la
C. N. Militar „Dimitrie Cantemir” Brea-
za, prof. Dan Ionescu), Robert Ioan
Alexandru Chivereanu (clasa a IX-a
la C. N. Militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza, prof. Dan Ionescu) ºi David
Lupu (clasa a X-a la C. N. Militar „Dimi-
trie Cantemir” Breaza, prof. Dan
Ionescu).

Tot în cadrul acestui concurs, dar
la secþiunea „web”, premiile au intrat
în posesia elevilor: premiul I – Adelina
Ionescu (clasa a X-a la C.N. „Mihai
Viteazul” Ploieºti, prof. Maria Mariana
Gheorghe), premiul II – Anca Cristea
(clasa a XI-a la C. N. „I.L Caragiale”
Ploieºti, prof. Laura Pandelache), pre-
miul III – Iuliana Gabriela Teodoraºcu
(clasa a X-a la C T. „Gheorghe Lazãr”
Plopeni, prof. Mariana Sima), premiul
III – Teotim Barbu (clasa a XI-a la

Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti, prof.
Nicoleta Radu), premiul III – Andreea
Alina Panait (clasa a IX-a la C.N. „Ni-
chita Stãnescu” Ploieºti, prof. Mariana
Sima), premiul III – Cãtãlin Sandu
(clasa a X-a la C. N. „I.L Caragiale”
Ploieºti, prof Laura Pandelache),  ªte-
fan Trandafir (clasa a XI-a la Colegiul
„Spiru Haret” Ploieºti, prof. Nicoleta
Radu), premiul III – Iustuin Teºcan
(clasa a XI-a la Colegiul „Spiru Haret”
Ploieºti, prof. Gheorghe Bîlbã).

Menþiuni, la secþiunea „web” au
primit: Alexandru Stanciu ªtefan (cla-
sa a X-a la Colegiul „Spiru Haret” Plo-
ieºti, prof. Gheorghe Bîlbã), Adrian Si-
mion (clasa a X-a la C. N. „Nichita Stã-
nescu” Ploieºti, prof. Mariana Sima),
Vlad Costin Necula (clasa a IX-a la C.N.
„N. Iorga” Vãlenii de Munte, prof. Mi-
hai Istudor ºi Mihaela Mircea), Cosmin
Cobzaru (clasa a IX-a la Colegiul „Spiru
Haret” Ploieºti, prof. Nicoleta Radu),
Ioana Alexandra Pârvu (clasa a XII-a
la C. N. „I.L Caragiale” Ploieºti, prof.
Laura Pandelache), Ioana Stãnilã (cla-
sa a XI-a la Colegiul „Spiru Haret” Plo-
ieºti, prof. Nicoleta Radu), ªtefan
Constantin (clasa a XI-a la C. N. „Nichi-
ta Stãnescu” Ploieºti, prof. Mariana
Sima), Rareº Burlacu (clasa a XII-a la
C.E. „Virgil Madgearu” Ploieºti), Rãz-
van Aron (clasa a IX-a la C. N. „Nichita
Stãnescu” Ploieºti, prof. Mariana
Sima), Elena Dãnilã (clasa a XI-a la
C.N. „N. Iorga” Vãlenii de Munte.

Mihail Marinescu

Învãþãmântul prahovean a rãmas mai sãrac
odatã cu trecerea în nefiinþã a profesoarei Adriana
Manolache. Nãscutã în aprilie 1956, Adriana
Manolache a slujit învãþãmântul ºi din postura de
inspector ºcolar pentru învãþãmântul preºcolar

din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, din 1990 ºi pânã în 2018. Atât
ca profesoarã, cât ºi ca inspector ºcolar, Adriana Manolache a obþinut respectul
tuturor celor cu care a lucrat, a colaborat, remarcându-se prin eleganþã, modestie,
sinceritate ºi, nu în ultimul rând, prin profesionalism.

„Echipa Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova anunþã cu durere încetarea
din viaþã a colegei noastre, prof. dr. Adriana Manolache, inspector ºcolar pentru
învãþãmântul preºcolar între anii 1990-2018, perioadã în care a slujit aceastã
instituþie cu înaltã þinutã moralã, cu profesionalism, colegialitate, cu demnitate. Ne
dorim ca, pe drumul plin de luminã pe care a pornit, sã o însoþeascã liniºtea,
dragostea ºi respectul tuturor celor care au cunoscut-o! Dumnezeu sã o odihneascã!”
(http://www.isj.ph.edu.ro/).

Premianþii Concursului „Istorie ºi
Societate în Dimensiune Virtualã”

Criterii de selecþie pentru liceele
interesate sã devinã Centre de

Excelenþã în Tehnologia Informaþiei

Mihail Marinescu

A fost reglementatã procedura de
utilizare a auxiliarelor didactice în unitãþile

de învãþãmânt preuniversitar

Mihail Marinescu

Mihail Marinescu

Tristeþe în învãþãmântul prahovean
A decedat profesoaraA decedat profesoaraA decedat profesoaraA decedat profesoaraA decedat profesoara
ADRIANA MANOLACHEADRIANA MANOLACHEADRIANA MANOLACHEADRIANA MANOLACHEADRIANA MANOLACHE, inspector, inspector, inspector, inspector, inspector
ºcolar pentru învãþãmântulºcolar pentru învãþãmântulºcolar pentru învãþãmântulºcolar pentru învãþãmântulºcolar pentru învãþãmântul
preºcolar la ISJ Prahovapreºcolar la ISJ Prahovapreºcolar la ISJ Prahovapreºcolar la ISJ Prahovapreºcolar la ISJ Prahova
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Serghie Bucur

PROGRAM spectacole 24 - 27 ianuarie 2018
Secþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia Dramã
Miercuri, 24 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu - Intrare gratuitã, în baza tichetelor care se ridicã de
la Agenþia de bilete a Teatrului  „Ce v„Ce v„Ce v„Ce v„Ce vor for for for for feeeeetttttele”ele”ele”ele”ele”, adaptare
de Dragoº Câmpan. regia: Dragoº Câmpan.  În distribuþie:
Nadiana Sãlãgean (Alice), Ioana Farcaº (Laura), Otilia Pã-
traºcu (Betty), Cristina Moldoveanu (Tina), Dragoº Câmpan
(Manolo), Bogdan Farcaº (Jesus).

Vineri, 26 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „„„„„The Night AlivThe Night AlivThe Night AlivThe Night AlivThe Night Alive”e”e”e”e”, de Conor McPherson.  Regia:
Cristi Juncu. În distribuþie:  Bogdan Farcaº (Tommy), Ioan
Coman (Doc), Ada Simionicã (Aimee), Paul Chiribuþã (Maurice),
Andrei Radu (Kenneth).

Duminicã, 28 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”„Job Interviews”, de Petr Zelenka. Regia: Alexan-
dru Mazgareanu. Cu: Oxana Moravec (Vera), Ioan Coman
(Fratele, Soþul, Poliþistul), Irina Antonie (Bea, Barbi, Fata din
cimitir), Karl Baker (Paul, Fotograful), Paul Chiribuþã (Tatãl,
Terapeutul), Crenguþa Hariton (Cumnata, Îngrijitoarea,
Magda), Alin Teglas (Bob, Administratorul).

Secþia RevistãSecþia RevistãSecþia RevistãSecþia RevistãSecþia Revistã
Joi, 25 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu

– „Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”, scenariul original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan
Mazilu. Light design: Alin Popa. Asistent regie: Robert Oprea.
Asistent coregrafie: Raluca Zeþu. Pregãtire muzicalã: Viorel
Gavrilã. În distribuþie: : George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu,
ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei Radu
(Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan
(Constantin Tanase), Manuela Alionte Frâncu (Elena
Lupescu), Cosmin Sofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu),
Daniela Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc),
Romeo Zaharia (Jean Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez),
Robert Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon Luminiþa),

Rodica Alexandru (Mona Cur-de-
fier), Petty Musa (Mimi Moft), Ro-
bert Anton (Terente) ºi copilul
Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu
ziare). Baletul Majestic, soliºti
balet: Loredana Bãdica ºi Rãzvan
Hanganu. Acompaniament pian
live: Ciprian Corniþa.

Sâmbãtã, 27 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „My F„My F„My F„My F„My Fair Lady”air Lady”air Lady”air Lady”air Lady”, textul ºi versurile: Alan Jay Lerner.
Regia: scenariul ºi lightdesign Alice Barb. Distribuþia: Calina
Epuran (Eliza Doolittle), Silviu Biriº (Henry Higgins), Ion Radu
Burlan (Alfred P. Dolittle), Karl Baker/George Cãpanu (Colo-
nelul Pickering), George Liviu Frâncu/Romeo Zaharia (Fred-
dy), Dana Vulc (Mrs.Pearce), Manuela Alionte Frâncu (Mrs.
Higgins), Mihaela Duþu (Mrs.Eynsford-Hill), Petty Musa
(Regina), Rodica Alexandru (Pupãzã), Lucian Vasilescu
(Cârciumarul), Rãzvan Hanganu (Gunoier 1), Robert Anton
(Gunoier 2), Baletul Majestic – Irina Mãcinic, Loredana
Bãdicã, Ioana Olaru, Tatiana Dor, Oana Humelnicu, Ionuþ
Mãcinic, Lucian Vasilescu, Robert Anton, Rãzvan Hanganu,
Soliºti ºi elevi ai Colegiului „Carmen Sylva” Ploieºti – Cãtãlina
Barbu, Lavinia Opriº, Ileana Popescu, Cristina Trandafir,
Cristian Boldorea, Andrei Petre, Mircea Ene, Alexandru
Bazavan, Mihai Iancu.

Secþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia Pãpuºi
Joi, 25 Ianuarie, ora 10:00; Duminicã, 28 Ianuarie, ora

10:30; ora 12:00  - Sala Teatrului pentru Copii – „„„„„AmnarAmnarAmnarAmnarAmnarululululul
fermecat”fermecat”fermecat”fermecat”fermecat”, adaptare de Cristian Pepino dupã H.C.
Andersen. Regia: Cristian Pepino. În distribuþie: Cãtãlin
Rãdulescu, Lãcrãmioara Bradoschi, Lucian Orbean, Paul
Niculae, Lizica ªterea, Carmen Bogdan, Liana Florescu
(voce), Mircea Cârlig (voce).

ªoferul opri în dreptul chioºcului
de la încruciºarea bulevardului Elisa-
beta cu Calea Victoriei ºi plãti „Univer-
sul” proaspãt apãrut, ziarul preferat al
doamnei prinþese, la fiecare cafea
matinalã. Vânzãtoarea – o femeie cu
mulþi copii, rãmasã vãduvã de rãzboi,
avea un cult uneori exagerat pentru
Doamna Cantacuzino-Enescu ºi,
timidã de felul ei, îºi refuzã categoric
îndrãzneala de a-l ruga pe acesta sã
punã o vorbã bunã, mãcar pentru a
strânge ºi arunca gunoiul, dimineaþa,
la groapã. „Spune-þi-i sãru-mâna
prinþesei, din partea mea, domnule!”,
vorbi femeia împingând ziarul fãcut
sul, pe ferestruica chioºcului. Omul
desfãcu gazeta, pe cercul volanului ºi
prinse din fugã fraza care îl interesa în
legãturã cu vizita primului ministru al
Ungariei, Dinnyes Lajos, reþinutã de re-
porter din declaraþia demnitarului
maghiar: „Opinia publicã ungarã este
recunoscãtoare guvernului României
pentru drepturile naþionale ºi cetãþe-
neºti acordate maghiarilor din Româ-
nia”! Prin urmare, Aitay Ladislau, Loþi
– cum îl rãsfãþa între patru ochi, amân-
doi – servanþi de tun în compania AA
care luptase la Cotu Donului, avea
acum încã un motiv – ireproºabil – sã
îi pãstreze prietenia de „fraþi de cruce”.
Acesta îi purtase vioara lui Bela Bartok,
îi îngijise ºi-i acordase pianul – vienez,
dãruit de un nepot al grofului Bruken-
thal – aºa cum, în epoca asemãnã-
toare, Romeo Drãghici îi ducea vioara
maestrului George Enescu, tulburat de
onoarea îngãduitã cu o simplitate
dezarmantã. Maºina frânã în curtea
Casei cu Lei, iar ºoferul ocoli palatul
pentru a ajunge în spatele imensului
imobil – în care comuniºtii mutaserã
sediul politic ºi al guvernului.

-Ei, ce spune jurnalul, domnule
Macrea?, se auzi în salon vocea
prinþesei.

-Nu l-am cetit, scumpã Prinþesã,
însã câteva slove îmi aminti de un
confrate de pe front, care, în repauzãri,
ne cânta la scripca lui doar cu douã
corzi, de ne fãcea sã ne tãvãlim pe jos,
de amãrãciune ºi dor de acasã...! Îmi
povestise cum îl însoþise, în tinereþe,
pe muzicantul lor, un domn Bartok,
care i se  lãudase cã îl cunoºtea pe
domnul Enescu...!

Aºezatã pe fotoliul îmblãnit, într-o
rochie de lânã, cu costiþe roºii pe fond
cenuºiu, Maruca luã ziarul, îl rãsfoi în
grabã ºi îl puse în suportul de presã,
mulþumindu-i aducãtorului pentru efort
ºi promptitudine. Începuse scrisoarea
cãtre Romeo Drãghici - omul de cea
mai serioasã ºi statornicã încredere
pentru dânsa ºi pentru Pynx, în care,
cu inima sângerândã, îi spunea,
implorând orice sacrificiu, sã ascundã,
cât mai repede ºi mai de negãsit, acele
cãrþi din biblioteca tatãlui sãu – un
discipol al filosofului Vasile Conta (cu
care petrecuse nopþi ºi dimineþi epoca-
le, animaþi de curentele nou ivite în
gândirea Occidentalã, dar ºi de uimi-
toarele stãri de lucruri în Rusia lui Tolstoi
ºi a Romanovilor), sã le scape de
„topitoria” fabricii cândva Letea, de la
23 august numitã (scuipã într-o parte,
scârbitã) „Steaua Roºie”.

Un oarecare reviriment trãiserã
împreunã soþii Enescu anul trecut,
înainte de a asasina Tronul ºi Monarhia
comuniºtii, din ordinul lui Stalin, mul-
þumitã vizitei domnului Mircea Eliade,
strãlucitul autor al Istoriei Religiilor ºi
somitate în materie, invitatã în
amfiteatrele universitãþilor occiden-
tale, pentru conferinþele cu ecouri infla-
matoare în ziarele Europei vestice, la

ceva vreme dupã aceasta, aceleaºi uºi
– ale vilei Le Cyittises, din Paris – le
deschiseserã pentru ciudatul ºi sar-
casticul Emil Cioran, ardeleanul care
uimea universitarii de la Sorbona, cu
franceza în care îºi tipãrea cãrþile sale
nihiliste, de un negativism atroce...

Domnul Eliade nu ascunsese
nimic, întrebat, desigur, cu eleganþa
princiarã, de Maruca, despre amorurile
lui cu Maitrey. „Nu credeþi cã v-aþi arun-
cat în graþiile unei nebunii teribile, dom-
nul meu?”, interogã musafirul, Dom-
niþa, turnând, jumãtate paharul de
cristal, din coniacul franþuzesc coman-
dat anume pentru cunoscuþii din Ro-
mânia. „Ce naiba v-a împins în braþele
acelei femei grase ºi scunde?”,
prelungi vorba Maruca, pe coarda unui
surâs amical, totuºi de o speþã cu
substrat; femeile versus femeile! Eliade
zâmbise. Desfãcuse întrebarea
Marucãi în ideile altminteri plasate
inteligent. O secvenþã din acele amo-
ruri sclipise în memoria lui de roman-
cier versat, de unde indianca îl privea
goalã, întnsã pe somiera numai pentru
aºa ceva rezervatã. Dacã ar avea cum
sã treacã „poza” asta în memoria ei
(el, ºamanul, nu?). „Prinþesã, Maitrey
m-a iubit dumnezeieºte... Am scris un
roman, îi poartã numele, acesta este!
Vi-l fac cadou!”, îi intinse cartea mu-
safirul, scoþând pipa din tocul ei. „În
cazul acesta, recunoscãtoare pentru
o asemenea surpriza, deosebitã ºi
onorantã, mã voi lãmuri singurã, cum
ºi în ce a constat, sã mã iertaþi, scan-
daloasa aventurã eroticã...!

Eliade se pierdu o clipã, rãmas cu
ochii lui miopi pe grumazul ºi chipul de
faraoanã ale încã senzualei prinþese,
cu gândurile zburate când la Cantacu-
zino, când la Enescu. Se ascunse însã
dupã scuza cã uitase sã aºtearnã
câteva cuvinte drept autograf, pentru
Maruca prilej de tandrã jubilaþie, nu
fãrã o secretã dorinþã de a-i ghici sen-
timentul rãmas în umbra tãcerii salo-
nului cu puþine ºi modeste mobile
aranjat.

Rândurile cãtre domnul Romeo o
readuc în conacul din Tescanii în care
ruºii mãrºãluiesc ºi vandalizeazã
conacul-palat acum pustiu, ajuns
crescãtorie de pãsãri ºi cãruia, tovarãºii
i-au  anunþat o destinaþie de-a dreptul
apocalipticã: sediul Staþiunii de Maºini
ºi Tractoare al colectivei agricole cãreia
localnicii îi spun deja, pe numele
adevãrat: colhoz. Avocatul cu veleitãþi
de meloman le-a jurat credinþã, pânã
acolo încât, dacã Dumnezeu le ocro-
teºte plecarea în Apus, el îi va însoþi
pânã la capãtul vieþii lor! „Aþi lua-o pe
Alice cu domnia voastrã, prinþesã?”, ar
fi îndrãznit o astfel de curiozitate,
Drãghici. Dar ºtia ce prãpastie s-a sãpat
între mamã ºi fiicã, ce gol imposibil de
acoperit mãcar cu puntea afecþiunii
maternale, pecetluit de enunþul judiciar
care o rupsese de toatã averea Can-
tacuzinã. Alice se face propria luntre,
pentru a scãpa de sub ocupaþie – cãci
într-asta a cãzut România, þarã
capabilã sã întoarcã armele contra
nemþilor, pe care acum Stalin se rãzbu-
nã crunt, luând-o în stãpânire; pe
Mareºal îl avea undeva, în dosul unor
gratii pãzite de kalaºnikoave, ascuns.

-Prinþesã, presupun cã îmi veþi
îngãdui o revedere cu Maestrul... Sã-l
ºi ascult...!

 -Iatã-mã, monºer Mircea...! Ce
onoare pentru noi!, spuse Enescu palid
la figurã, luându-l de braþ cu ceremo-
nialul bucurosului de oaspeþi...!

Galeria de Artã a Ploieºtiului reia
stagiunea expoziþionalã, cu SALONUL
DE IARNÃ – al iernii nu prea iarnã dintre
2017 ºi 2018 - într-o superbã desfãºu-
rare de lucrãri – numeroase apte de cali-
ficativul opere sau capodopere. Dã-
riurea ºi pasiunea cumulându-se sub
apãsarea trecerii anilor, a vieþii ºi a ne-
merniciilor semãnate de semenii îndri-

tuiþi sã ne însenineze existenþa mãcar
decent, respirã prin toate aceste picturi
ºi câteva sculpturi, în tonalitatea opti-
mismului robust, fãrã de care Arta nu
este în continuare posibilã!

Nume prestigioase, artiste ºi artiºti
– membri de renume ai Filialei Prahova
a Uniunii – breaslã de profil din Româ-
nia, au fost prezente / prezenþi în aceas-
tã fericitã conjuraþie a culorilor ºi formelor,
fascinaþie pentru toatã luna ianuarie
2018, în spaþiul extrem de familiar al
consacratei instituþii din Bulevardul Re-
publicii. O orã petrecutã între cele aproa-
pe 50 de exponate a însemnat pentru
mine încã un câºtig estetic, încã o co-
moarã preluatã cu sufletul ºi mintea ºi
inima, încã un motiv de speranþã în
virtuþiile Frumosului reflectat de picturi
ºi de compoziþii volumice.

De regulã, pictura a dominat ºi acest
orizont artistic, ca un semn al predispo-
ziþiei faþã de culorile asamblate în su-
prafeþe, linii, planuri ºi nuanþe, fiecare
tablou numindu-ºi autorul / autoarea,
graþie vocaþiei semnatarilor, a stilurilor
deja infuzate în memoria publicã
vizualã. Fiindcã e de ajuns sã zãboveºti
o clipã pe un peisaj (în alb ºi arãmiu sau

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de SALONUL DE IARNÃ ’17-’18

vag pãmânt ars) ºi sã-þi ºi aminteºti
numele pictorului: Marcel Bejgu („Dimi-
neaþã de Iarnã”). Clipa þi-e suficientã sã
îþi aduci imediat aminte de cãutãrile ºi
tuºele aºternute febril de penelul d-nei
Camelia Profirescu, precipitat în a fixa
secunda hibernalã în care sunt aºteptaþi
melomanii pe strada Anton Pann, sã
urce scãrile Filarmonicii „Paul Constan-
tinescu”, pentru o searã Valentin Gheor-
ghiu sau Ioana Maria Lupaºcu sau
Gabriel Croitoru („Strada Filarmonicii,
iarna”)! Fie ºi în simpla rotire a retinelor
peste paleta Floricãi Ionescu, în împere-
cheri coloristice filozofice, ºi nu îþi scapã
armonia  „Luminii de Februarie”. Cãlã-
toria pe simezele Galeriei UAP odatã
începutã, prizonier al ei, te duce hãt, în
alte lumi – singurele care te scapã, pen-
tru o zi sau mai multe, de griji, de preju-
decãþi ºi de acel alter-ego pe care încerci
sã þi-l înseninezi pentru binele amân-
dorura. Iatã un „Undeva, cândva” – mis-
terul lui Miltiade Nistoroiu; „Natura sta-
ticã” marca Victor Munteanu; metem-
psihotica „Luminãria” a lui Tiberiu Adet;
baudelairiana „Catedralã fãrã vitralii” –
nevinovata cuºcã pentru pãsãrile
pãdurii cuprinsã de glaciaþiune, a lui
Florin ªuþu; „Velier-ul la Cavarna”, tras
lângã stâncã de Constantin Mazuru.
Începe o altã revelaþie, cu adumbriri ºi
iluminãri din „Carnaval la Veneþia”, ad-
mirând portretul femeii din „Dupã car-
naval”, acapartã de plãcerea patului, în
viziunea Mihaelei Ilie. Treci sub suflul
altui fior, în faþa femeii din „Oglinda din
vitrinã”, a lui Valeriu Scãrlãtescu. Urci
spre kafkianul „Spirit sufy”, vãzut de
Manuela Toderaºu, dar trebuie sã
traversezi prin „Poarta roºie din San-
torini”,  artã picturalã Veniamin Camins-
chi. ªi tot pe-aci mergând, dai cu ochii
de „Iminenta” („Iminenþa”?) lui Anghel
Cristian, de „Pustiul” cu nuanþe sodomi-
zante, lucrat faustian, de Dragoº Mincu-
lescu, de emoþionanta „Casã pãrinteas-
cã”, a lui Tãnase Mocãnescu ºi simþi
cum încremeneºti la un pas de nubila
incandescentã „Edith” – hamletianã ºi
super(b)-eroticã, întrebând (i-am simþit
persuasiunea): - Cine eºti tu, de îmi
vorbeºti? Am tãcut („þinuta” ei mã obli-
gase) ºi am plecat mai departe. Sã pri-
vesc „Arborele” Anei Maria Barbos,

„Vitraliul” Anei Opriºoreanu, enigmatica
„piramidã” cu peºti intitulatã (curios)
„Alfabet”, de autorul lui, Petre Sandu,
de „Zbor”-ul Marianei Voicu. Cu reve-
renþa pe care fostul elev o face în faþa
profesorului sãu, m-am înclinat în faþa
celei mai mici picturi din tot Salonul, pe
care suportul ºi rama au mãrit-o cosmic
ºi valoric, semnatã de Maestrul meu la
clasa de Graficã ºi Picturã a ªcolii
Populare de Arte a anilor 1972-1977,
venerabilul Ovidiu Paºtina! Pictura se
numeºte „Iarnã”, miniaturalã dar conta-
gios expresivã, eternizând clipa oricãrei
ierni a vieþii oricãruia dintre noi!

Salonul de Iarnã e la apogeu. Si-
mezele lui continuã sã magnetizeze. Sa-
doveniana „Poartã” a poetului Corneliu
Cubleºan te aruncã pe undeva ºi prin
grãdina socrului lui „Ion” al lui Rebreanu,
ºi prin lumea preotului Agârbiceanu, dar
ºi-ntr-a lui Moromete al lui Marin Preda.
Treci, brusc, într-un colþ de Ev Mediu, oprit
în faþa unei relicve din Mediaºul acelor
vremuri, unde penelul ºi imaginaþia lui
Valter Paraschivescu s-au întors cu o
stenicã privire picturalã. Fermecãtorul
Brad de Crãciun este fascinant transpus
de Elisabeta Stãnciulescu, în sinteticul
tablou „Crãciun”, iar Emil Craioveanu
redeschide „catalogul” tematicii sale
filosofice, cu „DIG.Palimpsest”. Recon-
fortantul „Autoportret” al Adrianei Brãi-
leanu aduce un strop de emulaþie ºi
confort, precum izbuteºte Carmen
Bãlan în „Maternitate” – temã în declin
pentru viitorul populaþiei României.
Cãtre finalul expoziþiei, întâlnim douã
pasteluri de Emanuela Ceapã, „Lacus-
trã” ºi „Casa Învãþãtorului”, portretul de
soginte van-dyickã „Omul cu turbanul
roºu”, de Mirela Petria, „Iarna pe Valea
Rea”, a Mariei Urian, „Natura îngheþatã”
a Geaninei Sfinteº, precum ºi „Flori-le
de Varã” pictate de Speranþa ªtefãnes-
cu. Un The end, dupã ce amntim de „Ca-
sa cu arcade” ºi „Acoperiþul roºu”,
semnate Marilena Ghiorghiþã, de pe sub
care sculptorii prezenþi în Galerie
semnaleazã ataºamentul lor artistic:
Nicolae Lupu, cu excelentul, viul bust al
„Reginei Maria a României”, Lucreþia
Milea cu „Interferenþe”  ºi Mihail Manta
cu hermetica „O poveste”.

Serghie Bucur
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Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii, s-a întâlnit
cu preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate, Laurenþiu Mihai ºi reprezentanþii acestei
instituþii pentru a discuta propunerile de  debirocra-
tizare a actului medical care urmeazã sã fie cuprin-
se într-o Ordonanþã de modificare a Legii nr. 95 a
Sãnãtãþii. Ministrul Sãnãtãþii a verificat ºi stadiul
implementãrii mãsurilor de debirocratizare  a ac-
tului medical deja stabilite sã fie prevãzute în noul
Contract Cadru de acordare a asistenþei medicale
în anul 2018.

În cadrul întâlnirii s-au luat în discuþie o serie
de mãsuri cu rol de  debirocratizare ºi optimizare a
activitãþii cadrelor medicale, în scopul  asigurãrii
unui acces mai bun al pacienþilor la serviciile
medicale.

În acest sens, este în curs de finalizare un pro-
iect de modificare a Legii 95/2006 care va redefini
medicul prescriptor, în sensul cã responsabilitatea
prescrierii de medicamente compensate pe bazã
de scrisoare medicalã va reveni medicului care a
elaborat schema terapeuticã, în cazul în care reþeta
prescrisã respectã schema de tratament. Totodatã,
vor fi revizuite ºi protocoalele terapeutice aprobate
prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, în
sensul facilizãrii accesului pacienþilor la tratamente,

prin extinderea categoriilor de medici prescriptori.
Prin modificãrile legislative menþionate se are

în vedere ºi reglementarea situaþiilor în care medicii
de familie prescriu medicamente pe bazã de scri-
soare medicalã pentru tratamente a cãror iniþiere
ºi continuare intrã în obligaþia medicilor din
specialitãþile clinice, conform protocoalelor tera-
peutice.

De asemenea, a fost propusã o modificare în
sistemul informatic, astfel încât calitatea/categoria
de asigurat modificatã în sistem sã îºi producã
efectele din ziua în care a fost operatã în platforma
informatica (PIAS), cu excepþia datelor referitoare
la naºtere ºi la deces. În acest fel, se evitã situaþiile
în care prescripþiile ºi serviciile medicale acordate
pe baza informaþiilor din sistemul informatic sunt
imputate furnizorilor.

Una dintre mãsurile propuse prevede elimina-
rea obligativitãþii medicilor de a transmite cãtre sis-
temul informatic al Dosarului Electronic de Sãnã-
tate datele medicale ale pacienþilor care declarã în
scris cã, din motive de conºtiinþã sau religioase, nu
doresc ca aceste date sã fie stocate.

În proiectul Contractului-cadru care reglemen-
teazã condiþiile acordãrii asistenþei medicale, a
medicamentelor ºi a dispozitivelor medicale în

cadrul sistemului de asigurãri socia-
le de sãnãtate în anul 2018 se intro-
duc, de asemenea, o serie de preve-
deri de debirocratizare a activitãþii
furnizorilor de servicii medicale ºi
de creºtere a accesului asiguraþilor la medica-
mente ºi servicii paraclinice finanþate de CNAS.

Astfel, se renunþã complet la documentele pe
hârtie în cadrul procesului de contractare a ser-
viciilor medicale ºi se eliminã obligaþia furnizorilor
de a mai completa formulare tipizate pe hârtie în
activitatea curentã. Aceastã mãsurã va duce la
creºterea timpului efectiv acordat de cãtre medici
pentru consultarea pacienþilor.

De asemenea, noul Contract-cadru va
prevedea faptul cã reþetele ºi biletele de trimitere
la analize vor fi  onorate de orice farmacie sau la-
borator de pe teritoriul þãrii. În prezent existã res-
tricþia ca  farmacia sau furnizorul de servicii para-
clinice  cãruia i se adreseazã asiguratul sã fie în
contract cu aceeaºi casã de sãnãtate cu care se
aflã în contract ºi  medicul care elibereazã reþeta
sau biletul de trimitere.

O altã modificare în Contractul – cadru prevede
ca, în cazul în care medicul de familie nu va reuºi
sã-ºi gãseascã un înlocuitor pentru perioada plecãrii

O persoanã stresatã
cautã soluþii, cineva ajuns

la stadiul burn-out

abandoneazã lupta

Deºi are ca punct de plecare stresul,
starea de burn-out este o afecþiune cu
totul diferitã. ”A fi stresat înseamnã a te
confrunta cu prea mult: prea multã pre-
siune, prea multe responsabilitãþi, o soli-
citare permanentã care depãºeºte pute-
rile fizice ºi psihice ale individului. Cu
toate acestea, o persoanã stresatã are
în continuare convingerea cã, dacã ar
dispune de mai mult timp ºi de mai multã
energie, ar putea face faþã situaþiei. Sin-
dromul burn-out se caracterizeazã mai
ales prin insuficienþã: senzaþia cã nimic
nu este suficient de bun, cã orice gest
sau orice efort, oricât de mare ar fi, sunt
în zadar”, explicã specialistul.

Trebuie sã þinem cont de faptul cã
simptomele stresului sunt destul de
vizibile ºi, cã drept urmare, majoritatea
oamenilor le pot recunoaºte. În schimb,
simptomele oboselii cronice sunt subti-
le, mai ales în fazele ei incipiente. Mai
târziu, în fazele avansate ale instalãrii
stãrii de burnout, cu toate cã simptome-
le devin clare, afecþiunea devine mult
mai greu de tratat.

Iatã cum puteþi face diferenþa între
stres ºi sindromul burn-out, potrivit psiho-
terapeutului Monica Burcea:

Simptomele stresuluiSimptomele stresuluiSimptomele stresuluiSimptomele stresuluiSimptomele stresului
-implicare excesivã în rezolvarea tu-

turor problemelor, fapt ce atrage dupã
sine suprasolicitare fizicã ºi psihicã, con-
sum mare de energie

– senzaþia permanentã cã toate
problemele necesitã soluþii urgente fapt
ce genereazã hiperactivitate

– supraexcitare emoþionalã datora-
tã nevoii de a rezolva, de a gãsi soluþii

– afectare fizicã datoratã pierderii
constante de energie

– accentuarea unor condiþii medi-
cale nefavorabile: hipertensiune, atacuri
vasculare, boli de inimã, ulcer, migrene,
cancer, alergii, astm, artritã reumatoida.

Simptomele sindromuluiSimptomele sindromuluiSimptomele sindromuluiSimptomele sindromuluiSimptomele sindromului
burn-outburn-outburn-outburn-outburn-out

– pierderea motivaþiei, a speranþei

ºi a idealurilor datoritã senzaþiei de “co-
pleºire” pe care persoana o simte în ciu-
da muncii susþinute

– lipsa implicãrii, dezangajare, a-
bandon ºi incapacitatea de a se bucura
de reuºite

– senzaþia de amorþire emoþionalã
– “nu mai simt nimic”

– piederea sensului, senzaþia cã
“totul este în zadar”

– starea de burn-out poate fi ade-
sea însoþitã de depresie. Fazele urmã-
toare se pot croniciza dacã nu se iau
mãsuri din timp.

De ce apare

sindromul burn-out ?

Cauzele sindromului burn-out sunt
multiple ºi pot fi legate de locul de mun-
cã, de stilul de viaþã ºi chiar de tipul de
personalitate. Conform specialistului,
cele mai des întâlnite sunt:

• Tendinþele perfecþioniste; con-
cepþia cã nimic nu este suficient de bine
fãcut sau bun. Perfecþionismul poate fi
un aliat de pe urma cãruia putem obþine
avantaje pânã la un anumit punct. În
momentul în care se transformã din in-
strument în scop, ne deschide în mod
cert calea cãtre obosealã cronicã

• nevoia de a deþine controlul – le-
gatã direct de angajarea în rezolvarea a
cât mai multe probleme dar ºi de frica,
de reticenþã de a delega anumite sarcini
celor din jur

• aºteptãrile prea mari de la ceilalþi
– pot genera la un moment dat frustrare,
nemulþumire, pierderea entuziasmului

• munca în exces ºi lipsa aprecie-
rilor din partea celor dragi sau a ºefilor.
Lipsa aprecierii poate genera durere
psihicã, agresivitate pasivã, pierderea
sentimentului de mulþumire

• viziune pesimistã asupra pers-
pectivelor sinelui – pierderea încrederii
cã situaþia se va remedia, cã lucrurile se
vor schimba la un moment dat.

• efortul constant, crescut, dar fãrã
rezultate palpabile – genereazã senti-
mentul de neputinþã, epuizare psihicã
ºi fizicã

• “fuga” de conºtientizarea anumi-
tor aspecte din propria viaþã – adesea

Din cauza provocãrilor zilnice, ma-
joritatea oamenilor întâmpinã perioade
în care se simt copleºiþi de responsa-
bilitãþi, fãrã motivaþie, plictisiþi sau lipsiþi
de vitalitate încã de la primele ore ale
dimineþii. Însã când aceastã stare este
resimþitã zilnic, iar posibilitatea de a ieºi
din ea pare a fi îndepãrtatã, este foarte
probabil sã fie vorba de o afecþiune pe
cât de tãcutã pe atât de periculoasã:
sindromul burnout. Pe româneºte, s-au
consumat bateriile ºi persoana a ajuns
la capãtul puterilor. Sindromul burnout
poate fi însã tratat, dacã este identificat
din timp, scrie revista Doctorul Zilei.

În anii 1970, psihologul american
Herbert Freudenberger a menþionat
pentru prima datã o afecþiune care con-
sumã încet-încet toate resursele ener-
getice ale organismului, resimþitã ca o
ardere pe interior – sindromul burn-out.
Termenul a fost folosit pentru a exprima
starea psihicã a acelor categorii pro-
fesionale care, prin definiþie, sacrificã
foarte mult pe altarul profesiei: medicii,
piloþii, jurnaliºtii, angajaþii care lucrau cu
publicul. În zielele noastre însã, din ce în
ce mai multe meserii solicitã intens or-
ganismul uman atât din punct de vedere
fizic cât ºi psihic.

BURN-OUT, procesul
prin care omul arde cu
flacãra mare ºi apoi se

stinge ca un chibrit

Afecþiunea se dezvoltã lent, fãrã
simptome ºi duce la epuizare ºi retra-
gere socialã. Se manifestã printr-o stare
de apatie, dezinteres, lipsã de vitalitate
pentru activitãþi sau relaþii care în trecut

fãceau plãcere: relaþia cu partenerul de
viaþã, hobby-urile, relaþiile de prietenie.
Astfel, influenþa se resimte atât în viaþa
socialã cât ºi viaþa personalã. Monica
Burcea, psihoterapeut ºi trainer
formator.

Afecþiunea burn-out cunoscutã ºi
sub numele de suprasolicitare profesio-
nalã sau obosealã cronicã constã în
epuizarea fizicã, emoþionalã ºi mentalã
cauzatã de expunerea excesivã ºi
prelungitã la situaþii stresante. “Aºadar,
persoanele care suferã de burnout se
confruntã în prima fazã cu stres puternic
datorat presiunii de a rãspunde cerinþe-
lor profesionale ºi sociale. În timp, aceas-
tã acumulare constantã de stres con-
duce la pierderea interesului ºi a motiva-
þiei care au stat cândva la baza activitã-
þilor desfãºurate la locul de muncã sau
în familie”, explicã Monica Burcea, psi-
hoterapeut ºi trainer formator.

Sindromul burn-out

versus sindromul sãrãciei

Sindromul burn-out nu vizeazã o
anumitã categorie a populaþiei. Atât oa-
menii cu venituri ridicate cât ºi cei cu
venituri modeste sunt expuºi în egalã
mãsurã. În cazul celei de-a doua cate-
gorii, lipsa bucuriei, a entuziasmului pot
fi încurajate de senzaþia de prizonierat
în propria viaþã. ”Munca continuã pentru
plata facturilor ºi pentru supravieþuire
pot distruge încet dar sigur optimismul,
capacitatea de a gãsi bucurie în lucruri
mici, satisfacþia de zi cu zi. Sunt persoane
care luptã foarte mult pentru a reuºi sã
þinã sub control fie cheltuielile, provocã-
rile sociale fie sã învingã fie pecetea sã-
rãciei ºi sã-ºi creeze o viaþã mai bunã (în
cazul tinerilor)”, adaugã psihoterapeutul.

în vacanþã, pacienþii înscriºi pe lista medicului aflat
în concediu se vor putea adresa cabinetelor de
medicinã primarã din proximitate, desemnate de
medicul respectiv.

Pentru medicul de familie aflat la început de
activitate sau nou venit într-o localitate, perioada
acordatã  pentru a-ºi forma lista de pacienþi va fi
extinsã de la ºase luni la un an.

De asemenea, a fost propusã revizuirea
criteriilor de acordare a sporurilor pentru condiþiile
de activitate ale cabinetelor de medicinã primarã
ºi de specialitate din ambulatoriu, prevãzute în
Ordinul MS/CNAS nr. 391/187/2015.

„Noile mãsuri agreate vor fi introduse într-un
proiect de Ordonanþã care va fi supus aprobãrii
Guvernului în cursul acestei luni, pe perioada vacan-
þei parlamentare. Doresc sã creãm un sistem în
care medicii sã poatã oferi un act medical de cali-
tate, acordând mai mult timp consultaþiilor ºi dis-
cuþiilor cu pacienþii”, a declarat Florian Bodog,
ministrul Sãnãtãþii.

Mãsuri de debirocratizare a sistemului
de sãnãtate pentru un acces mai facil
al pacienþilor la servicii de sãnãtate

afundarea în muncã poate avea cauze
inconºtiente: fuga de sine, de o anumitã
suferinþã sau nemulþumire.

Cum ne ajutãm?

Din punct de vedere medical
menþinerea unei stãri prelungite de
suprasolictare profesionalã produce în
organism o serie de reacþii specifice care
deterioreazã activitatea organicã,
metabolicã, imunitarã ºi cardio-vascula-
rã. Ajutorul vine însã de la noi înºine.
Psihoteraputul Monica Burcea detaliazã
cele mai eficiente soluþii prin care puteþi
combate sindromul burn-out :

• Învaþã sã spui “nu”. Adesea pro-
gramul anumitor persoane se încarcã
datoritã faptului cã nu îndrãznesc sã
refuze sau sã delege din atribuþii. A ºti
sã spui “nu” este o dovadã de respect
faþã de propria persoanã, de realism ºi
de renunþare la sacrificul continuu de
sine.

• Acordã-þi timp sã îþi încarci bate-
riile. Momentele de relaxare sunt ade-
sea amânate sau lãsate la coada listei.
Refacerea resurselor prin concediu,
odihnã, sport, relaxare, deconectare,
pauze de tehnologie sunt neapãrat
necesare atunci când cerem foarte mult
de la noi înºine.

• Mãnâncã ºi dormi suficient. De-
privarea de somn creºte riscul expunerii
la depresie iar alimentaþia incorectã ge-
nereazã slãbiciune, devitalizare, apatie.
În momentele în care efortul fizic sau
psihic sunt maxime, o cantitate micã
de zaharuri este bine venitã pentru men-
þinerea energiei.

• Stabileºte-þi obiective clare ºi pre-
cise ºi raþionalizeazã-þi eforturile. Aºtep-
tãrile realiste ºi obiectivitatea sunt aliaþi
în relaþionarea cu familia ºi cu mediul
social. Nimeni nu este perfect: nici copiii,
nici ºefii, nici partenerul de cuplu.

• Renunþã la tendinþa de a îi învino-
vãþi pe alþii pentru nereuºitele personale.
Schimbarea viziunii asupra vieþii este
de foarte mare ajutor în cazul depresiei
ºi a oboselii cronice.

• Conºtientizeazã faptul cã tu
trebuie sã te ajuþi în primul rând. Sã aº-
tepþi o schimbare de la ceilalþi nu amelio-
reazã stresul sau oboseala cronicã.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Sindromul burn-out, inamicul ”tãcut” care consumã
toate resursele de energie ale organismului
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15:50 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Din dragoste pentru Roma” (f);
22:45 Poate nu ºtiai;
23:10 „Phoenix” (r);
01:10 Ieri-Azi-Mâine;
02:50 „Din dragoste pentru Roma” (r).
02:50 Poate nu ºtiai (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO 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 “Pira�ii din Caraibe: Pe ape ºi mai tulburi”;
23:00 „Lovitura” (f);
00:45 „Anotimpul Vrãjitoarei” (r);
02:15 La Mãruþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea ®;
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Mama” (f);

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Sã moarã Romeo”;
22:30 “Aºii din mânecã”
00:30 „Clinica” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Mama” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 “Nãzdrãvanii din pãdure 3”;
08:15 Ce spun românii )r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „De aici în eternitate” (r);
14:15 „Puterea credinþei” (r);

16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Trucurile pasiunii” (f);
20:30 „Casa de sticlã” (f);
22:45 „Tranzit” (f);
00:30 „Casa de sticlã” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Faþã în faþã cu pericolul;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Cum funcþioneazã diferite
maºinãrii;

11:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:50 Adevãrul despre Terra;
14:38 Maºinãriile lui Da Vinci;
15:26 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Faþã în faþã cu pericolul;
17:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
18:40 Vânãtorii de mituri –Generaþia urmãtoare;
19:30 Cosmosul;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Faþã în faþã cu pericolul;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã?
22:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum funcþioneazã Universul?
02:10 Faþã în faþã cu pericolul;
03:00 Maºinãriile lui Da Vinci.

TVTVTVTVTVR1R1R1R1R1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
08:30 Lumea azi;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 M.A.I. aproape de tine;

10:00 Zon@IT;
10:30 Banii tãi (r);
11:00 Cooltura (r);
12:00 Starea naþiei;
13:00 #Creativ (r);
13:30 Poveste dupã poveste;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Sibiu 825;
16:30 Festivalul Naþional de Folclor Ioan Macrea;
18:00 Exclusiv în România;
18:50 Teleenciclopedia;
19:45 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
23:05 Anchetele comisarului Antonescu;
23:35 Recurs la moralã;
00:35 Poveste dupã poveste (r);
01:00 Tezaur folcloric(r);
02:00 Zon@IT;
02:25 În grãdina Danei (r);
02:50 Vorbeºte corect! (r);
03:00 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 „Cireºarii” (r);
09:50 Poate nu ºtiai;
10:00 Mic dejun cu un campion;

11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Gala Umorului (r);
13:30 MotorVlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:00 Handbal feminin: Rapid Bucureºti – CSM
Bistriþa;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Bibliotecarii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Mythica: The Necromancer” (f);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Rãtãcitoarea: o nouã luptã”  (f);
00:20 „Phoenix” (r);
02:20 „Rãtãcitoarea: o nouã luptã” (r);
04:20 Memorialul Durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Supraveghetorul” (f);
11:45 Ce spun românii (r);
12:45 „Naufragiatul” (s);

15:30 „Nuntã în familia mea” (f);
17:30 „Face toþi banii” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
22:15 „O familie de coºmar” (f);
00:15 „Pira�ii din Caraibe: Pe ape �i mi tulburi” (r);
02:30 “Las fierbin�i” (r);
04:00 „Supraveghetorul” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Ghiceºte vârsta (r);
11:00 „Regele Ralph” (f);
13:00 Observator;
14:00 „Lassie” (f);

16:00 Observator;
16:45 „Dansul dragostei” (f);
19:00 Observator;
20:00 „Frumoasa adormitã” (f);
21:30 „Cpcanã pentru pãrin�i” (f);
00:00 „Sã moarã Romeo” (f);
02:00 Ghice�te vârsta (r);
03:00 “Dansul dragostei” (r);
04:30 „Barbie ºi surorile ei într-o poveste cu ponei”
(r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 „O femeie excentricã” (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Doamna din viaþa mea” (r);
14:15 „Trucurile pasiunii” (r);
16:15 „La Bloc” (f);

18:30 „Tipic masculin” (f);
20:30 „La limita extremã” (f);
23:00 „Resident Evil: Dispariþia” (f);
01:00 “La limita extremã” (r);
03:15 Cine A.M.

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

15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 Invenþii ºi investiþii – Jocurile minþii;
20:20 M;ega aeroportul – Cursã contra cronometru;
21:10 Secrete bine ascunse;
22:00 Dispariþii misterioase;
22:50 Nerecomandat celor slabi de inimã;
23:40 Maºinãriile lui Da Vinci;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?;
05:24 Cum se fabricã mâncarea?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Teleenciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 Viaþa satului (I) (live);

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 România mea;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Handbal feminin: HCM Rm.Vâlcea –
ASC Corona 2010 Braºov;
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 #eusuntromania;
19:00 „Secrete de rãzboi” (s);
19:50 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
20:41 Sport;
21:00 Eurovision 2018;
23:30 Garantat 100%;
00:00 Dosar România (r);
01:00 Ultima ediþie(r);
02:15 Cooltura (r);
03:05 Telejurnal (r);
03:55 Universul credinþei (r);
05:10 Recurs la moralã (r).

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

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme;
12:00 New York(r);
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Artista, dolarii ºi ardelenii” (f);
14:50 Poate nu ºtiai;
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
17:10 „Bibliotecarii” (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Artista, dolarii ºi ardelenii” (r);
21:25 Campionatul European de Handbal
Masculin;
23:10 Duelul pianelor (r);
01:10 D’ale lu’ Miticã (r);
02:00 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:40 Telejurnal TVR2 (r);
04:30 New York (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Naufragiatul” (r);
12:00 Ce spun românii (r);
13:30 „Face toþi banii” (r);

15:15 „Rocky III” (f);
17:15 „Sejur cu surprize” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Hobbitul: O cãlãtorie neaºteptatã” (f);
00:15 „Loviturã de graþie” (f);
02:30 „O familie de coºmar” (r);
04:00 Lecþii de viaþã (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Ghiceºte vârsta (r);
11:15 „Frumoasa adormitã” (f);
13:00 Observator;

13:30 „Capcanã pentru pãrinþi” (r);
16:00 Observator;
16:30 „Fructul oprit” (r);
19:00 Observator;
20:00 „Cavalerul negru: Legenda renaºte”;
23:30 „Copiii tatãlui” (f);
01:30 „Spartacus – ultima parte” (r);
03:15 „Cavalerul negru: Legenda renaºte”;
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Trucurile pasiunii” (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:00 „Puterea credinþei” (r);
14:00 „Tipic masculin” (f);
16:00 „La Bloc” (s);

18:15 „Sanctum” (f);
20:30 „Pearl Harbor” (f);
00:15 „Nimfomana Vol II” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Maºinãriile lui Da Vinci;

11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cele mai ciudate poveºti cu OZN-uri
din lume;
22:00 Adevãrul despre Terra;
22:50 Faþã în faþã cu pericolul;
02:10 Nerecomandat celor slabi de inimã;
03:48 Vânãtorii de mituri – ªofat periculos;
04:36 Vânãtorii de mituri – Explozie în apã;
05:24 Vânãtorii de mituri Generaþia urmãtoare
– Scaunul care te catapulteazã;
06:12 Vânãtorii de mituri Generaþia urmã-
toare– Pictura cu explozibil.
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30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,  Gh. Doja
nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

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

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

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

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

Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.

Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de locuit.
Tel. 0745616419.

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

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

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

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi a-
dulþi. Preþ neg. Tel. 0720908819.
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riera 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, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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

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

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

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

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

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

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat

Mislea, vând o clãdire
din cãrãmidã, parter + etaj, 287
mp la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.

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

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

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

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-

Ploieºti, ultrecentral,
vând apartament 2 camere, et1/
1, complet mobilat ºi utilat cu
mobilier nou + dependinþe (2
camere subsol), 2 locuri de
parcare cu poartã de acces,
suprafaþã totalã 64.49mp. Preþ:
55000 Euro. Tel. 0746261142.

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.
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Tel:

în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.
0743-002045.

Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-
în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând hotã de bucãtãrie -
100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
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Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Prestãri servicii

Vânzãri diverse

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
O sãptãmânã importantã la capitolul profesional.
Se contureazã o nouã etapã mai ales în relaþiile
cu ºefii. Sunt posibile modificãri în cadrul grupului
de lucru în care activezi, apar sarcini de lucru
noi, se schimbã unii ºefi, tu la rândul tãu poþi
deveni ºef. Se recomandã prudenþã, rãbdare,
discernãmânt.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Foarte interesant de urmãrit cum þi se modificã
filozofia de viaþã de-a lungul acestei sãptãmâni.
Mentalul tãu este orientat acum spre cu totul
alte abordãri ale vieþii ºi evenimentelor ei. Dialogu-
rile cu persoane erudite, participarea la semina-
rii, conferinþe, vizitarea târgurilor de sezon te
ajutã mult sã-þi liniºteºti atât mintea, cât ºi sufletul.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Se contureazã o nouã etapã financiarã vizavi de
banii ºi bunurile folosite ºi administrate în comun
cu alþii. Verificã bine tot ce þine de partea
financiarã personalã, revizuieºte bugetul
disponibil ºi traseazã noi linii de urmat. Unii pot
profita de avutul tãu, mai ales partenerul de
viaþã, rudele, colaboratorii din segmentul
profesional.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Tema sãptãmânii este legatã de relaþiile partene-
riale. Frãmântãrile dintre tine ºi ceilalþi se accen-
tueazã, ieºind acum în evidenþã destul de multe
hibe. Þine cont de tot ce te nemulþumeºte atât în
relaþia cu un partener de viaþã, cât ºi în relaþiile
profesionale. Este vremea marilor schimbãri ºi
situaþia nu mai poate continua ca pânã acum.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
La locul de muncã este multã forfotã. Se contu-
reazã schimbãri, colegi noi, sarcini de lucru noi,
modificãri legislative în domeniul profesional în
care activezi. Chiar dacã la prima vedere totul
pare confuz, greu de înþeles ºi acceptat pânã la
urmã vei reuºi sã te descurci foarte bine ºi sã te
adaptezi rapid.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Segmentul amoros îþi capteazã atenþia întreaga
sãptãmânã. Dialoguri importante cu cei dragi ºi
planuri comune pe termen lung. Sunt momente
unice, pentru cã acum se pot discuta deschis
toate hibele ºi toate dorinþele personale necesare
într-o relaþie sentimentalã. Fii deschis la ceea ce
îþi spun cei dragi ºi tu la rândul tãu deschide-þi
sufletul spre ei.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Perioadã foarte importantã în plan domestic,
deoarece se deschid etape noi, atât în ceea ce
priveºte spaþiul locativ, cât ºi în ceea ce priveºte
relaþiile familiale. Fiind momente astrale unice
este bine sã te gândeºti foarte serios la segmentul
familial ºi sã-þi trasezi planuri pe termen lung.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Relaþiile cu anturajul apropiat sunt foarte ani-
mate întreaga sãptãmânã. Energia astralã din
aceste zile predispune la discuþii importante cu
persoanele din acest anturaj, la reconfigurarea
tuturor acestor relaþii ºi la schimbarea filozofiei
de viaþã vizavi de relaþii în general. Schimbul de
informaþii este preþios, deci reþine cele aflate ºi
tu pe cât posibil vorbeºte cât mai puþin.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Noutãþi financiare, mai ales la secþiunea venituri
obþinute din munca proprie. Se deschid variante
noi de câºtig dintr-o activitate profesionalã
desfãºuratã la locul de muncã sau dintr-o
colaborare. Totuºi fii prudent în decizii ºi la
semnarea documentelor, pentru cã existã hibe
ascunse sau detalii insuficient prezentate.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Excelente momente pentru tine se contureazã
în aceastã sãptãmânã. Ai ºanse deosebite de a-
þi schimba radical planurile de viaþã, dar mai
ales propria ta fiinþã ºi felul în care te raportezi
la evenimentele înconjurãtoare. Stai de vorbã
pe îndelete cu tine însuþi ºi scoate la ivealã toate
nemulþumirile interioare.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Eºti foarte retras în aceste zile, fiind momente
favorabile dialogului interior ºi detaºãrii de
cotidian. Este foarte important sã analizezi serios
toate relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat,
pentru cã informaþiile obþinute prin cãi neconven-
þionale te vor ajuta sã progresezi pe toate pla-
nurile vieþii. Se pot evidenþia afecþiuni ale siste-
mului osos ºi articular ce ar necesita îngrijiri de
specialitate.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Interesant de urmãrit ce se petrece în relaþiile cu
prietenii. Se contureazã o etapã nouã, în sensul
cã de unii te vei desprinde definitiv în urma aflã-
rii unor informaþii despre aceºtia. Pe de altã par-
te, forfota din acest segment relaþional are rolul
de a-þi remodela concepþiile privitoare la prieteni
ºi de a te ajuta sã fii ceva mai selectiv cu oamenii
cãrora le acorzi încredere ºi sprijin personal.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

Administrator reþea
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Barman
Brodeza
Broker imobiliar
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor art.e din textile
Confecþioner asamblor art. din textile
Confecþioner textile
Controlor calitate în confecþii textile
Controlor calitate în confecþii textile
Croitor
Dulgher
Dulgher
Economist/contabil
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician de întreþinere în construcþii
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Formator formator
Frezor/strungar carusel/operator CN
Frezori
Inginer electromecanic
Inginer energetic
Inginer mecanic
Instalator
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lansator produse
Lucrãtor amenajãri interioare
Lucrãtor comercial

Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Macaragiu
Macaragiu
Maistru
Maistru c-tii civile
Maistru electromecanic
Manipulant mãrfuri
Maºinist la maºini pentru terasamente
Maºinist pod rulant
Maºinist pod rulant
Montator subansamble
Muncitor nec confecþii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Operator control nedistructiv
Operator introducere ºi prelucrare date
Operator maºini de debitat
Operator tãietor textile
Oþelar
Patiser
Sãpãtor
ªef linie confecþii textile
ªofer livrator
ªofer rabã 16 tone
ªofer tir
Spãlãtor vehicule
Strungar
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor tãietori
Sudori
Tehnician electromecanic
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor industrial

1
7

10
3
1
2
1
1
2
2
5
1
8
4
2

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

10

10
7
3
4
4
1
2
7
1
1
5

10
10
1
2
5
4
5

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

superioare
8 cls, atestat

medii
-

medii
 -

medii
medii

superioare
-

medii
-

sc generala
medii

min 8 cls
-

medii
-

medii
scoala prof.
scoala prof.

superioare medii
medii
medii
medii

scoala prof.
-

scoala prof.
-

calificare
-

medii
medii

superioare
medii

calificare
scoala prof.
scoala prof.

medii
medii

calificare
de specialitate

min 8 cls
scoala prof.

sc prof/ liceu

10 cls
medii
medii
medii
medii

scoala prof.
medii
medii
medii

scoala prof.
-

scoala prof.
-

medii
de specialitate

-
medii
medii

calificare
-
-

min 8 cls
experienta

-
calificare
min 8 cls

-
-
-

medii
-

medii
-

medii
-

scoala prof.
medii

calificare
scoala prof.

de specialitate
medii

-
liceu - profil tehnic

medii
-

experienta

2 ani
-
-
-
-

1 an
-
-

1 an
1 an
1 an

-
-

1 an
calificare

-
1 an

-
-
-

1 an
5 ani
3 ani

-
5 ani

-
1 an

-
-
-
-

3 ani
-
-

5 ani
3 ani
1 ani

-
3 ani

-
3 ani
1 an

calificare
1 ani

-

-
6 luni
3 ani
5 ani
5 ani

-
3 ani
6 luni

-
-
-

1-2 ani
-
-

1 an
-

5 ani
1 an
2 ani

-
-

calificare
2 ani

-
3 ani
6 luni

-
-
-

1 an
-

5 ani
-

2 ani
-

10
3 ani

-
1 ani
1 an
5 ani

-
3 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 det
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/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 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 ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned

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

Din acest an, absolvenþii înregis-
traþi la agenþiile pentru ocuparea forþei
de muncã ºi care se încadreazã în
muncã în termen de 60 de zile de la
absolvire pot solicita prima de inserþie
în cuantum de 1.500 de lei, ne infor-
meazã Agenþia naþionalã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Prahova. Astfel,
potrivit Legii nr.76/2002 privind sis-
temul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã,
absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt
ºi absolvenþii ºcolilor speciale, în vârstã
de minimum 16 ani, care, în termen
de 60 de zile de la absolvire, se înregis-
treazã la agenþiile pentru ocuparea
forþei de muncã ºi se angajeazã cu
normã întreagã pentru o perioadã mai
mare de 12 luni, beneficiazã, din bu-
getul asigurãrilor pentru ºomaj, de o
primã de inserþie egalã cu de 3 ori va-
loarea indicatorului social de refe-
rinþã1 în vigoare la data încadrãrii.

Prima de inserþie se acordã în do-
uã tranºe, astfel:

a) o tranºã egalã cu 50% din
cuantumul stabilit, la data angajãrii;

b) o tranºã egalã cu 50% din
cuantumul stabilit, dupã expirarea
perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiazã de prevederile
men•ionate anterior:

a) absolvenþii care, la data absolvirii
studiilor, aveau raporturi de muncã
sau de serviciu;

b) absolvenþii care se încadreazã
la angajatori cu care au fost în rapor-
turi de muncã sau de serviciu în ulti-
mii 2 ani, cu excepþia situaþiei în care,
pentru persoanele respective, aceºti
angajatori au beneficiat de stimulent
financiar în condiþiile Legii nr. 72/2007
privind stimularea încadrãrii în muncã
a elevilor ºi studenþilor, cu modificãrile
ulterioare;

c) absolvenþii instituþiilor de învãþã-

mânt faþã de care angajatorii au obli-
gaþia, potrivit legii, de a-i încadra în
muncã.

Persoanele care beneficiazã de
prima de inserþie au dreptul la menþine-
rea primei acordate ºi în situaþia în
care, în perioada de 12 luni de la anga-
jare, le înceteazã raportul de muncã
sau de serviciu la primul angajator ºi
se încadreazã, în termen de 30 de
zile, la un alt angajator, în condiþiile în
care încadrarea în muncã la cel de-al
doilea angajator se realizeazã în ace-
leaºi condiþii, respectiv cu normã întrea-
gã, pentru o perioadã mai mare de 12
luni.

ANOFM precizeazã faptul cã per-
soanele care nu au reuºit sã se înca-
dreze în muncã în termen de 60 de
zile de la absolvire, pot solicita indem-
nizaþie de ºomaj dacã:

- în termen de 60 de zile de la ab-
solvire s-au înregistrat la agenþiile pen-
tru ocuparea forþei de muncã judeþene
sau a municipiului Bucureºti; - la data
solicitãrii dreptului, nu au fost admiºi
sau nu urmeazã cursurile unei forme
de învãþãmânt, organizate ºi/sau acre-
ditate, dupã caz, în condiþiile legii;

- nu realizeazã venituri sau reali-
zeazã, din activitãþi autorizate potrivit
legii, venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinþã în
vigoare;

- nu îndeplinesc condiþile de pen-
sionare conform legii.

Indemniza•ia de ºomaj pentru
absolvenþi este în cuantum de 50%
din valoarea indicatorului social de
referinþã în vigoare ºi se acordã pe o
perioadã de 6 luni.

Mihail Marinescu

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul
reþelei EURES România, 926 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:

PortugaliaPortugaliaPortugaliaPortugaliaPortugalia – 330 locuri de muncã: 300 culegãtor zmeurã, 30
culegãtor zmeurã, mure •i afine;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 164 locuri de muncã: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician,
1 montator structuri (panouri) metalice;

DanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarca – 100 locuri de muncã: 100 lucrãtori în agriculturã –
culegãtori de mazãre;

GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 95 locuri de muncã: 28 •ofer de camion, 25 salvamar,
10 programator PLC, 4 bucãtar, 4 ospãtar, 3 electrician în construc•ii, 3
personal servire clien•i, 3 •ofer autobuz, 2 mecanic instala•ii sanitare, de
încãlzire •i climatizare, 2 montator instala•ii electrice, 2 personal întâmpinare
oaspe•i, 1 commis chef, 1 contabil, 1 inginer construc•ii civile, 1 macaragiu,
1 manager front office, 1 menajerã, 1 tehnician service, 1 tehnician sisteme
de încãlzire, 1 zidar;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie –55 locuri de muncã: 50 mãcelari, tran•atori,
fasonatori, împachetatori carne, 5 asistent medical;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 55 locuri de muncã: 20 lãcãtu• confec•ii metalice, 20 sudor,
15 culegãtor cãp•uni;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 30 locuri de muncã: 15 operator CNC, 15 forjor;
Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia – 30 locuri de muncã: 30 muncitor asamblare produc•ie

componente auto;
BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 28 locuri de muncã: 4 operator cnc, 3 •ofer camion, 2

electrician iluminat stradal, 2 macaragiu, 2 tehnician re•ele de
telecomunica•ii, 1 electrician reziden•ial, 1 inginer aplicatie, 1 inginer de
calitate industrial, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer materiale, 1 inginer
produc•ie, 1 instalator instala•ii tehnico-sanitare •i de gaze, 1 mecanic
autoturisme, 1 operator/ ambalator în industria alimentarã (ambalator
manual), 1 operator turnare metale, 1 programator cnc, 1 proiectant
mecanic, 1 tehnician de între•inere •i instalare, 1 tehnician hvac, 1 tehnician
testare;

Malta Malta Malta Malta Malta – 15 de locuri de muncã: 10 operator matri•e plastic, 5 special-
ist vânzari televizate;

FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda – 11 locuri de muncã: 10 mãcelar/tran•ator carne de pui,
1 ospãtar;

LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg - 10 locuri de muncã: 10 senior tehnician Chrome;
NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 2 locuri de muncã: 2 frizer;
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania – 1 loc de muncã: 1 manager vânzãri.

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

Absolvenþii pot beneficia de prima
de inserþie în cuantum de 1.500 de lei

926 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European
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cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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ii Muºchiuleþ de porc ºi ciuperci în sos cremos

Surcele

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

Lemne de foc

1. H-D-C-V 2. NÃRAVURI 3. BEÞIV-C 4. RIGID-UI; 5. TUN-AZI;
6. BULIMII; 7. DA-T-TT; 8. EI-U-RAA; 9. NORME-R;  10. TIPICARA.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Lemn de esenþã
moale

Mai

O cracã

Identic

Spãrgãtor de lemne

Lemn de esenþã tare
Urmãri!

Ultimele

vreascuri

Furnizori de lemne
de esenþã tare

Poftim!
Aºchie micã din frasin!

La  gater!

Trunchi subþire
de brad

A þãndãrii lemne

Lemn foarte uscat
(reg.)

Gina Iancu

Lemne care
nu ard

Grãmadã de lemne
pe care se ardeau în

antichitate morþii

Creaþie epicã în
versuri

Partea de jos orizon-
talã a tocului uºii

DICÞIONAR:
ZADÃ

Ion Frone
Repere!

Belea (pop.)

Arbori al cãror
lemn este folosit

în rotãrie

Unul dintre simþuri
Cadru medical

O mamã îi scrie un e-mail fiului ei:
Dragã Toni, Ce mai faci? Aici tuturor ne este dor de tine. Te

rog ieºi de pe calculator ºi coboarã în bucãtãrie sã mãnânci.
Cu drag, Mama

Cum faci bani cu Facebook-ul? Urmând trei paºi simpli:
1. Intri pe setãri cont
2. Dai click pe dezactivare cont
3. Te apuci de muncã...

Vreþi sã vã schimbaþi radical viaþa? Nu mai plãtiþi
abonamentul pentru internet!

Nimic nu spune mai clar ”sunt grasã” decât profilul tãu
de Facebook cu trei poze în care þi se vede doar capul.

Uneori femeile sunt atât de secretoase pe
site-urile de socializare. De exemplu la ce mã uit
acum:

“Prenume: Elena. Nume: ascuns. Data naºterii:
ascuns. Adresa de e-mail: popescu1994@mail.com”

Discuþie pe chat între un bãiat ºi o fatã. Fata:
- Tu ce computer ai?
- Pãi, am procesor Intel Core i7, de 3,3 Ghz,

Windows 7 64 bit, 8 Gb RAM, placã video nVidia GTX
690 B, 1 Terra HDD, dar tu?

- Eu am un laptop. Roz. Cu luminiþe...
Înainte, dacã supãrai pe cineva, erai chemat

la duel, iar acum te scot din lista de prieteni...
Niciodatã nu am vãzut cum plânge un bãrbat,

pânã nu i-am formatat hard-diskul!

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
1/2 muºchiuleþ de porc (partea din mijloc, fãrã capete),1/2 muºchiuleþ de porc (partea din mijloc, fãrã capete),1/2 muºchiuleþ de porc (partea din mijloc, fãrã capete),1/2 muºchiuleþ de porc (partea din mijloc, fãrã capete),1/2 muºchiuleþ de porc (partea din mijloc, fãrã capete),
15 ciuperci champignon mici, 2 cãþei usturoi, 1 lingura unt15 ciuperci champignon mici, 2 cãþei usturoi, 1 lingura unt15 ciuperci champignon mici, 2 cãþei usturoi, 1 lingura unt15 ciuperci champignon mici, 2 cãþei usturoi, 1 lingura unt15 ciuperci champignon mici, 2 cãþei usturoi, 1 lingura unt
1 ºi 1/2 linguri sos de soia (japonez, slab sãrat), 3 linguri1 ºi 1/2 linguri sos de soia (japonez, slab sãrat), 3 linguri1 ºi 1/2 linguri sos de soia (japonez, slab sãrat), 3 linguri1 ºi 1/2 linguri sos de soia (japonez, slab sãrat), 3 linguri1 ºi 1/2 linguri sos de soia (japonez, slab sãrat), 3 linguri
smântânã pentru gãtit (15% grãsime), 1 lingura ulei, piper negru.smântânã pentru gãtit (15% grãsime), 1 lingura ulei, piper negru.smântânã pentru gãtit (15% grãsime), 1 lingura ulei, piper negru.smântânã pentru gãtit (15% grãsime), 1 lingura ulei, piper negru.smântânã pentru gãtit (15% grãsime), 1 lingura ulei, piper negru.
MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Se taie partea din mijloc a muºchiuleþului (acea parte care are grosime

egalã) în felii de cca 1 cm (cam 10 felii). Se presara cu piper. Se taie picioruºul
ciupercilor. Pãlãriile se ºterg cu un ºerveþel înmuiat în apã cu lãmâie.

Într-o tigaie care sã cuprindã feliile de carne se încinge uleiul. Se adãugã ciupercile ºi se
soteazã la foc mai mare pânã se rumenesc frumos pe toate pãrþile. Se scot din tigaie. Se
aºeazã feliile de carne pe toatã suprafaþa tigaii, fãrã a le înghesui ºi se rumenesc pe prima
parte (max 2 minute). Întoarceþi feliile de carne sã se rumeneascã ºi pe a doua parte ºi tot
atunci puneþi ciupercile la loc în tigaie.
Când carnea e rumenã ºi pe a doua parte,
trageþi tigaia de pe foc.

Adãugaþi usturoiul strivit ºi ames-
tecaþi sã se acopere carnea ºi ciupercile
cu aromã lui. Adãugaþi untul ºi amestecaþi
pânã e topit complet ºi acoperã bucãþile
de carne ºi ciupercile. Puneþi tigaia la loc
pe foc ºi adãugaþi sosul de soia ºi
smântânã. Lãsaþi sã se inferbante scurt
pânã simþiþi cã sosul e vâscos (maxim 1
minut), fãrã însã a-l lãsa sã fiarbã viguros
ca sã nu se “taie”. Luaþi imediat tigaia de
pe foc. Gustaþi sosul de sare. Serviþi imediat
cu buchetele de broccoli ºi o lingurã de
orez basmati fiert.

Sãrbãtorim astãzi pe cei trei mari
dascãli ai lumii ºi Ierarhi Vasile cel Mare,
Grigore Teologul ºi Ioan Gurã de Aur.
Sãrbãtorim aceastã mare zi cu senti-
mente de recunoºtinþã ºi cu adânc
omagiu, depunând în faþa icoanei lor
florile de respect ale Teologiei Ortodoxe,
cãci cu viaþa, cu operele ºi cu pilda
virtuþilor lor au strãlucit ºi strãlucesc de
aproape 16 veacuri ca niºte
luceferi ai Bisericii Mântuitorului
Hristos.

Cei Trei Mari Ierarhi ai Bisericii
Strãbune ne primesc azi ruga ºi
ne binecuvânteazã cu har. Cu toþii
înlãnþuiþi în culturã, în evlavie ºi în
duh de jertfã, legaþi de o prietenie
care a strãbãtut veacurile, ei au
fost luaþi de Teologia ortodoxã ca
primi îndrumãtori, ca protectori ºi
patroni, ca modele vrednice de
urmat în viaþã. În ei au ars, pânã
la consumarea totalã, fãcliile
dragostei pentru Hristos, pentru
Bisericã, pentru adevãrul Ortodoxiei,
pentru munca cinstitã, pentru mila faþþã
de cei sãraci ºi bolnavi, pentru frumu-
seþea vieþii duhovniceºti, pentru sme-
renie ºi pentru lucrarea de mântuire.

De aceea, se cuvine a ne întoarce
cu mintea, cu 16 veacuri înapoi, în
veacul de aur al Sfintei Biserici, când pe
cerul ortodoxiei au strãlucit cele mai
mari stele ale ei, dupã Edictul de la Milan
din anul 313, când Sfântul Împãrat
Constantin cel Mare dã libertate tuturor
cultelor din imperiul roman ºi când pãgâ-
nismul începe sã se ofileascã, lãsând
loc Bisericii lui Hristos sã se afirme mai
puternic ºi sã-ºi facã loc în aria vieþii
spirituale a popoarelor.

Marea pleiiadã a sfinþilor ºi a scrii-

torilor bisericeºti din secolele IV ºi V îºi
fac pregãtirea culturalã la ºcolile pãgâne.
Cu toate acestea, ei nu au îmbrãþiºat
pãgânismul, ci l-au combãtut cu propriile
lor arme.

Unitatea generalã din Bisericã, pa-
cea relativã a acestui Veac, statornicia
ºi legalizarea prin sinoade a doctrinei ºi
vieþii bisericeºti, sistematizarea cultului

ºi dezvoltarea lui în Bisericã, toate aces-
tea au format un climat de optimism ºi
de sprijinire a Evangheliei lui Hristos. Ele
au fãcut sã rãsarã pentru Bisericã noi
norme, noi orientãri. Cultura înaintatã a
veacului, draghostea pentru clasicism,
ca o primã renaºtere spiritualã ºi reli-
gioasã.

Cei Trei Ierarhi au fost scriitori de
seamã, apãrãtori ai dreptei credinþe, toþi
trei chipuri sublime, identificaþi cu nãzuin-
þele ºi durerile oamenilor. Toþi trei au
împletit în viaþa lor, în propovãduirea lor,
rugãciunea cu munca, contemplaþia cu
activitatea practicã, teologia cu viaþa,
idealul cu realitatea, iubirea lui Dumne-
zeu cu iubirea de oameni. Fiecare dintre
ei a combãtut pãcatele vremii - nedrep-

tatea ºi lãcomia, desfrâul ºi sclavajul. Ei
au fost sprijinitori ai celor bolnavi, asupriþi
ºi suferinzi, ei au mers pânã la identifica-
rea sãracilor cu Hristos.

Sfântul Vasile cel Mare a întemeiat
vestitele aºezãminte pentru sãraci ºi
bãtrâni - numite Vasiliade. Sfântul Ioan
Gurã de Aur a combãtut cu tãrie pe cei
bogaþi, iar Sfântul Grigore Teologul a

biciuit toate moravurile vremii. Ma-
rele lor merit este cã, îndreptând
cugetarea teologicã spre Dumne-
zeu cel transcendent, nevãzut,
necuprins, neajuns, L-au vestit ºi l-
au arãtat pe Dumnezeu cel ade-
vãrat: prieten, frate, aproapele ºi
Mântuitorul nostru în Iisus Hristos
- ºi prin acestea au aºezat Teologia
în slujba vieþii ºi preoþia în slujirea
oamenilor.

Sfinþii Trei Ierarhi sunt socotiþi
patroni ai ºcolilor noastre teologi-
ce. Viaþa ºi activitatea lor întru-
chipeazã chipul ideal al preoþiei în

toate treptele ei. Sunt chipuri ale ade-
vãratului pãstor de suflete, pe care toþi
trei l-au întruchipat aievea prin fapta lor.
Nicãieri ca în viaþa ºi slujirea lor - preotul
de azi ºi de totdeauna nu poate afla o
ilustrare mai desãvârºitã a însemnãtãþii
ºi rostului misiunii lui în lume. Pomenind-
u-i dupã cuviinþã pe Sfinþii Trei Ierarhi, îl
preamãrim pe Dumnezeu, izvorul Sfinþe-
niei, cel care a fãcut din inima sfinþilor
sãlaºul odihnei ºi al strãlucirii ºi ne rugãm
zicând: “Doamne, de n-am avea pe
Sfinþii Tãi rugãtori ºi bunãtatea Ta, milosti-
vindu-se spre moi, cum am îndrãzni
Mântuitorule a Te lãuda pe Tine, pe care
neîncetat îngerii Te laudã în ceruri, ºtiito-
rul inimilor, iartã ºi sufletele noastre în
veci de veci Amin.

Preot Al. ªtefan Sãvulescu

30 ianuarie - Sfinþii 3 Ierarhi
Dupã provocãri precum cea a scorþiºoarei sau a cuburilor de gheaþã cu sare, un

nou trend periculos începe sã devinã popular printre adolescenþi. Pe reþele sociale
au apãrut mai multe videoclipuri cu copii ce muºcã sau gãtesc ºi apoi mãnâncã

capsule cu detergent de rufe.
Experþii susþin cã jocul denumit  „Provo-

carea capsulelor de detergent” este ex-
trem de periculos. Conform Science Alert,
pânã în prezent nu este cunoscut modul
în care a apãrut acest joc.

Comisia pentru Protecþia Consuma-
torilor din SUA a emis un avertisment în ur-
mã cu câþiva ani privind ingerarea capsu-
lelor cu detergent. Agenþia susþine cã aces-
te capsule colorate, moi ºi cu miros plãcut
pot fi atractive pentru copii, însã conþin
„concentrat de detergent extrem de toxic”.

Deºi iniþial cazurile de intoxicare în urma jocului au fost înregistrate în SUA, cele 37
de cazuri din 2018 sunt în mare parte internaþionale. Copii care au ingerat capsulele
au fost spitalizaþi, acuzând stãri de vomã, dificultãþi respiratorii ºi pierderea conºtiinþei.
În 2012, opt copii cu vârste de pânã la cinci ani au decedat în urma ingerãrii
detergentului în SUA.

O specie de rechini care este capabilã sã
supravieþuiascã cu o dietã care este alcãtuitã
în mare parte din plante a fost identificatã de cercetãtorii de la Universitatea Califor-
nia. În ciuda reputaþiei lor de carnivori ºi prãdãtori, rechinii-cap-de-lopatã sunt capabili
sã supravieþuiascã atunci când consumã iarbã de mare, scrie The Independent.
Samantha Leigh, împreunã cu colegii ei, au analizat conþinutul stomacurilor creaturilor,
observând cã peste 60% din acesta era de origine vegetalã. Pentru a stabili dacã
rechinii se hrãneau intenþionat cu vegetale, Leigh ºi colegii au hrãnit rechinii captivi
cu iarbã de mare în proporþie de 90% din dieta lor timp de trei sãptãmâni. Restul de
10% din dietã era alcãtuit din sepii. Testele au confirmat cã rechinii digerau plantele
ºi extrãgeau nutrienþii din ele. De asemenea, savanþii au observat o creºte în
activitatea unei enzime digestive numitã â-glucosidase, care este cunoscutã pentru
acþiunea ei de dezintegrare a celulozei din plante precum iarba de mare. Rechinii-
cap-de-lopatã sunt înrudiþi cu rechinii-ciocan, care sunt carnivori. Primii sunt însã de
dimensiuni mai mici, dar intestinele sunt similare în structurã cu cele ale rechinilor-
ciocan. Rolul ecologic trebuie reevaluat, întrucât nu se pune problema ca aceºtia sã
fie prãdãtorii consideraþi de oamenii de ºtiinþã. Sursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.ro

O nouã provocare periculoasã
devine popularã printre tineri

Sursa: descopera.ro

Rechin
vegetarian!
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sport

Dupã debutul deloc fericit
al baschetbalistelor în faza
semifinalã a campionatului
Ligii I, iatã cã nici bãie•ii de la
CSM Ploieºti nu s-au descurcat
prea grozav tot în primul meci

al semifinalelor din Liga i mas-
culinã.

Echipa lui Burlacu a pier-
dut cu 67-93 la Constan•a, în
dauna ABC Athletic din locali-
tate, dupã o partidã echilibratã

pânã la intrarea în ultimul
„sfert”.

Pe sferturi a fost: 22-17,
23-27, 22-11 ºi 26-12, gazdele
desprinzându-se ºi datoritã
preciziei la aruncãrile de la ma-
re distanþã, capitol la care au
stat foarte bine.

Pentru CSM Ploieºti au
marcat 11 dintre cei 12 jucã-
tori care au fãcut deplasarea:
Burlacu (26 puncte, 4×3), Ad.
Tudor (18, 3×3), Dragomir (6),
Arteni (5, 1×3), Santana (4,
1×3), Melnic (2), Dogaru (2),
Crãciun (1), Topologeanu (1),
Vrabie (1) ºi C. Dumitru (1).

În etapa a 2-a a fazei se-
mifinale, CSM Ploieºti va evo-
lua, luni, 29 ianuarie, în com-
pania formaþiei CSM Mediaº.

Sâmbãtã, 20 ianuarie,
Sala Sporturilor Olimpia din Plo-
ieºti a gãzduit un patrulater de
handbal, în care au evoluat
echipele de juniori ale echipelor
CSM Ploieºti (juniori I ºi juniori
II), Colegiuluiu Naþional Militar
„Dimitrie Cantemir” Breaza
(juniori II) LPS Brãila.

CSM Ploieºti a câºtigat toa-
te partidele pe care le-a dispu-
tat, învingând întâi, la juniori II,
pe

Breaza cu 45-17, dupã ca-
re, la juniori I, pe Brãila, cu 35-
32. Dupã-amiazã, CSM Ploieºti
a înregistrat alte douã victorii,
impunându-se atât cu echipa
de juniori I, cât ºi cu cea de

juniori II, astfel: CSM Ploieºti (ju-
niori II) 35-27 cu Brãila ºi CSM
Ploieºti (juniori I) 45-20 cu
Breaza.

Duminicã, echipele de ju-

niori I ºi II ale CSM Ploieºti,
pregãtite de prof. Silviu Stã-
nescu, s-a deplasat la Buzãu,
pentru a susþine alte meciuri

CSM-CSª PLOIEªTICSM-CSª PLOIEªTICSM-CSª PLOIEªTICSM-CSª PLOIEªTICSM-CSª PLOIEªTI: : : : : L.
Stãnicã (3 puncte), A. Dumitru
(3), ªt. Ionescu (17), C. Dinu
(9), Paºca (14). Au mai jucat:
I. Ilaº (3), C. Popa, R. Mihai (3),
Cl. ªtefan, B. Badea, C. Tã-
nasã, C. Popa. Antrenori: Lore-
dana Munteanu ºi Corina
Savu.

CS PHOENIXCS PHOENIXCS PHOENIXCS PHOENIXCS PHOENIX: : : : : Douglas

Confederaþia Europeanã de Volei susþine
organizarea în România a Campionatului Euro-
pean de volei feminin din 2021, preºedintele
Aleksandar Boricic întâlnindu-se la Bucureºti cu
reprezentanþii Ministerului Tineretului ºi Sportului
ºi Comitetului Olimpic ºi Sportiv Român.

Preºedintele Federaþiei Române de Volei,
Gheorghe Viºan, a declarat, vineri, pentru Ager-
pres, cã România, care urmeazã sã organizeze
CE 2021 alãturi de Serbia, Croaþia ºi Bulgaria, a
depus candidatura, un rãspuns urmând sã fie
transmis de CEV în cursul zilei de marþi, 23 ianua-
rie. „ªansele sunt foarte mari pentru cã avem
susþinerea conducerii CEV. Domnul Boricic a fost
aici, a discutat cu oficialitãþile ºi a primit un rãspuns
pozitiv. Noi am trimis cererea de candidaturã, iar
CEV urmeazã sã ne dea marþi un rãspuns oficial.
Tot atunci vom primi ºi condiþiile pe care trebuie
sã le îndeplineascã România. Ulterior, Guvernul
va trebui sã trimitã o scrisoare de garanþie cãtre
CEV”, a declarat Viºan.

Preºedintele COSR, Mihai Covaliu, este de
pãrere cã organizarea Campionatului European

poate fi un început pentru dezvoltarea voleiului
românesc. „Ne-am bucurat de prezenþa
oficialilor CEV la sediul COSR ºi am avut un
dialog constructiv. Acest Campionat European
este un bun început pentru a face un plan
de dezvoltare pentru voleiul din România.
Avem tineri foarte bine pregãtiþi, care încep
sã batã la porþile performanþei. La volei pe plajã
avem deja douã fete (n.r. - vicecampioanele
europene U22 Vaida Beata ºi Adriana Matei)
care sunt în vederile COSR pentru calificarea
la JO 2020. România organizeazã diverse
competiþii în ultima perioadã ºi am arãtat cã
ne putem ridica la un nivel înalt”, a precizat
Mihai Covaliu.

Campionatul European de volei feminin
din 2021 ar urma sã fie organizat în patru
þãri, România, Serbia, Croaþia ºi Bulgaria. Grupa
din România, alcãtuitã din 6 echipe naþionale,
se va desfãºura la Sala Polivalentã din Cluj-
Napoca. România a mai organizat Campio-
natul European în 1963, când obþinea medalia
de aur la masculin ºi cea de bronz la feminin.

Echipa de baschet femi-
nin a CSM-CSª Ploieºti a de-
butat cu o înfrângere în faza
semifinalã a campionatului
Ligii I, pierzând, în Sala Olimpia
din Ploieºti, cu 52-86 în compa-
nia CS Phoenix Constanþa. A
fost un eºec previzibil, în faþa
uneia dintre formaþiile cu pre-
tenþii ale celui de-al doilea
eºalon, gruparea de la malul
Mãrii, pregãtitã de sârbul
Predrag Stanojcic ºi având în
componenþã ºi douã jucãtoare
din SUA, Douglas ºi Williams,
având un plus atât din punct
de vedere al experienþei (majo-
ritatea fetelor noastre fiind,
încã, junioare), cât ºi al valorii.

Elevele profesoarei Lore-
dana Munteanu au avut doar
douã sferturi în care au reuºit
sã stea aproape de adversare,
dar nu s-a putut mai mult.

În etapa a doua a fazei
semifinale, CSM-CSª Ploieºti va
evolua, la sfârºitul acestei
sãptãmâni la CSU Oradea.

de verificare, în vederea con-
fruntãrilor oficiale care vor în-
cepe în luna februarie. S-a ju-
cat ºi în sistem de patru reprize
pe meci, a•a cã rezultatele nu

prea sunt relevante, accentul
fiind pus pe pregãtire.

Primul joc amical al aces-
tui sezon s-a jucat pe terenul
sintetic de la Câmpina, pe o
vreme total nefavorabilã, cu
burniþã, vânt ºi fulguialã, meci
câºtigat de Petrolul, în faþa
echipei de eºalon patru din
Liga „A” Braºov, ACS Steagul
Roºu Braºov.

Braºovenii au þinut piept
petroliºtilor vreo 20-25 de
minute, încasând nu mai puþin
de 12 goluri, dintre cei doi
portari ai Braºovului, Ailincãi ºi
Câºlariu, cel de-al doilea pri-
mind cele mai multe.

Scorul a fost deschis de
oaspeþi, dupã un penalty trans-
format de Urs (14).

Apoi a urmat o ofensivã
totalã a Petrolului, golurile
venind la foc automat.

În prima reprizã au mar-
cat: Arnãutu (23), Pãun (37)
ºi Velisar (42), Ciocâlteu (44).

În partea a doua au îns-
cris Nini Popescu de patru ori
(51, 77, 87, 90), Pãun (48, 65),
Cârjan (67 – penalty, 80).

La meci a fost prezent ºi
partenerul finanþator Veolia,

Mãdãlin Mihailovici, care dupã
joc a þinut sã-i felicite pe petroliºti
ºi sã-i asigure de toatã susþi-
nerea sa.

P.S. Între timp s-au parafat
actele pentru achiziþionarea
unui fundaº central de care
Petrolul avea nevoie. Numele

Meci amical

Festival de goluri la Câmpina
Stadion: Câmpina. Spectatori: 300. Marcatori: Arnãutu

(min. 23), Pãun (min. 37, 48, 65), Velisar (min. 42), Ciocâlteu
(min. 44), Nini Popescu (min. 51, 77, 87, 90), Cârjan (min. 67
– penalty, 80) / Urs (min. 14 – penalty).

PETROLUL PETROLUL PETROLUL PETROLUL PETROLUL (repriza I): (repriza I): (repriza I): (repriza I): (repriza I): Bolboaºã (30 Avram) – Olaru,
Antohe, Frâncu – Tudor, ªaim, Andor, Chindriº, Velisar –
Ciocâlteu, Arnãutu, Pãun.

PETROLULPETROLULPETROLULPETROLULPETROLUL (repriza a II-a): (repriza a II-a): (repriza a II-a): (repriza a II-a): (repriza a II-a):  Avram (min. 60 Botezan)
– Catanã, Frâncu, Ticu – Lambru, Ene, Niþescu, M. Bratu
(min. 77 F. Sotir) – N. Popescu, Cârjan, Pãun (min. 66
Constantinescu). Antrenor: Romicã Ciobanu.

ACS STEAGUL ROªU BRAªOV:ACS STEAGUL ROªU BRAªOV:ACS STEAGUL ROªU BRAªOV:ACS STEAGUL ROªU BRAªOV:ACS STEAGUL ROªU BRAªOV: Ailincãi – A. Horjea,
Borcescu, Cireaºã, Bornea – Rãducan, Urs, Faraon, R. Horjea
– Fogorossi, Cojocaru. Au mai jucat: Câºlariu – Cârstian,
Packucs, Ungureanu, Horhocea. Antrenor: Vasile Gheorghe.

Au arbitrat: Mihai Safta (Iordãcheanu), Andrei Oprea ºi
Marin Marcel (ambii din Ploieºti).

Petrolul Ploieºti – ACS Steagul
Roºu Braºov 12-1 (4-1)

lui este Alexandru Ichim, de
28 de ani, fost jucãtor cu cinci
sezoane în Liga I, la Ceahlãul
Piatra Neamþ ºi cu peste 100
de meciuri la nivelul primului
eºalon.

Ionuþ Mitoiu

Baschet

(21 puncte), Kirberg (10), B.
Fota (12), Armanu (15), Mãgu-
reanu (5). Au mai evoluat: Wil-
liams (18 puncte), Marcu (1),
Geleriu, Crãciun (2), T. Armanu
(2), Florea, Grancea. Antrenor:
Predrag Stanojcic.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Au debutat cu înfrângere în faza semifinalã
CSM-CSª Ploieºti – CS Phoenix Constanþa

52-86 (19-27, 12-13, 11-34, 10-12)

Baschet masculin

Înfrângere pe Litoral pentru echipa lui Burlacu

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

CSM Ploieºti, victorii pe linie
în partidele de pregãtire

Mihail Marinescu

Mari ºanse ca România sã
gãzduiascã Europeanul de Volei
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