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Deºi a existat o consultare pu-
blicã în urma cãreia aproape 80%
dintre respondenþi s-au pronunþat
pentru începerea anului ºcolar la data
de 17 septembrie 2018, noul ministru
al Educaþiei vine
acum cu o nouã
precizare. Rezulta-
tele consultãrii pu-
blice au fost publi-
cate, pe site-ul mi-
nisterului, pe 25 ia-
nuarie, însã res-
pectivele rezultate
nu mai au nicio în-
semnãtate, asta
pentru cã mier-
curi, 7 februarie
a.c., a existat o ºe-
dinþã a Comisiei de Dialog Social, în
organizarea Ministerului Educaþiei
Naþionale, în cadrul cãreia, în urma
ascultãrii argumentelor, ministrul
Valentin Popa a decis ca anul ºcolar
2018-2019 sã înceapã pe 10 sep-
tembrie, nu pe 17, aºa cum se cunoº-

Data debutului anului ºcolar
2018-2019, din nou schimbatã!

tea dupã consultarea publicã, o con-
sultare care, iatã, s-a dovedit a fi inutilã!

„Ascultând argumentele tuturor
pãrþilor, ministrul Educaþiei Naþionale,
Valentin Popa, a decis ca, în anul ºco-

lar 2018-2019, cursurile sã înceapã
în data de 10 septembrie, iar vacanþa
de iarnã sã aibã o duratã de 3 sãp-
tãmâni”, se specificã în mesajul pu-
blicat pe site-ul Ministerului Educaþiei.

Mihail Marinescu

Contribuabilii care au venituri din activitãþi indepen-
dente vor depune o singurã datã formularul specific ºi
vor face o singurã platã la final de an, a declarat, joi sea-
rã, la Antena 3, ministrul Finanþelor Publice, Eugen Teo-
dorovici. “Vom avea actul normativ care va spune foarte
clar ce trebuie sã facã fiecare contribuabil: o declaraþie
ºi o platã unicã în timpul unui an. În primul rând, nu se
va merge pe realizat, ci se va merge pe o sumã estimatã
de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul
600 - n. r.) nu trebuie sã o mai facã. Sunt vreo 38.000 de
de-puneri la ghiºeu sau electronic de Formulare 600 pe
vechea legislaþie, dacã nu mã înºel. Aceºti oameni nu
trebuie sã mai depunã aceste formulare. Doar dacã ei
considerã cã sumele din aceste formulare sunt la fel cu
estimãrile pe care vor sã le facã pentru acest an... Dacã

vor sã facã o estimare sub aceste sume, atunci pot sã
o facã. Deci, are un formular în care depune estimarea
ºi are o platã pe final de an. Sã uitãm cu toþii de logica
de pânã acum. Este vorba despre un singur formular
de depunere a acelei estimãri ºi o singurã platã, mo-
ment la care, dacã sunt variaþii faþã de cea estimatã
iniþial, se face în mod automat ºi reglarea, ºi plata atunci.
Va fi, aºadar, un singur formular ºi o singurã platã la
final de an ºi nu mai depun cei care au depus. Se
merge pe estimare. Vor fi foarte multe lucruri normale,
de bun simþ în noua abordare”, a explicat Teodorovici.

Ministrul Finanþelor a precizat, totodatã, cã pânã la
finalul lunii februarie “acest mecanism va fi prezentat
doamnei prim ministru, prezentat public ºi discutat,
pentru ca lumea sã fie mulþumitã”.

Mai mult de jumãtate dintre
europenii care declarã cã

sunt fericiþi în relaþia lor de cuplu
(55%) îºi pun ºi finanþele la comun,
comparativ cu 76% dintre cuplurile
din România, potrivit studiului ING
International Survey - Economii
2018.

“În Europa, 53% dintre cupluri
spun cã îºi pun banii la comun, însã
pentru cuplurile din România prac-
ticã este mult mai întâlnitã la 71%
dintre respondenþi. Existã un raport
direct între armonia în cuplu ºi mo-
dul de gestionare a banilor. Mai mult
de jumãtate dintre europenii care
declarã cã sunt fericiþi în relaþia lor
(55%) declarã cã îºi împart finanþele
cu partenerul ºi 46% dintre cei cu
probleme în cuplu îºi împart banii
cu partenerul.

(continuare în pagina 10)

Contribuabilii cu venituri extra-salariale vor depune
o singurã declaraþie ºi vor face o platã unicã, la final de an

Cuplurile din
România, cele mai
dornice sã punã
banii la comun

Asociaþia ALUMNI
UPG Ploieºti,
o comunitate
a absolvenþilor

Pãdurea, energia
ºi schimbãrile
climatice –
Balkan LeAF
Project

Calendarul
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Peste 15.700
de vehicule

noi, înmatriculate în
România în ianuarie 2018

Vaccinarea antigripalã,
necesarã pentru persoanele cu
risc crescut de a dezvolta
complicaþii legate de gripã

ANRE: Persoanele fizice nu pot
produce ºi livra energie în reþea,
întrucât nu existã o soluþie pentru
fiscalizarea acestei activitãþi

Sãptãmâna
trecutã, Amenzi de 173.000 lei

aplicate de ISU Prahova

Amãnunte în pagina 2
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Ministrul pentru Mediul de Afa-
ceri, Radu Oprea, a declarat, vineri,
cã nu recomandã oamenilor sã cum-
pere proiecte Start-Up Nation gata
fãcute ºi câºtigate, ci sã elaboreze pro-
priile planuri de afaceri care sã se plie-
ze pe dorinþele ºi potenþialul lor. Oprea
a participat, vineri, la dezbaterile Con-
siliului Consultativ pentru dezvoltarea
întreprinderilor mici ºi mijlocii, etapã
obligatorie din punct de vedere legal
pentru avizarea programelor ºi pro-
iectelor pe care ministerul le are anul
acesta.

“Am primit foarte multe întrebãri
dacã Start-Up va continua anul acesta.
Rãspunsul este: da, va continua ºi
anul acesta, iar astãzi este una dintre
etapele obligatorii, în care discutãm
cum putem îmbunãtãþi acest pro-
gram. Sunt prezenþi absolut toþi fac-
torii implicaþi în derularea proiectului,
de la consultanþi, la patronate, bãnci,
minister, prin agenþiile regionale,
fondul de garantare ºi cel de contra-
garantare”, a declarat el presei.

Oprea a anunþat, cu aceastã oca-
zie, cã ministerul va elabora un ghid
care sã includã experienþa celor care

au reuºit în acest program, ghid care
sã îi ajute pe noii aplicanþi. “Vor fi mai
multe modificãri anul acesta. Dorin
sã simplificãm procesul de aprobare.
Mai multe consultãri vom avea sãptã-
mâna viitoare”, a precizat oficialul gu-
vernamental.

Întrebat dacã va fi pãstratã pre-
vederea potrivit cãreia câºtigãtorii îºi
pot vinde proiectele, ministrul a rãs-
puns cã ºi acest subiect este în dis-
cuþii.

Tot el a precizat cã nu ar reco-
manda oamenilor sã cumpere pro-
iecte gata fãcute: “Nu, nu aº recoman-
da sub nicio formã acest lucru. Atunci
când cumpãr o afacere poate nu mi
se potriveºte mie nu este neapãrat
pe dorinþele, pe potenþialul meu, pe
imaginaþia mea ca antreprenor. Start-
Up Nation nu este neapãrat despre
antreprenori, ci despre spiritul antre-
prenorial”, a subliniat ministrul. Pe de
altã parte, el a admis cã cesiunea
pãrþilor sociale este un drept legal, iar
proprietatea este sfântã, prin Consti-
tuþie, ºi, chiar dacã se ajunge aici, noul
proprietar al afacerii va avea aceleaºi
obligaþii.

Oprea a susþinut, totodatã, cã
pentru ediþia din acest an a pro-
gramului existã bani suficienþi, însã
nu a confirmat faptul cã aplicaþia se
va deschide în aprilie, aºa cum anun-
þase predecesorul sãu, Ilan Laufer.
“Programul 2018 are niºte paºi de
urmat. Astãzi este o etapã foarte im-
portantã. Vedem astãzi care sunt re-
zultatele dezbaterii ºi când se finali-
zeazã voi putea, împreunã cu echipa
responsabilã de acest program, sã
anunþ. Nu-mi cereþi mie sã anticipez
ceva ce încã se dezbate într-o salã”,
a punctat Radu Oprea.

Reprezentanþii platformei de
anunþuri online OLX au declarat, re-
cent, pentru AGERPRES, cã investi-
gheazã aspectele legale privind co-
mercializarea pe acest site a proiec-
telor Start-Up Nation ºi cã au trimis o
solicitare în acest sens cãtre Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat (MMACA), pentru a
evita orice fel de nereguli. Aceºtia au
arãtat cã, în total, în ultimele ºase luni,
s-au publicat circa 200 de anunþuri
pentru vânzarea de proiecte Start-Up
Nation. Peste 80% dintre proiecte au
fost scoase la vânzare în ultimele trei
luni, iar în acest moment sunt puþin
peste 100 de anunþuri active. În repli-
cã, ministerul de resort a transmis,
printr-un comunicat de presã, cã
cesiunea de acþiuni ale societãþilor co-
merciale este legalã ºi nu încalcã pre-
vederile schemei de ajutor de mini-
mis Start-Up Nation, însã noii deþinãtori
ai acestor companii trebuie sã ºtie cã
vor prelua inclusiv obligaþiile ce de-
curg din implementarea schemei.

Ministerul Finanþelor Publice (MFP) nu lucreazã la intro-
ducerea impozitului pe gospodãrie, este total fals, a declarat,
sâmbãtã, ºeful MFP, Eugen Teodorovici, într-o emisiune la
Antena 3. “Este fals ºi o sã am ºi o discuþie cu colegul meu din
Senat, cu domnul Cîþu (senatorul PNL, Florin Cîþu n.r.) pentru
cã ºi dânsul este finanþist. Trebuie sã fim responsabili când
declarãm astfel de lucruri. (...) Este total fals. Nu se lucreazã la
impozitul pe gospodãrie. Domnul Cîþu este finanþist, este sena-
tor ºi anumite declaraþii trebuie sã fie date cu foarte mare
responsabilitate. Ar trebui sã fim oameni responsabili, pentru
cã ºtim cã declaraþiile noastre influenþeazã, din pãcate, într-
un fel sau altul, piaþa. S-a dovedit de fiecare datã cã nu a fost
pe subiect. O sã am o discuþie cu dânsul, pentru a vedea
exact care este scopul acestor declaraþii. Eu înþeleg, dar totuºi
lupta politicã trebuie dusã pânã la un punct. (...). Categoric, nu
se lucreazã la acest lucru în 2018”, a spus Teodorovici,
întrebat cum comenteazã declaraþia senatorului PNL Florin
Cîþu care susþinea cã Ministerul de Finanþe nu ar fi renunþat la
impozitul pe gospodãrie ºi cã în prezent ar pregãti “detaliile
tehnice” ale acestuia.

Teodorovici a precizat cã MFP lucreazã în prezent la

simplificare ºi la “adevãrata reformã din sistem”. “ªi asta este
ceea ce România are nevoie astãzi. Partea fiscalã, dacã ne
uitãm în jurul României, ea stã foarte bine. Ce trebuie sã fa-
cem noi ca sã eliminãm blocajele care þin investitorii deoparte?
Debirocratizare, alt comportament al funcþionarilor la ghiºeu,
câþi mai puþini, poate, funcþionari la ghiºeu, pentru cã, dacã
totul va fi online, electronic...”, a adãugat Teodorovici.

Senatorul PNL Florin Cîþu anunþa vineri, într-o postare pe
Facebook, cã Ministerul Finanþelor Publice “lucreazã chiar în
acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gos-
podãrie”. “Nu au renunþat nici la asta. Pe scurt, nicio gospodãrie
din România nu va rãmâne neimpozitatã. Veþi fi obligaþi sã vã
numãraþi ºi sã declaraþi toate gãinile, porcii, vacile, oile, câinii,
pisicile, televizoarele etc. (Scapã doar hamsterii ). În plus, dacã
aveþi livezi sau podgorii vã costa extra. Acest impozit urmãreºte
lãrgirea bazei de impozitare ºi identificarea ºi taxarea tuturor
formelor de venit din România. Este nevoie disperatã de bani.
Introduc acest impozit pentru cã nu au bani în buget nici mãcar
pentru acele creºteri salariale de maxim 4%. Este clar acum
cã tãierile de salarii pentru bugetari au fost premeditate”, a
scris Cîþu.

Ministrul pentru Mediul de Afaceri,
Radu Oprea: „Nu recomand

oamenilor sã cumpere proiecte
Start-Up Nation gata fãcute”

Ministrul Finanþelor: Nu se lucreazã la introducerea
impozitului pe gospodãrie; este total fals

Sãptãmâna
trecutã, Amenzi de 173.000 lei

aplicate de ISU Prahova
În sãptãmâna 12-16 februarie a.c., Inspecþia

de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “ªerban Cantacuzino” al ju-
deþului Prahova a desfãºurat 15 acþiuni de con-
trol la operatori economici ºi instituþii din întreg
judeþul. De asemenea, personalul Inspecþiei de
Prevenire a efectuat activitãþi de îndrumare ºi
control pe linia respectãrii mãsurilor de apãrare
ºi stingere a incendiilor, la unitãþi sanitare cu
paturi ºi spaþii cu aglomerãri de persoane (clu-
buri, baruri, restaurante, supermarketuri etc.)

Pe timpul verificãrilor au fost depistate 99
de încãlcãri ale normelor de apãrare împotriva
incendiilor ºi protecþie civilã, dintre care 55 au
fost înlãturate pe timpul desfãºurãri acestor
acþiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, per-
sonalul Inspecþiei de prevenire a aplicat un
numãr total de 99 de sancþiuni, cuprinzând

80 de avertismente ºi 19 amenzi, în cuantum
de 173.000 lei.

Principalele deficienþe au constat în neasi-
gurarea 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 necorespun-
zãtor, deficienþe de ordin organizatoric etc.

Cu ocazia controalelor, au fost organizate
ºi desfãºurate 16 exerciþii în caz de incendiu,
cu 153 de participanþi, precum ºi 16 instruiri
cu personalul cu atribuþii în domeniul situaþiilor
de urgenþã de la localitãþi, operatori economici
ºi instituþii.

În aceastã perioadã, personalul Inspecþiei

de Prevenire a Inspecto-
ratului pentru Situaþii de
Urgenþã “ªerban Canta-
cuzino” al judeþului Pra-
hova a continuat sã des-
fãºoare, la nivelul între-
gului judeþ, acþiuni de in-
formare preventivã afe-
rente campaniilor “Nu
tremur la cutremur” ºi
“RISC”, campanii ce vizeazã transmiterea cãtre
populaþie a informaþiilor corecte privind modul
de comportare în cazul producerii unui cutre-
mur, respectiv a informaþiilor ce urmãresc redu-
cerea incidentelor de natura incendiilor, explozii-
lor etc., care sunt cauzate de improvizaþii la inst-
alaþiile de gaze naturale ºi electricitate, precum
ºi de coºuri de fum necurãþate.

De asemenea, în perioada 12-16 februarie
a.c., echipajele de pompieri militari ale celor 6
subunitãþi de intervenþie au efectuat 12 misiuni
de recunoaºtere în teren, la instituþii ºi societãþi
comerciale din întreg judeþul, verificând cãile
de acces la aceste obiective, sursele de
alimentare cu apã, reþelele de hidranþi ºi alte
aspecte de interes operativ.

Buºteniul a decis sã sãrbãtoreas-
cã Centenarul Marii Uniri prin orga-
nizarea mai multor manifestãri spor-
tive, care s-au dovedit nu numai deo-
sebit de atractive pentru numerosul
public prezent, ci ºi pline de un farmec
aparte, de o atmosferã încântãtoare,
fapt ce a subliniat o datã în plus im-
portanþa evenimentului cãreia  i-au
fost dedicate!
Sportivii prezenþi la
aceste manifestãri
aniversare - organi-
zate la Buºteni în
sãptãmâna care
tocmai s-a încheiat
- s-au întrecut în
concursuri de
schi, competiþii de
lupte greco-roma-
ne, precum ºi într-
o mult aºteptatã
cupã fotbalisticã!

Joi, 15 februa-
rie, sportivii s-au întrecut pe Pârtia
Kalinderu în cadrul celei de-a XI-a
ediþii a Cupei Oraºului Buºteni la Schi
Alpin. La finele acestui spectaculos
concurs de schi a fost premiatã cea
mai micã participantã - Cârneci Maria
- de numai 4 ani, precum ºi cel mai
vârstnic participant, Ilie Gheorghe. La
fel de apreciaþi de cãtre numerosul
public prezent au fost ºi Bãlan Arina,
câºtigãtoarea locului I la categoria
”sub 10 ani” feminin, precum ºi Ru-
joiu Darius, care a urcat pe prima
treaptã a podiumului de premiere la

categoria ”sub 10 ani” masculin.
Festivitatea de premiere - desfãºuratã
la Pârtia Kalinderu - a fost oficiatã de
viceprimarul oraºului Buºteni, Nae
Savel, înconjurat de un public deose-
bit de numeros! Plini de entuziasmul
firesc unei astfel de manifestãri, toþi
cei prezenþi, cu mic, cu mare, pãrinþi,
bunici au susþinut din plin concurenþii
ce s-au întrecut pe pârtie! Un fapt re-
marcabil este ºi participarea record
la ediþia de anul acesta a Cupei Ora-
ºului Buºteni la Schi Alpin - pe lista
de start fiind înscriºi nu mai puþin de
120 de concurenþi!

Sala de sport din Buºteni a gãz-
duit sâmbãtã, 17 februarie a.c, cea
de-a VI-a ediþie a mult aºteptatului Tur-
neu Naþional de Lupte Greco-Roma-
ne. Evenimentul, devenit deja tradiþie
la Buºteni, s-a bucurat de participarea
a 120 de sportivi legitimaþi la diverse
cluburi de profil din þarã. Spre încân-
tarea celor prezenþi la manifestare,
marele trofeu a rãmas la Buºteni!
Acest lucru se datoreazã faptului cã
locul I al competiþiei fost obþinut de
Clubul Caraimanul Buºteni. Pe locul
al II-lea s-au clasat sportivii de la CS
Steaua Bucureºti, iar locul III a fost

ocupat de luptãtorii de la CS Drobeta
Turnu Severin. La festivitatea de pre-
miere au luat parte primarul oraºului
Buºteni, Irinel Ghiþã, precum ºi Ema-
noil Savin, senator, un vechi susþinãtor
al acestei competiþii sportive de
rãsunet naþional! Manifestãrile spor-
tive s-au încheiat cu cea de-a XII-a
ediþie a Cupei Oraºului Buºteni la Fot-
bal, la care au fost înscrise ºi au parti-
cipat patru echipe. Competiþia, dotatã
cu premii în valoare totalã de aproxi-
mativ 14.000 lei,  a fost câºtigatã de
echipa Primãriei Buºteni, ocupanta
locului I.

La Buºteni, Centenarul Marii Uniri
a fost sãrbãtorit prin sport
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Scopul Asociaþiei Absolvenþilor UPG
este de a contribui la realizarea ºi con-
solidarea relaþiilor dintre absolvenþii UPG
din toate promoþiile ºi toate formele de
învãþãmânt, promovarea relaþiilor de
colaborare între UPG ºi absolvenþii sãi,
promovarea imaginii UPG ºi a absol-
venþilor acesteia; îmbunãtãþirea conti-
nuã a sistemului de învãþãmânt ºi
adaptarea cât mai rapidã a pregãtirii
inginerilor, economiºtilor ºi filologilor  la
cerinþele pieþei, promovarea cercetãrii
ºtiinþifice ºi sprijinirea activitãþilor  în acest
sens ale absolvenþilor UPG.

Pentru realizarea programului sãu,
Asociaþia are urmãtoarele obiective:

a) strângerea legãturilor între
absolvenþi;

b) stabilirea ºi promovarea rela-
þiilor de colaborare între UPG ºi absol-
venþii sãi;

c) implicarea absolvenþilor în sus-
þinerea profesional-ºtiinþificã, mana-
gerialã ºi economicã a UPG;

d) promovarea imaginii UPG ºi a
absolvenþilor sãi;

e) sprijinirea îmbunãtãþirii con-
tinue a învãþãmântului organizat în UPG,
a cercetãrii ºtiinþifice a activitãþilor edu-

cative nonformale, precum ºi orientarea
acestora cãtre nevoile reale ale econo-
miei.

Pentru realizarea obiectivelor prevã-

Asociaþia ALUMNI UPG Ploieºti,
o comunitate a absolvenþilor

La inceputul anului 2017 a luat fiinþã
„Asociaþia Absolvenþilor Universitãþii
Petrol-Gaze din Ploieºti – Asociaþia
ALUMNI UPG”, având caracter educa-
þional, social, cultural ºi ºtiinþific. Acum,
toti absolvenþii Universitãþii Petrol-Gaze
din Ploieºti se pot inscrie in Asociatia
ALUMNI, care are ca obiectiv facilitarea
comunicãrii între toþi membrii asociaþiei,
din þarã ºi din strãinãtate.

Pot fi membri ALUMNI toþi absol-
venþii programelor de licenþã ºi masterat
ai Universitãþii Petrol-Gaze din Ploieºti,
indiferent de anul absolvirii sau de
specialitatea absolvitã.

“Dacã sunteþi absolvent al U.P.G.
Ploieºti atunci vã invitãm sã vã alãturaþi
nouã prin completarea formularului de
înscriere. Suntem mulþi ºi suntem rãs-
pândiþi în toatã lumea. Hai sã ne regãsim
într-o comunitate toþi cei care am
terminat studiile la U.P.G. Ploieºti”, se

arata pe pagina oficiala upg-ploiesti.ro/
alumni.

Asociaþia Alumni a Absolvenþilor
Universitãþii Petrol-Gaze din Ploieºti
(Presedinte Prof. univ. dr. ing. Mihail
Minescu – Prorector al UPG Ploiesti) are
caracter ºtiinþific ºi social, neguver-
namental, democratic, independent,
nonprofit ºi apolitic.

“Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieºti, o ºtim prea bine, este o instituþie
de învãþãmânt superior cu un prestigiu
recunoscut pe toate continentele ºi trã-
ieºte în mod firesc prin studenþii ºi ab-
solvenþii sãi. În anul 2018, Universitatea
noastrã va aniversa 70 de ani de exis-
tenþã, ºi, pânã în present, aceasta nu-
mãrã peste 44.000 de absolvenþi ai
programelor de licenþã, peste 11.000
de absolvenþi ai programelor de mas-
terat ºi peste 800 de doctori în ºtiinþe.
Mulþi dintre absolvenþii noºtri au ocupat

de-a lungul anilor ºi ocupã în prezent
funcþii-cheie în domenii importante din
domeniul energetic ºi nu numai, în þãrile
lor de origine sau în oricare altã þarã de
pe glob.

Împreunã, prin Asociaþia ALUMNI
UPG, putem performa eficient în pro-
movarea imaginii universitãþii noastre,
implicit a dumneavostrã, absolvenþi ai
acesteia, putem interveni direct ºi
îmbunãtãþi învãþãmântul, cercetarea
ºtiinþificã ºi orientarea pragmaticã spre
nevoile reale ale economiei globale, prin
toate componentele sale”, considera
Presedintele Asociatiei ALUMNI UPG,
Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu.

Asociaþia îºi propune sã realizeze o
legãturã între absolvenþii Universitãþii
Petrol-Gaze din Ploieºti prin crearea ºi
întreþinerea unei baze de date a absol-
venþilor, accesibilã tuturor doritorilor prin
intermediul site-ului mai sus mentionat.

zute, Asociaþia va desfãºura urmã-
toarele activitãþi:

a) organizarea de întâlniri, reu-
niuni, conferinþe, seminarii, simpozioa-
ne ºi mese rotunde, pentru realizarea
obiectivelor Asociaþiei menþionate în
art.7;

b) înfiinþarea ºi susþinerea de clu-
buri, asociaþii culturale pentru studenþi
ºi absolvenþi;

c) organizarea unei baze de da-
te, actualizabilã periodic cu membrii
Asociaþiei ºi date despre aceºtia;

d) crearea ºi administrarea unui
site web, care sã faciliteze contactul între
absolvenþi, accesul la baza de date ºi la
informaþii de interes pentru absolvenþii
UPG;

e) editarea de reviste, materiale
informative ºi a unui anuar;

f) colectarea ºi administrarea de
fonduri din care sã se acorde anual
burse pentru studenþii din UPG care obþin
performanþe profesionale ºi ºtiinþifice
notabile;

g) acordarea de sprijin moral ºi
logistic membrilor Asociaþiei;

h) sprijinirea activitãþilor desfã-
ºurate de compartimentul de consiliere
profesionalã pentru studenþii ºi ab-
solvenþii din UPG;

i) realizarea de proiecte ºi pro-
grame pentru modernizarea ºi îmbunã-
tãþirea cursurilor ºi infrastructurii Univer-
sitãþii Petrol-Gaze din Ploieºti, precum ºi
pentru dezvoltarea de proiecte în do-
meniul cultural – artistic;

j) susþinerea perfecþionãrii ca-
drelor didactice ºi a implicãrii acestora
în mediul industrial ºi economic real;

k) acordarea de premii ºi distinc-
þii membrilor sãi ºi personalitãþilor proe-
minente ale mediului universitar sau de
afaceri;

l) colaborarea cu alte organizaþii
dinþarã ºi strãinãtate;

m) încurajarea ºi sprijinirea acti-
vitãþilor cultural – artistice ale studenþilor
ºi absolvenþilor UPG ºi acordarea de
premii pentru acest gen de activitãþi.

Numãrul autoturismelor second hand înmatriculate
în România, în prima lunã din 2018, a fost de 39.261 de
unitãþi, de peste patru ori mai mare decât în perioada
similarã din 2017, când erau înregistrate doar 7.708 de
unitãþi, reiese din statistica Direcþia Regim Permise de
Conducere ºi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),
consultatã de AGERPRES. Cele peste 39.200 de
autoturisme rulate consemnate în ianuarie reprezintã un
numãr mai mult decât dublu faþã de autoturismele noi,
care au însumat în perioada de referinþã 11.744 de unitãþi.

Potrivit datelor DRPCIV, cele mai înmatriculate
autoturisme second hand înregistrate în ianuarie 2018
au fost: Volkswagen (10.329 de unitãþi, creºtere de 378,42%
faþã de ianuarie 2017), Opel (4.476 unitãþi, +351,66%), Ford
(3.749 unitãþi, +400,53%), Audi (3.538 unitãþi, +352,43%),
BMW (3.487 unitãþi, +330,49%), Mercedes-Benz (1.903
unitãþi, +494,69%), Renault (1.742 unitãþi, +542,80%) ºi
Skoda (1.722 unitãþi, +360,43%).

Pe de altã parte, înmatriculãrile de autoturisme noi au
crescut, în România, cu 66,37% în ianuarie 2018, ajungând
la 11.744 de unitãþi, în comparaþie cu aceeaºi lunã din
anul anterior, când s-au înregistrat 7.059 de autoturisme.
În funcþie de numãrul unitãþilor înmatriculate, cele mai
multe solicitãri de autoturisme noi au vizat mãrcile: Dacia -
cu 3.613 exemplare, în creºtere cu 67,35% faþã ianuarie
2017, Volkswagen (1.080 exemplare, +31,07%), Skoda (905
exemplare, + 31,07%), Ford (838 exemplare, +40,31%) ºi

Renault (724 exemplare, +15,65%).
Pe de altã parte, cele mai reduse frecvenþe au fost

înregistrate la: Jaguar, cu opt unitãþi, Alfa Romeo (5),
Bentley, Maserati ºi SsangYong (câte 3 unitãþi), Ferrari,
Mercedes-AMG, Subaru ºi Tesla (câte douã unitãþi),
Aro, Ford-CNG-Technik, Lada ºi Lamborghini (câte o
unitate).

Datele DRPCIV relevã cã parcul auto naþional din
România a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635
milioane de unitãþi, în creºtere cu 8,91% faþã de anul
precedent, din acest total 1.320.230 fiind înmatriculate
în Bucureºti. La nivel naþional, din totalul autovehiculelor
care circulau pe drumurile naþionale la finele anului
trecut, 5,996 de milioane erau autoturisme, în creºtere
cu 9,5%, comparativ cu sfârºitul anului 2016, când au
fost înregistrate 5,47 milioane de exemplare.

Conform Direcþiei de Înmatriculãri, aproximativ 2,28
milioane de unitãþi din totalul parcului auto naþional erau
mai vechi de 11-15 ani, 1,774 milioane de unitãþi cu
vechime între 16 ºi 20 ani, 1,719 milioane cu peste 20
de ani vechime. În ceea ce priveºte autovehiculele noi
(vechime 0-2 ani), la nivel naþional erau înregistrate, la
sfârºitul anului trecut, 287.174 de unitãþi, din care
200.642 autoturisme. În plus, la finele lui 2017, pe
drumurile din România circulau 3.715.483 de
autovehicule cu motoare pe benzinã, respectiv
3.501.491 de maºini diesel.

Registrul Auto Românã (RAR) informeazã cã nu a avut niciodatã ºi nici
nu are în vedere introducerea unei prevederi legale prin care posesorii de
autovehicule care au Inspecþia Tehnicã Periodicã (ITP) suspendatã sau
expiratã, respectiv înmatricularea suspendatã, sã fie pasibili de închisoare
prin întocmirea unui dosar penal.

“Registrul Auto Român respinge informaþiile difuzate recent în mass-me-
dia potrivit cãrora RAR ºi DRPCIV ar dori sã introducã o prevedere legalã, prin
care posesorii de autovehicule care au ITP suspendatã sau expiratã, respectiv
înmatricularea suspendatã, sã fie pasibili de închisoare prin întocmirea unui
dosar penal. RAR precizeazã cã nu a avut niciodatã ºi nici nu are în vedere o
astfel de iniþiativã, deoarece normele legale în vigoare prevãd clar cã abaterea
menþionatã mai sus reprezintã contravenþie sancþionatã doar prin amendã
(ca sancþiune principalã) ºi puncte de penalizare (ca mãsurã complementarã).
Aºadar, spre exemplu, în cazul în care un autovehicul este oprit de poliþie în
trafic ºi se constatã cã are ITP expiratã, pe lângã sancþiunea principalã ºi cea
complementarã, se dispune ºi reþinerea certificatului de înmatriculare, fapt
ce va atrage dupã sine, începând cu 20 mai 2018, ºi suspendarea înmatriculãrii,
fãrã consecinþe de naturã penalã”, se aratã într-un comunicat al RAR, remis
vineri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, odatã ce posesorul autovehiculului se prezintã la
staþiile ITP autorizate ºi obþine ITP valabil, se ridicã automat ºi suspendarea
dispusã asupra înmatriculãrii.

DRPCIV: Înmatriculãrile de autoturisme second hand,
în creºtere de peste patru ori în ianuarie 2018

RAR: Posesorii de autovehicule cu ITP
suspendatã sau expiratã vor fi

sancþionaþi, dar fãrã consecinþe penale
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Se cunoaºte cã ministrul Edu-
caþiei vine din mediul universitar, asta
pentru cã imediat cum s-a instalat în
funcþie, domnul cu „pamblica”, cum
este mai nou cunoscut prin spaþiul
mediatic ºeful de la Educaþie, Valentin

Popa, a ºi aprobat un ordin care pre-
vede includerea în planurile de învã-
þãmânt, pentru toate programele de
studii universitare organizate în ins-
tituþiile de învãþãmânt superior din
sistemul naþional de învãþãmânt, a
cursurilor de eticã ºi integritate aca-
demicã.

Mai exact, începând cu anul uni-
versitar 2018-2019, cursurile de acest
tip devin obligatorii în cadrul studiilor
universitare de masterat ºi doctorat,
deoarece în aceste cicluri de studiu
creaþia individualã ºi cercetarea ºtiin-
þificã au o pondere majoritarã. Pentru
studiile universitare de licenþã, cursul

are deocamdatã caracter opþional,
întrucât partea de creaþie are o pon-
dere mai micã, se precizeazã pe site-
ul oficial al ministerului de resort.

Tot aici se spune cã adoptarea
acestui ordin are rolul de a asigura,

în mod structurat, pentru promoþiile
viitoare, începând cu anul I de studii,
cunoºtinþele ºi deprinderile necesare
unei activitãþi academice ºi de cer-
cetare, în acord cu cerinþele eticii ºi
deontologiei universitare. În acest
context, ordinul completeazã cadrul
normativ existent, care pânã acum
prevedea doar obligativitatea evaluãrii
lucrãrilor ºtiinþifice sub aspectul eticii
universitare, fãrã ca anterior sã fie
dobândite, în mod obligatoriu, com-
petenþele necesare pentru cei care
le redacteazã.

Documentul a fost elaborat cu
scopul unei implementãri coerente

ºi unitare a Strategiei naþionale anti-
corupþie pe perioada 2016-2020 ºi
se fundamenteazã inclusiv pe dispo-
ziþiile Legii Educaþiei Naþionale nr. 1/
2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Conform legii, „instituþiile
de învãþãmânt superior adoptã un
cod de eticã ºi deontologie profesio-
nalã universitarã”, care include obli-
gatoriu ºi „mãsurile educaþionale,
administrative ºi tehnice care se iau
pentru garantarea originalitãþii lu-
crãrilor de licenþã, master, doctorat,
articolelor ºtiinþifice sau a altor ase-
menea lucrãri, precum ºi sancþiunile
aferente”.

De asemenea, Legea privind asi-
gurarea calitãþii în învãþãmânt regle-
menteazã funcþionarea furnizorilor de
educaþie, „astfel încât prin calitatea
activitãþii lor sã satisfacã încrederea
publicã, iar învãþãmântul sã se afirme
ca bun public”. În acelaºi timp, calita-
tea programelor de studii este asigu-
ratã prin strategii ºi proceduri speci-
fice, precum ºi prin proceduri privind
iniþierea, monitorizarea ºi revizuirea
periodicã a programelor ºi activitãþilor
desfãºurate, fapt ce genereazã atât
necesitatea, cât ºi posibilitatea im-
plementãrii prevederilor ordinului re-
cent semnat.

Conform sursei citate, ministrul
Valentin Popa este adeptul abordãrii
„Toleranþã 0” faþã de abaterile de la
normele de eticã ºi deontologie uni-
versitarã, iar emiterea acestui ordin
constituie primul pas din mandatul
sãu în aceastã direcþie.

Mihail Marinescu

Sesiunea specialã a examenului naþional de Bacalaureat pentru absolvenþii
de liceu participanþi la loturile naþionale lãrgite care se pregãtesc pentru
olimpiadele ºi concursurile internaþionale pe discipline/sportive va fi organizatã
de Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova ºi se va derula în intervalul 10-25
mai 2018. Comisia judeþeanã va nominaliza ulterior unitãþile de învãþãmânt
care vor gãzdui centrele de examen ºi de evaluare pentru aceastã sesiune
specialã. Candidaþii se pot înscrie în zilele de 10 ºi 11 mai.

Probele de evaluare a competenþelor se vor desfãºura astfel:
14-15 mai – evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în

limba românã/limba maternã;
16 mai – evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie

internaþionalã;
17-18 mai – evaluarea competenþelor digitale.
Probele scrise au urmãtorul calendar:
21 mai – Limba ºi literatura românã;
22 mai – proba obligatorie a profilului;
23 mai – proba la alegere a profilului ºi specializãrii;
24 mai - Limba ºi literatura maternã.
Afiºarea primelor rezultate, la sediul unitãþii de învãþãmânt care va gãzdui

aceastã sesiune specialã, este prevãzutã pentru data de 24 mai (pânã la ora
18:00), depunerea contestaþiilor fiind programatã în cursul aceleiaºi zile (18:00
- 20:00). Rezultatele finale sunt programate a se afiºa, conform calendarului,
pe 25 mai.

Pânã pe data de 20 februarie, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Institutul
de ªtiinþe ale Educaþiei, a organizat o consultare prin intermediul unui
chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de planuri-
cadru pentru învãþãmântul liceal, consulatare care a luat startul pe 6 februarie.

Procesul de consultare vizeazã obþinerea unui feedback relevant din
partea cadrelor didactice, inspectorilor ºcolari ºi a altor categorii de specialiºti
interesaþi de proiectele de plan-cadru pentru liceu.

Pentru a colecta sugestiile, opiniile sau comentariile pe acest subiect, este
recomandatã parcurgerea, în prealabil, a celor trei propuneri de plan-cadru
supuse dezbaterii, precum ºi a profilului de formare al absolventului de liceu.
Suplimentar, pe lângã rãspunsurile propriu-zise, pot fi fãcute, dacã este cazul,
observaþii ºi propuneri în spaþiile special dedicate.

Menþionãm cã scopul acestei consultãri publice nu vizeazã strict alegerea
uneia dintre cele 3 variante propuse spre dezbatere, ci gãsirea unei soluþii
optime. Nu se solicitã date cu caracter personal, iar rãspunsurile sunt
confidenþiale ºi vor fi utilizate doar în scopul consultãrii.

Mihail Marinescu

Chestionar online privind proiectele
de plan-cadru pentru învãþãmântul liceal

Zi de februarie, cu miros de pri-
mãvarã. Împreunã cu doi foºti colegi
de liceu, ne îmbarcãm de la Ploieºti,
cu direcþia Urlaþi. Destinaþia este una
surprinzãtoare. De ce? Urma o reve-
dere cu ceilalþi con-
fraþi, una ce mãsura
aproape o jumãtate
de secol de la termina-
rea liceului. Reîntâlni-
rea se anunþa emo-
þionantã, mai ales cã
majoritatea dintre noi
nu mai þinusem legã-
tura în tot acest timp.
Ne gândeam cum vor
arãta colegii noºtri,
dacã ne vom recu-
noaºte unii pe alþii ºi
ce reacþii vom avea la
momentul revederii.

Ne apropiam de micuþa urbe
dintre dealuri, acum, cu o altã înfãþi-
ºare, alta de cea pe care o ºtiam noi
când eram liceeni.

Cum am intrat în oraº, dinspre
Ploieºti, am vãzut cum a rãsãrit o uni-
tate de producþie pe partea dreaptã,
ce altã datã era un teren de fotbal.
Asta aratã cã oraºul s-a dezvoltat ºi a
înflorit, mai ales dupã Revoluþie. Ime-
diat trecem pe lângã liceul tinereþii
noastre, care are ºi el o „cosmetizare”,

dar ºi un alt nume: „Vodã Brânco-
veanu”.

Apoi am ajuns la locaþia unde
urma sã aibã loc revederea, locaþie
care pe vremuri era un han renumit,

iar acum este un restaurant cu altã
înfãþiºare: „Dealul Viilor”.

Suntem printre primii care sosim,
dar instantaneu apar ºi ceilalþi. Aceiaºi
colegi, alte chipuri, dar aceleaºi ca-
ractere. Au urmat inevitabilele îmbrã-
þiºãri, dar ºi întrebãri reciproce legate
de felul cum s-a schimbat unul sau
celãlalt.

Aceste scene mi s-au pãrut fireºti,
naturale. Toate momentele revederii
au fost fotografiate ºi filmate. Ulterior,

acestea au fost derulate non-stop pe
o reþelele  de socializare, pentru a fi
vãzute ºi de ceilalþi foºti colegi care
nu au putut fi prezenþi la întâlnire.

Pe un fundal de muzicã retro,
cea a anilor ’70-’80,
într-o atmosferã plã-
cutã, s-a putut servi
câte ceva, s-a ciocnit
câte un pahar de vin
ºi s-a ºi dansat,  mu-
zica ºi dansul trezin-
du-ne la toþi amintiri.
Aºa fãceam ºi în timpul
liceului, când mer-
geam sã petrecem la
onomastici sau alte
banchete organizate
între colegi. Ce vremuri
frumoase! O Tempora!

Dupã vreo câteva
ceasuri petrecute împreunã am cãzut
cu toþii de acord sã mai repetãm ºi
altã datã aceastã întrevedere, poate
cu o mai mare asistenþã.

Personal, sunt foarte bucuros cã
proiectul meu de „revedere” s-a fina-
lizat, dar nu fãrã ajutorul consistent
din partea altor doi foºti colegi: Carmen
Pavelescu ºi Negoiþã Ion, cãrora le
mulþumesc ºi cu acest prilej.

Începând cu anul universitar 2018-2019,
cursurile de eticã ºi integritate

academicã pentru studiile universitare de
masterat ºi doctorat devin obligatorii

Prahova gãzduieºte Bac-ul
sportivilor ºi al olimpicilor

Mihail Marinescu

Promoþia ’74 – Liceul Urlaþi,
Revedere dupã 44 de ani!

Ionuþ Mitoiu
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Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba ºi literaturaºi literaturaºi literaturaºi literaturaºi literatura
rrrrromânãomânãomânãomânãomânã (cls. V-VIII): etapa judeþeanã pe 17
martie, la ªcoala Gimnazialã ,,Sf. Vasile”, Ploieºti,
iar etapa naþionalã între 2-6 aprilie, la Baia Mare;

Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba Olimpiada de Limba ºi literaturaºi literaturaºi literaturaºi literaturaºi literatura
rrrrromânãomânãomânãomânãomânã (cls. IX-XII): etapa judeþeanã pe 17
martie, la Colegiul Naþional ,,Nichita Stanescu”
Ploieºti, etapa naþionalã – 2-6 aprilie la Bucureºti;

Olimpiada de Limba francezãOlimpiada de Limba francezãOlimpiada de Limba francezãOlimpiada de Limba francezãOlimpiada de Limba francezã: etapa
judeþeanã pe 3 martie, proba A, (scrisã) – cls.
VII-XII, la Colegiul Naþional ,,I.L.Caragiale”, Ploieºti;
10 martie proba B (oralã) – cls. X-XII, la Colegiul
Naþional ,,Nichita Stanescu” Ploieºti; etapa
naþionalã – 2-6 aprilie, la Buzãu;

Olimpiada la Limbi romanice:Olimpiada la Limbi romanice:Olimpiada la Limbi romanice:Olimpiada la Limbi romanice:Olimpiada la Limbi romanice:
spaniolã, italianã, portughezãspaniolã, italianã, portughezãspaniolã, italianã, portughezãspaniolã, italianã, portughezãspaniolã, italianã, portughezã: etapa
judeþeanã pe 3 martie proba A (scrisã) – cls.
VII-XII ºi pe 10 martie proba B (oralã) – cls. X-XII,
iar etapa naþionalã – între 2 ºi 6 aprilie, la
Dâmboviþa;

OlimpiaOlimpiaOlimpiaOlimpiaOlimpiada de Limba englezãda de Limba englezãda de Limba englezãda de Limba englezãda de Limba englezã, liceu:
etapa judeþeanã pe 3 martie ºi 10 martie, la
Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieºti, iar etapa
naþionalã – 1-5 aprilie la Constanþa;

Limba Germanã ModernãLimba Germanã ModernãLimba Germanã ModernãLimba Germanã ModernãLimba Germanã Modernã: etapa
judeþeanã pe 24 februarie, la Colegiul Naþional
„Jean Monnet” Ploieºti, etapa naþionalã –
perioada 23-28 martie, la Craiova;

Limbi clasice: Greaca vLimbi clasice: Greaca vLimbi clasice: Greaca vLimbi clasice: Greaca vLimbi clasice: Greaca veche, Latinãeche, Latinãeche, Latinãeche, Latinãeche, Latinã:
etapa judeþeanã pe 18 martie, la Colegiul
Naþional ,,I.L.Caragiale” Ploieºti, etapa naþionalã
– perioada 3-5 aprilie, la Arad;

Olimpiada de MatematicãOlimpiada de MatematicãOlimpiada de MatematicãOlimpiada de MatematicãOlimpiada de Matematicã: etapa
judeþeanã – pe 10 martie, la ªcoala Gimnazialã
„Sfânta Vineri” Ploieºti (pentru gimnaziu) ºi la
Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti (pentru liceu),
etapa naþionalã – perioada 3-6 aprilie, la Negreºti
Oaº, Satu Mare;

Olimpiada de FizicãOlimpiada de FizicãOlimpiada de FizicãOlimpiada de FizicãOlimpiada de Fizicã: etapa judeþeanã
pe 24 februarie, la Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti,
etapa naþionalã – perioada 2-6 aprilie, la Breaza,
Prahova;

Olimpiada deOlimpiada deOlimpiada deOlimpiada deOlimpiada de ChimieChimieChimieChimieChimie (cls. VIII – XII): etapa
judeþeanã pe 17 martie, la Colegiul Tehnic „Lazãr
Edeleanu” Ploieºti, etapa naþionalã – perioada
1-6 aprilie, la Craiova;

Olimpiada deOlimpiada deOlimpiada deOlimpiada deOlimpiada de BiologieBiologieBiologieBiologieBiologie: etapa judeþeanã
pe 3 martie, la Colegiul Naþional „Nichita
Stãnescu” Ploieºti, etapa naþionalã – perioada
1-6 aprilie, la Piatra Neamþ;

Olimpiada de GeografieOlimpiada de GeografieOlimpiada de GeografieOlimpiada de GeografieOlimpiada de Geografie (cls. VIII-XII):
etapa judeþeanã pe 3 martie, la Colegiul Eco-
nomic „Virgil Madgearu” Ploieºti, etapa naþionalã
– perioada 1-7 aprilie, la Brãila;

Olimpiada de InformaticãOlimpiada de InformaticãOlimpiada de InformaticãOlimpiada de InformaticãOlimpiada de Informaticã: etapa
judeþeanã pe 17 martie, la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti ºi la Colegiul Naþional
„I.L.Caragiale” Ploieºti, iar etapa naþionalã –
perioada 29 martie-3 aprilie, la Constanþa (liceu)
ºi  3-7 aprilie, la Tg. Jiu, Gorj (gimnaziu);

OlimOlimOlimOlimOlimpiada de Tpiada de Tpiada de Tpiada de Tpiada de Tehnologia Infehnologia Infehnologia Infehnologia Infehnologia Infororororormamamamamaþþþþþieiieiieiieiiei:
etapa judeþeanã pe 21 mai, la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti , Colegiul Naþional
„I.L.Caragiale”, Colegiul „Spiru Haret”, Colegiul
Naþional „Al.I.Cuza”, Colegiul Naþional „Nichita
Stãnescu” Ploieºti, etapa naþionalã – perioada

17-20 iunie, la Cãlãraºi;
Olimpiada de IstorieOlimpiada de IstorieOlimpiada de IstorieOlimpiada de IstorieOlimpiada de Istorie: etapa judeþeanã

pe 17 martie, la ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Bãlcescu” din Ploieºti, etapa naþionalã –
perioada 2-6 aprilie, la Alba Iulia;

Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de ªªªªªtiintiintiintiintiinþþþþþe Socio-Umanee Socio-Umanee Socio-Umanee Socio-Umanee Socio-Umane:
etapa judeþeanã pe 10 martie, la Colegiul Eco-
nomic „Virgil Madgearu” Ploieºti, iar etapa
naþionalã – perioada 2-6 aprilie, la Iaºi;

Olimpiada de Pedagogoie-PsihologieOlimpiada de Pedagogoie-PsihologieOlimpiada de Pedagogoie-PsihologieOlimpiada de Pedagogoie-PsihologieOlimpiada de Pedagogoie-Psihologie
(Licee Pedagogie)(Licee Pedagogie)(Licee Pedagogie)(Licee Pedagogie)(Licee Pedagogie): atapa judeþeanã pe 3
martie, la Colegiul Naþional „Jean Monnet”
Ploieºti, iar etapa naþionalã se desfãºoarã în
perioada 25-28 aprilie, la Sighetu Marmaþiei jud.
Maramureº;

Olimpiada de ReligieOlimpiada de ReligieOlimpiada de ReligieOlimpiada de ReligieOlimpiada de Religie: etapa judeþeanã
pe 3 martie, la Colegiul Tehnic „Lazãr Edeleanu”
Ploieºti, etapa naþionalã – perioada 12-15 aprilie,
la Iaºi;

Olimpiada de Arte vizuale, arhitec-Olimpiada de Arte vizuale, arhitec-Olimpiada de Arte vizuale, arhitec-Olimpiada de Arte vizuale, arhitec-Olimpiada de Arte vizuale, arhitec-
turã ºturã ºturã ºturã ºturã ºi istoria artelori istoria artelori istoria artelori istoria artelori istoria artelor: etapa naþionalã în pe-
rioada 3-6 aprilie, la Bistriþa;

Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de muzicãmuzicãmuzicãmuzicãmuzicã (cls. IX-XII): etapa
localã în luna martie, la Colegiul de Artã

,,Carmen Sylva” Ploieºti, etapa naþionalã, la
Craiova, data nefiind încã stabilitã;

Olimpiada de muzicãOlimpiada de muzicãOlimpiada de muzicãOlimpiada de muzicãOlimpiada de muzicã (cls. III-VIII): etapa
localã în luna februarie, la Colegiul de Artã
,,Carmen Sylva” Ploieºti, etapa naþionalã, la Baia
Mare, data nefiind încã stabilitã nici aici;

Olimpiada coralãOlimpiada coralãOlimpiada coralãOlimpiada coralãOlimpiada coralã: etapa judeþeanã în
luna martie, la Colegiul de Artã ,,Carmen Sylva”
Ploieºti, etapa naþionalã – perioada 3-4 aprilie,
la Piatra Neamþ;

Olimpiada „Lectura ca abilitate deOlimpiada „Lectura ca abilitate deOlimpiada „Lectura ca abilitate deOlimpiada „Lectura ca abilitate deOlimpiada „Lectura ca abilitate de
viaviaviaviaviaþã”þã”þã”þã”þã” (cls. V-XII): etapa judeþeanã pe 24 martie,
la Colegiul Naþional ,,I.L.Caragiale”, Ploieºti, etapa
naþionalã – perioada 3-6 aprilie la Baia Mare (V-
VIII) ºi 2-6 aprilie la Bucureºti (IX-XII);

Olimpiada NaOlimpiada NaOlimpiada NaOlimpiada NaOlimpiada Naþionalã de Lingvisticãþionalã de Lingvisticãþionalã de Lingvisticãþionalã de Lingvisticãþionalã de Lingvisticã
„Solomon Marcus”„Solomon Marcus”„Solomon Marcus”„Solomon Marcus”„Solomon Marcus” (cls.V-XII): etapa judeþeanã
a avut loc în luna ianuariem iar etapa naþionalã
este programatã a avea loc în perioada 5-7 mai
ºi 11-13 mai, la Focºani;

Olimpiada pentru elevii din mediulOlimpiada pentru elevii din mediulOlimpiada pentru elevii din mediulOlimpiada pentru elevii din mediulOlimpiada pentru elevii din mediul
rural „Universul cunoarural „Universul cunoarural „Universul cunoarural „Universul cunoarural „Universul cunoaºterii prin lecturã”ºterii prin lecturã”ºterii prin lecturã”ºterii prin lecturã”ºterii prin lecturã”
(cls. V-VIII): etapa judeþeanã în luna februarie,
iar etapa naþionalã – în perioada 1-3 iunie, la
Galaþi;

Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de Olimpiada de ªªªªªtiintiintiintiintiinþþþþþe pentru juniori -e pentru juniori -e pentru juniori -e pentru juniori -e pentru juniori -
eeeeelelelelelevii cls. VII-IX carvii cls. VII-IX carvii cls. VII-IX carvii cls. VII-IX carvii cls. VII-IX care nu îme nu îme nu îme nu îme nu împlinesc 1plinesc 1plinesc 1plinesc 1plinesc 16 ani6 ani6 ani6 ani6 ani
pânã la 3pânã la 3pânã la 3pânã la 3pânã la 311111.....111112.202.202.202.202.201111188888 (biologie, chimie, fizicã):
etapa judeþeanã în luna mai, la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti, iar etapa naþionalã –
în perioada 22-27 iulie, la Focºani;

Olimpiada Interdisciplinarã „ªOlimpiada Interdisciplinarã „ªOlimpiada Interdisciplinarã „ªOlimpiada Interdisciplinarã „ªOlimpiada Interdisciplinarã „ªtiintiintiintiintiinþeleþeleþeleþeleþele
Pãmântului”Pãmântului”Pãmântului”Pãmântului”Pãmântului”     (biologie, chimie, fizicã,(biologie, chimie, fizicã,(biologie, chimie, fizicã,(biologie, chimie, fizicã,(biologie, chimie, fizicã,
geografie)geografie)geografie)geografie)geografie): etapa judeþeanã pe 10 martie, la
Colegiul Tehnic „Lazãr Edeleanu” Ploieºti, iar
etapa naþionalã – perioada 18-22 aprilie, la
Bistriþa;

Olimpiada NaOlimpiada NaOlimpiada NaOlimpiada NaOlimpiada Naþionalã de argumentare,þionalã de argumentare,þionalã de argumentare,þionalã de argumentare,þionalã de argumentare,
dezbatdezbatdezbatdezbatdezbatererererere ºi gândire ºi gândire ºi gândire ºi gândire ºi gândire criticã „e criticã „e criticã „e criticã „e criticã „TineriiTineriiTineriiTineriiTinerii
dezbat”dezbat”dezbat”dezbat”dezbat”: etapa judeþeanã în luna mai, iar etapa
naþionalã în luna iulie, la Piatra Neamþ.

Mihail Marinescu

Calendarul olimpiadelor naþionale ºcolare

propuse la una din probele de evaluare
a competenþelor lingvistice ºi digitale se
considerã cã nu a susþinut proba.

Prima probã scrisã, la Limba si lite-
ratura românã - Ea) - va avea loc luni, 25
iunie. Proba la Limba si literatura ma-
ternã - Eb) este programatã marþi, 26
iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a
profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probã
scrisã - la alegere a profilului ºi specia-
lizãrii - 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 contestaþiile,
în timp ce afiºarea rezultatelor finale
este prevãzutã pentru data de 9 iulie.

Simulare... dupã
examen!

La scurt timp dupã terminarea
probelor de evaluare a competenþelor,
iatã cã Ministerul Educaþiei organizeazã
ºi o ediþie de simulare a bacalaureatului,
bineînþeles a probelor scrise.

Simularea probelor scrise din ca-
drul examenului naþional de Bacalaureat
se va desfãºura dupã urmãtorul pro-
gram (comun pentru clasele a XI-a ºi a
XII-a): 19 martie - Limba ºi literatura
românã/E)a), 20 martie - Limba ºi litera-
tura maternã/E)b) ºi 21 martie - proba
obligatorie a profilului/E)c). Proba la
alegere a profilului ºi specializãrii/ E)d)

se va derula joi, 22 martie ºi va fi susþi-
nutã exclusiv de elevii clasei a XII-a.

Rezultatele obþinute vor fi comu-
nicate elevilor în data de 30 martie.

Reamintim faptul cã ºi elevii cla-
selor a VIII-a vor avea parte de simulare,
a Evaluãrii Naþionale, simulare cre se va
desfãºura tot în luna martie, mai exact
în perioada 5-7 martie.

Calendarul simulãrii Evaluãrii Naþio-
nale are urmãtoarea configuraþie: 5
martie - Limba ºi literatura românã, 6
martie - Matematicã, 7 martie - Limba
ºi literatura maternã, 16 martie -
comunicarea rezultatelor.

Subiectele sunt elaborate de cãtre
specialiºtii Centrului Naþional de
Evaluare ºi Examinare, în mod similar
cu modelele publicate pe www.subiecte.
edu.ro, ºi sunt proiectate astfel încât tra-
tarea lor sã valorifice capacitãþile ele-
vilor pe temele prevãzute în programa
de examen ºi parcurse pânã la aceastã
datã. Corectarea lucrãrilor va fi realizatã,
în baza unor bareme care asigurã uni-
tatea ºi obiectivitatea evaluãrii ºi notãrii
la nivel naþional, de cãtre doi profesori
din unitãþile de învãþãmânt în care elevii
susþin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul
fiecãrei unitãþi de învãþãmânt prin
discuþii individuale cu elevii, dezbateri
la nivelul clasei, ºedinþe cu pãrinþii,
precum ºi la nivelul consiliului profesoral
în vederea adoptãrii unor mãsuri
adecvate fiecãrei situaþii în parte.

ªcoala Gimnazialã „H.M.Berthelot”
din Ploieºti este implicatã în programul
internaþional intitulat „Sã învãþãm des-
pre pãdure” (LeAF – Learning About For-
ests), program coordonat de Centrul
Carpato-Danubian de Geoecologie.

În acest an, ºcoala  face parte din
unitãþile pilot ce participã la proiectul
internaþional Balkan LeAF, alãturi de alte
douã ºcoli din România (ªcoala Gimna-
zialã „Acad. M. Voiculescu”, Giurgiu ºi

C.N. „Mihai Eminescu” Bucureºti), dar
ºi altele din Grecia, Cipru ºi Bulgaria.

Proiectul are ca scop creºterea gra-
dului de conºtientizare a impactului
schimbãrilor climatice asupra pãdurilor,
iar ca obiective, promovarea valorilor ºi
schimbarea comportamentului faþã de
naturã, realizarea unui nou tip de
educaþie prin organizarea lecþiilor în me-
diul natural, conºtientizarea elevilor des-
pre îndatoririle pe care le au faþã de natu-
rã ºi societate, în contextul dezvoltãrii
durabile.

În spiritul acestor obiective, o grupã
a patrulei Eco din ªcoala „H.M.Berthelot”
din Ploieºti a participat, în parcul unitãþii
de învãþãmânt, împreunã cu cadrele di-
dactice coordonatoare, la o primã lecþie
interdisciplinarã de geografie, biologie,
matematicã ºi fizicã. În cadrul activitãþii
intitulate „Întâlnire cu pãdurea noastrã”,
elevii au învãþat noþiuni de orientare tu-
risticã, de determinare a vârstei copa-

cilor ºi a dimensiunilor
acestora, folosind noþiuni
de geometrie ºi trigono-
metrie, apoi au inventa-
riat copacii din mica pã-
dure din parcul ºcolii (a-
proximativ 60 de copaci).

În activitãþile progra-
mate în lunile urmãtoare,
elevii vor învãþa despre co-
nexiunea dintre pãdure/
copaci, energie ºi schim-
bãri climatice,  iar în final
vor lua mãsuri, plantând

copaci în parcul, curtea sau mica pãdure
ce înconjoarã ºcoala, dar ºi în
comunitatea localã împreunã cu
profesorii coordonatori, ºi, de ce nu, ºi
acasã cu familia.

Elevii care încheie clasa a XII-a ºi a
XIII-a în vara acestui an, inclusiv cei din
promoþiile anterioare susþin, pânã pe 22
februarie a.c., probele de evaluare a
competenþelor lingvistice ºi digitale din
cadrul examenului naþional de Bacalau-
reat. Probele scrise se vor susþine între
25 ºi 28 iunie a.c.

Din datele pe care le-am primit de
la Inspectoratul ªcolar Judeþean Pra-
hova, rezultã cã sunt 5.611 candidaþi
din judeþul nostru pentru bacalaureatul
din acest an, dintre care 624 provin din
promoþiile anterioare. Pentru candidaþii
din Prahova sunt puse la dispoziþie 42
de centre de evaluare.

Prima probã a fost de evaluare a
competenþelor lingvistice de comu-
nicare oralã în limba românã (proba A),
12-13 februarie, dupã care au urmat:
evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã (14-
15 februarie). În zilele de 16, 19 ºi 20
februarie a fost programatã evaluarea
competenþelor digitale (proba D), iar în
perioada 21-22 februarie se va
desfãºura evaluarea competenþelor
lingvistice într-o limbã de circulaþie
internaþionalã (proba C).

Rezultatul obþinut de fiecare can-
didat la proba de evaluare a compe-
tenþelor lingvistice de comunicare oralã
în limba românã/limba maternã nu se
exprimã prin note sau prin calificativ
admis/respins, ci prin stabilirea nivelului
de competenþã corespunzãtor grilei
aprobate la nivel naþional: experimentat,
avansat ºi mediu. Candidatul care refuzã
sã raspundã sau sã rezolve subiectele

5.611 candidaþi pentru
Bac-ul de iarnã, în Prahova

Mihail Marinescu

Pãdurea, energia ºi schimbãrile
climatice – Balkan LeAF Project
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SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Miercuri, 21 Februarie, 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 Fãrcaº (Tommy), Ioan
Coman (Doc), Ada Simionicã (Aimee), Paul Chiribuþã (Maurice),
Andrei Radu (Kenneth).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Duminicã, 25 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”, scenariul original: Daniel Chirilã. Regia:
Rãzvan Mazilu. 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 Capanu (Titi Botez), Robert
Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon Luminiþa), Rodica
Alexandru (Mona Curdefier), Petty Musa (Mimi Moft), Robert
Anton (Terente) ºi copilul Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu ziare).
Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdica ºi Rãzvan
Hanganu. Acompaniament pian live: Ciprian Corniþã.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
21 Februarie, ora 11:00; Joi,

22 Februarie, ora 11:00; Dumi-
nicã, 25 Februarie, ora 10:30;
ora 12:00  - Sala Teatrului pentru
Copii – „Inimã rece”„Inimã rece”„Inimã rece”„Inimã rece”„Inimã rece”, de Wil-
helm Hauff. Regia: Cristian Pe-
pino. În distribuþie: Paul Niculae/Mihaela Rus, Diana Uþã,
Nelu Neagoe, Daniel Burcea, Lucian Orbean, Carmen
Bogdan, Lizica Sterea, Cãtãlin Rãdulescu, Mihai Androne.

EVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTE
Joi, 22 Februarie, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „Mindshow”„Mindshow”„Mindshow”„Mindshow”„Mindshow”. Cu: Vlad Grigorescu.
Vineri, 23 Februarie, ora 18:30; Sâmbãtã, 24 Februarie,

ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Br„Br„Br„Br„Broadwoadwoadwoadwoadwaaaaayyyyy
RRRRRocks”ocks”ocks”ocks”ocks”, Regia: Kyle Davies. Cu: Sian Davis, George Evans,
Molly Fairchild, Millie Jolliffe, Rebekah Petrie, Daniel Walker.

Sâmbãtã, 24 Februarie, ora 18:30 - Filarmonica „Paul
Constantinescu” - Sala „Ion Baciu” – „De ce iubim...”„De ce iubim...”„De ce iubim...”„De ce iubim...”„De ce iubim...”
Actori: Lãcrãmioara Bradoschi, Paul Niculae ºi Mihaela Rus.
Soliºti: Ploieºti Jazz Trio - Rãzvan Cojanu (contrabas), Sorin
Zlat (pian), Laurenþiu ªtefan (tobe).

Vârstele sunt ca anotimpurile,
fiecare ne sunt date sã le trãim dupã
cum simþirea ºi gândurile ne prind în
mrejele lor. Pentru Mariona, astãzi – în
prima zi de Paºte – la  14 ani, viaþa începe
sã fie o certitudine care îi contureazã
adolescenþa. Deºi i s-au pus funduliþe
pe tâmple, începe sã arate a domniºoara
scumpã tatãlui ei, rãsfãþatul Baby, pentru
bunicuþa – pe care o priveºte din ºaua
cãluþului cu pete albe pe bot, gât ºi la
glezne, plimbându-se, singurã, pe podeþul
mãrginit de ramuri care, turnate în
ciment, imitã crengi de arbore.  Retraºi
în umbra palatului, pe iarbã, Mami ºi Tati
– Anca ºi Bâzu... ªtie de ce ii zic aºa, azi-
diminraþã, comentat la radio... „Domnul
cãpitan de aviaþie Constantin Canta-
cuzino a sosit cu avionul pe care l-a pilotat,
la Moscova, pentru a face prezentã de-
legaþia femeilor democrate din România,
la forumul mondial...”! Singurul nume
care îl reþinuse a fost „Ana Pauker, minis-
trul de Externe al noului guvern ºi ºefa
grupului...”

Cãluþul pe spinarea cãruia Mariona
ºade statuie, sã nu iasã miºcatã poza,
sunt  reflectaþi de oglinda lacului adiat
de boarea cu miresme a unui aprilie de-
parte de lumea bulversatã de rãzboi. Se-
cunda e prinsã pe rolfilm de mãtuºa Alice,
care stã pe mal, sub uriaºul arþar ºi foto-
grafiazã tot ce place ochilor ei albaºtri...
„Ce  drãguþã este, la 41 de ani, uite-o,
domnul cãpitan Lupoaia a venit prin spate
ºi acum o þine strâns la pieptul sãu...
Mereu au ceva de vorbit... Râd amândoi,
le vãd danturile sclipind la soare... Ea se
lasã îmbrãþiºatã, îi prinde umerii cu braþele
ºi se afundã drãgãstoasã în el... Pe mine
ce mâini mã vor înconjura, vreodatã, aºa
tandru, cã n-am nici frate ºi nici sorã!
Papa m-a lãsat aci, la Floreºti, în grija
tanti-mii Alice, pe care toatã lumea o
strigã „Domniþa”!...

Nu îi lipseºte nimic, dar care din bu-
nãtãþile care o copleºesc zilnic, poate
suplini alinturile mamã-sii? Ale lui papa
izbucnesc, e-adevãrat, cãlduroase, atunci
când jokeul Geo Ionescu, un cavaler într-
adevãr educat, cu maniere care o tulburã
când o ajutã sã urce în scãri, agãþându-
se de coama-stuf negru ºi lucios al lui
„Winetou”... ªi, minunându-se de pãdu-
rea plinã de umbre ºi lumini, cuprinde
grumazul  cald al patrupedului, ca „Alice
în þara minunilor”! „Numele, majestatea
sa regele Mihai i l-a pus, alaltãieri, dumi-
nicã, sosit aici cu automobilul lui cu
cauciucuri albe pe laturi, sã se închine
la icoanele bisericii boierilor Cantacuzino,
naºii lui...” Dupã sfânta împãrtãºanie,
înalt ºi drãguþ precum Fãt-Frumos (bu-
nica Maruca îi citise basmul, iarna trecu-
tã), „Regele  s-a plimbat într-o corabie cu
vâsle de el trase, s-a mai plimbat – zâm-
bind de o fericire nespus de seninã – cu
pluta, pânã spre amiazã, pe lacul nostru,
ºi l-am vãzut cum mi-l aduce, de hãþuri,
pe „Winetou”...”, îºi aude Mariona gândul.
„Este cadoul meu, domniºoarã! La mulþi
ani!”

- Te întorci la Nadia?, mediteazã

Anca, sprijinindu-se pe cot, cu un fir de
iarbã dus pe buze; amãruiul îi înþeapã
colþurile gurii ºi limba.

- Nu, Anca, nu! Rãzboiul, vezi bine,
ne întunecã viaþa, nu mai suntem siguri
pe ziua de mâine! Blazonul îmi cere sã
apãr onoarea dinastiei, scuzã-mã cã par
grandilocvent! Mã simt destinat s-o apãr!
Vreau sã îmi apãr þara, iubito, nu-mi mai
suport frivolitãþile...!

- Dar avem un copil, Titel, copilul
nostru, fructul dragostei noastre, de care
mã þine departe ºi mamã-ta, doamna
Enescu!

- O va creºte dânsa! Divorþãm!...
Datoria mã trimite în carlinga avionului
cu care, mã ierþi ori nu, conºtiinþa îmi ce-
re sã lupt...! Nadia, „Doamna Kujnir” va
pleca în America, nu regret cã ºi-a gãsit
amorezul gata s-o treacã oceanul... Ce
ºtiu – de la ea, e faptul cã or sã se cãsã-
toreascã, aºa cã þi-am rãspuns, nu?

Mariona va rãmâne singurã. În
umbra palatului, acele douã fãpturi – care
sunt pãrinþii ei, se sprijinã una pe alta, sã
revinã pe picioare, apoi mânã în mânã,
dispar dincolo de zidurile din travertin
italian, în care amiaza se rãsfrânge tristã;
pãsãretul þâºneºte din frunziºuri ºi se-
aruncã prin uºile ºi ferestrele din lemn,
alergându-se liber, indiferent la puºtoaica
rezematã pe mâinile nevinovate – lujere
neputincioase în faþa singurãtãþii ce a
cuprins-o nu ºtie pânã când, cu presimþiri
gheþoase... Cine ar privi-o acum, i s-ar
pãrea cã, Marionei, cineva îi ºopteºte sã
se agaþe de  ambii pãrinþi, sã strige, sã
zbiere sau sã urle de o durere sfâºietoare...
„De ce mi-or mai fi dat viaþã din vieþile lor,
devreme ce mã pãrãsesc,  plecând unde
vãd cu ochii, pentru cã se tem de ruºi...!?!”

Dacã întoarce ochii ei negri, bãnuþi
de agathã vie, în care tot parcul strãbu-
nicului încape acum, regãseºte, pe sub
coroana joasã a arþarului,  locul de unde
tanti Alice prinde cu aparul ei buruduf,
imagini. „Negreºit e stãpânitã de vreo
slãbiciune”. „Winetou” face cîþiva paºi în
direcþia aceea, iar clicul aparatului se
declanºeazã metalic... Ce-ar pricepe din
clipa bucuriei pe care i-a adus-o regele,
mica domniºoarã, din înþelegerea lui
nenea cãpitanu’, dacã Tante i-ar povesti
cã dânsa  þine sã-l ajute pe primul ei soþ,
pentru devotament ºi mai cu seamã, din
cauza pentru care (chiar; care?) domnu’
Groza l-a arestat!?!... „Cred cã rãmânem
mai tari dacã ne respectãm ºi dupã ce
ne-am dat seama cã soarta nu ne-a croit
compatibili!!, þine minte, calm, Ionel. „În
felul sãu, Miºu Sturdza m-a iubit, ºtii cum
îmi spunea? „Ca în „Forsyte Saga”,
romanul englezului ãla... Galsworthy s-
au cum se numeºte...!”

- Mademoiselle, veþi ajunge sã faceþi
echitaþie pentru bani ºi celebritate, dacã
o sã vã dedicaþi cãlãriei!, vorbeºte Geo,
cu dârlogii lui Winetou în mâna dreaptã,
rãmas þintã în retinele Marionei... „A ni-
mãnui, or sã o calce-n picioare, comuniº-
tii!”, mumurã Geo, izbit de un fulger
nevãzut...

Serghie Bucur

CRONICÃ
MUZICALÃ

Doi pianiºti soliºti, de vârste diferite. Interpreþi de marcã
în autohton. Viniciu, la cincizeci ºi cinci. Andrei, la treizeci ºi
cinci. Primu‘, profesor deja. Al doilea, student fiindu-i cândva.
Instrumentiºti redutabili, ambii prestând impecabil. Energici
ºi dedicaþi. Iscusiþi ºi rafinaþi. Vrednic lucrând pe claviaturã.
Dezinvolt, fãrã fisurã. Mângâind-o cu fineþe, redând note
cu nobleþe. Stârnind-o impetuos, cu simþire, radios. Tuºeu
straºnic ºi fluent. Sunet sigur, coerent. Amplu ºi incandes-
cent. Când e cazu‘, lin, decent. Dulce, cald, tumultuos.
Totdeauna îngrijit, potrivit ºi maiestuos...

Îi cunosc ºi îi ascult, cã au pentru clape, vizibil, un cult.

Au opusuri în cap cu nemiluita. ªtiinþã, pasiune, rigoare,
vioiciune în a le cânta. Prospeþime clarã, de fiece datã.
Evoluþia pe scenã, mereu minunatã. Mai cu seamã-n
recitaluri, pur ºi simplu eclatantã. Trãirile lor nãvãlind în
zbor cãtre-ascultãtor. Transmiþând fior, catharsis real
fãurind cu spor. Muzica pulseazã, inima vibreazã ºi mintea
viseazã. Sufletu‘ se lumineazã ºi bogat se-nnobileazã. Motiv
sã le mulþumim ºi sincer sã le dorim pe afiºe sã-i gãsim
anul ãsta, tot mai des. Neîndoios, aplauze vii având de
cules copios. ªi prin þarã, ºi pe-afarã, fie iarnã, fie varã...

Adrian SIMEANU

Muzica zilelor noastre

Licareþ ºi Moroianu

Anul 2017 l-am încheiat mulþi
dintre noi, îndureraþi de pierderea
altminteri inevitabilã a ultimei Majestãþi
a României, Regele Mihai I. Numeroºi
români, din Þarã ºi din Diaspora, au
plâns – sincer – în zilele morþii, ale fune-
raliilor ºi dupã înhumarea Majestãþii
Sale în Capela Regalã de la Curtea de
Argeº. Trei zile de doliu naþional, cu
Tricolorul coborât în bernã ºi programe

ale vieþii insituþionale adaptate la funes-
tul eveniment, au marcat existenþa
regaliºtilor români, de toate vârstele ºi
profesiile. Scurta perioadã de timp „In
Memoriam Regele Mihai I” a prilejuit
manifestãri publice de naturã culturalã,
prin urmare ºi în programele pentru pub-
lic s-a exprimat ataºamentul ireprimabil
pentru ilustrul dispãrut ºi faþã de per-
sonalitatea Sa unicã în Istoria României
vreme de 90 de ani!

Pe acest imens fundal istoric, poli-
tic ºi moral, Casa de Culturã „Geo Bog-
za” a Câmpinei, a evocat, în ziua de 16
decembrie, persoana ºi personalitatea
Regelui Mihai I al României, prin inter-
mediul Muzicii, invitând melomanii urbei
la un profund medalion susþinut de o
distinsã formaþie insturmental-vocalã,
Orchestra Filarmonicã Municipalã,
ajunsã în al 27-lea an de existenþã. Pe
scena vechiului edificiu din strada Griviþei
nr. 95 au cântat aceºti tineri muzicieni,
domniºoare ºi domni, sub sensibila
baghetã a maestrului Bogdan Vodã.
Momentul – reflectat cu emoþie ºi re-
cunoºtinþã faþã de Cel plecat peste

Styks, în discursul domniei sale, de cãtre
dr. Tudor Moisin, fondatorul Filarmonicii
Câmpina, a prefaþat recitalul vocal-
simfonic, cãruia virtuozul pianist Viniciu
Moroianu i-a potenþat alura ºi mesajul
artistic, interpretând cu emoþinant ºi
subtil patetism Concertul pentru pian
nr. 19 în Fa major, KV 459,  iar cu Or-
chestra, Simfonia nr. 4 KV 19, de
Wolfgang Amadeus Mozart.

Accentuând profunzimea
excepþionalã a recitalului, Orchestra a
deschis evenimentul acompaniind-o pe
soprana ªtefania Tiron – o  distinsã voce
în pesiajul liric contemporan. Doamna
Tiron ne-a etalat calitãþi puternic modu-
late cu nuanþãri mozartiene dramatice,
interpretând pãrþile a II-a li a III-a ale Mo-
tetului Exultate, jubilate KV 165.
Perfecta simetrie ritmicã Orchestrã –
Solistã, a adâncit – cu rezonante ecouri
ale durerii umane pe firul metafizic-tim-
bral – mesajul filozofic al lucrãrii, expresie
relevatã cu acurateþã ºi cernitã evlavie.

Maestrul Viniciu Moroianu ne-a
purtat – emoþional – printr-o  secretã
ceremonie a claviaturii – lira lui Apollo
în alb ºi negru –, prin  labirintul sonor, de
la grav la acut ºi înapoi, vrajã edgar-
poenescã din care Mozart a þesut Con-
certul în Fa major. Lucrarea a atins adân-
cimi  luceferiene, de-alungul cromatis-
mului încãrcat cu furtunoase replici su-
gerînd tragismul implacabil al destinului
ultimului nostru Rege! Protestatare,
înlãnþuind umbra nefericitã a ultimului
monarh român, acordurile au rezonat

de la exaltãri uraganice la pãci cosmice,
reconstituind – aidoma nefericirii
marelui Amadeus – traumatizata exis-
tenþã a Celui plecat dintre noi. Existã un
strãlucit precedent al executãrii acestui
Concert cu nebãnuite accente funebre,
rãmas în istoria Muzicii, pe care ni l-a
lãsat, prin interpretarea lui a Orchestrei
Simfonice din Stuttgart, dirijor Karl
Scuhrict, Clara Haskil (1895-1960),
pianistã româncã (n. 7 I, la Bucureºti) de
celebritate internaþionalã. Concertul ei
existã înregistrat pe un disc editat la noi,
dupã 1960 (cf. Jerome Spycket, autorul
monografiei omonime, Editura Muzicalã
1987). Dintr-o capodoperã a magicului
Mozart, maestrul Viniciu Moroianu a
scos efecte electrizante, cu pãtrunzãtoa-
rea, patetica domniei-sale execuþie!
Norii oedipieni au alternat cu înseninãrile
pe care, în faþa morþii, numai resemna-
rea ni le îngãduie.

Un Recviem – singura lucrare cerutã
lui  Mozart, la apogeul vieþii lui (preludiul
propriei morþi), de un misterios personaj
nobil – a devenit Simfornia nr. 4 KV 19,
cu care s-a încheiat sobrul moment mu-
zical în memoria Regelui Mihai I al Româ-
niei, interpretare prin care tânãra Or-
chestrã dirijatã de Bogdan Vodã ºi mag-
nificul pianist Viniciu Moroianu ºi-au
desãvârºit mãiestria interpretativã.

Serghie Bucur
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Având în vedere debutul la nivel naþional a
circulaþiei virusului gripal, specialiºtii recomandã
continuarea vaccinãrii antigripale la nivelul
cabinetelor medicilor de familie, în special pentru
persoanele din categoriile la risc recomandate
de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (copii ºi
adulþi cu boli cronice – respiratorii, metabolice,
renale, cardiovasculare, HIV/SIDA, gravide,
persoane cu vârsta de peste 65 ani, copii ºi
bãtrâni instituþionalizaþi).

„Suntem, în plinã epidemie de gripã la nivel
european, iar cea mai eficientã metodã de
prevenire a îmbolnãvirilor de gripã este în
continuare vaccina-rea”, a declaat prof. dr.

Adrian Streinu Cer-
cel. Conform rapor-
tului INSP, la nivel
naþional, numãrul

total de cazuri de infecþii respiratorii acute (gripa
clinic IACRS ºi pneumonii) a fost de 87492, cu
14.4% mai mic comparativ cu cel înregistrat în
aceeaºi sãptãmânã a sezonului precedent
(102171) ºi cu 10.1% mai mare faþã de cel înre-
gistrat în sãptãmâna precedentã (79459). De
la începutul sezonului 2017-2018 au fost înre-
gistrate 8 decese confirmate cu virus gripal, faþã
de 17 în sezonul precedent.

În sãptãmâna 22.01.2018 -28.01.2018
s-au înregistrat la nivel national 283 cazuri de
gripa/ILI, comparativ cu 246 cazuri înregistrate
în aceeaºi perioadã a anului trecut.

„Mi-aº dori ca în cel mai scurt timp sã fie fo-

losite toate dozele de vaccin disponibile în cabi-
netele medicilor de familie. Recomand tuturor
persoanelor care sunt în categoriile cu risc cres-
cut de îmbolnãvire sã solicite vaccinul gratuit.
De asemenea, rog medicii de familie care ºtiu
cã au în evidenþã pacienþi care se încadreaza
în aceste categorii ºi sunt încã nevaccinaþi, sã ii
cheme la cabinet pentru vaccinare”, a declarat
Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.

Mãsurile de igienã personalã (spãlarea cu
apã ºi sãpun a mâinilor, folosirea batistelor
pentru strãnut sau tuse, respectarea unui regim
de viaþã sãnãtos – alimentaþie bazatã pe legume
ºi fructe, odihnã ºi miºcare) sunt esenþiale pen-
tru prevenirea îmbolnãvirilor prin afecþiuni respi-
ratorii, ºi în special prin gripã. Totodatã, vaccina-
rea antigripalã este ferm recomandatã ºi popula-
þiei generale, active, care nu se încadreaza în

nici una din categoriile de risc de a dezvolta
complicaþii ale gripei. Reamintim cã, pentru
sezonul 2017-2018, Ministerul Sãnãtãþii a
achiziþionat  1 milion de doze de vaccin gripal,
dublu faþã de sezonul 2016-2017, astfel încât
sã asigure vaccinarea unui numãr cât mai mare
de persoane aflate în grupele de risc.

Avertizãm populaþia cã antibioticele nu se
utilizeazã în cazul gripei ºi recomandãm evitarea
automedicaþiei. În cazul apariþiei simptomelor
de boalã, Ministerul Sãnãtãþii recomandã pre-
zentarea la medicul de familie, în vederea diag-
nosticãrii ºi instituirii tratamentului corect.

De asemenea, pentru prevenirea îmbol-
nãvirii persoanelor din jurul dumneavoastrã, în
cazul în care aþi fost diagnosticat cu gripã se re-
comandã repaus ºi limitarea contactului cu alte
persoane.

Vaccinarea antigripalã, necesarã
pentru persoanele cu risc crescut de a
dezvolta complicaþii legate de gripã

“Vã mulþumesc cã mi-aþi dat oca-
zia de a începe mandatul alãturi de
pacienþi. Pentru mine este important
ca Ministerul Sãnãtãþii sã fie deschis
în colaborarea cu asociaþiile de pa-
cienþi ºi cu organizaþiile non guverna-
mentale. Din acest motiv primul meu
consilier angajat la cabinet are misiu-
nea de a purta un dialog permanent
cu organizaþiile de pacienti. Am con-
vingerea cã doar printr-o comunicare
foarte bunã putem sã acordãm tra-
tamentele de care pacienþii au ne-
voie”, a declarat ministrul Sãnãtãþii,
Sorina Pintea.

Ministrul Sãnãtãþii a amintit faptul
cã în domeniul bolilor rare, Ministerul
Sãnãtãþii a fãcut o serie de paºi impor-
tanþi. În anul 2017, Ministerul Sãnãtãþii
a modificat protocoalele medicale
astfel încât pacienþii sã aibã acces mai
facil la serviciile de asistenþã medicalã.
Tot anul trecut au fost introduse pe

listele de medicamente compensate
ºi gratuite un numãr de 13 molecule
noi inovative pentru tratarea pacien-
þilor cu boli rare în vederea creºterii
accesului la tratament. De aseme-
nea, Ministerul Sãnãtãþii a avizat 12
centre de expertizã în boli rare la
Bucureºti (2 centre), Cluj Napoca (3
centre), Timiºoara (2 centre),Craiova,
Zalãu, Iaºi, Oradea ºi Mureº. Sunt
centre de expertizã în boli rare care
au colaborare cu reþele europene în
boli rare ºi  care acordã servicii inte-
grate pentru pacienþii cu boli rare.

“Pacienþii cu boli rare au nevoie
sã primeascã servicii integrate în cen-
tre specializate. Ministerul Sãnãtãþii
are în vedere dezvoltarea reþelei de
geneticã ºi boli rare ºi creºterea nu-
mãrului de centre de expertizã de
boli rare. Încurajãm ºi sprijinim partici-
parea centrelor de referinþã în cadrul
reþelelor europene”, a mai spus mi-
nistrul Sãnãtãþii.

Dacã mâncaþi noaptea, sã ºtiþi cã
aceasta este reþeta garantatã pentru
a vã îngrãºa ºi pentru a dormi prost.
Mai mult, va fi serios afectat ºi esofagul
dumneavoastrã. Fãrã îndoialã, ºtiþi cât
de neplãcut poate fi refluxul esofagian
ºi ce arsuri puteþi simþi.

Pe lângã acesta, mai existã ºi
“refluxul silenþios”, care este diferit de
cel esofagian. Are aceleaºi cauze, dar
fãrã simptomele obiºnuite. În loc de
indigestie, suferinzii au dureri în gât,
tuse cronicã ºi dificultãþi la înghiþire.
Aproape 50% dintre americani au un
reflux silenþios ºi nu ºtiu, spune
laringologul Jamie Koufman, care a
studiat ºi tratat boala de aproximativ
30 de ani, scrie revista Doctorul Zilei.

”Cina este principalul vinovat.
Neapãrat trebuie sã mâncaþi cu mini-
mum 3 ore înainte de somn. Dar dacã
nu vã puteþi abþine, existã câteva
alimente total interzise!”

Alcoolul: Alcoolul: Alcoolul: Alcoolul: Alcoolul: Produce reflux masiv.
Sucul acidulat:Sucul acidulat:Sucul acidulat:Sucul acidulat:Sucul acidulat: E acid, iar aci-

dul distruge valvele ºi creºte presiu-
nea în stomac.

Ciocolata: Ciocolata: Ciocolata: Ciocolata: Ciocolata: Anumite tipuri abun-
dã în grãsimi, la fel ºi brânza, nucile
(incluzând ºi caju, alune, fistic. Migda-
lele sunt cele mai puþin dãunãtoare).

Specialistul recomandã ca a-
tunci când nu mai putem noaptea
de foame, sã alegem alimente alca-
line: banane sau ceai de muºeþel. ”Vã
vor umple stomacul într-un mod prie-
tenos ºi sãnãtos”.

De ce nu e bine sã mâncãm noaptea; alimente
care pot deveni periculoase pentru organism

Ministrul Sãnãtãþii, întâlnire cu
reprezentanþii Alianþei Naþionale

a Pacienþilor cu Boli Rare.

Fiecare dintre noi se gândeºte adesea la
cum ne putem proteja mai bine starea de
sãnãtate ºi este firesc ca lucrurile sã fie astfel,
în special dacã stresul ºi un program prelungit
de lucru fac parte din rutina noastrã zilnicã.

De aceea, un plus de atenþie acordat stilului
de viaþã ne poate ajuta în prevenirea apariþiei
diferitelor afecþiuni, care, de cele mai multe ori
nu au simptome. De cele mai multe ori, însã,
uitãm cã stilul de viaþã ne influenþeazã direct
starea de sãnãtate, dar micile schimbãri ale

obiceiurilor de zi cu zi ºi analizele de sânge reali-
zate cu regularitate – o datã pe an cel puþin –
pot veni în sprijinul nostru. De exemplu, verifica-
rea trigliceridelor se poate realiza printr-o simplã
analizã de sânge. Medicii ne recomandã sã
monitorizãm constant valoarea lor, deoarece
astfel putem preveni eventualele riscuri, ca de
exemplu apariþia unui infarct miocardic sau a
unui accident vascular cerebral, dar ºi obezitate,
hipertensiune arterialã sau diabet zaharat ºi
sindrom metabolic – factori majori de risc car-
diovascular, scrie revista Doctorul Zilei.

Trigliceridele sunt grãsimi formate din mai
multe tipuri de acizi graºi care se regãsesc în
organismul uman, fie în sânge, fie în þesutul
adipos. Sursa acestora este datã în mare parte
de grãsimile din alimentele pe care le con-
sumãm, 95% dintre toate grãsimile alimentare
fiind trigliceride. Atunci când nivelul trigliceri-
delor creºte peste nivelul de 150 mg/dl, apare
afecþiunea numitã hipertrigliceridemie (HTG).

Prof. Dr. Nicolae Hâncu explicã: „Semni-
ficaþia trigliceridelor în organism este una

deosebitã pentru cã atunci când se acumu-
leazã într-o cantitate mare în þesutul gras, apare
obezitatea sau supraponderea, iar când se
acumuleazã în cantitate mare în sânge, apare
hipertrigliceridemia. Studiile au demonstrat cã
prin scãderea valorilor trigliceridelor din sânge,
prin medicamente, dar ºi prin optimizarea stilului
de viaþã, se obþin beneficii extrem de importante
asupra unor complicaþii majore ale diabetului
zaharat.’’

Hipertrigliceridemia nu are simptome, de
aceea ar fi bine sã cunoaºtem factorii care pot
determina apariþia HTG ºi sã testãm periodic
valoarea trigliceridelor. Anumite obiceiuri de zi
cu zi, pot determina creºterea valorii triglice-
ridelor din sânge. De exemplu, o alimen-taþie
care conþine grãsimi sau carbohidraþi în exces,
o viaþã sedentarã, care nu include cel puþin 30
de minute de miºcare sau sport zilnic, contribuie
la un nivel al trigliceridelor de peste 150 mg/dl
– valoarea normalã a acestora. De asemenea,
consumul de alcool în cantitãþi reduse, însã în
mod repetat, precum ºi consumul de alimente

din fãinã albã ºi cu un conþinut mare de zahãr,
ne pot expune riscului de hipertrigliceridemie.

Specialiºtii ne recomandã, în schimb, ca
zilnic sã încercãm sã consumãm alimente care
conþin grãsimi sãnãtoase, mono ºi polinesaturate.
Câteva astfel de alimente sunt mãslinele, fructele
oleaginoase (nuci, alune, migdale, fistic) sau
uleiul de rapiþã. Totodatã, acizii graºi Omega-3,
care se aflã în preparatele din peºte, pot ajuta la
echilibrarea valorii trigliceridelor.

Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr

Hipertrigliceridemia, boala ”tãcutã” care creºte riscul de infarct ºi atac cerebral



Miercuri, 21 februarieMiercuri, 21 februarieMiercuri, 21 februarieMiercuri, 21 februarieMiercuri, 21 februarie
TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;

12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Lumea azi;
21:35 Secrete de rãzboi;
22:30 Poveste dupã poveste;
23:00 #Creativ;
23:30 Telejurnal;
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeonchang
2018;
01:00 Zon@IT;
01:30 România 9 (r);
02:50 Discover România;
03:00 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 D’ale lu’ Miticã (r);
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar (r);

11:30 Teleshopping;
11:50 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
12:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:00 Telejurnal;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Se zice cã...;
15:40 Starea naþiei (r);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Pãdurea de mesteceni” (f);
22:10 „Managerul nopþii” (s);
00:10 „Pãdurea de mesteceni” (r);
01:50 Poate nu ºtiai;
02:10 Telejurnal TVR2 (r);
03:00 Poate nu ºtiai;
03:15 J.Olimpice de iarnã Pyeonchang 2018.

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 Pe bune?;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (r);
01:00 Ferma vedetelor (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Muza dragostei”;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ghiceºte vârsta!;
21:00 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Mama” (f);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Muza dragostei” (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Mã scoþi din minþi!” (r);
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Viaþa stranie a lui Timothy
Green” (f);
14:45 „Sejur cu surprize” (r);

16:45 „Nãzdrãvanii din pãdure 3" (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Tekken” (f);
22:15 „Soldatul universal: Ziua rãzbunãrii” (f);
00:30 „Tekken” (r);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:14 Cum se fabricã mânca-

rea?
10:38 Mega aeroportul;
11:26 Competiþia supraoamenilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
12:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Adevãrul despre extratereºtri;
14:38 Competiþia supraoamenilor;
15:26 Mega aeroportul;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul despre extratereºtri;
17:50 Competiþia supraoamenilor;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Secrete bine ascunse;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Adevãrul despre extratereºtri;
22:00 Secrete bine ascunse;
22:50 Competiþia supraoamenilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 Banii tãi;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:00 Ora de ºtiri;
00:10 J. Olimpice de iarnã Pyeonchang 2018;
01:00 Zon@IT (r);
01:00 România 9 (r);
02:20 Interes general (r);
03:15 Vorbeºte corect!;
04:00 Telejurnal;
04:10 Europa mea (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Gala umorului (r);
09:00 “Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Euromaxx;

11:50 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
12:50 5 minute de istorie cu Adrtian Cioroianu;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 J. Olimpice de iarnã Pyeonchang 2018;
16:10 MototVlog (r);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Pe tãrâmul fãgãduinþei” (f);
22:10 „Managerul nopþii” (f);
23:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
00:00 Destine ca-n filme;
01:00 D’ale lu’ Miticã;
02:00 Poate nu ºtiai;
02:10 Telejurnal TVR2 (r);
03:00 Destine ca-n filme (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:00 Ferma vedetelor;
22:00 Fotbal UEL: FCSB - Lazio;
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Spion pe cont propriu” (f);
01:30 Ferma vedetelor (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Dragoste pe note” (r);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ghiceºte vârsta;
21:00 „Top Gun” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Dragoste pe note” (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Nãzdrãvanii din pãdure 3” (r);
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Sejur cu surprize” (r);
14:15 „Mã scoþi din minþi!” (r);

16:15 „Trucurile pasiunii” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Regula tãcerii” (f);
23:00 „22 de gloanþe” (f);
00:15 „Regula tãcerii” (r);
03:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
11:26 Competiþia supraoamenilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse

lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Adevãrul despre extratereºtri;
14:38 Competiþia supraoamenilor;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul despre extratereºtri;
17:50 Competiþia supraoamenilor;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Dispariþii misterioase;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Pe urmele furtunii;
22:00 Dispariþii misterioase;
22:50 Competiþia supraoamenilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:55 Cum se fabricã mâncarea?.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

13:00 Aici, acum;
15:00 Fãrã etichetã;
16:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Lumea azi;
21:35 „Secrete de rãzboi” (f);
22:30 #Creativ;
23:00 Poveste dupã poveste;
23:30 Telejurnal;
00:25 Vorbeºte corect!;
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeongchang
2018;
01:10 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
02:00 Exclusiv în România (r);
02:40 Ora regelui (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Memorialul durerii;
09:00 „Pre�ul trãdãrii” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Azi despre mâine;

11:50 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Revelion la TVR 2;
15:40 Poate nu �tiai;
15:50 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Pre�ul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 J. Olimpice de iarnã Pyeongchang 2018;
22:10 Gala Umorului;
23:10 „Captivi fãrã scãpare” (r);
00:50 Poate nu ºtiai;
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 Gala Umorului  (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 Românii au talent;
23:30 „Profã rea, dar buuunã” (f);
02:00 Pe bune?! (r);
02:30 La Mãruþã (r);
04:00 Vorbe�te 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 „Bãrbatul perfect” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Riddick – Bãtãlia începe” (f);
22:30 “King Kong”
02:30 Acces direct (r);
04:00 „Riddick – Bãtãlia începe” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 “O femeie excentricã”;
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Nãzdrãvanii din pãdure 3" (r);
14:00 „Trucurile pasiunii” (r);

16:00 „Gunoierii” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Moneyball: Arta de a învinge” (f);
23:15 „The Runaways” (f);
01:15 „Moneyball: Arta de a învinge” (r);
03:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Adevãrul despre extrate-
reºtri;
09:50 Cum se fabricã div. lucruri;

10:38 Dispariþii misterioase;
11:26 Competiþia supraoamenilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Adevãrul despre extratereºtri;
14:38 Competiþia supraoamenilor;
15:26 Dispariþii misterioase;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul despre extratereºtri;
17:50 Ingineri în competiþie;
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 Adevãrul despre extratereºtri;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã?
22:50 Ingineri în competiþie;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Nerecomandat celor slabi de inimã;
02:10 Cele mai ciudate poveºti cu OZN-uri din
lume.

T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1
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 Eurovision 2018 (r);
18:00 Exclusiv în România;
18:50 Teleenciclopedia;
19:45 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Culisele Eurovision 2018;
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeongchang
2018;
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 „Destinul unui om: Ivo Andric”
(r);
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 „Cire�arii” (r);
09:50 Poate nu ºtiai;

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal masculin: CSA Steaua – CS
Minaur Baia Mare;
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: HCM Rm. Vâlcea – HC
Dunãrea Brãila;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Visul canadian” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Punct ochit, punct... iubit!” (f);
22:10 „1612: cronica unor vremuri tulburi”  (f);
00:45 „Captivi fãrã scãpare” (r);
02:20 Poate nu ºtiai (r);
02:30 Jocurile Olimpice de iarnã Peyonchang
2018;
05:00 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Al ºaselea jucãtor” (s);

13:00 Mã însoarã mama (r);
15:30 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Maniacul” (f);
22:15 „Ziua Z: Apocalipsa 3D” (r);
00:30 „Maniacul” (r);
02:00 “Ziua Z: Apocalipsa 3D” (r);
04:00 „Al ºaselea jucãtor” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Ghiceºte vârsta (r);
11:00 „Bãrbatul perfect” (f);
13:00 Observator;
13:30 „partenerul meu tãcut” (f);
16:00 Observator;

17:00 „Dragoste fãrã preaviz” (f);
19:00 Observator;
20:00 „101 Dalmaþieni” (f);
22:00 Asia Express (r);
01:00 „Partenerul meu tãcut” (f);
03:00 Observator (r);
04:00 „Merlin” – Partea a II-a (f);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Trucurile pasiunii” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Doamna din viaþa mea” (r);
14:15 „Gunoierii” (r);
16:30 „Inelul Muschetarilor” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Ultima vacanþã” (f);
22:45 „12 ani de sclavie” (f);
01:30 “Profã rea, dar buuunã” (r);
03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
11:26 Adevãrul despre extra-
tereºtri;
14:38 Cele mai ciudate poveºti cu
OZN-uri;

15:26 Vânãtorii de mituri: Episod special cu
stricãciuni;
19:30 Vânãtorii de mituri – Hornul ucigaº ºi glonþul
din copac;
20:20 Mega aeroportul – Greºelile nu sunt
permise;
21:10 Secrete bine ascunse – Triunghiul
Bermudelor din Marile Lacuri;
22:00 Dispariþii misterioase;
22:50 Nerecomandat celor slabi de inimã;
23:40 Competiþia supraoamenilor - Mãiestrie;
00:30 Competiþia supraoamenilor - Forþã.

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 –
CSM Bistriþa;
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 #eusuntromania;
19:00 Secrete de rãzboi (r);
19:50 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
20:41 Sport;
21:00 Eurovision 2018;
00:50 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeongchan
2018;
03:00 Vorbeºte corect!
03:05 Telejurnal (r);
03:55 Universul credinþei (r);
05:10 Recurs la moralã (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 „Visul canadian” (r);
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;

11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 New York;
12:40 „Furtunã în Pacific” (f);
14:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
14:30 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeongchan
2018;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Visul Canadian” (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeongchan
2018;
22:10 „ªi caii se împuºcã, nu-i aºa?” (f);
00:20 „Furtunã în Pacific” (r);
01:50 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:40 D’ale lu’ Miticã (r);
04:30 New York (r);
05:00 Ferma (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Dansul dragostei : Bãtãlia

starurilor” (r);
13:15 Ce spun românii (r);
14:15 Ferma vedetelor (r);
16:15 „Paul, nare poliþist la mall” (f);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Planeta maimuþelor: revoluþie” (f);
23:00 „Omul cu pumni de fier” (f);
01:00 „Planeta maimuþelor: Revoluþie” (r);
03:00 „Omul cu pumni de fier” (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Ghiceºte vârsta (r);
11:15 „Crãiasa zãpezii: Foc ºi
gheaþã” (f);
13:00 Observator;
14:00 „101 Dalmaþieni” (r);

16:00 Observator;
17:00 „Fructul oprit” (r);
19:00 Observator;
20:00 În puii mei;
21:00 iUmor;
23:00 Asia Express (r);
02:00 „Merlin” – Partea a II-a (r);
03:30 Ghiceºte vârsta (r);
04:30 „Crãiasa Zãpezii: Foc ºiGheaþã” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 La Mãruþã (r);
09:15 „Frankenweenie” (f);
10:45 „La Bloc” (r);
13:00 „Inelul Muschetarilor” (f);
14:45 „Doamna din viaþa mea” (r);

16:15 „Unul nu aude, celãlalt nu vede” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Pearl harbor” (f);
00:15 „Nimfomana Vol. II” (f);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
10:38 Ingineri în competiþie;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?

17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Secretele misiunilor spaþiale – Fãrã aer;
20:20 NASA – Cazuri neelucidate;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 Adevãrul despre extratereºtri – Lumini
ciudate ºi rãpiri;
23:40 Adevãrul despre extratereºtri – Recolta
extratereºtrilor;
00:30 Adevãrul despre extratereºtri –
Conspiraþia operaþiunilor de acoperire;
01:20 Adevãrul despre extratereºtri – Invazia
extraterestrã;
02:10 Cele mai ciudate poveºti cu OZN-uri din
lume;
03:00 Vânãtorii de mituri: Episod special cu
stricãciuni;
03:48 Vânãtorii de mituri: Rãzboiul sexelor –
Runda 2;
04:36 Vânãtorii de mituri – Mituri legate de o
pradã mortalã;
05:24 Vânãtorii de mituri– Misiune îndeplinitã?
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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.

TEXT ANUNÞ _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

  Anunþurile de micã publicitate pentru persoanele fizice se publicã gratuit.
Pentru persoanele juridice, anunþurile de micã publicitate se taxeazã cu

    0,5  lei/cuvânt.
Informaþia Prahovei nu-ºi asumã responsabilitatea pentru textul anunþului!

Nume / Prenume

B.I.

TA
LO

N
 M

IC
Ã

  P
U

B
LI

C
IT

AT
E 

- 4
1

9
2

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)
Sfera profesionalã este animatã din plin. Se
întrezãresc ºedinþe cu ºefii, dialoguri importante,
chiar decizii majore pe care vei fi nevoit sã le iei
în ceea ce priveºte activitatea ta din cadrul unui
loc de muncã. Sunt zile definitorii în acest sens,
de aceea fii prudent. Traversam o perioadã în
care þi se deschid noi culoare profesionale,
existând posibilitatea sã-þi schimbi profesia ºi
condiþiile de muncã.

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)
Vei fi nevoit sã gãseºti un echlibru între aspectele
mateiale ale vieþii, dorinþa sufleteascã de a
discuta cu oameni rafinaþi, cu o pregãtire specialã
în domenii spirituale. Sun momente bune pentru
a-þi schimba viziunea asupra vieþii ºi pentru a-þi
crea noi legãturi cu ierarhiile divine.

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)
Pornind de la banii ºi bunurile administrate în
comun cu alþii, toate relaþiile tale vor fi supuse
unei revigorãri importante. Disputele din sfera
muncii te vor impulsiona sã-þi foloseºti mai eficient
talentele, dar ºi veniturile. Tentaþia de a face in-
vestii, credite sau alte tipuri de planuri financiare
este mare ºi riscantã.

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)
Multã agitaþie în relaþiile socio-profesionale. Apar
responsabilitãþi noi care îþi vor aduce beneficii
ceva mai târziu. Un prieten sau un protector îþi
poate da sfaturi bune vizavi de locul tãu de muncã
sau de domeniul profesional în care lucrezi. Þi-
ne cont de informaþiile colaterale ºi îndeplineºte-
þi sarcinile de lucru cât mai bine ºi la timp.

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)
Ar fi bine sã-þi canalizezi eforturile cãtre locul de
muncã. Se petrec multe schimbãri, mai mult
sau mai puþin la vedere, de aceea fii prudent ºi
prezent la serviciu. Relaþiile colegiale sunt
tensionate ºi foarte uºor se pot deteriora
iremediabil. Activitãþile tale profesionale actuale
sunt rezultatul unora trecute care nu au fost
finalizate corect ºi la timp.

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)
Evenimente interesante în relaþiile amoroase ºi
în cele cu copiii. Ar fi bine sã stabileºti anumite
limite vizavi de cerinþele pe care þi le adreseazã
cei dragi, altfel riºti sã rãmâi atât fãrã energie
vitalã, cât ºi fãrã resurse materiale. Pe de altã
parte, nevoile tale sentimentale sunt mari ºi în
continuã schimbare.

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)
Debutul sãptãmânii îþi aduce dialoguri cu mem-
brii familiei, fie pe teme de larg interes, fie pe
teme patrimoniale. Într-un anume fel, gândirea
ta este focalizatã deocamdatã pe bani ºi bunuri
materiale pe care le poþi obþine ºi folosi de la ºi
prin alþii. De aici ºi felul în care vorbeºti are legã-
turã cu aspectele materiale ale vieþii cotidiene.

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)
Multã forfota în relaþiile cu prietenii, atât la nivel
de comunicare, cât ºi faptic. Întâlnirile, dialogu-
rile, activitãþile desfãºurate cu aceste persoane
îþi vor aduce informaþii importante pentru pro-
pria ta dezvoltare personalã ºi profesionalã.
Poate fi nevoie sã-þi modelezi gândirea ºi felul în
care vorbeºti.

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)
Aspectele financiare care te preocupã la înce-
putul sãptãmânii au legãturã cu sfera partene-
rialã. Din colaborãrile în care eºti implicat poþi
primi o sumã de bani considerabilã sau favoruri
importante pe termen lung. Miercuri ºi joi se
întrezãresc dialoguri ºi inalniri importante cu
persoanele din anturajul apropiat.

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)
Primele zile ale sãptãmânii îþi oferã energie bene-
ficã pentru a-þi reorganiza planurile de viitor,
pentru a-þi stabili prioritãþile ºi pentru a-þi face
ordine în relaþii. Chiar dacã, stãrile tale de spirit
fluctueazã, cu puþin efort ºi bunãvoinþa vei depãºi
totul cu bine. Se contureazã veºti importante
legate de veniturile tale obþinute din munca
desfãºuratã la un serviciu.

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)
Discreþia care te învãluie în primele zile ale sãp-
tãmânii te fereºte de provocãrile celorlalþi. Sunt
momente bune pentru a-þi regândi personalitatea,
modul de relaþionare cu cei din jur, dar ºi pentru
a te rãsfãþa cu plimbãri în aer liber, cu o dietã de
sezon ºi cu ceva mai mult somn.

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)
La începutul sãptãmânii eºti dornic sã te sfãtuieºti
cu prietenii ºi protectorii. Implicarea în proiecte
de anvergurã alãturi de oameni care au aceleaºi
vise ºi idealuri ca tine îþi oferã posibilitãþi deose-
bite de dezvoltare personalã, dar ºi satisfacþia
lucrului bine fãcut ºi de folos ºi altora. Dozeazã-
þi eforturile ºi elanul deoarece riºti sã-þi neglijezi
relaþiile cu cei apropiaþi.
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Raportul dintre fericirea în cuplu ºi

conturile comune este peste media
europeanã ºi în SUA (69%) sau în Aus-
tralia (64%). Cea mai puternicã legãturã
dintre resurse financiare administrate
în comun si cupluri fericite se vede în
România, unde 76% dintre cupluri þin
banii la comun, ºi în Spania, unde ajun-
ge procentul la 68%”, se aratã în studiul
ING.

Conform documentului, resursele
financiare comune presupun o mai
mare transparenþã a cheltuielilor. Însã
unul din cinci (21%) europeni ar ascunde
unele cheltuieli, economii sau datorii
de partenerii lor, în anumite circumstan-
þe. Motivaþiile lor þin fie de faptul cã nu
vor ca partenerul sã ºtie cât cheltuiesc
(16%) sau vor sã îºi þinã datoriile un se-
cret (9%).

Pe de altã parte, un partener ar ale-
ge sã nu îºi punã banii într-un cont co-
mun fie cã are nevoie de intimitate
(34%), pentru cã îºi gestioneazã finan-
þele mai bine decât partenerul (28%) sau
pentru ca partenerul sã nu îºi facã griji
pentru el (25%).

Studiul mai aratã ºi cã puþin peste
un sfert din gospodãriile din Europa
(26%) nu au deloc bani economisiþi. În
Europa, cel mai mare numãr de persoa-
ne fãrã economii se aflã în România
(36%) ºi în Germania (29%), urmate de
Belgia, Polonia ºi Marea Britanie (fiecare
cu 27%). Luxembourg este la polul opus,
cu numai 13% dintre persoane care
declarã cã nu au economii, aceastã þarã
având cel mai mare PIB pe cap de lo-
cuitor dintre cele 15 þãri în care s-a
realizat studiul.

Înmatriculãrile de vehicule noi au
crescut, în România, cu 65,32% în
ianuarie 2018, ajungând la 15.762
de unitãþi, în comparaþie cu aceeaºi
lunã din anul anterior, când s-au înre-
gistrat 11.744 de autoturisme, aratã
datele Direcþiei Regim Permise de
Conducere ºi Înmatriculare a Vehicu-
lelor (DRPCIV), consultate de A-
GERPRES. Conform statisticii, în ia-
nuarie 2018, pe tipuri de vehicule,
cea mai mare creºtere a fost semna-
latã la categoria tractoare, respectiv
de 180% (28 de unitãþi), urmatã de
categoria autobuze ºi microbuze (92
de unitãþi, +130%), autovehicule
transport mãrfuri (2.375 exemplare,
+76,06%), autoturisme (11.744,
+66,37%), remorci (934 unitãþi,
+56,45%), autovehiculele cu des-
tinaþie specialã (63 de unitãþi,
+34,04%), mopede, motociclete (107
unitãþi, +21,59%) ºi semiremorci (329
unitãþi, +13,45%). În funcþie de

numãrul unitãþilor înmatriculate, cele
mai multe solicitãri au vizat mãrcile:
Dacia - cu 3.613 exemplare, în creº-

tere cu 67,35% faþã ianuarie 2017,
Volkswagen (1.080 exemplare,
+31,07%), Skoda (905 exemplare, +
31,07%), Ford (837 exemplare,
+40,31%) ºi Renault (724 exemplare,
+15,65%).

Pe de altã parte, cea mai redusã
frecvenþã a înregistrãrilor la DRPCIV
a vizat mãrcile: Jaguar, cu opt unitãþi,

Alfa Romeo (5), Bentley, Maserati ºi
SsangYong (câte 3 unitãþi), Ferrari,
Mercedes-AMG, Subaru ºi Tesla
(câte douã unitãþi), Aro, Ford-CNG-
Technik, Lada ºi Lamborghini (câte o
unitate).

Persoanele fizice nu pot în prezent
sã producã energie ºi sã o livreze în reþea,
întrucât Ministerul Finanþelor nu a
identificat modul în care poate fi impo-
zitatã aceastã activitate, a declarat, joi,
vicepreºedintele Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în domeniul Energiei
(ANRE), Zoltan Nagy-Bege, într-o dez-

batere publicã pe tema unui proiect de
ordonanþã al ANRE privind preþul pentru
energia produsã de persoanele fizice în
centrale din surse regenerabile mai mici
de 100 kW. El a amintit cã Legea 220/
2008 privind promovarea energiei rege-
nerabile prevede cã “persoanele fizice
care deþin unitãþi de producere a energiei
electrice din surse regenerabile cu
putere instalatã sub 100 kW pe loc de
consum pot vinde energia electricã
produsã ºi livratã în reþeaua electricã
aparþinând operatorilor de distribuþie
concesionari, în vederea acoperirii
consumului propriu tehnologic al reþelei
electrice”.

“Nu ne este clar care va fi regimul
fiscal pentru persoanele fizice care
produc energie ºi o livreazã în reþea. Am
iniþiat discuþii cu Ministerul Finanþelor,
dar încã nu au fost luate mãsuri pentru
a elimina aceste bariere. Astfel cã, pânã
la identificarea acestora, cine vrea sã
facã acest lucru trebuie deocamdatã sã
fie persoanã fizicã autorizatã sau între-
prindere individualã”, a spus oficialul
ANRE.

Prezent la dezbatere, Dan Sorin
Mãrgineanu, o persoanã fizicã ce a
instalat panouri fotovoltaice pentru a-ºi
acoperi o parte din consum, spune cã
aºteaptã de câþiva ani o clarificare a
situaþiei, astfel încât factura plãtitã
furnizorului de energie sã se com-
penseze cu cantitatea de electricitate

pe care o livrat-o în reþea. “Am o investiþie
începutã în 2015. Anul trecut am
finalizat, am introdus în reþea 2.000 de
kWh, am consumat 3.200 de kWh, pe
care i-am plãtit la zi, dar pentru cei 2.000
nu am niciun rãspuns. Am fãcut petiþii la
ANRE, de unde mi s-a spus sã mã
înregistrez PFA sau sã aºtept modi-
ficarea legii. Ne chinuim aºa de vreo
ºase ani, oare de ce nu facem ca în alte
þãri europene? Când nu reuºeºti, soluþia
e sã-i copiezi pe unii care au reuºit”, a
spus el.

Un alt mic producãtor a atras
atenþia reprezentanþilor ANRE cã trebuie
neapãrat sã deblocheze situaþia,
întrucât Legea 220 se referã clar la per-
soanele fizice, nu la cele fizice auto-
rizate. “Problema de fond este cã eu, ca
persoanã fizicã, deºi am capacitate de
a o injecta în reþea, nu pot. Deci dau
energia gratis. Dar o dau tot ilegal. Deci,
ordinul dumneavoastrã nu este o
schemã de sprijin, ci peticim ideea cã
ajutãm micul producãtor, dar de fapt nu
îl ajutãm”, a fost ideea unui alt partici-
pant la dezbatere.

2018 va fi anul rãzbunãrii populismului, acest lucru fiind
devastator în ambele sensuri, anume ºi când creºte ºi când se
rãzbunã, susþine preºedintele Asociaþiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR), Florin Pogonaru.

“Anul 2018 va fi anul rãzbunãrii populismului. Ceea ce
am vãzut în 2017, o serie de mãsuri populiste, probabil pornite
mai devreme, de obicei se iau înainte de alegeri, ºi ceea ce
vorbim azi cu salariile cã s-au mãrit cu 20%, nu s-au mãrit, ba
au scãzut, este o formã a rãzbunãrii populismului. Populismul
nu este logic, este devastator în ambele sensuri, ºi când creºte
ºi când se rãzbunã. Din pãcate, atunci când se rãzbunã, se
rãzbunã nu numai pe cei care l-au promovat, ci pe noi toþi”, a
spus Pogonaru.

În ceea ce priveºte reducerea impozitului pe venit de la
16% la 10%, preºedintele AOAR a apreciat cã vor fi pericole la
nivelul finanþãrii administraþiilor locale.

“Dacã vedem pericole în anul 2018, vedem la nivelul
finanþãrii administraþiilor locale, vedem lipsã de finanþãri, vedem
primarii responsabili ai administraþiilor locale într-o continuã
luptã cu Guvernul, în primul rând, prin Ministerul de Finanþe.
Am salutat prezenþa domnului Teodorovici ca ministru de
Finanþe. Este un mare progres faþã de precedentul ministru.

Am mai lucrat cu dânsul, am lucrat bine. Îi urãm sã reuºeascã
sã reziste”, a arãtat Florin Pogonaru.

Acesta a atras atenþia asupra faptului cã toate mãsurile
economice care s-au aplicat din 2017 au fost lipsite de logicã,
iar acum se încearcã demonizarea oamenilor de afaceri.
“Pe alocuri ºi în presa de astãzi vedem cã se produce o
anume demonizare a omului de afaceri, susþinându-se
lãcomia lui cã nu a vrut sã garanteze mãrirea salariului net ºi
tot felul de alte mãsuri care ne-au fost aruncate dinspre
Guvern. Ce vrem noi, mediul de afaceri, este transparenþã,
predictibilitate, stabilitate, egalitate în faþa legilor economice
ºi aºa mai departe. Ce vrem noi, oamenii de afaceri, este
mai mult decât toate aceste mãsuri.

Este logicã. Ceea ce a caracterizat multe dintre mãsurile
economice pe care le-am vãzut în 2017 a fost lipsa totalã de
logicã a acestora. Atunci când tu, cel mai interesat, spui ‘Nu
mai îmi reduceþi dividendele, cã n-am nevoie’, ‘Nu-mi
reduceþi impozitarea de la 16% la 10%, cã n-am nevoie’, ‘E
o exagerare sã se mai reducã TVA, pentru cã alimentãm
consumul’, e clar cã avem o problemã de logicã din partea
celor care iniþiazã aceste mãsuri. Vrem logicã!”, a spus
Pogonaru.

Constatãm o revenire pe pãmânt a
valorii Bitcoin ºi am considerat cã este
bine sã mai atenþionãm o datã publicul,
a declarat miercuri guvernatorul Bãncii
Naþionale a României, Mugur Isãrescu,
în cadrul unei conferinþe de presã, între-
bat de motivul pentru care banca a dat,
marþi, publicitãþii un comunicat pe aceas-
tã temã. “Constatãm, sã nu spun o prã-
buºire, dar o revenire pe pãmânt a valorii
Bitcoin ºi am considerat cã este bine sã
mai atenþionãm o datã publicul. Vedeþi
cã în comunicat este o frazã, nu ºtiu dacã
aþi sesizat-o. Cã la noi încã apetitul faþã
de aceste criptomonede este încã mic”,
a spus Mugur Isãrescu.

Acesta a menþionat cã nu este pri-
mul comunicat al Bãncii Naþionale a Ro-
mâniei pe tema criptomonedelor. “Acum
nici sã repetãm în fiecare lunã nu cum-
pãraþi Bitcoin. Suntem într-o þarã liberã.
Fiecare om are libertatea deciziei. Dar
când vedem cã lucrurile se accentueazã,
când vedem cã s-ar putea întâmpla ceva
considerãm cã e bine sã dãm un comu-
nicat”, a afirmat Isãrescu.

Banca Naþionalã a României, a pre-
cizat marþi, într-un comunicat, cã insti-
tuþia clasificã monedele virtuale, precum
Bitcoin, drept active speculative, extrem
de volatile ºi riscante, menþionând cã
descurajeazã orice fel de implicare în

legãturã cu acestea, inclusiv din pers-
pectiva furnizãrii de servicii pentru entitã-
þile care oferã servicii de investiþii sau
de tranzacþionare a acestor monede.
“În contextul evoluþiei schemelor de
monede virtuale, inclusiv a riscurilor
asociate acestora, Banca Naþionalã a
României îºi întãreºte poziþia exprimatã
prin comunicatul emis în martie 2015,
când atrãgea atenþia asupra riscului
ridicat de pierdere a sumelor investite
în astfel de monede. Banca Naþionalã
a României semnaleazã o creºtere a
interesului populaþiei faþã de monedele
virtuale, în special Bitcoin, atât din pers-
pectiva deþinerii ºi tranzacþionãrii aces-
tora, cât ºi ca afacere. Pe fondul lipsei
reglementãrilor ºi al lipsei supravegherii
schemelor de monede virtuale, la nivel
global, precum ºi al diversificãrii acesto-
ra, s-au amplificat riscurile financiare ºi

reputaþionale la nivelul deþinãtorilor”, se
spune în comunicat.

Totodatã, având în vedere creºte-
rea exponenþialã din ultima perioadã a
preþului majoritãþii monedelor virtuale
ºi fluctuaþiile foarte mari înregistrate de
acestea pe perioade foarte scurte,
instituþia clasificã monedele virtuale
drept active speculative, extrem de vola-
tile ºi riscante.

“În scopul evitãrii manifestãrii ris-
cului reputaþional la nivelul instituþiilor
de credit, Banca Naþionalã a României,
în calitatea sa de autoritate de suprave-
ghere a acestora, descurajeazã orice fel
de implicare în legãturã cu monedele
virtuale, inclusiv din perspectiva furni-
zãrii de servicii pentru entitãþile care ofe-
rã servicii de investiþii sau de tranzacþio-
nare a acestor monede. Banca Naþio-
nalã a României va continua sã monito-
rizeze evoluþia schemelor de monede
virtuale din perspectiva manifestãrii unor
potenþiale riscuri asupra sistemului
financiar, cu menþiunea cã, în prezent,
datoritã volumelor foarte mici, aceste
scheme nu reprezintã o ameninþare la
adresa stabilitãþii financiare din Ro-
mânia”, se mai spune în comunicat.

Cuplurile din
România, cele mai
dornice sã punã
banii la comun

Peste 15.700 de vehicule noi,
înmatriculate în România în ianuarie 2018

ANRE: Persoanele fizice nu pot
produce ºi livra energie în reþea,

întrucât nu existã o soluþie
pentru fiscalizarea acestei activitãþi

Pogonaru (AOAR): Anul 2018 va fi anul rãzbunãrii
populismului; vrem logicã din partea autoritãþilor

Isãrescu: Constatãm o revenire pe pãmânt a valorii Bitcoin ºi
am considerat cã este bine sã mai atenþionãm o datã publicul

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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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 Gãluºte cu prune

A ploua cu alice
A m i c i !

Oraº cu ploi
P e p e !

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

În ploaie

1. H-SC-A 2. PASTRAMÃ 3. MURATÃ 4. OB-IM-RA; 5. MUSCAT-L;
6. R-A-ECI; 7. AGA-PÎRG; 8. P-GRAS-O; 9. AS-USCAT;  10. VIÞÃ-IE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

În ploaie!

Nord-Est (abr.)
Coli

P l o u a þ i
Rãsãrit (înv.)

Cantitate mare
de apã (fig.)

A se oþeþi
Sec!

Puþin suc!

Clãdire la o vie unde
se preparã vinul

Agent
Ca vinul pelin

Uns!

DICÞIONAR:
OST; DOAB

Pic (fig.)
Cult!

Regiune
în India

Pestriþ (pop.)
Gina Iancu

Ploaie torenþialã
de scurtã duratã

Apã de ploaie
adunatã într-o

adânciturã (dim.)

Care!
Dinstanþat

Asistãm nepãsãtori la invazia pro-
duselor toxice ce reprezintã preþul pe
care-l plãtim confortului. Asistãm foarte
neputincioºi la poluarea noastrã fizicã
ºi psihicã.

Paradoxal, tot ceea ce ne îmbunã-
tãþeºte viaþa, fãcând-o tot mai uºoarã,
tot ceea ce ne produce plãcere polu-
eazã. Maºinile ºi aparatele de care ne
folosim atât de mult, toate produsele
de sintezã polueazã.

Natura este cea care suferã; ea se
încarcã sigur de toate resturile pe care
civilizaþia modernã le produce ca urmare
a progresului. Poluarea de astãzi este
un fenomen al invaziei rãului care tinde
parcã sã se substituie binelui. Astfel,
întâlnim poluarea psihicului ºi a minþii
prin televizor, mass-media, muzica de
proastã calitate ºi kitsch-urile de toate
formele ºi mãrimile; calculatorul ºi, mai

noi, telefonul mobil nu fac altceva decât
sã ne invadeze conºtientul ºi subconº-
tientul.

Televizorul s-a întronizat atât de
puternic în vieþile noastre, încât credem
cã nu mai existã o casã unde el sã nu
ocupe locul de frunte. A devenit un fel
de membru al familiei, dar în loc sã ne
apropie pe unii de alþii, ne aduce o nouã
formã de singurãtate (fiecare cu gustul
lui). Rãul cel mai mare este însã faptul
cã promoveazã violenþa, agresivitatea
ºi prostul gust, în loc sã stimuleze gustul
pentru valorile culturale ºi spirituale.

Se invocã faptul cã altfel ºi-ar pierde
audienþa, cã de fapt, acestea sunt ºi
aºteptãrile publicului. Societatea a
decãzut atât de mult, încât a pierdut
sensul cauzalitãþii. Dacã ne-am întreba:
de ce? Ne-am da seama, cât din ceea
ce facem este rezultatul automatis-

melor, formalismului ºi a spiritului de
imitaþie. Un fumãtor ºi-ar da seama cã
fumul nu-i aduce nici un beneficiu, ci
dimpotrivã...

Din pãcate, societatea modernã
este o societate a dependenþelor de tot
felul. ªi în materie de hranã, dacã noi
ne-am pune foarte serios întrebarea: ce
este cu adevãrat sãnãtos ºi folositor
pentru sãnãtatea noastrã? Ne-am
orienta sigur alimentaþia.

Suntem apoi bombardaþi sigur cu
informaþii care nu fac decât sã ne polue-
ze mintea ºi sã ne creeze o stare inte-
rioarã contrarã celei de dorit: de pace ºi
iubire pentru ceilalþi, de solidaritate.
Toatã avalanºa de informaþii ne debu-
soleazã, ne creeazã un psihic hãituit,
stresat ºi înfricoºat.

Calculatorul a ajuns ºi el sã se ins-
taleze din ce în ce mai mult în vieþile
noastre ºi sã ne domine. Dacã noi l-am
folosi numai ca instrument, totul ar fi în
regulã. Din pãcate, însã, nu este aºa.
Mulþi copii ºi adolescenþi nu mai citesc
o carte, dar stau ore în ºir în faþa calcu-
latorului ºi joacã jocuri care le stimuleazã
sigur agresivitatea .

Iatã o poluare destul de nocivã vieþii,
se manifestã astãzi pe toate planurile
existenþei noastre. Cum sã ne ferim de
ea? Sã cãutãm frumosul în toate; sã ne
clãdim viaþa pe principiile Binelui, sã ne
întoarcem la Dumnezeu ºi sã ascultãm
mereu învãþãturile lui. Într-o viaþã în care
Dumnezeu va fi prezent,vom ºti sã ale-
gem din tot ceea ce ne înconjoarã doar
ceea ce ne este cu adevãrat util ºi sã-
nãtos petnru sufletul ºi pentru trupul
nostru, în veci de veci.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

Poluarea psihicã a omului de astãzi

CulCulCulCulCulmea agriculturii:mea agriculturii:mea agriculturii:mea agriculturii:mea agriculturii: sã ari Calea Victoriei cu
boii de la guvern.

Culmea geloziei: Culmea geloziei: Culmea geloziei: Culmea geloziei: Culmea geloziei: sã fii gelos pe soare cã îþi frige
nevasta.

Culmea tinichigeriei:Culmea tinichigeriei:Culmea tinichigeriei:Culmea tinichigeriei:Culmea tinichigeriei: sã înveleºti casa cu tabla
înmulþirii.

Culmea prostituþiei:Culmea prostituþiei:Culmea prostituþiei:Culmea prostituþiei:Culmea prostituþiei: sã fii curvã în Insulele
Virgine.

Culmea ciclismului: Culmea ciclismului: Culmea ciclismului: Culmea ciclismului: Culmea ciclismului: sã faci turul pantalonilor.
Culmea ceasului deºteptãtor: Culmea ceasului deºteptãtor: Culmea ceasului deºteptãtor: Culmea ceasului deºteptãtor: Culmea ceasului deºteptãtor: sã sune ocupat.
Culmea geogrCulmea geogrCulmea geogrCulmea geogrCulmea geografafafafafiei: iei: iei: iei: iei: sã deschizi “Porþile de Fier”

cu “Cheile Bicazului”.

Culmea transmisiei:Culmea transmisiei:Culmea transmisiei:Culmea transmisiei:Culmea transmisiei: sã transmiþi la radio
ºi sã apari la tv.

Culmea timiditãþii: Culmea timiditãþii: Culmea timiditãþii: Culmea timiditãþii: Culmea timiditãþii: sã dai înapoi în faþa
unui ceas care o ia înainte.

Culmea orei exacte: Culmea orei exacte: Culmea orei exacte: Culmea orei exacte: Culmea orei exacte: sã pui ceasul dupã
radio ºi sã-l uiþi acolo.

Culmea prostiei:Culmea prostiei:Culmea prostiei:Culmea prostiei:Culmea prostiei: sã stingi becul ºi sã aprinzi
un chibrit ca sã vezi dacã s-a stins.

Culmea curajului: Culmea curajului: Culmea curajului: Culmea curajului: Culmea curajului: sã sari de pe un bloc de
desen.

Culmea melancoliei: Culmea melancoliei: Culmea melancoliei: Culmea melancoliei: Culmea melancoliei: sã cazi pe gânduri ºi
sã-þi rupi mâna.

Culmea veterinarului: Culmea veterinarului: Culmea veterinarului: Culmea veterinarului: Culmea veterinarului: sã-i faci pedigree unui
cãþel de usturoi.

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
300 g cartofi,  sare,  30 ml ulei,  1 ou,  100 g fãinã,300 g cartofi,  sare,  30 ml ulei,  1 ou,  100 g fãinã,300 g cartofi,  sare,  30 ml ulei,  1 ou,  100 g fãinã,300 g cartofi,  sare,  30 ml ulei,  1 ou,  100 g fãinã,300 g cartofi,  sare,  30 ml ulei,  1 ou,  100 g fãinã,
12 prune mici,  50 g unt,  50 g pesmet,  zahãr pudrã,12 prune mici,  50 g unt,  50 g pesmet,  zahãr pudrã,12 prune mici,  50 g unt,  50 g pesmet,  zahãr pudrã,12 prune mici,  50 g unt,  50 g pesmet,  zahãr pudrã,12 prune mici,  50 g unt,  50 g pesmet,  zahãr pudrã,
scorscorscorscorscorþiºoarã pisatã, zahãr vþiºoarã pisatã, zahãr vþiºoarã pisatã, zahãr vþiºoarã pisatã, zahãr vþiºoarã pisatã, zahãr vanilat.anilat.anilat.anilat.anilat.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Gãluºte cu prune fãcute dupã cea mai simplã reþetã! Nu trebuie sã te

pricepi, dacã urmezi paºii de aici, o sã îþi iasã la fel de bune ca alea din copilãrie!
Cartofii se fierb în apã cu sare 30 de minute. Prunele se desfac ºi se curãþã de sâmburi,

apoi se lasã la scurs.
Cartofii fierþi se curãþã fierbinþi de coajã, se zdrobesc ºi se amestecã cu uleiul. Când

compoziþia s-a rãcit, se adaugã fãina ºi oul. Se amestecã pânã când se obþine un aluat
omogen, apoi se împarte în 12 bucãþi. Se pune pe foc o oalã cu 2 l de apã, în care se adaugã
sare.

Prunele scurse se acoperã cu
aluat. Se dau prin fãinã ºi se pun pe
rând în apa clocotitã, toate gãluºtele.
Se lasã sã fiarbã la foc mic, 10 – 15
minute, cu oala acoperitã, apoi se
opreºte focul ºi se mai lasã în apa
fierbinte, acoperite, încã 15 minute.

Într-o tigaie încinsã se rumeneºte
pesmetul în unt. Gãluºtele fierte se
scot din apã ºi se lasã la scurs. Se
tapeteazã cu pesmet, apoi se
pudreazã cu zahãr, scorþiºoarã ºi se
pot servi.

Un tânãr din Rusia, care are în prezent 20 de ani, susþine cã a trãit pe
Marte într-o viaþã anterioarã pânã când pe planetã a avut loc un rãzboi nuclear
care a dus la distrugerea aproape a tuturor formelor de viaþã de acolo.

Pãrinþii lui Boriska Kipriyanovich, acesta fiind numele copilului, susþin cã
bãiatul vorbeºte des despre civilizaþiile extraterestre chiar dacã aceºtia nu au

discutat niciodatã despre astfel de
lucruri cu el. Conform Metro, el a de-
clarat cã a vizitat Pãmântul în timp
ce lucra ca pilot pe Marte ºi cã aveau
legãturi strânse cu egiptenii strãvechi.

Bãiatul a afirmat cã viaþa de pe
Pãmânt se va schimba dupã ce
omenirea va „descifra” mecanismul
din spatele urechii Sfinxului. El spune
cã acum trãieºte în Rusia dupã ce a
fost „renãscut” pe Pãmânt ºi ºi-a  fãcut
publice ideile nedovedite ºi nefon-
date în urmã cu ºapte ani.

Despre viaþa de pe Marte, el a
declarat cã persoanele de acolo se opresc din creºtere la vârsta de 35 de ani
ºi sunt imorali. Având în vedere marele rãzboi nuclear, el a afirmat cã „Nu îmi
este fricã de moarte. A fost o catastrofã pe Marte, acolo unde am trãit. Oamenii
precum noi încã trãiesc acolo. A avut loc un rãzboi nuclear între ei ºi doar unii
au supravieþuit. ªi-au construit noi adãposturi ºi noi arme”. El a adãugat cã
marþienii cresc pânã la 2 metri înãlþime ºi pot respira dioxid de carbon ºi încã
trãiesc pe Marte, dar se aflã în subteran.

Mama bãiatului povesteºte cã era special de la o vârstã fragedã, de la
câteva sãptãmâni a început sã-ºi poatã þinã singur capul, iar de la un an de
zile putea citi titlurile din ziare, la doi ani a început sã deseneze ºi de la trei sã
picteze. „Nimeni nu l-a învãþat despre astfel de lucruri pânã acum, câteodatã
stã în poziþie lotus ºi începe sã spunã detalii despre Marte, sisteme planetare
ºi alte civilizaþii”, afirmã mama bãiatului.

Un tânãr din Rusia afirmã cã
a trãit pe Marte înainte de a fi

„renãscut” pe Pãmânt

Mihail Marinescu
Sursa: descopera.ro

Strop de ploaie
A cãdea (subst.)

C u l p ã
Care persistã încã
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sport

FC Petrolul Ploieºti – CSU II Craiova 4-1 (2-0)FC Petrolul Ploieºti – CSU II Craiova 4-1 (2-0)FC Petrolul Ploieºti – CSU II Craiova 4-1 (2-0)FC Petrolul Ploieºti – CSU II Craiova 4-1 (2-0)FC Petrolul Ploieºti – CSU II Craiova 4-1 (2-0)

Echipa de handbal juniori 3 a CSM
Ploieºti a reuºit, la finele sãptãmânii tre-
cute, un succes important în etapa a 9-a a
Seriei D, învingând în depla-sare pe bucu-
reºtenii de la CSª 2. Bãieþii pregãtiþi de
Gheorghe Puia s-au impus cu 29-26 (13-
13) în partida din Sala „Antilo-pa” ºi s-au
desprins la 3 puncte chiar de adversarii
de astãzi în lupta pentru poziþia secundã
a ierarhiei Seriei D.

În etapa urmãtoare, sâm-bãtã, 24 fe-
bruarie, bãieþii au programat un nou meci
important pentru prima parte a cla-samen-
tului, în compania celor de la CS Brazi.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

În cadrul primei etape a
Campionatului Na•ional de
Atletism rezervat juniorilor III,
sportivii de la CSªc. Ploieºti,
pregãtiþi de Maria Andrei ºi
Florin Andrei au reuºit sã aibã
prestaþii foarte bune, în urma
cãrora au obþinut un loc I, pa-
tru locuri II ºi un loc III, astfel:
locul I - ºtafeta 4 x 2 tururi
bãieþi, 3.27.11 min, în compo-
nen•a Andrei Patrichi, Ruben
Chivi, Andrei Niculiþã, David
Gud; locul II la 60 m. – Andrei
Patrichi, 7.51 sec.; locul II la

400 m. – Alexandra Teodoru,
61.33 sec.; locul II la ºtafetã 4
x 2 tururi fete, în component
Andreea Grosu, Daria Alexan-
dru, Daria Chirchiboi, Alexan-
dra Teodoru; locul II la 400 m.
– David Gudi, 54.46 sec.; locul
III la 400 m. – Andrei Niculi•ã,
55.05 sec.

Competiþia a avut loc în
zilele de 17 ºi 18 februarie, la
Sala de atletism “Lia Manoliu”
din Bucureºti ºi au participat
cel puþin 300 de sportivi din
toatã þara.

Gimnasta Denisa Stoian,
legtitimatã la CSM Ploieºti, a
reuºit douã performanþe re-
marcabile la Moscova, califica-
rea pentru Jocurile Olimpice de
Tineret, care vor avea loc în
perioada 6-18 octombrie a.c.,

în Argentina, la Buenos Aires,
precum ºi medalia de argint în
concursul pe echipe din cadrul
Turneului Internaþional de Ju-
nioare. Gimnasta noastrã, pre-
gãtitã de Simona Puiu, a acu-
mulat, în întrecerea contând
pentru calificarea la J.O. de Ti-
neret, un total de 52.600 punc-
te ( mãciuci – 12.950, pangli-
cã – 11.300, cerc – 13.950 ºi
minge – 14.400). De subliniat
faptul cã Denisa Stoian a fost
sportiva desemnatã de Federa-Echipa de baschet masculin a CSM Ploieºti a

pierdut duminicã, 18 februarie, cu 76-98 (25-19, 17-
24, 21-28, 13-27), partida disputatã în deplasare, cu
ªtiinþa Bucureºti, contând pentru etapa a 5-a a Fazei
semifinale a campionatului Ligii I.

Ploieºtenii au câºtigat primul sfert al meciului ºi
au revenit înainte de pauzã de la 27-38 pentru a intra
la cabine cu deficit de un singur punct (42-43), dar
bucureºtenii, lideri ai clasamentului dupã 4 etape,
au reuºit o nouã desprindere în cele zece minute de
dupã reluare, în special datoritã excelentului joc de
contraatac. Cu un lot mai omogen ºi soluþii pe bancã
mai apropiate de nivelul titularilor, ªtiinþa a avut 71-
63 dupã 30 de minute de joc ºi l-a convins pe Cãtãlin
Burlacu sã le dea credit tinerilor în ultimul sfert, chiar
dacã era de aºteptat ca diferenþa de pe tabelã sã
creascã pânã la final. Important a fost cã toþi bãieþii
au avut ºansa sã joace mãcar 6-7 minute ºi, cu

Dupã înfrângerea cu
Chiajna Târgoviºte, din pre-
cedentul amical, a urmat o
victorie frumoasã, cea cu echi-
pa a doua a Craiovei, încheiatã
cu scorul de 4-1. De altfel, pe-
troliºtii îi mai bãtuserã pe olteni
ºi în amicalul din decembrie,
de pe „Ilie Oanã”, scor 2-0.

Toatã partida a fost con-
trolatã de Petrolul, asta datoritã
plusului de experienþã, dar ºi
de valoare, care s-a materializat
ºi pe tabelã.

Primul gol a venit în mi-
nutul 26, când Arnãutu a fost
gãsit excelent de ªaim ºi aces-
ta a înscris, dupã ce l-a driblat
ºi pe portarul Dicã!

Petrolul a mai marcat încã
o datã pânã la pauzã, prin
Andor (35), dintr-o loviturã li-
berã de la 20 de metri,
executatã excelent.

Dupã pauzã, tot Petrolul e
la timonã ºi impune ritmul jo-
cului. În minutul 65, Pãun
transformã cu precizie o lovi-
turã de la 11 metri, obþinutã

tot de el, dupã un duel cu por-
tarul craiovean. Se face,
aºadar, 3-0.

Oaspeþii reduc din dife-
renþã prin Ciuticã (76), printr-
un ºut bine plasat din margi-
nea careului. Nu trecuzserã
decât cinci minute ºi ploieºtenii
înscriu pentru 4-1. Claudiu
Tudor executã o loviturã liberã
ºi Prunescu marcheazã cu
capul, din marginea careului.
Astfel, Claudiu Tudor bifeazã
primele sale minute pentru
Petrolul în 2018.

A fost cea de-a cincea
victorie a Petrolului din aceastã
iarnã, la care se mai adaugã o
remizã albã cu FC Argeº ºi o
înfrângere la limitã cu Chindia
Târgoviºte.

Sãptãmâna aceasta vor
mai avea loc douã amicale, cu
Spartac Bucureºti (miercuri) ºi
FC Aninoasa (sâmbãtã), ulti-
mele meciuri de pregãtire
înaintea startului oficial al se-
zonului de primãvarã.

Ionuþ Mitoiu

ªahiºtii de la CSM Ploieºti au participat, în perioada 1-11
februarie, la Concursul Naþional ªcolar „Elisabeta Polihroniade”,
gãzduit de Hotelul Parâng, din Olãneºti, cea mai bunã perfor-
manþã fiind reuºitã de Anamaria Raþã (foto, prima din dreapta).

Sportiva pregãtitã de Petre Nicolae Grigore a reuºit sã ocupe
locul I atât la ºah clasic, cât ºi la ºah rapid, la categoria „Fete, 15
ani”, performanþã în urma cãreia a obþinut dreptul de a participa
la Campionatul Mondial ªcolar, ce va avea loc în perioada 20-29
aprilie, la Durres (Albania).

Rezultate notabile au obþinut ºi Andrei Raþã (Bãieþi, 13 ani)

pionatele Balcanice indoor de
seniori de la Istanbul a fãcut
parte ºi Cristian Radu, legitimat
la CSM Ploieºti ºi pregãtit, la
clubul ploieºtean, de Augustin
Iancu.

Acesta a reuºit sã devinã
campion balcanic de seniori
cu ºtafeta de 4×400 metri, alã-
turi de Alexandru Brânzea, Ze-
no Moraru ºi Robert Parge. Cei
patru au fãcut o cursã remar-

Atleþii de la CSªc. Ploieºti, pe podium în prima
etapã a Naþionalelor rezervate juniorilor III

M.Marinescu

Atletism

Cristian Radu, campion balcanic cu ºtafeta României

Din  echipa de atletism a
României participantã la Cam-

cabilã, reuºind un timp de
3:12,46 minute, cu care au sta-
bilit un nou record naþional de
tineret (toþi patru sunt la aceas-
tã categorie), doborând o per-
formanþã deþinutã, din primã-
vara lui 2017, chiar de ºtafeta
CSM Ploieºti (3:15, 82 minute).

Cristian Radu ºi-a mai tre-
cut în cont ºi o medalie de
bronz, în proba de 400 m, cu
timpul de 48,12 secunde, într-

o cursã câºtigatã de colegul
sãu, Robert Parge (47,28 se-
cunde).

România a obþinut la Is-
tanbul un total de 15 medalii
(5 de aur, 5 de argint ºi 5 de
bronz), bilanþ cu care a ocu-
pat prima poziþie în ierarhia
celor 17 þãri participante.

Mihail Marinescu;
Sursa: csmploiesti.ro

ºi Elisa Raþã (Fete, 9 ani).
Competiþia de la Olãneºti a fost organizatã de ACS „Elisabeta

Polihroniade”, Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Federaþia Românã
de ªah.

ªahista Anamaria Raþã, douã
medalii de aur la Concursul Naþional

ªcolar „Elisabeta Polihroniade”

Handbal Juniorii III de la CSM Ploieºti, victorioºi în deplasare

Baschet Echipa lui Burlacu, învinsã de ªtiinþa Bucureºti!
excepþia lui Vrabie ºi Scãrlãtescu, sã-ºi treacã ºi
numele pe lista marcatorilor.

CSM Ploieºti a început partida din Arena de
baschet cu Dogaru (5 puncte), Santana (7, 2×3),
Melnic (14), Burlacu (29, 2×3) ºi Topologeanu
(3), pe parcurs intrând ºi C. Dumitru (3, 1×3), Arteni
(5, 1×3), A. Crãciun (4), Carabulea (4), Scãrlãtescu,
Vrabie ºi Bãrbuceanu (2).

În runda urmãtoare, CSM Ploieºti are progra-
mat meci tot în Capitalã, pe terenul celor de la
CN Aurel Vlaicu.

În etapa a 5-a, s-au mai înregistrat rezultatele
CSO Voluntari – ABC Athletic Constanþa 66-71
(dupã prelungiri) ºi CSM Mediaº – CN Aurel Vlaicu
63-77. Meciul Cuza Sport Brãila – CSM Sighetu
Marmaþiei a fost amânat pentru data de 23
martie. Sursa: csmploiesti.ro

Meci amical

Petrolul - victorie
clarã cu craiovenii!

Stadion: Baza FRF Buftea. Spectatori: 150. Au marcat:
Arnãutu (26), Andor (35), Pãun  (65 – penalty), Prunescu
(81) / Ciuticã (96).

FFFFF.C.C.C.C.C. PETR. PETR. PETR. PETR. PETROLOLOLOLOLUL:UL:UL:UL:UL: Bolboaºã (71 Botezan) – Antoche
(68 Prunescu), Ichim (68 Frîncu), Olaru (85 M. Bratu) – ªaim
Tudor (77 Catanã), Andor (75 Cl. Tudor), Chindriº (82 Niþescu),
Velisar (52 Þicu) – Ciocâlteu (46 N. Popescu), Arnãutu (75
Cârjan), Pãun (75 Lambru). Antrenor: Romulus Ciobanu.

CCCCC.S.U.S.U.S.U.S.U.S.U. II CRAIO. II CRAIO. II CRAIO. II CRAIO. II CRAIOVVVVVA:A:A:A:A: Dicã – Ion, Enache, Putaru – Borta,
ªerban, Buzan, Juncu – V. Constantin, Baicu, Nihãilã. Au
mai jucat: Manea, Vlãdulescu, Ciuticã, Trocan, Dinu, Vadasis,
Trancã, Markovic, Frãsineanu. Antrenor: Corneliu Papurã.

Gimnasticã
ritmicã Denisa Stoian, medalie de

argint ºi calificare pentru Jocurile
Olimpice de Tineret

þia Românã de Gimnasticã Rit-
micã pentru a reprezenta Ro-
mânia la acest concursul de
calificare pentru Jocurile Olim-
pice de Tineret ºi iatã cã spor-
tiva ploieºteanã nu a înºelat
aºteptãrile, ea izbutind sã du-
cã mai departe tradiþia pe care
România o are în aceastã dis-
ciplinã.

Secþia de gimnasticã a
Clubului Sportiv Ploieºti este
coordonatã de Liliana Bãescu.

Mihail Marinescu

www.informatiaprahovei.ro


