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Mãsura privind gratuitatea cã-
lãtoriilor pe calea feratã acordatã stu-
denþilor nu va fi modificatã ºi va rã-
mâne în forma prevãzutã în OUG nr
2/2017, informeazã Ministerul Trans-
porturilor, printr-un comunicat remis,

sâmbãtã, AGERPRES.
Conform Ordonanþei “în tot

cursul anului calendaristic, studenþii
înmatriculaþi la forma de învatamânt
cu frecvenþã, în instituþiile de învãþã-
mânt superior acreditate, beneficiazã

de gratuitate la transport intern fero-
viar la toate categoriile de trenuri, cla-
sa a II-a.”

La proiectul de lege pentru apro-
barea ordonanþei au fost depuse do-
uã amendamente, formulate ºi avi-

zate de Comisia pen-
tru buget-finanþe din
Senat (care stabileºte
cã gratuitate la trans-
portul feroviar se acor-
dã studenþilor doar pe
ruta localitate de do-
miciliu - localitate în
care studiazã), respec-
tiv de Comisia pentru
învãþãmânt (care stabi-
leºte cã doar studenþii
pânã la vârsta de 35
de ani beneficiazã de

gratuitate la transportul feroviar).
Ministrul Consultãrii Publice ºi Dialo-
gului Social, Gabriel Petrea, a afirmat
cã nu este de acord cu amendamen-
tele din Senat care limiteazã transpor-
tul gratuit al studenþilor cu trenul.

Sãptãmânã agitatã la DNA Plo-
ieºti, unde unul dintre cei mai cunos-
cuþi procurori din Prahova, Mircea
Negulescu, a fost nevoit sã demisio-
neze din aceastã structurã de Par-
chet ºi ulterior din Magistraturã. Mo-

tivul, o înregistrare audio în care
Negulescu purta o conversaþie cu
soþia lui Vlad Constantin, cunoscut
în zona Valea Prahovei, drept „ªome-
rul” din Comarnic. În aceast dialog,
Negulescu (foto) aducea acuze grave

la adresa superiorilor ºi colegilor sãi
din cadrul Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti (PCA), acolo
unde a activat pânã în anul 2015,
când a venit la DNA.

(continuare în pagina 3)
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MT: Mãsura privind gratuitatea
cãlãtoriilor studenþilor pe calea
feratã nu va fi modificatã

Aproape 100 de persoane, printre care se aflã ºi
mai mulþi prahoveni, au rãmas cu o gaurã de mii de
euro dupã ce agenþia de unde au cumpãrat mai multe
pachete turistice ºi-a închis peste noapte porþile. Ad-
ministratorii societãþii nu mai rãspund nici la mailuri ºi
nici la telefon, iar la sediul din Bucureºti uºile sunt
zãvorâte.

Paguba este estimatã la câteva sute de mii de euro,

având în vedere cã agenþia de turism incriminatã, Funtrip
World, era specializatã pe excursii în Africa ºi Asia, iar
preþul pentru o astfel de cãlãtorie pornea de la cel puþin
1000 de euro de persoanã. Oamenii au fãcut plângere
la organele de control, dar ºansele sã-ºi recupereze banii
sau sã plece în aventura vieþii lor sunt aproape nule.

Printre turiºtii pãgubiþi se aflã ºi Silviu Clinceanu,
un prahovean care a visat sã ajungã împreunuã cu
prietena lui în Asia, mai exact în Japonia. Aflase de la
amicii sãi cã agenþia Funtrip organizeazã astfel de expediþii
mai neconvenþionale, special pentru tinerii dispuºi sã
cheltuie o sumã considerabilã de bani pentru a vizita
þãri unde europenii ajung cu greu.

(continuare în pagina 2)

Au vrut sã ajungã în þãri exotice,
dar s-au ales doar cu odorizante auto
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Încep înscrierile
pentru
învãþãmântul
primar

Noutãþi despre
organizarea ºi
desfãºurarea
concursului „Tinerii
dezbat”

ªcoala de subofiþeri
de pompieri militari
ºi protecþie civilã „Pavel
Zãgãnescu” Boldeºti,
la ceas aniversar Pag.2

Secretele
purtãrii
aparatului
dentar

Pag. 5

Compartiment
nou la
Spitalul
Vãlenii de
Munte Pag.3

Vasile Pascale, bãrbatul
care ºi-a ucis iubita în
vara anului trecut,
condamnat la ani grei
de închisoare

Operatorii din industria alimentarã vor fi obligaþi sã punã la dispoziþia
consumatorilor informaþii complete legate de asigurarea trasabilitãþii
produselor de origine animalã congelate, pentru evitarea unor potenþiale
riscuri pentru sãnãtatea publicã, a anunþat, luni, Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA).

“Înscrierea pe eticheta unui produs alimentar de origine animalã
congelat a indicaþiilor referitoare la data producþiei ºi la data congelãrii
reprezintã o etapã în realizarea ºi asigurarea trasabilitãþii alimentelor pe
întreg lanþul alimentar (...) Acþiunea se adreseazã agenþilor economici care
deþin unitãþi de tranºare, centre de reambalare, depozite frigorifice, depozite
alimentare, supermarketuri, hipermarketuri, magazine alimentare, restau-
rante, cantine ºi vizeazã obligativitatea înscrierii pe eticheta produsului

(continuare în pagina 2)
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22 februarie -
Duminica
Lãsatului sec
de brânzã

Operatorii din industria alimentarã, obligaþi
sã ofere consumatorilor informaþii complete
despre produsele de origine animalã congelate
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Miercuri, 15 februarie, ªcoala de
Subofiþeri de Pompieri ºi Protecþie
Civilã „Pavel Zãgãnescu” – Boldeºti
a aniversat  31 ani de existenþã.

ªcoala a fost înfiinþatã la data de
15.02.1986, sub denumirea „ªcoala
Militarã de Subofiþeri de Pompieri”
Boldeºti-Scãeni, rãspunzând necesi-
tãþii formãrii, la nivelul Corpului Pom-
pierilor Militari, a unei reþele proprii
de unitãþi de învãþãmânt în care sã
fie pregãtite cadre competente ºi com-
petitive valoric.

Pe parcursul celor 31 de ani de
existenþã, instituþia a pregãtit un nu-
mãr de 2.693 subofiþeri ºi 351 de
maiºtri militari, iar un numãr de 348
de subofiþeri ºi 25 de maiºtri militari
sunt în curs de pregãtire. De aseme-
nea, ºcoala a asigurat formarea
continuã a 4.905 cadre din  Inspec-

toratul General pentru Situaþii de Ur-
genþã ºi alte structuri ale Ministerului
Afacerilor Interne, prin dezvoltarea
competenþelor profesionale deja
dobândite.

Oferta educaþionalã a ºcolii s–a
extins permanent, prin organizarea
de cursuri pentru iniþierea în carierã;
examene de carierã în vederea acor-
dãrii gradului militar de plutonier ad-
jutant/ maistru militar clasa I; cursuri
pentru dezvoltarea carierei ºi alte
activitãþi de formare profesionalã a
personalului din Inspectoratul Gen-
eral pentru Situaþii de Urgenþã.

Rememorând drumul parcurs
pânã în prezent, putem afirma cã
ªcoala de Subofiþeri de Pompieri ºi
Protecþie Civilã Pavel Zãgãnescu Bol-
deºti s-a aflat într-un permanent pro-
ces de transformare ºi perfecþionare,

(urmare din pagina 1)
În decembrie a contactat unul dintre reprezentanþii

acestei agenþii ºi a cumpãrat un pachet turistic pentru mai
multe zile în Japonia pe care a plãtit aproape 3000 de euro.
Ar fi trebuit sã plece la finalul lunii aprilie, doar cã planurile
lui au fost dat peste cap.

“Am ales aceastã agenþie dupã ce am vorbit cu mai
mulþi prieteni care fuseserã cu Funtrip în aceeaºi excrusie.
Mi-au spus cã nu au fost probleme ºi cã totul a fost ok. Am
verificat-o ºi eu ºi am vãzut cã erau pe piaþã de doi ani, cã
aveau licenþã ºi cã organizau excursii pentru tineri în Bali,
Singapore, Namibia. Aºa cã atunci când am decis sã cumpãr
pachetul turistic am plãtit toatã suma odatã, nu mai întâi
avans ºi apoi restul. Am zis cã nu mai are rost sã mã complic.
În total 2680 de euro pentru douã persoane. Am semnat
contractul ºi totul a fost bine. Ba chiar mi-au dat drept cadou
un braduþ parfumat pentru maºinã ºi cu el m-am ales”, a
declarat, pentru Adevãrul, Silviu Clinceanu.

Imediat dupã sãrbãtorile de iarnã, au început sã circule
zvonuri legate de problemele financiare ale agenþiei de
turism, însã reprezentanþii acesteia au dat asigurãri clienþilor
care apucaserã sã plãteascã, fie ºi parþial vacanþa de varã,
cã totul este în regulã, ba chiar cã Funtrip urmeazã sã fie
cumpãrat de o agenþie de turism mult mai mare. Oamenii
au primit asigurãri cã excursiile se vor organiza conform

Au vrut sã ajungã în þãri exotice,
dar s-au ales doar cu odorizante auto

programului ºi chiar au fost încurajaþi sã achite diferenþa
de preþ. Totul s-a nãruit în data de 9 februarie când un
mesaj trimis pe mail de cãtre reprezentantul Funtrip anun-
þa cã agenþia va intra în insolvenþã ºi cã toþi clienþii
urmeazã sã fie contactaþi de societatea de asigurare în
vederea recuperãrii banilor.

“Din câte ºtiu eu sunt cam 160 de persoane în
situaþia mea, iar preþul mediu plãtit de o persoanã pentru
un bilet este de 1300-1500 de euro, pentru cã agenþia
organiza excursii în special în Africa ºi Asia. Am aflat cã
suma asiguratã de cãtre agenþia de turism este de
50.000 de dolari. La un calcul simplu, fiecare dintre tu-
riºtii pãgubiþi va primi, dacã va primi ceva vreodatã, cam
5-6 euro. Pe mine mai mult m-a costat taxa la curierul
prin care am trimis dosarul cãtre societatea de asigurare,
adicã 83 de lei. Nu am speranþe cã voi recupera vreun
ban vreodatã”, spune Silviu Clinceanu.

Prahoveanul s-a decis sã contacteze un avocat ºi sã
depunã o plângere la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Sectorului 2 din Capitalã pentur înºelãciune. Plângerea
se bazeazã pe faptul cã agenþia de turism s-a închis
peste noapte, iar reprezentanþii acesteia au continuat sã
cearã bani clienþilor chiar ºi pe ultima sutã de metri, fãrã
sã le spunã cã sunt probleme ºi cã vacanþa lor este
posibil sã fie compromisã.

“Au plecat noaptea cu tot cu calculatoare, acum
vreo douã sãptãmâni, am aflat de la vecini. Au împachetat
tot ºi au plecat. Nu mai rãspunde nimeni la niciun telefon.
Unii zic cã ar fi fugit prin Africa, alþii cã s-ar ascunde tot
prin România, dar cine ºtie”, a decalrat Silviu Clinceanu.

Funtrip World avea licenþã turisticã, dar nu era
membrã a ANAT. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Excursii de vis în Africa
ºi Asia s-au transformat în

coºmarul vieþii lor

În perioada 13-17 februarie a.c.,
SC Servicii de Gospodãrire Urbanã
Ploieºti a efectuat o serie de lucrãri
pe domeniul public.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri
de corecþie la arborii de pe domeniul
public ºi privat al municipiului în ordi-
nea depunerii cererilor ºi verificãrii

în teren, în conformitate cu legislaþia
în vigoare (total doborâri arbori – 12;
total tãieri de corecþie ºi toaletãri –
110) în zonele: Apelor, Laurilor, Ere-
mia Grigorescu, Vasile Milea, Parc
Mihai Viteazul, Maramureº, Apelor,
Cornãþel, Domniºori, Jupiter, Popescu
Ciocãnel, Crângaºi, Metalurgiºtilor,
Erou Cãlin Cãtãlin.

2.Lucrãri de întreþinere executa-
te pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini
publice, aliniamente, peluze): strâns
ºi încãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri
de gunoi, curãþenie-(strâns gunoi me-
najer, pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.),
îndepãrtat resturi vegetale.

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

3. Lucrãri cimitire: doborâri ar-
bori din incinta cimitirelor, întreþinerea
aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie
capelã, grupuri sanitare ºi clãdiri ad-

ministrative, monitorizare ºi intervenþii
utilitãþi ori de câte ori a fost necesar,
îndepãrtare gheaþã de pe aleile din
incinta cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public:
curãþat bazine fântâni Palat Adminis-
trativ, corectat orificii duze; constatãri
locuri de joacã zone Vest, Sud-Est;

constatãri locuri de joacã str. Sergent
Erou Mateescu Gheorghe ºi Malu
Roºu (biserica de lemn); confecþionat
ºi montat elemente mobilier lemn
pentru locuri de joacã Zona Nord;
confecþionat ºi montat elemente mo-
bilier lemn pentru locuri de joacã
Zona Vest; reparat ºi montat leagãn
Parc Sovietic; transportat, montat
pompã fântâni: Parc Eroi Sovietici,
Gara de Sud; reparat / recondiþionat
coºuri gunoi; reparat leagã loc joacã
9 Mai; reparat ºi sudat balamale poar-
tã acces tablou electric Parc Libertãþii;
reparat coº gunoi si montat în Parcul
Aurora; reparat ºi sudat bala-
male poartã metalicã împrejmuire
punct alimentare - fântânã pietonalã
centru.

5. Iluminat public - începând cu
data de 7.02.2017, a încetat contrac-
tul de delegare a întreþinerii ºi menþi-
nerii sistemului de iluminat public din
municipiu.

SGU Ploieºti, în luptã
cu zãpada ºi þurþurii

ªcoala de subofiþeri de pompieri
militari ºi protecþie civilã „Pavel Zãgãnescu”

Boldeºti, la ceas aniversar

atât din punct de vedere manage-
rial, cât ºi logistic, urmãrind cu con-
secvenþã îmbunãtãþirea programelor
de studii ºi creºterea calitãþii serviciilor
educaþionale.

Luând cuvântul în cadrul festivi-
tãþii, comandantul ºcolii, colonel Ioan-
Cristian Constantin, a precizat: „Ceea
ce am reuºit împreunã, în aceºti ani,
mai presus de orice, a fost sã creãm
o instituþie ºcolarã de prestigiu ai cãrei
absolvenþi sunt în mãsurã sã rãspun-
dã aºteptãrilor noastre, precum ºi
aºteptãrilor societãþii, beneficiarul prin-
cipal al muncii noastre, înfruntând cu
profesionalism ºi demnitate infernul
catastrofelor ºi calamitãþilor, în slujba
vieþii concetãþenilor”.

Festivitatea s-a încheiat cu un
moment cultural-artistic oferit de elevii
instituþiei.

(urmare din pagina 1)
 a indicaþiilor cu privire la data producþiei ºi la data congelãrii cãrnii ºi a peºte-
lui neprocesat congelat”, se aratã într-un comunicat al ANSVSA remis luni
AGERPRES.

În cazul cãrnii congelate (de porc, pasãre, oaie, caprã), a cãrnii preparate
congelate ºi a produselor din pescuit neprocesate congelate, operatorii din
domeniul alimentar au obligaþia sã punã la dispoziþia consumatorului atât
informaþii privind data producþiei cât ºi informaþii privind data congelãrii.

În acest sens, inspectorii veterinari au demarat o acþiune de informare
pentru conformarea operatorilor din industria alimentarã cu privire la datele
obligatorii care trebuie puse la dispoziþia consumatorului, în cazul comercializãrii
produselor alimentare de origine animalã congelate.

Ulterior acestei etape, ANSVSA va întreprinde controale oficiale pentru
verificarea operatorilor economici privind respectarea obligaþiilor pe care le
au privind asigurarea trasabilitãþii produselor alimentare de origine animalã
congelate, prin înscrierea pe etichetã a informaþiilor complete.

Operatorii din industria alimentarã,
obligaþi sã ofere consumatorilor

informaþii complete despre produsele
de origine animalã congelate
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Vineri, 17 februarie,  în prezenþa
Ministrului Sãnãtãþii, Florian Dorel
Bodog, a avut loc inaugurarea com-
partimentului de Balneofizioterapie ºi
Recuperare Medicalã din cadrul Spi-
talului Orãºenesc Vãlenii de Munte.

Noul sediu al compartimentului
de Balneofizioterapie a fost ridicat cu
fonduri de la consiliul local în valoare
de 1.100.000 de lei ºi dotat cu apa-

Compartiment nou la
Spitalul Vãlenii de Munte

raturã medicalã ºi mobilier în valoare
de 400.000 de lei, cu aceeaºi sursã
de finanþare.

Compartimentul de fizioterapie
dispune de 17 paturi ºi un pat
spitalizare zi ºi îndeplineºte toate
normele sanitare privind condiþiile de
cazare, igienã ºi de prevenire a infec-
þiilor nosocomidale conform normelor
aprobate de Ministerul Sãnãtãþii. În

laboratorul BTF se pot efectua un
numãr de 11 proceduri (terapie cu
curenþi, bioptron, laser, ultrasono-
terapie, unde scurte, magnetoterapie,
împachetãri cu parafinã, masaj,
chinetoterapie ºi, mai nou, subacval
ºi baie galvanicã).

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Dorel
Bodog, a felicitat atât conducerea
spitalului cât ºi Consiliul Local pentru
noua realizare, menþionând faptul cã
Spitalul din Vãlenii de Munte poate fi
dat ca exemplu pentru întreaga þarã
pentru ceea ce se poate realize întru-
un sistem sanitar sãnãtos. Totodatã,
a luat în calcul ºi propunerea condu-
cerii spitalului de a aloca fonduri pen-
tru modernizarea secþiei de pediatrie
ºi a laboratorului de analize medicale.

La eveniment au mai preºe-
dintelui Consiliului Judeþean Prahova
- Bogdan Toader, prefectul judeþului
Prahova -  Mãdãlina Lupea, primarul
oraºului Vãlenii de Munte - Florin
Constantin, reprezentanþi ai auto-
ritãþilor locale ºi judeþene, ai Drecþiei
de Sãnãtate Publicã Prahova ºi ai
Parlamentului României.

(urmare din pagina 1)
Este deja de notorietate cã

Mircea Negulescu a folosit apelative
de genul „zdranþã” sau „jegos”, refe-
rindu-se la Ionuþ Botnaru, procuror
general al Parchetului Curþii de Apel
Ploieºti, dar ºi la Cãtãlin Lefter ºi
Luminiþa Cristea, procurori în cadrul
aceluiaºi Parchet.

Invectivele folosite la adresa unor
magistraþi, dar ºi faptul cã s-a oferit sã
ajute cu sfaturi un inculpat trimis în
judecatã pentru evaziune fiscalã ºi
ºantaj tocmai de procurorii din PCA,
l-au determinat pe Negulescu sã facã
un pas în spate ºi sã-ºi depunã demi-
sia, mai întâi din DNA ºi apoi din magis-
traturã. Înregistrarea audio a venit în
contextul în care, la finele anului tre-
cut, au apãrut în spaþiul public o serie
de fotografii, dar ºi alte înregistrãri
audio deloc de în beneficiul imaginii
acestei instituþii care luptã împotriva
corupþiei.

De ce îl înjurã
Negulescu pe

Botnaru
Între Mircea Negulescu ºi Ionuþ

Botnaru exista o tensiune de cel puþin
trei ani. În lumea magistraþilor praho-
veni acest aspect nu era deloc un se-
cret. Totul a pornit în anul 2013, atunci
când Mircea Negulescu, încã pro-
curor al PCA, a pornit o anchetã pen-
tru a cerceta care este sursa scurge-
rilor de informaþii clasificate din dosa-
rele aflate în lucru la aceastã strucutrã
de Parchet. În acest scop, telefoanele
mai multor magistraþi, printre care s-
a aflat ºi Ionuþ Botnaru, la acea datã
procuror ºef al DIICOT Ploieºti, au fost
interceptate, fapt concretizat doi ani
mai târziu într-un amplu dosar de
corupþie în urma cãruia au fost arestaþi
preventiv magistraþi, ofiþeri de poliþie
sau ºefi ai deconentratelor din judeþ.
Sebastian Ghiþã, pe atunci deputat,
a fost ºi el trimis în judecatã în aceeaºi
cauzã. Rãmas fãrã imunitate parla-
mentarã, imediat dupã alegerile din
decembrie, Ghiþã a dispãrut fãrã
urmã ºi, de acolo de unde se aflã
acum, trimite tot felul de înregistrãri
audio sau video în speranþa cã-ºi va
dovedi nevinovãþia, dar ºi pentru a-i

incrimina pe cei pe care el îi consi-
derã vinovaþi de situaþia în care se
aflã acum. Pe lista lui Ghiþã se aflã
inclusiv prcurorul Mircea Neguescu.

Cum de a ajuns
Negulescu sã

discute cu soþia unui
inculpat

Vlad Constantin, zis “ªomerul”,
este un vechi colaborator al procu-
rorilor din Prahova. În urmã cu apro-
ximativ cinci ani, el a fost anchetat ºi
ulterior trimis în judecatã într-un do-
sar de evaziune fiscalã cu un prejudi-
ciu de milioane de euro. Pentru a
scãpa cu o pedeapsã mai micã,
“ªomerul” a profitat de avantajul oferit
de Codul Penal în vigoare care
perimite înjumãtãþirea pedepsei în
cazul în care un inculpat face un de-
nunþ. În urma informaþiilor oferite de
acest afacerist din Comarnic, fostul
deputat Mircea Roºca, dar ºi fostul
prim procuror din Sinaia, Iulian Vãdu-
van, au fost arestaþi preventiv pentru
fapte de corupþie. Sunt doar douã
dintre dosarele sonore care au fost
deschise în urma denunþurilor fãcute
de “ªomerul”, un om care ºtia multe
despre ceea ce se întâmplã în zona
localitãþilor de pe Valea Prahovei.

Convins fiind cã are susþinerea
lui Mircea Negulescu, “ªomerul” se
pare cã a început sã se laude în târg,
ba chiar sã ameninþe în stânga ºi în
dreapta cã el este susþinut de Naºul,
aºa cum el îl nume pe magistrat. Rela-
þiile între cei doi au devenit tensionate
dupã ce Vlad Constantin a fost ares-
tat preventiv, în septembrie 2016, într-
un dosar de ºantaj. Cauza a fost ins-
trumentatã de Parchetul Curþii de Apel
Ploieºti, condus acun de Ionuþ Bot-
naru, procurorul interceptat de Negu-
lescu. Acesta din urmã este convins
cã Botnaru a vrut sã se rãzbune ºi a
solicitat arestarea preventivã a
amicului sãu, cel puþin aºa reiese din
înregistrarea audio difuzatã de
România TV.

Soarta procurorului Mircea Negu-
lescu urmeazã sã fie decisã de Consi-
liul Superior al Magistraturii.

Vasile Pascale, bãrbatul care, în vara anului trecut, ºi-
a omorât iubita dupã care a abandonat-o pe un câmp
aflat la ieºire din Ploieºti spre Braºov, a fost condamnat la
16 ani ºi 8 luni de închisoare. În plus, instanþa a decis ca
inculpatul sã plãteascã despãgubiri soþului ºi fiului victimei
în valoare de 100.000 de lei pentru fiecare în parte, cu
titlu de daune morale.

Vasile Pascale a fost gãsit vinovat pentru infracþiunea
de omor, faptã pentru care a primit 16 ani de închisoare,
dar ºi pentru furt, pentru care a afost pedepsit la 2 ani de
închisoare. În final, conform unui algoritm, bãrbatul va
executa pedeapsa cea mai grea la care se adaugã un
spor de pedeapsã de 8 luni. Decizia aparþine Tribunalului
Prahova ºi nu este definitivã.

Pe rolul aceleiaºi instanþe se mai aflã în fazã de ju-
decatã un alt dosar penal în care acelaºi Pascale este
acuzat de efectuarea de operaþiuni financiare în mod
fraudulos. El a ajuns sã fie acuzat ºi de aceastã faptã,
dupã ce procurorii au descoperit cã bãrbatul i-a folosit
ilegal cardurile victimei sale, Tatiana Tudor.

Crima a avut loc la începutul lunii august 2016, atunci
când un om al strãzii a descoperit cadavrul unei femei pe
câmpul de pe strada Poligonului. Era o zonã bogatã în
vegetaþie, frecventatã de oameni fãrã cãpãtâi, dar ºi de
prostituate care îºi duceau acolo clienþii. Iniþial, anchetatorii
au crezut cã vicitma este o femeie de moravuri uºoare,
însã, dupã primele verificãri, au descoperit cã, de fapt, femeia
era soþia unui ofiþer MAPN, mama unui bãiat major ºi nu
era pe lista poliþiºtilor cu antecedente penale.

Pe mãsurã ce ancheta înainta, s-a descoperit cã

Tatiana fusese implicatã într-o relaþie extraconjugalã, însã
bãrbatul cu care obiºnuia sã se întâlneascã pe ascuns
posta fotografii pe contul sãu de facebook din staþiunea
Mamaia. Ancetatorii aveau indicii cã acest Pascale era
ultima persoanã care a vãzut-o în viaþã pe Tatiana, însã
nu aveau ºi suficiente probe pentru a-l incrimina.

Au aºteptat ca acesta sã se întoarcã de pe litoral ºi
l-au oprit pentru verificãri în momentul în care se afla la
ieºire de pe Autostrada Soarelui. Ceea ce au gãsit poliþiºtii
în bagajul sãu i-au determinat sã spunã cã Vasile Pascale
este autorul crimei: geanta murdarã de pete de sânge,
dar ºi portofelul victimei. În ajutorul procurorilor care
instrumentau acest caz de omor a venit ºi iubita “oficialã”
a suspectului, care a mãrturisit cã ºi-a vãzut bãrbatul
spãlând insistent o pereche de bermude. În urma
analizelor s-a dovedit cã pantalonii respectivi încã mai
pãstrau urme de sânge.

Pascale a fost reþinut pe loc, iar ulterior arestat. Se
aflã în spatele gratiilor din august 2016 unde, probabil,
va rãmâne mulþi ani de aici înainte. El are dreptul legal
sã conteste pedeapsa la Curtea de Apel Ploieºti.

Coincidenþã sau nu, Vasile Pascale a fost condamnat
exact în ziua când în Ploieºti o altã tânãrã cãzuse fãrã
suflare sub loviturile bãrbatului cu care urma sã se
cãsãtoreascã în vara acestui an. Alexandru Rusu, autorul
ultimei crime din Ploieºti, a fost ºi el arestat preventiv
pentru 30 de zile. El este acuzat cã ºi-a omorât soþia cu
nu mai puþin de 34 de lovituri de cuþit, iar pe fiul acesteia,
un copil de 11 ani, l-a rãnit în urmãr cu cuþitul cu care
i-a omorât mama. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)
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Vasile Pascale, bãrbatul care ºi-a
ucis iubita în vara anului trecut,

condamnat la ani grei de închisoare

Ministerul Muncii a lansat în dez-
batere publicã proiectul de Ordin pri-
vind modificarea ºi completarea cla-
sificãrii ocupaþiilor din România - nivel
de ocupaþie. Proiectul este elaborat în
colaborare cu Institutul Naþional de
Statisticã. Lista cuprinde 28 de ocu-
paþii printre care asistent atragere fon-

duri, ergonomist, inginer de proces în
tratarea/epurarea apei, manager cul-
tural, navigator de pacienþi sau tehnician
perfuzionist. De asemenea, în ordin
sunt cuprinse ºi modificãri de denumire
pentru unele ocupaþii. Astfel, ocupaþia
de “inginer electroenergeticã” se modi-
ficã în “inginer sisteme electroenerge-

tice”, “inginer reþele electrice” în “inginer
reþele electroenergetice”, “proiectant
inginer energetician” în “inginer proiec-
tant energetician”, “inginer termoener-
geticã” în “inginer sisteme termoenerge-
tice”, iar “inginer centrale nuclearoelec-
trice” în “inginer exploatare centrale nu-
clearoelectrice”.

Ministerul precizeazã cã propune-
rile, sugestiile ºi opiniile cu privire la acest
proiect de act normativ, pot fi transmise
la adresa de e-mail:dezbateri@m
muncii.ro, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data publicãrii pe site,
respectiv 15 - 24 februarie 2017.

Proiect de Ordin privind modificarea
ºi completarea clasificãrii
ocupaþiilor din România, în dezbatere
pe site-ul Ministerului Muncii
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La finele acestei luni încep înscrie-
rile pentru învãþãmântul primar 2017-
2018. Mulþi pãrinþi vor încerca ºi acum
sã-ºi înscrie odraslele la unitãþile ºcolare
aflate în centrul oraºului, lãsând astfel
multe locuri libere la alte ºcoli situate la
periferie. Chiar dacã sunt introduse une-
le cerinþe pentru pãrinþii care vor sã-ºi
înscrie copiii la ºcoli din afara circum-
scripþiei, românii sunt au dovedit cã sunt
descurcãreþi ºi gãsesc ei chei de rezol-
vare! Avem experienþa anilor prece-
denþi.

Miercuri, 22 februarieMiercuri, 22 februarieMiercuri, 22 februarieMiercuri, 22 februarieMiercuri, 22 februarie se afi-
ºeazã circumscripþiile ºcolare ºi planulul
de ºcolarizare propus, respectiv numã-
rul de clase pregãtitoare alocate fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt, inclusiv pe site-ul
acesteia, dacã existã, ºi pe site-ul ins-
pectoratului ºcolar. Totodatã, se afiºeazã
informaþiile care permit pãrinþilor sã
cunoascã activitatea specificã clasei pre-
gãtitoare din cadrul unitãþii, cum ar fi:
posibilitatea organizãrii procesului de
învãþãmânt în cadrul unei grãdiniþe afla-
te în structura ºcolii sau în consorþiu cu
ºcoala, posibilitatea organizãrii progra-
mului ªcoala dupã ºcoalã, fotografii ale
spaþiului în care se desfãºoarã acti-
vitatea la clasa pregãtitoare. Tot atunci
se pune la dispoziþie ºi programul de
evaluare a dezvoltãrii psihosomatice a
copiilor solicitatã de pãrinþi ºi a unitãþilor/
instituþiilor în care se realizeazã aceastã
evaluare.

La sediile unitãþilor ºcolareLa sediile unitãþilor ºcolareLa sediile unitãþilor ºcolareLa sediile unitãþilor ºcolareLa sediile unitãþilor ºcolare
Pânã pe data de 2 martie se orga-

nizeazã, în fiecare ºcoalã, „Ziua porþilor

deschise”, activitate în care pãrinþii ºi
copiii pot vizita spaþiile dedicate activitã-
þilor claselor pregãtitoare ºi pot purta dis-
cuþii cu personalul unitãþii de învãþã-
mânt. Vor fi întâlniri pentru infor-marea
ºi consilierea pãrinþilor copiilor din grã-
diniþã care vor fi cuprinºi, în anul ºcolar
2017 – 2018, în învãþãmântul primar.

Din 22 februarie ºi pânã peDin 22 februarie ºi pânã peDin 22 februarie ºi pânã peDin 22 februarie ºi pânã peDin 22 februarie ºi pânã pe
14 martie a.c.14 martie a.c.14 martie a.c.14 martie a.c.14 martie a.c., trebuie sã se facã
evaluarea nivelului de dezvoltare psiho-
somaticã a copiilor.

Înscrierea în învãþãmântul primar,
la clasa pregãtitoare, se desfãºoarã în
perioada 222227 f7 f7 f7 f7 febrebrebrebrebruarie – 1uarie – 1uarie – 1uarie – 1uarie – 16 mar6 mar6 mar6 mar6 martie,tie,tie,tie,tie,
pã-rinþii completând, online sau la
unitatea de învãþãmânt, cererile tip de
înscriere, tot atunci având loc ºi validarea
cererilor-tip de înscriere la unitatea de
învãþãmânt la care se solicitã înscrierea
copiilor, în intervalul orar 8.00 – 20.00,
respectiv sâmbãtã, între 9.00 ºi 13.00.

Calendar prima etapã de
înscriere în clasa pregãtitoare

17 martie: Procesarea, de cãtre co-
misia naþionalã de înscriere a copiilor în
învãþãmântul primar (Comisia naþio-
nalã), a cererilor-tip de înscriere, cu aju-
torul aplicaþiei informatice ºi reparti-
zarea la ºcoala de circumscripþie a
copiilor ai cãror pãrinþi au solicitat acest
lucru în cererea-tip de înscriere.

18 – 21 martie:18 – 21 martie:18 – 21 martie:18 – 21 martie:18 – 21 martie: Procesarea, la
nivelul unitãþilor de învãþãmânt, pe baza
informaþiilor din cererile-tip de înscriere
ºi din documentele depuse de pãrinþi, a
cererilor pãrinþilor care solicitã înscrierea
la o altã unitate de învãþãmânt decât
ºcoala de circumscripþie, pe locurile rã-
mase libere. Admiterea sau respingerea
cererilor acestora, la nivelul comisiei de

înscriere din unitãþile de învãþãmânt,
prin aplicarea criteriilor generale ºi spe-
cifice de departajare ºi validarea de cãtre
consiliul de administraþie al unitãþii de
învãþãmânt a listei candidaþilor admiºi
în aceastã fazã. Marcarea, în aplicaþia
informaticã, a cererilor – tip de înscriere
pentru candidaþii admiºi în aceastã fazã.

22 martie: 22 martie: 22 martie: 22 martie: 22 martie: Procesarea de cãtre
Comisia naþionalã a cererilor-tip de îns-
criere, cu ajutorul aplicaþiei informatice
ºi repartizarea la ºcoala de circumscrip-
þie a copiilor ai cãror pãrinþi au solicitat
înscrierea la o altãunitate de învãþãmânt
decât ºcoala de circumscripþie, dar nu
au fost admiºi din lipsã de locuri ºi care
au exprimat în aceastã fazãopþiunea
pentru înscrierea în ºcoala de circums-
cripþie.

22– 23 martie: 22– 23 martie: 22– 23 martie: 22– 23 martie: 22– 23 martie: Afiºarea în unitã-
þile de învãþãmânt ºi pe site-ul inspec-
toratului ºcolar ºi al unitãþilor de învã-
þãmânt a candidaþilor înmatriculaþi, a nu-
mãrului de locuri rãmase libere ºi a listei
copiilor neînscriºi dupã prima etapã.

A doua etapã de înscriere
în clasa pregãtitoare

23 martie: 23 martie: 23 martie: 23 martie: 23 martie: Comunicarea, prin
afiºare la unitãþile de învãþãmânt ºi pe
site-ul inspectoratului, a procedurii spe-
cifice de repartizare a copiilor pe locurile
disponibile, elaboratã de inspectoratul
ºcolar. Informarea Ministerului Educaþiei
Naþionale de cãtre comisia judeþeanã/
a municipiului Bucureºti, cu privire la pro-

cedura specificã de repartizare a copiilor
pe locurile disponibile, în etapa a doua.

222224 mar4 mar4 mar4 mar4 martie – 30 martie – 30 martie – 30 martie – 30 martie – 30 martie: tie: tie: tie: tie: Depu-
nerea cererii-tip de înscriere la secre-
tariatul unitãþii de învãþãmânt aflate pe
prima poziþie dintre cele trei opþiuni
exprimate pentru etapa a doua, de cãtre
pãrinþii copiilor care nu au fost cuprinºi
în nicio unitate de învãþãmânt în etapa
anterioarã sau care nu au participat la
prima etapã. Validarea cererilor-tip de
înscriere la unitatea de învãþãmânt afla-
tã pe prima poziþie în opþiunile privind
înscrierea copiilor.

333331 mar1 mar1 mar1 mar1 martie – 5 aprilie: tie – 5 aprilie: tie – 5 aprilie: tie – 5 aprilie: tie – 5 aprilie: Procesa-
rea, la nivelul unitãþilor de învãþãmânt,
a cererilor-tip de înscriere depuse de
pãrinþi, aplicând procedura specificã ela-
boratã de inspectoratul ºcolar, pe baza
criteriilor generale ºi a celor specifice de
departajare, în limita locurilor dispo-
nibile. Completarea, în aplicaþia infor-
maticã, adatelor dincererile – tip de îns-
criere pentru candidaþii admiºi în
aceastãetapã.

6 aprilie: 6 aprilie: 6 aprilie: 6 aprilie: 6 aprilie: Afiºarea la fiecare
unitate de învãþãmânt a listelor finale
ale copiilor înscriºi în clasa pregãtitoare.

7 – 13 aprilie:7 – 13 aprilie:7 – 13 aprilie:7 – 13 aprilie:7 – 13 aprilie: Centralizarea ºi
soluþionarea de cãtre inspectoratul ºco-
lar a cererilor pãrinþilor copiilor care nu
au fost încã înscriºi la vreo unitate de
învãþãmânt. Soluþionarea de cãtre ins-
pectoratul ºcolar a oricãrei alte situaþii
referitoare la înscrierea în învãþãmântul
primar, având în vedere, cu prioritate,
interesul educaþional al copilului.

Mihail Marinescu

A apãrut regulamentul de organizare ºi desfãºurare
a Olimpiadei Naþionale de argumentare, dezbatere ºi
gândire criticã „Tinerii dezbat”. Etapa judeþeanã este
programatã a avea loc în luna mai, iar cea naþionalã în
luna iulie.

La etapa judeþeanã o unitate de învãþãmânt poate
fi reprezentatã de maxim douã echipe, una la secþiunea
„Începãtori” ºi cealaltã la secþiunea „Avansaþi”.

Numãrul de arbitri este stabilit în funcþie de nu-
mãrul de echipe participante la etapa judeþeanã.
Arbitrajul va fi realizat pe secþiuni. Un profesor coor-
donator nu poate arbitra meciurile propriei echipe ºi
nici pe cele ale unei alte echipe din aceeaºi unitate de
învãþãmânt.

Dupã finalizarea etapei judeþene, inspectorul
ºcolar pentru proiecte educaþionale transmite
Ministerului Educaþiei, pe adresa electronicã
tinerii.dezbat@edu.gov.ro, rezultatele de la etapa
judeþeanã, pe secþiuni, în vederea stabilirii echipelor
care vor participa la etapa naþionalã a competiþiei.

Pentru etapa naþionalã a competiþiei se calificã
echipajele câºtigãtoare de la cele douã secþiuni
(„Începãtori” ºi „Avansaþi”) din fiecare judeþ . Responsa-
bilitatea organizãrii ºi desfãºurãrii etapei naþionale a
Olimpiadei naþionale de argumentare, dezbatere ºi
gândire criticã „Tinerii dezbat” revine Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice.

Din bogatul cuprins al regulamentului am mai
selectat ºi alte pasaje mai esenþiale.

Astfel, se precizeazã cã „Tinerii dezbat” este o
olimpiadã naþionalã care contribuie la formarea,
dezvoltarea ºi exersarea competenþelor de gândire
criticã ºi de comunicare raþionalã în spaþiul public, pre-
cum ºi la formarea ºi dezvoltarea atitudinilor social-
civice democratice, necesare tinerei generaþii pentru
participarea activã la viaþa socialã. Diferenþele principale
între dezbaterile întâlnite în mod curent în societate ºi
dezbaterile academice sunt: accentul pus pe argu-
mente, structura formalã, delimitarea/restrângerea
temei aflate în discuþie ºi caracterul de competiþie.
Practica dezbaterilor îi pregãteºte pe tineri sã acþioneze
ºi sã participe inteligent în viaþa socialã, sã investigheze
ºi sã analizeze probleme importante ale lumii
contemporane, sã fie critici ºi constructivi în abordãrile
asupra unui subiect.

Formatele de dezbateri
În formatele de dezbateri academice (numite ºi

educaþionale sau formale) sunt clar trasate rolurile
fiecãrui vorbitor, timpul alocat fiecãrei secþiuni ºi regulile

care se aplicã. Din acest motiv, acestea se numesc
academice. De asemenea, echipele au posibilitatea de
a interacþiona prin schimburi de întrebãri sau prin
intervenþii punctuale, în funcþie de format. Existã nu-
meroase formate sau stiluri de dezbateri: de valoare
(World School Style, Lincoln-Douglas), de strategie
(Policy), parlamentare, factuale ºi altele. Toate aceste
formate au însã în comun un lucru: abordarea unei
teme (moþiuni) din douã perspective diametral opuse.

În toate formatele de dezbateri existã 2 echipe
alcãtuite, în general, din 3 membri, dintre care una
trebuie sã susþinã ºi cealaltã trebuie sã nege/combatã
tema pusã în discuþie (moþiunea). Aceste douã echipe
sunt denumite „echipa afirmatoare” (în toate formatele
de dezbateri cu excepþia celui parlamentar, unde echipa
afirmatoare se numeºte „Guvern”), respectiv „echipa
negatoare” (cu excepþia formatului parlamentar, unde
echipa negatoare se numeºte „Opoziþie”). Abordarea
de tip pro/contra dezvoltã participanþilor capacitatea
de analizã a problemelor controversate ºi ajutã la obþi-
nerea unor imagini nedistorsionate de prejudecãþi. În
prezent, în competiþiile de dezbateri din învãþãmântul
preuniversitar din România, cele mai utilizate sunt
formatele: World Schools Style ºi Karl Popper.

Indiferent de format, ceea ce este important de
subliniat este cã tema dezbaterii (moþiunea) reprezintã
în primul rând un pretext pentru exersarea abilitãþilor
de comunicare în spaþiul public, de gândire criticã ºi de
argumentare logicã. În cadrul competiþiilor, juriul alcãtuit
dintr-un numãr impar de arbitri urmãreºte mãsura în
care participanþii reuºesc sã argumenteze convingãtor,
sã organizeze prezentarea, sã rãspundã prompt ºi ana-
litic contraargumentelor echipei oponente, sã fie per-
suasivi, sã manifeste respect ºi toleranþã faþã de coechi-
pieri ºi faþã de adversari. Nu în ultimul rând, ascultarea
atentã, tehnicile de persuasiune, umorul ºi fair play-ul
sunt elemente care vor fi evaluate de cãtre arbitri.

Principiile generale dezbaterilor sunt reflectate
în: respectul faþã de coechipieri ºi faþã de adversarii de
idei; manifestarea unui comportament civilizat; respon-
sabilitatea de a cerceta moþiunea în amãnunt pentru a
descoperi date relevante despre subiect ºi argumente
valide; atenta documentare în colectarea de dovezi;
utilizarea corectã a propriilor dovezi; folosirea faptelor
ºi opiniilor menþionate de alþii într-o manierã corectã
ºi cu bunã-credinþã, logice, fãrã a distorsiona cu bunã
ºtiinþã informaþia.

Scop
Olimpiada Naþionalã de argumentare, dezbatere

ºi gândire criticã „Tinerii dezbat” are drept scop

cultivarea unei atitudini cri-
tice, logice ºi raþionale în rân-
dul tinerilor ºi conºtientiza-
rea valorilor cetãþeniei active
ºi democratice, prin înþelege-
rea informatã a realitãþilor so-
ciale, susþinerea dialogului
interetnic ºi a non-discrimi-
nãrii, dezbaterea argumenta-
tã ºi exersarea atitudinii
tolerante ºi deschise faþã de
diferenþele sociale, etnice, economice, de sãnãtate,
de gen etc., care pot constitui bariere în co-municare.

Obiective
Dezvoltarea la elevi a capacitãþii de documentare,

de argumentare ºi de utilizare a dovezilor în elaborarea
unui discurs argumentativ, a gândirii critice ºi raþionale,
a fairplay-ului în rundele de dezbateri, în comunicarea
ºcolarã ºi în societate;

Cunoaºterea valorilor democratice, exersarea de
cãtre elevi a practicilor democratice de bazã, în vederea
asumãrii rolului ºi statutului de cetãþean activ;

Dezvoltarea la elevi a competenþelor ºi atitudinilor
solicitate de exercitarea cetãþeniei într-o societate
democraticã (toleranþã, nondiscriminare, implicare
socialã, comunicare, spirit civic critic ºi constructiv
etc.);

Dezvoltarea capacitãþii de a face deosebirea, în
raport cu un anumit context, între „practici democra-
tice” ºi „practici nedemocratice”, identificând exem-
plele de bunã practicã din diverse domenii.

Grup þintã
Olimpiada naþionalã de argumentare, dezbatere

ºi gândire criticã „Tinerii dezbat” se adreseazã elevilor
din învãþãmântul liceal. Unitãþile de învãþãmânt se pot
înscrie în competiþie cu echipe compuse din 3 elevi.

Secþiuni
Secþiunea „Începãtori”: Secþiunea „Începãtori”: Secþiunea „Începãtori”: Secþiunea „Începãtori”: Secþiunea „Începãtori”: La aceastã secþiune,

uni-tãþile de învãþãmânt preuniversitar pot participa
numai cu echipe compuse din elevi care, pânã la data
înscrierii în concurs, nu au mai participat la nicio
competiþie de profil.

Secþiunea „Avansaþi”:Secþiunea „Avansaþi”:Secþiunea „Avansaþi”:Secþiunea „Avansaþi”:Secþiunea „Avansaþi”: La aceastã secþiune,
unitãþile de învãþãmânt pot înscrie echipe numai cu
condiþia de a avea echipe înscrise ºi la secþiunea
„Începãtori”. Elevii din aceste echipe au experienþã
competiþionalã anterioarã.

Formatul de dezbateri
La ediþiile din 2016-2017, 2017-2018 ºi 2018-

2019, participanþii vor folosi metode de argumentare
specifice formatului World Schools simplificat. Dupã
aceste 3 ediþii ale Olimpiadei, Ministerul Educaþiei va
realiza o evaluare a impactului acestei competiþii asupra
participanþilor ºi asupra comunitãþilor educaþionale din
care aceºtia provin ºi va decide asupra continuãrii
utilizãrii acestui format la ambele secþiuni ale olimpiadei
sau a introducerii unui alt tip de format.

Înscrierea în competiþie
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii

ªtiinþifice, prin Inspectoratele ªcolare Judeþene/ al
Municipiului Bucureºti, lanseazã ºi promoveazã
competiþia în toate unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar care au elevi în clasele IX-XII, anunþã
temele de dezbateri pentru ediþia din acel an a olimpiadei
ºi transmite precizãri metodologice ºi detalii tehnice
privind gestiunea rundelor, alegerea arbitrilor, rolurile
vorbitorilor etc. Datele/ perioadele de desfãºurare a
etapelor judeþeanã ºi naþionalã, precum ºi locul de
desfãºurare a etapei naþionale, se regãsesc în
Calendarul Olimpiadelor Naþionale ªcolare, publicat
anual de Ministerul Educaþiei Naþionale.

Înscrierea în competiþie a unei echipe se face de
cãtre profesorul coordonator.

Echipele înscrise în competiþie la secþiunea
„începãtori” ºi la secþiunea „avansaþi” de la aceeaºi
unitate de învãþãmânt trebuie sã aibã profesori
coordonatori diferiþi. În situaþii cu totul excepþionale,
directorul unitãþii de învãþãmânt poate decide , cu avizul
inspectoratului ºcolar, ca ambele echipaje sã fie
coordonate de acelaºi cadru didactic. În cadrul acestei
competiþii, un profesor nu poate coordona echipe de la
2 sau mai multe unitãþi de învãþãmânt.

Încep înscrierile pentru învãþãmântul primar

Noutãþi despre organizarea ºi
desfãºurarea concursului „Tinerii dezbat”

Mihail Marinescu
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Tiroida este o glandã în formã de fluture,
localizatã în partea anterioara a gâtului.
Aceasta produce hormoni care controleazã
viteza metabolismului. Tulburãrile glandei
tiroide pot încetini sau revitaliza metabo-
lismul prin inhibarea producþiei de hormoni
tiroidieni. Când nivelul hormonilor este prea
mic sau prea mare, este posibil sã aparã o
gamã largã de simptome, scrie revista
Doctorul Zilei.

1. Obosealã1. Obosealã1. Obosealã1. Obosealã1. Obosealã
Un deficit al funcþiei tiroidiene – hipoti-

roidia – poate duce la scãderea hormonilor
tiroidieni, ceea ce atrage dupa sine o “lene-
vire” a întregului metabolism, a funcþiei ma-
joritãþii organelor din corp, inclusiv a cre-
ierului. Pacientul resimte o obosealaã inex-
plicabilã, îi este dificil chiar sã se ridice pentru
a-ºi lua o canã cu apã, activitãþile fizice devin
dificile etc.

2. Creºterea sau scãderea2. Creºterea sau scãderea2. Creºterea sau scãderea2. Creºterea sau scãderea2. Creºterea sau scãderea
bruscã în greutatebruscã în greutatebruscã în greutatebruscã în greutatebruscã în greutate

Unul dintre cele mai comune simpto-
me care sugereazã o problemã a glandei
tiroide este schimbarea bruscã a greutãþii.
Creºterea în greutate indicã un nivel scãzut
al hormonilor glandei tiroide, ceea ce se nu-
meºte hipotiroidism. La polul opus, dacã
tiroida produce mai mulþi hormoni decât are
nevoie corpul se va observa o scãdere
bruscã din greutate, ceea ce se numeºte
hipertiroidism.

3. Schimbarea stãrii de spirit3. Schimbarea stãrii de spirit3. Schimbarea stãrii de spirit3. Schimbarea stãrii de spirit3. Schimbarea stãrii de spirit
Tulburãrile glandei tiroide au un impact

foarte mare asupra nivelului de energie ºi a
stãrii de spirit.  Hipotiroidismul ne face sã ne
simþitm obosiþi, lenþi ºi deprimaþi. Hiper-
tiroidismul poate cauza anxietate, probleme
de somn, neliniºte ºi iritabilitate.

4. Probleme sexuale4. Probleme sexuale4. Probleme sexuale4. Probleme sexuale4. Probleme sexuale
Tiroida influenþeazã ºi funcþia sexualã.

Aºa cã, dacã observi cã ai un libidou scãzut,
sau probleme cu menstruaþia, e posibil sã fie
de vinã dezechilibrul hormonilor tiroidieni.

5. Durere5. Durere5. Durere5. Durere5. Durere
Durerile de muºchi sau de articulaþii fãrã

o altã cauzã (precum artrita) ar putea fi un
semn cã tiroida nu funcþioneazã corect.

6. Modificãri ale temperaturii6. Modificãri ale temperaturii6. Modificãri ale temperaturii6. Modificãri ale temperaturii6. Modificãri ale temperaturii
corpuluicorpuluicorpuluicorpuluicorpului

Tulburãrile glandei tiroide pot afecta
abilitatea de a regla temperatura corpului.

Persoanelor care suferã de hipotiroidism le
va fi mai frig decât în mod normal. Hipertiroi-
dismul are efectul opus, cauzând transpiraþia
excesivã.

77777. Pr. Pr. Pr. Pr. Probleme cu pãrobleme cu pãrobleme cu pãrobleme cu pãrobleme cu pãrul ºi unghiileul ºi unghiileul ºi unghiileul ºi unghiileul ºi unghiile
Cãderea pãrului este un alt semn cã

hormonii glandei tiroide pot fi dezechilibraþi.
Atât hipotiroidismul, cât ºi hipertiroidismul pot
cauza cãderea pãrului. De cele mai multe
ori, pãrul creºte la loc în momentul în care
problema glandei este tratatã. Hipotiroi-
dismul poate avea ºi alte simptome precum:
pielea uscatã ºi unghiile fragile, amorþeala
sau furnicãturile în mâini, constipaþie sau
menstruaþia anormalã.

8. Constipaþie8. Constipaþie8. Constipaþie8. Constipaþie8. Constipaþie
Când nivelul hormonilor tiroidieni scade,

toate procesele corpului sunt încetinite,
inclusiv digestia.

9. Probleme cognitive9. Probleme cognitive9. Probleme cognitive9. Probleme cognitive9. Probleme cognitive
Nivelul hormonilor tiroidieni influenþea-

zã ºi capacitãþile cognitive, inclusiv concen-
trarea ºi memoria.

10. Schimbarea vocii10. Schimbarea vocii10. Schimbarea vocii10. Schimbarea vocii10. Schimbarea vocii
Dacã vocea se modificã, în special prin

îngroºarea timbrului vocal, foarte probabil
este vorba de o hipotiroidie. De asemenea,
subþierea vocii, uºor de observat mai ales în
cazul unui bãrbat, poate sugera tot o patologie
tiroidianã – hipertiroidie – dar ºi altã boalã
endocrinã sau localã, la nivelul laringelui.

Zâmbetul perfect este dorinþa multor adulþi,
de aceea, cei mai mulþi dintre ei apeleazã la tra-
tamente ortodontice pentru o aliniere perfectã a
danturii. Deºi aparatul dentar tinde sã fie asociat
cu copiii, în prezent, mulþi adulþi aleg sã poarte un
aparat dentar special pentru a scãpa de complexul
dinþilor strâmbi, scrie revista Doctorul Zilei.

Din momentul în care începem sã purtãm
aparat dentar, indiferent de vârstã, ne asumãm o
responsabilitate importanta. Acest lucru este
necesar, deoarece în aceastã perioadã dintâi au
nevoie de o atenþie deosebitã pentru a-i proteja de
degradare, de colorare ºi de boli gingivale. Ar trebui,
de asemenea, sã fie luate mãsuri de precauþie
pentru a evita deteriorarea aparatului dentar. De
exemplu, este recomandat sã se evite consumul
de dulciuri gumate sau lipicioase.

Secretul periajului când porþi
aparat dentar

Cu toate cã perierea de douã ori pe zi este
recomandarea standard de îngrijire oralã, atunci
când purtaþi aparat dentar, ar trebui sã vã spãlaþi
dupã fiecare masã – chiar ºi dupã micile gustãri
din timpul zilei sau din noapte. Acest lucru este
important deoarece particulele de alimente se
prind uºor în aparatul dentar ºi, cu cât sunt lãsate

mai mult timp pe dinþi, cu atât riscul de a dezvolta
probleme dentare creºte. Este recomandat sã
folosiþi o periuþã de dinþi moale, cu peri rotunzi sau
o periuþã de dinþi electricã.

„Începeþi prin a vã clãti gura cu apã, pentru a
aduna mâncarea blocatã pe aparatul dentar. Este
important sã vã spãlaþi pe fiecare dinte la linia
gingiei ºi atât deasupra cât ºi sub aparatul dentar.
Periaþi linia gingiei în primul rând, prin þinerea periuþei
de dinþi la un unghi de 45 de grade. Se clãteºte din
nou dupã periaj, pentru a îndepãrta toate resturile
de mâncare”, afirmã dr. Andra Custura.

Metode vitale de igienã a dinþilor
Folosiþi aþa dentarã cel puþin o datã pe zi.

Asiguraþi-vã cã aceasta intrã sub dinþi, dar ºi sub
aparatul dentar. Pentru a curãþa mai uºor pe sub
fire, existã un dispozitiv special, care se poate
cumpãra de la farmacii. Aþa ceratã este mai uºor
de folosit decât ata normalã, pentru cã alunecã
între dinþi ºi poate curãþa foarte bine zonele mai
greu accesibile atunci când purtaþi aparat dentar.

Dacã aveþi spaþiu mai mare între dinþi, puteþi
folosi o perie interdentarã, care pãtrunde între dinþi
ºi funcþioneazã mai bine decât aþa dentarã obiº-
nuitã. O altã opþiune pentru zonele greu accesibile
este un irigator oral. Fluxul sau de apã care pulsea-

zã poate îndepãrta placã ºi resturile alimentare
aflate între dinþi ºi pe aparatul dentar. De asemenea,
nu uitaþi de clãtirea la final cu o apã de gurã specialã.
Toate acestea duc la o bunã igiena oralã ºi previn
apariþia cariilor ºi pierderea dinþilor.

Alimentaþia conteazã atunci
când purtaþi aparat dentar

Atunci când purtaþi aparat dentar, trebuie sã
fiþi mai atenþi la ceea ce mâncaþi. Dacã mâncaþi
prea multe alimente care conþin zahãr ºi amidon,
placã dentarã se va forma de-a lungul apratului
dentar, care poate provoca colorarea dinþilor,
cauzând carii sau boli ale gingiilor. Ar trebui sã evitaþi
în special alimente lipicioase ºi gumate, cum ar fi
fructele uscate, caramel, caramele, porumb fiert ºi
gumã de mestecat, toate acestea se pot bloca ºi
pot fi greu de eliminat din aparatul dentar.

Un nou studiu realizat printr-o colaborare a unei echipe
internaþionale de oameni de ºtiinþã a confirmat cã suplimentarea
regulatã a dietei cu vitamina D poate contribui la protejarea corpului
contra infecþiilor respiratorii acute, informeazã Harvard Gazette, citatã
de revista Doctorul Zilei.

Cercetarea, o metaanalizã a 25 de teste randomizate efectuate
în mediu controlat, la care au participat peste 11.000 de subiecþi, a
fost publicatã în jurnalul ºtiinþific „BMJ”.

„Mulþi oameni înþeleg faptul cã vitamina D este criticã pentru
sãnãtatea oaselor ºi a muºchilor”, a declarat Carlos Camargo din
cadrul Departamentului pentru Medicinã de Urgenþã de la Spitalul
General din Massachusetts (MGH), autorul principal al studiului.
„Analiza noastrã a descoperit în plus cã aceasta ajutã corpul sã lupte
cu infecþiile respiratorii acute, responsabile de milioane de decese la
nivel mondial în fiecare an”, a completat specialistul.

O serie de studii observaþionale, care au urmãrit participanþii de-
a lungul unei perioade de timp, fãrã ca aceºtia sã beneficieze însã de
un anumit tratament, a asociat nivelurile scãzute de vitamina D cu
un risc mai mare de infecþii respiratorii acute.

Pentru investigarea rolului protector al vitaminei D au fost
desfãºurate mai multe teste clinice ºi metaanalize care au colectat
date de la mai multe studii, însã toate acestea au condus la rezultate
contradictorii. Ca urmare, pentru a rezolva discrepanþele, o echipã
condusã de Adrian Martineau de la Universitatea Queen Mary din
Londra, a realizat o metaanalizã la nivel individual în peste o duzinã
de þãri, inclusiv Statele Unite, Canada ºi Marea Britanie. Spre deosebire
de metaanalizele care au comparat datele medii de la toþi participanþii
la fiecare studiu, metaanaliza individualã separã informaþiile prelevate
de la fiecare participant, conducând la ceea ce poate fi consideratã
o analizã la rezoluþie înaltã a datelor din toate studiile.

Cercetãtorii au determinat faptul cã suplimentarea zilnicã sau
sãptãmânalã a dietei cu vitamina D a avut cele mai bune rezultate în
cazul indivizilor care manifestau cele mai mari deficienþe ale acestei
vitamine (sub10 mg/dl), reducând la jumãtate riscul de infecþii
respiratorii. De asemenea, s-a observat cã toþi participanþii au avut
efecte pozitive în urma suplimentãrii regulate cu vitamina D.

Administrarea ocazionalã a unor doze mari de vitamina D nu a
produs beneficii semnificative.

„Infecþiile respiratorii acute sunt responsabile de milioane de
vizite la departamentele de urgenþã în Statele Unite”, a spus Camargo,
care este totodatã ºi profesor de medicinã de urgenþã la ªcoala
Medicalã Harvard. „Aceste rezultate au un impact major asupra
sistemului sanitar ºi susþin eforturile de a fortifica alimentele cu
vitamina D, în special în rândul populaþiilor cu niveluri ridicate de
deficienþã de vitamina D”, a completat cercetãtorul.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

„Alimentele solide sunt o altã categorie care
trebuie evitatã. Alimente cum ar fi nuci, floricele de
porumb ºi carne de vitã pot rupe firele ºi pot slãbi
aparatul dentar. Chiar ºi alimentele sãnãtoase,
cum ar fi mere ºi morcovi cruzi, pot aduce proble-
me, deoarece textura lor poate deteriora firele.
Pentru a mânca alimente crocante, trebuie sã le
tãiaþi în bucãþi, iar muºcãtura sã fie de dimensiuni
mici”, spune specialistul.

Sfaturi utile
Dacã sunteþi prinºi fãrã o periuþã de dinþi, clãtiþi

energic gura cu apã simplã sau apã de gurã ºi periaþi
dinþii cât mai curând posibil. De asemenea, în cazul
în care aparatul dentar sau firele iritã interiorul bu-
zelor, puteþi plasa o cearã specialã pe ele pentru a
preveni acest lucru. Puteþi cumpãra acesta cearã
de la farmacii sau întrebaþi medicul stomatolog
sau ortodont ºi veþi primi cele mai bune sfaturi.

Dacã vreþi sã în-
cepeþi ziua cu drep-
tul ºi sã serviþi un
mic dejun sãnãtos,
cea mai bunã ale-
gere ar fi un fel de
mâncare pe bazã de

hriºcã. Acest aliment este foarte sãnãtos ºi accelereazã meta-
bolismul, scrie revista Doctorul Zilei.

Potrivit healthyfoodteam.com, medicii au demonstrat cã hriºca
are numeroase efecte pozitive asupra întregului organism, îmbu-
nãtãþind memoria ºi capacitatea de concentrare, fiind idealã pentru
diabetici. Hriºca poate fi utilizatã ºi pentru a prepara mãºti naturale
pentru ten, care îmbunãtãþesc calitatea pielii. Ceea ce se cunoaºte
mai puþin este faptul cã hriºca este mai nutritivã ºi mai sãnãtoasã

Secretele purtãrii
aparatului dentar

decât toate celelalte cereale. Chiar dacã are o cantitate mare de
carbohidraþi, este bogatã în proteine, minerale ºi antioxidanþi. Conþine
o cantitate mare de aminoacizi, fier, potasiu, vitamina B ºi magneziu,
fiind recomandatã de medici persoanelor care suferã de anemie,
hipertensiune ºi boli ale ficatului.

RRRRReþeeþeeþeeþeeþetã:tã:tã:tã:tã: Terciul de hriºcã se prepara extrem de simplu. Turnaþi
350 de ml de apã într-un ibric, iar în momentul în care începe sã
clocoteascã, adãugaþi hriºca (aproximativ o ceaºcã) ºi lãsaþi sã fiarbã
câteva minute. Strecuraþi lichidul. Puteþi consuma oricâtã hriºcã vã
doriþi, ca atare sau asezonatã cu sos de soia.

Persoanele care au ales sã mãnânce hriºcã dimineaþa au reuºit
sã slãbeascã pânã la 5 kg în numai douã sãptãmâni. Pentru o
detoxifiere blândã de câteva zile, se recomandã hriºcã, în orice
cantitate vreþi, cât mai multã apã ºi fructe ºi legume proaspete,
bogate în fibre, esenþiale pentru o digestie sãnãtoasã.

Hriºca vã ajutã sã slãbiþi Vitamina D ajutã
la protejarea corpului

contra infecþiilor

10 semne de alarmã cã ai probleme cu tiroida
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TIMBRELETIMBRELETIMBRELETIMBRELETIMBRELE

Secþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia Dramã
Sâmbãtã, 25 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –

„Sinucigaºul”„Sinucigaºul”„Sinucigaºul”„Sinucigaºul”„Sinucigaºul”, de Nikolai Erdman.  Regia: Gelu Colceag. În distribuþie:
Ionuþ Viºan (Semion Semionovici Podsekalnikov), Diana Roman (Maria
Lukianovna, soþia), Clara Flores (Serafima Ilinicina, soacra), Ioan Coman
(Aleksandr Petrovici Kalabuskin, vecinul), Nadiana Sãlãgean (Margarita
Ivanovna Peresvetova), Bogdan Farcaº (Aristarh Dominikovici Grand –
Scoubique), Alin Teglas (Egoruska - Egor Timofeerici), Adrian Ancuþa
(Nikifor Arsentievici Pugaciov, negustor), Karl Baker (Viktor Viktorovici,
scriitor), Marian Despina (Pãrintele Elpidi, preot), Ada Simionicã (Kleopatra
Maksimovna), Gabriela Sandu (Raisa Filippovna), Mihaela Popa (Un tânãr
surdomut / Zinka Pasdespagne / Croitoreasa / Un tip dubios / Cioclu 1 /

Gropar 2), Ion Radu Burlan (O mãtuºã / Un patron / Modistul /
Alt tip dubios / Cioclu 2 / Gropar 1).

Secþia RevistãSecþia RevistãSecþia RevistãSecþia RevistãSecþia Revistã
Duminicã, 26 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –

„Nevastã-mea se mãritã”„Nevastã-mea se mãritã”„Nevastã-mea se mãritã”„Nevastã-mea se mãritã”„Nevastã-mea se mãritã”, adaptare de Sandu Anastasescu dupã
Eugene Labiche. Regia: Marcela Þimiraº. Texte cuplete muzicale Roxana
Popescu. În distribuþie: Mirel Mâneru (Jean Jaques Blanchon), Rodica
Alexandru (Monique Blanchon), Ion Radu Burlan (Casimir), Petty Musa
(Angelique Casimir), George Liviu Frâncu (Justaret), Mihaela Duþu (Jeanette-
camerista). În spectacol evolueazã Baletul Majestic.

Secþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia Pãpuºi
Miercuri, 22 Februarie, ora 12:00  - Cercul Militar – „Albã ca„Albã ca„Albã ca„Albã ca„Albã ca

zãpada”zãpada”zãpada”zãpada”zãpada”. Regia: Ileana Cârstea Simion. În distribuþie: Ioana Roºu, Mihaela
Rus, Paul Niculae, Ramona Vornicu / Gabi Sandu, Lucian Orbean, Carmen
Bogdan, Daniel Burcea, Nelu Neagoe, Mihai Androne, Cãtãlin Rãdulescu,
Mircea Hendrich, Mircea Cârlig, Lizica Sterea.

Joi, 23 Februarie, ora 11:00 - Cercul Militar , Duminicã, 26 Februarie,
ora 11:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Dr„Dr„Dr„Dr„Dragonul”agonul”agonul”agonul”agonul”, de Liliana
Gavrilescu. Regia: Liliana Gavrilescu. Animaþie digitalã ºi efecte speciale
: Lucian Babeanu.  Distribuþia: Mihaela Rus, Ruxandra Mihai, Daniel
Burcea, Lucian Orbean, Lizica Sterea, Ana Maria Orbean, Nelu Neagoe,
Paul Niculae.

EEEEEvvvvvenimentenimentenimentenimentenimenteeeee
Vineri, 24 Februarie, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu –

„„„„„VVVVVrrrrreau sã feau sã feau sã feau sã feau sã fiu actriþã!”iu actriþã!”iu actriþã!”iu actriþã!”iu actriþã!”, dupã un text de Robert Mauro.

Din profil, Duduia aduce cu Marilyn
Monroe. Câteva clipe nemiºcat, chipul
ei pare, nu, chiar este o efigie vie, în
obrazul plin ºi pomãdat (aprins, încã,
de sãrutãrile de peste noapte, de muº-
cãturile mai mult prefãcute, ale danturii
lui, pe alocuri în aur) ºi se rãsfrânge în
lumina moale a veiozei. Îi smulge blân-
deþea pe care el – Carol Caraiman –
i-o aratã precum bãrbatul nebun dupã
femeia lui. Doar ei în salonul cu cande-
labru, pian ºi mobilier Biedermeyer, în
vila, pâna una-alta închiriatã, aven-tura
pornitã a deprins accentele unui ro-
man. Îºi aud respiraþia – singura adie-
re în interiorul conjugal – prefirându-
se printre bãtãile inimilor, melancolice,
gândurile din cele mai apãsãtoare...
Lisabona nu este ca Bucureºtiul, deºi
aici lumea este mullt mai pestriþã ºi
mai zgomotoasã. Ies rar din casã, tot
felul de indivizi le þin calea, necunoscuþi,
unii care se dau ziariºti, reporteri de
presã ºi radio... Cunoscut din articolele
de scandal, nelipsite de portretul sãu,
Carol este þinta oricãui ins, „Uite-l pe
regele românilor, fugit din þara lui, cu
amanta!”, îºi spun numeroºii trecãtori,
când apare el sau împreunã cu ea, pe
stradã, la plajã, în parc... Regretele
Duduii sunt tot mai grele, dor; o acuzã
de vina fundamentalã – aceea de a-l fi
adus în stare – cu iubirea ei pãtimaºã
– sã renunþe la tron ºi þarã, pentru ce?,
dacã, la urma urmelor, ce are ea, are
orice altã femeie, nu?

- Mihai ºi-a gãsit perechea, Carlo,
nu cred c-o sã te invite la nuntã...! Regina
Angliei îl va „nãºi”. Sincer, te-ai duce la
nunta lui?

Degetele aleragã pe claviaturã,
doar s-o atingã, în ritmul ºlagãrului
preferat ºi în Brazilia, „Avril du portugal”,
dansat la nebunie la seratele ºi balurile
frecventate acolo, fãrã teama cã sunt
recunoscuþi... Caraiman priveºte în gol,
sigur cã Acasã i-a fugit gândul... La Peleº
– pãrãsit pentru cine ºtie câtã vreme,
la Mareºal – cãzut la picioarele lui Hitler,
cãdere urâtã, care-o sã-l coste viaþa, la
Mihai, fiul sãu (ce-o fi fãcând Mama
lui, regina Elena a României, regina-
soþie a lui – „derbedeul insolvabil” pen-
tru domnii Brãtianu ºi Maniu!)... ªi
Dudi... Ce-i veni sã-l descoase într-o
poveste chiar imposibilã, care îi lasã
cel mai amar gust pe limbã!

- Nu! Te rog, închide subiectul. ªtii
cã sufãr...

Telefonul sunã din nou, Dudi are
de la el prerogativa sã converseze ºi,
atunci când Carlo acceptã, interviul
poate avea loc. Dar sã fie foarte atentã;
mulþi dintre apelanþi sunt legionari –
care, Doamne fereºte!, þin sã rãzbune
moartea Cãpitanului! Ãºtia trebuie
respinºi, puºi pe piste false... I-a lãsat
în seama ªefului statului, ºi el târât de
Hitler înspre capcanele morþii...! Moar-
tea – de ea i-a vorbit medicul lui curant,
care l-a contrazis, cu scuza de rigoare,
cã nu are a face faptul cã încã este
tânãr ºi cã, dacã a rãmas rege, regeºte
vrea sã trãiascã! Aici! Ce sã caute, în
plin rãzboi – mormântul sigur pentru
Fuhrer (care i-a ordonat, mai þine minte
când?, sã renunþe la Transilvania, dacã
vrea sã nu o ocupe cu forþa ungurii!) , la

Bucureºti, fie ºi printr-o manevrã ce
ºtie cã i-au ticluit-o Brãtianu ºi Maniu
ºi Titel Petrescu? Regele George al V-
lea al Angliei l-a scos de la inima lui, l-a
renegat! „Singur printre strãini”, ca-n
ªalom Alehem”.

- Cred, Carlo scump, cã domnul
Enescu va fi invitat sã cânte la cere-
monie! ªi numai soþia lui ar avea
curajul sã-l aducã acolo...

- Domnul Enescu nu e lãutar, Dudi
dragã! Cum poþi face o aºa confuzie?
Mã uimeºti...!

Prânzul se apropia implacabil.
Câteva sute de asemenea momente
trecuserã ºi, dincolo de efuziunile plã-
cerii mesei luate împreunã, în sufra-
geria plinã cu flori ºi acordurile patefo-
nului cu tangouri argentiniene, urmau
orele de lecturã ºi de rãsfoit albumele
cu fotografii de familie; pentru Carol,
ore la rând, uitând de sine, erau pentru
clasoarele de timbre, pe genunchi
þinute, sedus copilãreºte. Pãmântul se
învãrtise de tot atâtea ori, ei se
culcaserã ºi se iubiserã tot de tot atâ-
tea ori, numai oglinzile li-i arãta, de
ceva timp, altfel, parcã alþii; ceva anu-
me se întîmpla cu fiinþele lor – atinse
din ce în ce mai apãsat de adieri
umede, rãcoroase.

- Acum, pânã când vom fii invitaþi
la masã, uite ce mi-a trecut prin gând...
Te rog sã iei aminte, cã-mi pare de un
bun augur, special pentru tine, majes-
tate... ªtim împreunã cã fiul doamnei
Enescu, faimosul aviator Bâzu Can-
tacuzino s-a stabilit mai întâi la Paris ºi
apoi ºi-a fãcut drum aici, în Lisabona...
Cu ultima lui soþie. Ce-ar fii sã-i aflãm
adresa ºi sã ni-l facem prieten?
Amândorura vã place sã ºofaþi, cât
priveºte rangul lui nobiliar, e cât se
poate de aproape nouã... Crezi cã
gândesc în binele nostru, Carlo?

Caraiman aplaudã lung; râdea cu
poftã ºi aplauda tare, ca pentru un
triumf pe care, fãrã a-l dori, acum ºi-l
câºtigase. Imaginaþia, ca ºi frumuse-
þea ºi pasiunile ei amoroase, îi insufla
ex-regelui român simpatia ºi încrede-
rea; gãsise o ieºire din monotonia vieþii
lor categoric anonime, Dudi avea,
negreºit, darul înnoitor al inovaþiei,
capabil – când nu mai era nimic de
sperat – sã-i reanime curajul.

Ziarele se vindeau. Lumea, înde-
obºte încântatã de soarele lusitan, se
îmbãta cu mângîierile lui, trupurile
gemeau de toate plãcerile omeneºti.
Camerista Duduii, plecatã sã preia
corespondenþa, se întoarse cu braþul
plin de gazete ºi, în geantã, cu plicul în
care Carol  primea ediþia de timbre di-
verse. De la anticariat, femeia îi aducea
azi ºi „Universul” din 5 iunie 1933, în
pagina jumãtate cu reclamã, unde
regele citi, din fugã, un titlul lung,
dedesubt cu câteva detalii: „Presa ita-
lianã despre Luigi Cazzavillan – Soldat,
gazetar, apostol al Italiei – În legiunea
lui Garibaldi – Pentru libertatea Franþei
ºi Serbiei – Pentru expansiunea
italianã printre popoarele dunãrene –
Creatorul ziarului modern în România”.

Rãsfoindu-le, Carol gãsi unul cu
chipul acestuia, în româneºte...

Februarie soseºte pe la noi cu
frigul spãimos generând sintagma
„Fe...Martie”. Un Februarie istoric a
sugerat replica „Mã cunoaºte dom’
Nae de la unsp’ce fevruarie”,
pe care Cetãþeanul trumentat
din „O scrisoare pierdutã” a
consacrat-o, iar politicienii o
perpetueazã.

Preambul
Dacã se va fi petrecut cu

adevãrat pierderea scrisorii în
contextul genial al piesei lui
Nenea Iancu, aºa cum ne
demonstreazã – documentat –
dl. profesor Octavian Onea, în
memorabila sa carte „Au fost
Ploieºtii urbea „Scrisorii
pierdute?”, apãrutã la editura
Premier în 2008, detronarea
miºeleascã a domnitorului
Principatelor Unite Alexandru
Ioan I Cuza s-a „oficiat” în pala-
tul domnesc din Bucureºti,
fosta locuinþã a lui Dinicu Go-
lescu, la câþiva paºi de biserica
Cretzulescu – ºi azi existentã,
în noaptea de 11 februarie
1866, „din raþiuni” care seamãnã cu
„sãpãturile” politicienilor de azi.

Luni „surori”
Ianuarie 1859 a fost acea  fastã

lunã a anului Unirii, în zilele de 5, la
Iaºi, de 24 la Bucureºti, alegându-se

„domnul pãmântean” graþie
influenþelor favorabile înfrãþirii
Munteniei cu Moldova, ale
împãratului de atunci al Franþei, Na-
poleon al III-lea, fructificate de
politicieni pe care România i-a mai
avut pânã la 1940. A doua în calen-
dar, luna Februarie - Februarie al
anului 1866, a întunecat brusc
domnia lui Cuza,  la doar 7 ani
distanþã, în noaptea nefastã de 11,
când unificatorul de provincii de
acelaºi neam, sculat din somnul ºi
aºa coºamresc, a fost silit, sub
teroarea baionetelor, sã abdice!

Document
Tragica noapte de 11 Februarie

1866 este explicatã, pentru aceste
rânduri, de „Romanul nopþii de fe-
bruarie”, de Corneliu Leu, operã lite-
rarã care conservã, cu dovezi certe,

culisele detronãrii ultimului Vodã
român, Alexandru Ioan I Cuza.

Franþa –
providenþialã

„Împãratul Napoleon al III-lea

avea o simpatie deosebitã pentru
Cuza, de când cu lagãrul (Tabãra de
la – n. red.) Floreºti ºi gândindu-se
cum ar putea sã-l mãreascã în faþa
românilor, îi trimite o scrisoare printr-
un ambasador special, în care îi scrie:
„Strânge oricâtã armatã ai ºi
concentreaz-o la câteva puncte pe
malul Dunãrii, apoi proclamã
independenþa þãrii tale, cãci eu voi
sili pe Turcia sã primeascã aceasta
ca fapt împlinit”. Bucuria Domnitorului
Cuza a fost atât de mare cã, chemând
pe secretarul sãu, Dimitrie A. Sturdza,
îi comunicã conþinutul scrisorii. Spre
nenorocire, Dimitrie A. Sturdza des-
tãinuieºte comunicaþia consulilor
german (Mensdorf), englez (Green)

ºi austriac (Eder) – care au comunicat
ºtirea guvernelor respective ºi presei
strãine”. „Ziarul ÞARA nr. 224 din 31
octombrie 1903” (p. 31).

Un adversar
„Cum sã nu-l urascã acea

„oligarhie tulburãtoare de legi,
de democraþie, de voinþã
naþionalã de dreptate între
oameni”, cum bine o numea
Kogãlniceanu luptând împo-
triva ei (oligarhiei - conservatorii
ºi liberalii radicali, „roºii” –
coincidenþã cu ce e azi!, n.
red.) în adunarea deputa-
þilor?!” (p. 23).

Din umbrã
„Mai jos numiþii (Aali, E.

Savfet, Hacki), miniºtri ai
Imperiului, asigurãm prin pre-
zenta (...) cã îndatã ce Prin-
cipele Cuza va fi destituit,
Sublima Poartã nu va numi
în Principatul Valahiei drept
Caimacam ºi, în consecinþã,
drept Principe Domnitor, altul
decât Excelenþa Sa Prinþul

Constantin Grigore Sturdza (...)”. („30
aprilie 1864") (p. 137).

Alt adversar
„Ofiþerii care s-au urcat în palat

noaptea ºi au cerut abdicarea dom-
nitorului sunt: cãpitanul Costiescu
Anton, din artilerie,, cãpitanul Lipo-
ianu Alexandru, cãpitanul Pilat Cons-
tantin, locotenentul Manolescu, din
geniu, un ofiþer al cãrui nume nu
mi-l aduc aminte ºi locotenentul  Be-
rindei Anton. (...) Ofiþerul cu garda pa-
latului în ziua aceea era locotenetul
Mãlinescu, unul dintre iniþiaþi”.
„Candiano Popescu” (p. 249).

„Rocada”
„Dupã iscãlirea actului de abdi-

care, Domnitorul se îmbrãcã repede
ºi ieºi din Palat. La scarã aºtepta o
trãsurã pe capra cãreia se afla d.
Constantin Ciocârlan. Vodã Cuza se
urcã în trãsurã cu Cãpitanul Costiescu
ºi în momentul plecãrii, auzind o
împuºcãturã de pistol, întrebã pe
temnicerul sãu Costiescu: - Ce în-
seamnã acest foc! – E un semnal,
Mãria Ta! Maiorul Lecca, care (sic!)
aºtepta în mijloculu palatului, vãzând
pe Domnitorul plecat, dãdu un foc
care însemna cã membrii guvernului
provizor pot veni sã ia în posesie
Palatul Domnesc. Cuza Vodã fu
condus la domiciliul d-lui Const. Cio-
cârlan, în piaþa Sf. Gheorghe ºi Nico-
lae Golescu, Lascãr Catargiu ºi Nicolae
Haralamb furã proclamaþi Locotenenþi
Domneºti”. „Alexandru V. Beldiman,
prefectul Bucureºtiului” (p. 251).

Acum 151 de ani,
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Soluþia optimã în cazul procedurii
de constatare a daunelor, din punctul
de vedere al industriei de asigurãri,
este ca pãgubitul ºi asiguratorul sã
stabileascã împreunã locul de efec-
tuare a constatãrii pentru a asigura
acestui proces o bunã operativitate
ºi reducerea timpului de constatare,
afirmã, vineri, într-un comunicat,
Uniunea Naþionalã a Societãþilor de
Asigurare ºi Reasigurare din România
(UNSAR). Organizaþia a fãcut o serie
de precizãri ca urmare a comuni-
catului referitor la procedura de cons-
tatare a daunelor transmis de Aso-
ciaþia Societãþilor de Service Auto
Independente (ASSAI) în data de 16
februarie.

“Deºi în media au fost vehiculate
informaþii cu privire la schimbarea de
cãtre Autoritatea de Supraveghere
Financiarã, începând cu 10 februarie,

a procedurii de constatare a daunelor,
aceste reglementãri sunt în vigoare
din luna decembrie 2016, fiind cuprin-
se în Norma 39/2016 (norma RCA),
la articolul 16: ‘(4) Asiguratorul RCA
efectueazã constatarea prejudiciilor
în termen de 5 zile lucrãtoare de la
data notificãrii primite de la persoana
prejudiciatã. (5) Obligaþia prevãzutã
la alin. (4) poate fi invocatã de cãtre
persoana prejudiciatã numai în con-
diþiile în care aceasta permite accesul
asiguratorului RCA la bunul avariat
în vederea efectuãrii constatãrii’”, se
spune în comunicat.

UNSAR menþioneazã cã nu existã
niciun element de noutate cu privire
la aceastã procedurã: uzual, în ca-
zurile de daune majore, când autove-
hiculul este nedeplasabil, constatarea
se efectueazã în locul în care este
staþionat, iar pentru toate celelalte

cazuri ºoferul se deplaseazã la sediul
asiguratorului.

“Aceastã uzanþã este motivatã de
faptul cã, în acest moment, existã o
serie de instrumente atât informatice,
cât ºi procedurale, care faciliteazã
constatarea la sediul asiguratorului.
Interpretarea conform cãreia consta-
tarea se face în locul stabilit de pãgu-
bit, în cazul în care acesta se aflã într-
o zonã greu accesibilã, iar maºina ava-
riatã este deplasabilã, va avea efecte
negative atât la nivel de operativitate,
cât ºi la nivel de costuri pentru asigura-
tori, fapt ce poate afecta predictibili-
tatea primelor. În plus, constatarea
unei daune ºi deschiderea dosarului
de daunã nu presupun doar înscrie-
rea avariilor într-un proces verbal de
constatare, ci ºi stabilirea de cãtre
asigurator a dreptului la despãgubire
ºi, implicit, stabilirea culpei. O cons-

tatare realizatã fãrã cele douã ele-
mente din urmã (stabilirea dreptului
la despãgubire ºi stabilirea culpei) ar
aduce grave prejudicii întregului
proces de despãgubire”, se aratã în
comunicat.

De asemenea, UNSAR precizea-
zã cã recomandãrile fãcute de ASSAI
privind procedeul de constatare a
daunei îngreuneazã acest proces ºi
pot avea efecte negative asupra
pãgubitului.

“Aºadar, recomandarea clarã a
UNSAR rãmâne aceea de a se res-
pecta legislaþia în vigoare, care nu
conþine elementele menþionate de
reprezentanþii ASSAI în ceea ce pri-
veºte procedeul de constatare a
daunelor. Menþionãm cã rolul unui
service auto este acela de prestator
de servicii aferente reparaþiilor auto”,
se mai spune în comunicat.

Potrivit Asociaþiei Societãþilor de
Service Auto Independente (ASSAI),
un pãgubit RCA îºi poate repara au-
tovehiculul avariat înainte de cons-
tatarea daunei, dacã asigurãtorul nu
efectueazã constatarea în termenul
legal de 5 zile lucrãtoare.

“În situaþia des întâlnitã ºi în
momentul de faþã, când asiguratorul
RCA nu efectueazã constatarea
daunelor în termenul legal de 5 zile
lucrãtoare de la notificare, pãgu-
bitul RCA poate sã procedeze la re-
pararea autovehiculului avariat
înainte de efectuarea constatãrii
daunei ºi este de preferat ca, înainte
de efectuarea reparaþiei, sã cheme
un expert tehnic auto pentru con-
semnarea avariilor ºi a altor elemente
necesare ulterior dosarului de
daunã”, se spunea în comunicatul
ASSAI.

UNSAR: Soluþia optimã este ca
pãgubitul ºi asiguratorul sã

stabileascã împreunã locul de
efectuare a constatãrii

România a exportat, în primele zece luni ale anului trecut, fier ºi
oþel în sumã de 1,424 miliarde de euro, o valoare cu 13,3% mai

micã faþã de cea din 2015, conform datelor centralizate de Institutul
Naþional de Statisticã /INS/.

Importurile de fier ºi oþel s-au cifrat la 2,054 miliarde de euro, fiind
cu 8,9% mai mici comparativ cu cele din perioada ianuarie - octombrie
2015, înregistrându-se astfel un deficit de 630 milioane de euro pe
acest segment.

Conform datelor Ministerului Economiei, valoarea totalã a comerþului
internaþional al României, în primele 10 luni ale anului 2016, a fost de
peste 103,43 miliarde de euro, în creºtere cu 5,3% faþã de primele zece
luni ale anului 2015, exportul înregistrând o creºtere la 47,767 miliarde
de euro (+4,1%), iar importul o creºtere la 55,67 miliarde de euro (+6,4%).
În aceste condiþii, deficitul balanþei comerciale a României a crescut cu
23,2%, de la nivelul de -6,414 miliarde euro (la 31 octombrie 2015), la -
7,904 miliarde euro (la 31 octombrie 2016).

Perfecþionarea legislaþiei privind guver-
nanþa corporativã, înfiinþarea ºi dezvoltarea
Fondului Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii ºi
revitalizarea unor sectoare cu potenþial mare
de creºtere economicã, sunt principalele teme
despre care au discutat ministrul Economiei,
Alexandru Petrescu, ºi country managerul
Bãncii Mondiale pentru România ºi Ungaria,
Elisabetta Capannelli.

„Sunt determinat ºi vreau sã implementez
tot ceea ce am dobândit ca experienþã în
activitatea managerialã în dezvoltarea pro-
iectelor performante economic. Mã voi ocupa
cu maximã atenþie de coordonarea Fondului
Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii ºi îi asigur
pe toþi partenerii acestui proiect de toatã sus-
þinerea, transparenþa ºi implicarea Ministerului
pe care îl conduc. În calitatea mea de ministru
al Economiei, vã garantez cã avem în portofoliu
companii puternice, care au proiecte naþionale
ºi internaþionale de anvergurã, în care Banca
Mondialã se poate implica cu succes pentru
dezvoltarea lor”,  a declarat ministrul Econo-
miei, Alexandru Petrescu, conform unui comu-
nicat de presã remis, vineri, AGERPRES.

Elisabetta Capannelli, country manager al
Bãncii Mondiale pentru România ºi Ungaria,
ºi-a manifestat aprecierea faþã de intenþiile
ministrului Economiei de perfecþionare ºi
dezvoltare a strategiei prevãzute în ordonanþa
de guvernanþã corporativã 109/2011. Toto-
datã, reprezentanþii Bãncii Mondiale ºi-au oferit
întreaga susþinere ºi disponibilitate pentru
colaborarea în structurarea Fondului Suveran
de Dezvoltare ºi Investiþi, care va determina
prioritizarea investiþiilor ºi revitalizarea sectoa-
relor cheie ale economiei româneºti.

Guvernanþa corporativã
ºi Fondul Suveran,

discutate de ministrul
Economiei cu

Elisabetta Capannelli
de la Banca Mondialã

Consiliul Concurenþei a demarat o investi-
gaþie sectorialã pe piaþa carburanþilor, pentru a
analiza de ce preþurile în România sunt mai
mari decât media din Uniunea Europeanã, a
declarat, luni, preºedintele Consiliului Concu-
renþei, Bogdan Chiriþoiu, într-
o conferinþã pe teme ener-
getice.

“Preþurile sunt apropiate
în toatã Europa ºi este ceea
ce ne aºteptam, iar faptul cã
avem resurse este mai puþin
important. Problema nu cred
cã se pune la modul: avem
resurse, de ce nu avem pre-
þul mai mic? Întrebarea este
de ce de un an de zile este
mai mare decât media UE?
Aici cãutãm o explicaþie,
pentru cã, tradiþional, preþul
în România era un pic sub
medie. De undeva de la înce-
putul anului trecut suntem peste medie, vorbim
de preþul fãrã taxe. Cu taxe, suntem jos, statul
român taxeazã mai puþin decât alte state. Unde
intervin companiile este partea fãrã taxe. Este o

evoluþie relativ nouã pe care nu o înþelegem pe
de-a-ntregul, aºa cã am lansat o investigaþie. Ei
vor primi o serie de întrebãri la care sunt obligaþi
sã rãspundã legal. Vrem sã înþelegem exact care
sunt schimbãrile care au dus la aceastã evoluþie,

pentru noi surprinzãtoare”, a spus Chiriþoiu.
Consiliul Concurenþei a realizat o analizã a

preþurilor carburanþilor din România, în compa-
raþie cu cele de pe pieþele europene, în perioada

5 ianuarie - 5 iulie 2016, ºi a publicat un raport
în luna octombrie 2016 potrivit cãruia piaþa
analizatã are o structurã de oligopol.

“Sectorul comercializãrii cu amãnuntul de
carburanþi (benzinã ºi motorinã) ocupã un loc

important în economia româ-
neascã, având impact direct
asupra celorlalte sectoare
economice, precum ºi asupra
consumatorilor. Caracteristicil-
e principale ale acestui sec-
tor nu diferã foarte mult de
restul þãrilor europene, struc-
tura acestuia fiind, în linii mari,
de oligopol. Mai exact, cea
mai mare parte a ofertei de
pe aceastã piaþã este concen-
tratã în portofoliul unui numãr
restrâns de companii petrolie-
re (OMV Petrom, Lukoil, Rom-
petrol, MOL, Gazprom, SO-
CAR ºi NIS). Pe aceastã piaþã

mai activeazã, de asemenea, o serie de întreprin-
deri neintegrate vertical, cu resurse financiare
inferioare celor din prima categorie, care admi-
nistreazã staþii de distribuþie carburanþi”.

Consiliul Concurenþei analizeazã motivul pentru care
preþul carburanþilor în România depãºeºte media UE

În primele 10 luni ale anului trecut,

România a exportat
fier ºi oþel de
1,424 miliarde euro



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
09:00 A doua emigrare (r);

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 Adevãruri despre trecut (r);
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:20 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
00:00 România 9 (r);
01:30 Perfect imperfect ®;
02:45 Telejurnal (r);
03:30 Pro Patria (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Pescar hoinar;
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Destinul Prinþesei Ok-
Nyeo” (s);

09:50 Eurovision: Semifinaliºtii!;
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal;
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Destine ca-n filme (r);
15:20 Eurovision: Semifinaliºtii!
15:40 „Un plan perfect” (f);
17:15 5 minute de istorie;
17:30 „Destinul Prinþesei Ok-Nyeo”;
18:40 Eurovision: Semifinaliºtii!;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:10 „ªi caii se împuºcã, nu-i aºa?” (f);
22:20 „Dincolo de îndoialã” (f);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
01:30 „Un plan perfect” (r);
03:00 D’ale lu’ Miticã (r);
03:50 Telejurnal (r).

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

14:00 „Lecþii de viaþã” (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Atletico Textila” (f);
22:30 Jocuri de celebritate;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Lista neagrã” (f);
01:00 „Supranatural: Aventuri în
ºumea întunericului” (f);
02:00 Lecþii de viaþã (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (reality
show);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:30 Te pui cu blondele?
23:00 Xtra Night Show (live);
01:00 „Misiune în linia întâi” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Jonglerul” (f);
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Bãtãlia anului” (r);

14:15 „Ishtar” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Crimã în Greenwich” (f);
20:30 „Execuþie în forþã” (f);
22:30 „Soldatul justiþiar” (f);
00:30 „Victimele” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:26 Cum am inventat
lumea modernã;
08:14 Vânãtorii de mituri;

09:02 Întâlniri de gradul trei;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Armele viitorului;
11:26 Cum am inventat lumea moder-
nã ;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Întâlniri de gradul trei;
14:38 Armele viitorului;
15:26 Cum am inventat lumea moder-
nã;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Întâlniri de gradul trei;
17:50 Cum am inventat lumea moder-
nã;
19:30 Adevãrul despre Terra;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Întâlniri de gradul trei;
22:00 Adevãrul despre Terra;
22:50 Întâlniri de gradul trei;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Adevãrul despre Terra.
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07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 ªtirile de mâine (r);
08:50 Eurovision: Semifinaliºtii;

09:00 A doua emigrare (r);
09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 Oameni ca noi;
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Aczente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Magazin World Cup Rusia 2018;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 România 9 (live);
22:20 Eurovision: Semifinaliºtii;
22:30 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Naturã ºi aventurã (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Destinul prinþesei

Ok.Nyeo” (r);
09:50 Eurovision: Semifinaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de zece (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:50 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (r);
13:50 Sport (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Arte, carte ºi capricii (r);
15:40 „Pledoarie pentru Julia” (f);
17:15 5 minute de istorie;
17:30 „Destinul prinþesei Ok.Nyeo” (s);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:10 „Viaþã dublã” (f);
22:20 „Datorie ºi onoare” (f);
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:20 Naturã ºi aventurã.

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
21:00 „Las fierbinþi” (s);
22:00 Fotbal UEL: Genk – Astra;
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Lista neagrã” (r);
01:30 „Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului” (f);
02:15 Lecþii de viaþã;
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:30 Next Star;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Proscrisul” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Crimã în Greenwich” (r);
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Jonglerul” (r);

14:15 „Numele jocului: Fotbal” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Nebunie suburbanã” (f);
20:30 „Asaltul mercenarilor” (f);
22:30 „Stiletto” (f);
00:30 „Asaltul mercenarilor” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Întâlniri de gradul trei;
09:50 Cum se fabricã diverse

lucruri?
10:38 Adevãrul despre Terra;
11:26 Cum am inventat lumea modernã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Întâlniri de gradul trei;
14:38 Cum am inventat lumea modernã;
15:26 Adevãrul despre Terra;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Întâlniri de gradul trei;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum se fabricã mâncarea?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Întâlniri de gradul trei;
22:00 Cum se fabricã mâncarea?
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
02:10 Întâlniri de gradul trei.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Eurovision: Semifinaliºtii;
09:00 A doua emigrare;

09:30 Teleshopping;
09:50 Vorbeºte corect!;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 MAI aproape de tine;
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Mediatorii;
18:30 Eurovision: Semifinaliºtii;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
21:00 Ediþie specialã;
22:20 Eurovision: Semifinaliºtii;
22:25 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbeºte corect!;
00:00 Ediþie specialã (r);
01:25 Perfect imperfect (r);
02:40 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Pofticioºi, la cratiþã! (r);
08:30 Jurnal de secol;
08:40 “Destinul Prinþesei Ok-

Nyeo” (s);
09:50 Eurovision: Semifinaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 – best
of;
11:25 Carpaþii, plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta! (live);
13:00 Telejurnal TVR2;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 D’ale lu’ Miticã (r);
15:20 Eurovision: Semifinaliºtii!
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:30 „Destinul Prinþesei Ok-Nyeo”(s);
18:40 Eurovision: Semifinaliºtii!
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
20:00 Eurovision. Semifinaliºtii!
20:10 „Cum sã cucereºti bãrbaþii” (f);
21:00 Gala umorului;
23:30 „Evadarea” (f);
01:40 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:10 „Cum sã cucereºti bãrbaþii” (r).

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

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:30 “Prietenie cu folos” (f);
01:45 La Mãruþã (r);
03:30 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:30 „Duplicitate” (f);
23:00 „Rambo II” (f);
01:00 „Duplicitate” (r);
03:0 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Nebunie suburbanã” (f);
09:15 Ce spun românii (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Numele jocului: Fotbal” (f);

14:45 „Crimã în Greenwich” (f);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Un liceu periculos” (f);
20:30 „Anul Unu” (f);
23:30 „Pãcate ascunse” (f);
01:00 „Anul Unu” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:26 Regii construcþiilor;
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Întâlniri de gradul trei;

09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Cum se fabricã mâncarea?;
11:26 Regii construcþiilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Întâlniri de gradul trei;
14:38 Cum se fabricã mâncarea?
15:26 Întâlniri de gradul trei;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Întâlniri de gradul trei;
17:50 Cum am inventat lumea modernã;
18:40 Vânãtorii de mituri;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Întâlniri de gradul trei;
22:00 Vânãtorii de mituri;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Vânãtorii de mituri.
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07:00 Întrebãri ºi rãspunderi;
08:00 Europa mea (r);
09:00 Magazin World Cup Rusia

2018;
09:30 Zon@IT;
10:00 Submarinul României prizonier;
11:00 Dincolo de viitor;
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
12:30 Teatrul Odeon. 70 – Partea I (r);
13:00 Geopolitice;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãrul despre trecut (doc);
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal feminin;
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:10 Folclor;
23:00 Profesioniºtii – cu Eugenia Vodã;
00:00 Geopolitice (r);
00:30 Folclor (r);
02:10 Submarinul României prizonier(r);
02:25 Telejurnal (r);
03:15 Exclusiv în România (r).

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

09:00 „Lassie” (s, SUA-Canada, 1997);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Hamdbal masculin (r);
12:30 Legile afacerilor;
13:00 Gala umorului (r);
14:10 „Sãlbaticul” (f);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Legea lui Doyle” (s, pol, Canada,
2010);
18:48 Eurovision. Semifinaliºtii!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:45 Sport;
20:10 „Profeþiile Omului-Molie” (f);
22:10 „Oraºul în flãcãri” (f);
00:50 Gala umorului (r);
01:50 Arte, carte ºi capricii (r);
02:20 „Oraºul în flãcãri” (r);
04:20 Memorialul Durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;

10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Cãlãreaþa” (f);
13:00 Ce spun românii;
14:00 Masterchef (r);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Casa conspirativã” (f);
22:45 “Adevãratul curaj” (f);
01:00 “Casa conspirativã” (r);
02:45 „Adevãratul curaj” (r);
04:30 „Cãlãreaþa” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Cleopatra” (r);
11:00 „Simte-te ca acasã” (f);

13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Elisabeth: Epoca de aur” (f);
01:30 „Cleopatra” (r);
03:15 „Simte-te ca acasã” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 “Numele jocului: Fotbal” (f);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Regina frumuseþii” (r);
13:45 „Un liceu periculos” (f);

15:30 „La Bloc” (s);
17:45 „Mizerabilii” (f);
20:30 „Reþeaua de socializare” (f);
23:00 “Artistul” (f);
01:00 „Reþeaua de socializare” (f);
03:15 Cine A.M.

Discovery ScieDiscovery ScieDiscovery ScieDiscovery ScieDiscovery Sciencencencencence
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?

07:26 Cum se fabricã mâncarea;
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Întâlniri de gradul trei;
15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 NASA: cazuri neelucidate;
20:20 Armele vitorului;
21:10 Adevãrul despre Terra;
22:00 Cum se fabricã mâncarea – SUA;
22:50 Vânãtorii de mituri;
23:40 Cum am inventat lumea modernã?
02:10 Regii construcþiilor;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?
05:00 Cum se fabricã mâncarea?

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

10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului (live);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie (live);
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal masculin;
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Lozul cel mare (live);
18:35 Între cer ºi mare;
19:00 Ochiul magic;
20:00 Telejurnal;
20:30 Eurovision: Semifinala;
00:00 Între cer ºi mare (r)(;
00:35 Tezaur folcloric (r);
01:35 Ultima ediþie (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:25 În grãdina Danei (r);
02:50 Pro Patria (r);
03:15 Politicã ºi delicateþuri;
04:10 Vorbeºte corect! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:15 Teleshopping;
08:00 Documentar 360 de grade;
09:00 Ferma;

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
10:55 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Pofticioºi, la cratiþã! (r);
13:00 Cap compas;
13:30 Naturã ºi aventurã;
14:10 „Zidul” (f);
16:00 Duelul pianelor (div.);
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2 (live);
19:45 Sport;
20:10 „Moromeþii” (f);
22:40 „Instanþa amânã pronunþarea” (f);
00:30 Naturã ºi aventurã (r);
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei;
01:10 Teatrul Naþional de Televiziune – „Al
matale, Caragiale”;
02:10 „Moromeþii” (r);
04:40 Pescar hoinar (r).

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

11:00 „Ai tãi, ai meiºi ai noºtri” (f);
13:00 Ce spun românii (r);
14:00 Masterchef (r);
15:15 „O noapte la muzeu 2" (f);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Vocea României junior;
22:45 „Vagabondul milionar” (f);
02:45 „Ai mei, ai tãi ºi ai noºtri” (r);
04:15 România, te iubesc! (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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

13:30 Next Star (r);
16:00 Observator;
17:00 Uniplay Show
19:00 Observator (live);
20:00 „Cartea junglei” (f);
21:30 „Stai, cã trage mama!” (f);
23:30 „Cartea junglei” (r);
01:00 „Colierul cu turcoaze” (f);
03:00 „Srai, cã trage mama!” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 La Mãruþã (r);
07:45 „Un liceu periculos” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Mizerabilii” (f);

14:30 „Buddy” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Pe urmele lui Marylin Monroe”
(f);
20:30 „O sãptãmânã cu Marylin” (f);
22:30 „Bugsy” (f);
01:15 „O sãptãmânã cu Marylin” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Cum am inventat lumea

modernã?
09:50 Regii construcþiilor;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
19:30 Pionierul spaþiului;
22:00 Întâlniri de gradul trei;
02:10 Vânãtorii de mituri.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
08:50 Eurovision: Finaliºtii (r);
09:00 A doua emigrare (r);

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã (r);
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Ultima ediþie (r);
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:25 Eurovision: Finaliºtii;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:20 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 – Prima parte;
01:30 Perfect imperfect (r);
02:45 Telejurnal (r);
03:30 Pro Patria (r);
03:35 Amintiri din infern (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teleshopping;
08:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
08:30 Jurnal de secol;

08:40 „Destinul Prinþesei Ok-Nyeo” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Duelul pianelor (r);
15:30 „Muºatinii” (f);
17:15 Jurnal de secol;
17:30 „Destinul Prinþesei Ok-Nyeo” (s);
18:40 5 minute de istorie;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
19:45 Sport;
20:10 Teatrul Naþional de Televiziune: „Al
matale, Caragiale”;
21:10 „Copiii sunt bine-mersi” (f);
23:30 Cap Compas (r);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:25 Carpaþii, Plãmânul Europei (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii?;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Masterchef
22:30 „Rãzboiul lumilor” (f);
01:00 ªtirile ProTv;
01:30 Masterchef (r);
03:15 Vorbeºte lumea (r);
05:15 Ce spun românii (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu (live);
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu (live);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Demonii lui Da Vinci” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 La Mãruþã (r);
09:15 „La bloc” (s);
11:45 „Bossa Nova” (r);
13:45 „Buddy” (r);

15:30 „La Bloc” (s);
17:45 „Ishtar” (f);
20:30 „Godzilla” (f);
23:15 „Clubul vrãjitoarelor” (f);
01:15 „Vagabondul milionar” (f);
03:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Întâlniri de gradul trei;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?

10:14 Cum se fabricã mâncarea - SUA?
10:38 Vânãtorii de mituri;
11:26 Regii construcþiilor;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Întâlniri de gradul trei;
14:38 Vânãtorii de mituri;
17:02 Scenarii extraterestre;
17:50 Maºinãriile lui Da Vinci – Mitraliera;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 NASA Cazuri neelucidate;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
22:00 NASA Cazuri neelucidate;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
01:20 NASA Cazuri neelucidate;
02:10 Întâlniri de gradul trei.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
08:50 Eurovision. Finaliºtii!;
09:00 A doua emigrare;
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos!

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Dincolo de viitor;
13:30 Amintiri din infern;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Europa mea;
18:30 Eurovision: Semifinaliºtii;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:20 A doua emigrare;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:25 Perfect imperfect (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Cap Compas;
08:30 Jurnal de secol;
08:40 „Destinul prinþesei Ok-
Nyeo” (s);

09:50 Eurovision: Finaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei;
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:50 Sport;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Poveste dupã poveste (r);
15:40 „Muºatinii” (f);
17:30 „Destinul prinþesei Ok-Nyeo” (s);
18:40 Eurovision: Finaliºtii!
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
19:45 Sport;
20:10 Destine ca-n filme;
22:10 „Paradisul furat” (f);
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
01:35 Destine ca-n filme (r);
02:25 Legile afacerilor (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii ;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Masterchef;
22:30 „Las fierbinþi” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Lista neagrã” (f);
01:00 „Supranatural: Aventuri în lumea
întunericului” (f);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Mireasã pentru fiul meu;
13:00 Observator;
14:00 Mireasã pentru fiul meu;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (div);
19:00 Observator;
20:00 Observator special;
20:30 Chefi la cuþite;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Demonii lui Da Vinci” (f);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
07:00 „Silverado” (r);
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:15 „Pe urmele lui Marylin

Monroe” (f);
14:15 „Africa viselor mele” (f);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „În ritm de step 2" (f);
20:30 „Donator fãrã voie” (f);
22:45 „Gigli” (f);
01:15 „Faþa terorii” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã di-
verse lucruri?
07:26 Regii construcþiilor;

08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Întâlniri de gradul trei;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 NASA: Cazuri neelucidate;
11:26 Regii construcþiilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Întâlniri de gradul trei;
14:38 NASA: Cazuri neelucidate;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Întâlniri de gradul trei;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Armele viitorului;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Întâlniri de gradul trei;
22:00 Armele viitorului;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Armele viitorului;
02:20 Întâlniri de gradul trei.
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Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

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

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

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

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

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
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.
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extravilan, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.
0744-887514.

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

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

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

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

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

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

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

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

Vând 12103 mp teren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 0767/101552.
Câmpina - vând aparta-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vânzãri
case,terenuri

Schimburi

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Vânzãri auto
Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
O sãptãmânã a mersului pe sârmã în ce priveºte
relaþiile ºi parteneriatele profesionale, aºa cã
e important sã fii atent la dialogurile pe care le
porþi ºi sã nu uiþi nicio secundã miza pe care o
ai, indiferent de context. E clar cã unele tensiuni
se pot transforna în conflicte, dar existã ºi
posibilitatea ca acestea sã-þi arate ce relaþii
meritã sã rãmânã în viaþa ta acum ºi ce relaþii
trebuie sã se rupã.

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)
Încã existã multã tensiune interioarã, ca o
nevoie puternicã ºi iminentã, de a încheia ºi
începe, în acelaºi timp, ceva. Sau o nevoie de
a înþelege un context relaþional, o situaþie în
privinþa cãreia încã îþi scapã multe detalii.
Aºadar, nu-þi rãmâne decât sã aºtepþi, într-o
zonã de discreþie ºi atenþie sporitã, sã þi se
dezvãluie rãspunsurile  la întrebãrile nenumã-
rate pe care le ai în ultima vreme.

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)
Multã dinamica în zona prietenilor ºi a
proiectelor, a activitãþilor sociale ºi a ideilor de
dezvoltare a vieþii tale pe diverse paliere. Se
miºcã foarte rapid lucrurile în aceastã
perioadã, e posibil sã te consumi mult, sã simþi
cã nu poþi þine pasul cum ai vrea, dar mãcar
înaintezi ºi simþi cã trãieºti. Unele relaþii vor fi
sacrificate pe altarul succesului sau se vor
destrãma din cauza unor dispute escaladate.

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)
Se menþine marcajul semnificativ pe zona
carierei, aºa cã luptã pentru putere, control ºi
reuºita personalã, continua. Aceastã sãptã-
mânã e posibil sã scoatã la ivealã o serie de
temeri ºi vulnerabilitãþi, care te ajutã sã-þi dai
seama ce te þine pe loc în a obþine ceea ce
doreºti în plan social ºi profesional. Va trebui
sã echilibrezi viaþa personalã cu cea profe-
sionalã ºi sã te miºti în direcþia potrivitã.

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)
Este o sãptãmânã în care orice plan de viitor îþi
este favorizat. De aici ºi sfatul de a trece la
acþiune, lãsând deoparte visatul cu ochii des-
chiºi. Ai putea acþiona extrem de facil, mai
ales cã beneficiezi de sprijinul celor din jur. În
orice caz, cu atât de multe planete situate în
semne de Foc, ar fi pãcat sã rãmâi “în banca
ta”, neactionand.

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)
În ceea ce te priveºte, ca nativ al semnului zo-
diacal al Fecioarei, veºtile bune au legãturã cu
sectorul partenerial; comunicarea cu cei care-
þi sunt asociaþi în afaceri sau cu persoana iubitã
se îmbunãtãþeºte din ce în ce mai mult. Prezen-
þa Soarelui în semnul Peºtilor, începând cu 19
martie, poate avea ca efect o decizie importantã
cu partenerul de viaþã.

Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Parteneriatele revin în atenþia ta, de aceastã
datã obligat fiind sã te ocupi de armonizarea
relaþiilor pe care le ai - relaþii sau parteneriate
în care eºti implicat având acelaºi raport de
putere cu ceilalþi. Este posibil ca unele
parteneriate sã se rupã în aceste circumstanþe,
mai ales dacã “terenul” este propice. Este
timpul sã treci la acþiune.

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)
Pot apãrea îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte
parteneriatele tale. Mai ales în a doua parte a
sãptãmânii, timp în care oameni care îþi sunt
de mare ajutor vor apãrea în viaþa ta. Pânã
atunci, însã, se poate spune cã este posibil sã
ai parte de cea mai frumoasã surprizã a vieþii
tale, în ceea ce priveºte cariera ta, locul de
muncã sau statutul tãu social.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Este momentul sã-þi redefineºti limitele, sã ºtii
pe ce plan te situezi, în primul rând vis-a-vis de
tine însuþi ºi abia apoi în raport cu ceilalþi. E o
perioadã de redefinire a relaþiilor ºi a valorilor
în acest sens. Probabil cã acum vezi niºte detalii
pe care în trecut le-ai trecut cu vederea.

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)
Lumea ta interioarã este cea care va “suferi” o
schimbare sau care va fi binecuvântatã cu noi
Haruri Divine. Este momentul sã descoperi un
nou mod de a percepe ºi înþelege noþiunea de
“siguranþã”. Cu alte cuvinte, se pare cã este
timpul sã îþi descoperi cea mai bunã metodã
pentru a fi aplicatã în acest caz.

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)
Cuvinte de dragoste, încãrcate cu energie
beneficã - de acestea este nevoie pentru a
contracara eventualele neînþelegeri care pot
apãrea în mediul tãu apropiat. Doar aºa vei
reuºi sã cooperezi din ce în ce mai bine cu cei
din jur, în special cu fraþii ºi/sau surorile tale,
verii, vecinii s.a.m.d.

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)
În sfârºit, se clarificã multe dintre cele cãrora
nu le-ai gãsit sensul pânã acum. De îndatã ce
Soarele va accesa energiile semnului tãu so-
lar - pe 19 februarie - totul va fi din ce în ce mai
evident ºi soluþiile potrivite pentru rezolvarea
problemelor tale nu vor înceta sã aparã. În
cazul în care trebuie sã porþi o discuþie cu cei
care îþi sunt superiori, aºteaptã sã se sfârºeascã
aceastã sãptãmânã ºi abia apoi adu acest
subiect în discuþie
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Vechime Tip contract

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
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Administrator imobile
Agent securitate
Agent servicii client
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Ajutor bucãtar
Ajutor cofetar
Ambalator manual
Ambalator manual
Ambalator manual
Ambalator manual (preparate carne)
Ambalator manual confecþii
Analist achiziþii - consultant furnizori
Arhivar
Asistent manager logisticã
Automacaragiu
Automacaragiu
Barman
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor art. Din textile
Confecþioner asamblor art. din textile
Confecþioner prelucrãtor în ind text
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Consilier tehnic
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Coordonator SSM
Dulgher
Electrician
Electrician auto
Electrician automatizãri
Electrician întreþinere
Electrician întreþinere ºi reparaþii
Electrician pram
Electronist
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Forjor
Frezor
Frezor/ Strungar / operator CN
Gestionar depozit
Încadrator confecþii
Inginer chimist
Inginer c-tii civile, ind. ºi agricole
Inginer economist
Inginer energeticã industrialã
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Îngrijitor clãdiri
Inspector calitate
Inspector/ controlor de calitate
Instalator inst. Teh. Sanit. ºi de gaze
Lacatuc c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mec de într ºi rep univ.
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº montator
Lãcãtuº montator
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Macaragiu
Manager proiect
Manipulant
Manipulant
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Maºinist la maºini de ambalat

Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic într. rep. maºini de cusut ind.
Medic generalist
Menajera
Mn nec în ind confecþiilor textile
Montator subansamble
Montator subansamble
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec în ind confecþiilor
Muncior necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat la asamblare piese
Normator atelier prelucrãri mecanice
Operator CNC
Operator comercial
Operator control nedistructiv
Operator instalaþii din centrale electrice
Operator introducere validare date
Operator la deservirea rãzboaielor de þesut
Operator la maºini unelte CN
Operator mase plastice
Operator maºini de debitat
Operator tãiere (sudor autogen)
Ospãtar
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Pregãtitor lansator confecþii
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner
Rectificator
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial - vânzãri marketing
Rigipsar - montaror pereþi
Sablator industrial
Schelar
Secretara
ªef de sala restaurant
ªef formaþie ind confecþiilor
ªef linie confecþii
ªofer autobuz
ªofer autocamion
ªofer autocamion
ªofer automacaragiu
ªofer cât B.C.D+E
ªofer de autoturisme ºi camionete
ªofer livrator
ªofer mare tonaj
Sortator produse
Spãlãtor vehicule
Spanuitor confecþii
Specialist calitate junior
Stivuitorist
Stivuitorist
Strungar
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor argon
Sudor electric
Sudor electric
Sudor electric Mig-Mag
Tãietor confecþii
Tehnician chimist
Tehnician mentenanþa
Tehnician textile
Termist tratamentist
Tinichigiu auto
Tinichigiu auto
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor auto
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zugrav

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

10
1
5
3

10
5
3
5
1
4
2
5
2
2
1
7
1
3
1
2
1
1
1
3
1
1
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
5
1
3
1
2
2
1
3
2
2
2
2
3
2
1
4
1
4
2
1
1
3
1

10
5
5
1

medii
8 clase

superioare
medii

generale
calificare

-
medii
medii
medii

medii/ calificare
-

superioare
medii

sup.ec./ tehnice
-

sc profesionala
medii

calificare
medii
medii
medii

-
medii

-
sc generala

8 clase
medii

-
sc gen
medii
medii
medii

-
medii

-
8 clase

superioare
calificare

medii
-

medii
sc profesionala

medii
medii

sc profesionala
sc profesionala

medii
10 clase
calificare

sc profesionala
sc profesionala

calificare
medii

-
superioare
superioare
superioare
superioare

sup.de ing. Mec.
superioare

-
sc profesionala

calificare
sc profesionala
sc profesionala

calificare
sc profesionala

calificare
calificare
calificare

medii
medii

calificare
de specialitate

calificare
sc profesionala

medii
medii
medii
medii

liceu/ sc prof
medii

sc profesionala
superioare

medii
medii

8 clase
medii
medii
medii

2 ani
-

1 an
2 ani

-
-
-
-
-

5 ani
5 ani

-
3 ani

-
da
-

5 ani
-
-

2 ani
5 ani

-
-

1 an
-
-
-
-
-

1 an
1 an
2 ani

-
-

1 an
-
-

1 an
2 ani

-
3 ani

1-3 ani
2 ani
5 ani

3-5 ani
2 ani

1 an
2 ani
2 ani
2 ani
5 ani

-
-

2 ani
-

3 ani
1-3 ani
3 ani

-
-

2 ani
3 ani
1 an

-
3 ani

15 ani
2 ani
2 ani
3 ani
3 ani

-
2 ani

-
2 ani
2 ani
2 ani

-
-
-
-

3 ani
5 ani

-
-
-

1 an
-
-
-

per det
per ned
per ned
per det

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

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

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

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

1
1
3
1
1
2
5
1
5
5
5
3
2
2
5
5

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

medii
de specialitate

-
medii

superioare
medii

-
medii
medii

sc generala
medii

sc profesionala
medii
medii

8 clase
sc gen
medii

-
medii

-
Sup. ing mec
de specialitate

medii/ sup.
calificare

medii
calificare

medii
-

medii
calificare
calificare
calificare

medii
medii

-
medii

-
medii

sc prof.
medii

sup. de ing. Mec.
sc profesionala

medii
medii

-
medii
medii
medii

-
-
-

sc prof.
medii/ calificare

medii
10 clase

-
medii

-
medii

superioare
medii
medii

-
sc profesionala

calificare
calificare

medii
medii

sc profesionala
medii/ calificare
sc profesionala

medii
calificare
calificare

medii
-
-
-

sc profesionala
-

medii
calificare

medii
medii
medii
medii

-
medii

8 clase
sc profesionala
sc profesionala

3 ani
2 ani
3 ani

-
1 an
2 ani

-
-
-

experienta
1 an

-
-
-
-

1 an
-
-
-
-

3 ani
-

2 ani
2 ani

3-5 ani
3 ani

-
-
-

3 ani
2 ani

-
2 ani

-
-
-
-

2 ani
2 ani
2 ani
3 ani
1 an
3 ani
3 ani

-
2 ani

-
1 an
3 ani

da
-
-

5 ani
2 ani
1 an

-
-
-
-

6 luni - 1an
-
-

da
2 ani

-
3 ani
3 ani

-
5 ani
5 ani
2 ani

2-3 ani
2 ani

experienta
-
-
-
-

2 ani
da

2 ani
3 ani
2 ani

-
1 an

-
da

3 ani
5 luni

-
-

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

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

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

Proiectul TMS – Your first EURES job
– VP/2014/013/0068 UE - Schema de
Mobilitate pentru tinerii cu vârsta între
18 si 35 de ani ºi-a încheiat implemen-
tarea, ea fiind derulatã în perioada
02.2015-02.2017.

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea

Forþei de Muncã
a fost co-aplicant
alãturi de ser-
viciile publice de
ocupare din Da-
nemarca, Finlan-
da, Slovenia, Ir-
landa, Portugalia
ºi Insulele Azore,
iar Serviciul Public
de Ocupare al

Suediei/EURES Suedia a avut calitatea
de administrator ºi principal aplicant al
proiectului.

Proiectul a oferit o nouã modalitate
de a le asigura tinerilor ºi angajatorilor
servicii personalizate în materie de
mobilitate a forþei de muncã în UE AELS/

SEE (Islanda ºi Norvegia).
Tinerii în cãutarea unui loc de muncã

ºi întreprinderile interesate sã recruteze
personal din afara þãrii au beneficiat de
sprijinul serviciilor publice de ocupare a
forþei de muncã, sub formã de servicii
de informare, recrutare, corelare a cererii
ºi ofertei, plasare ºi finanþare.

Astfel, sprijinul financiar de care au
beneficiat tinerii din grupul tintã a fost
reprezentat de indemnizaþiile care au
acoperit costurile de deplasare, su-
portate cu ocazia cãlãtoriei pentru in-
terviul de angajare ºi cheltuieli legate
de relocare înainte de plata primului
salariu.

Un alt sprijin financiar a constat in
decontarea parþialã a costurilor legate

de cursurile de limbi strãine sau recu-
noaºterea calificãrilor.

În perioada celor doi ani de im-
plementare, la nivelul ANOFM ºi struc-
turilor teritoriale s-au desfãºurat o serie
de activitãþi de promovare, informare,
specifice proiectului: Elaborarea ºi
transmiterea cãtre reprezentanþii mass
media de comunicate de presã cu privire
la obiectivele proiectului, modalitãþile de
aplicare pentru subvenþii a grupului þintã,
date de contact, formulare, poveºti de
succes etc.; Organizarea de seminarii de
informare dedicate studenþilor; Partici-
parea la 4 acþiuni organizate de EUROPE
Direct la universitãþi private ºi la Casa
Studenþilor din Bucureºti, unde au
participat 221 persoane; Informarea ºi

distribuirea de pliante, ghiduri despre
facilitãþile financiare acordate în cadrul
proiecului, la bursele generale a locurilor
de muncã organizate la nivel naþional,
anual, de agenþiile pentru ocuparea forþei
de muncã; Organizarea, în 2016, a 16
seminarii de informare dedicate lice-
enilor, unde au fost înregistraþi 1.437 de
participanþi.  Acest program specific de
mobilitate din cadrul EaSi, prin care
ANOFM/ EURES a concretizat 41 de
aplicaþii din numãrul mare de solicitãri,
confirmã necesitatea promovãrii, în
continuare, a unor modele inovatoare
pentru punerea în aplicare a mobilitãþii
profesionale ºi abordarea nevoilor spe-
cifice ale unor grupuri-þintã, sectoare
economice, ocupaþii sau þãri.

Primul tãu loc de muncã prin EURES
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Acoperitã de zãpadã
Transformat în

gheaþã

ANECDOTE:

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

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

Ioana Decebal
INTEGRAMÃ

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

Prin zãpadã

1. Î-C-RI 2. ÎNÞEPENI 3. CUIE-MN; 4. BRR-OMÃT; 5. CETE-ERA;
6. MURI-MR; 7. GER-UªUI; 8. NAS-AR; 9. NIT-FRIG;  10. T-GHETE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Zina Ene
Timpul când

înþeleptul îºi face
sanie

Vânt care spulberã
zãpada

Saci!

Miºcare

necontrolatã

Unu ºi unu!

Apuse!

Drum prin zãpadã

Frig

Gete!
Îngheþ în centru!

Lunã de iarnã (pop.)

Riglã
Alunecã pe derdeluº

Munte de zãpadã

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii

Trombã (fig.)

Acoperit cu multã
zãpadã (înv.)

Una dupã alta!

Aducãtori de zãpadã

Salon central!

Acoperite cu zãpadã

Sãlbatic, feroce

 cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

Prãjiturã cu ciocolatã ºi bile de cocos

A-l miºca cu greu

Arici!

DICÞIONAR:
OIC; FOV; TAIR

Localitate în
Norvegia

Zburãtoare (înv.)

Mulurã ornamentalã

Avalanºe de zãpadã

-  Puteþi ghici câþi ani am, întreabã cochet o
doamnã ?

- Scuzaþi-mã, dar nu am idee.
- Vã dau un indiciu: fiica mea merge la grãdiniþã.
- E educatoare ?

- Ce mai e nou pe la ºcoalã, fiule?
- Nimic! Mi-au prelungit contractul pentru clasa a IV-a!

Ziua de naºtere a ºefului din vamã.
- Pãi sã-i luãm un televizor ºmecher.
- Ar merge dacã n-ar avea deja unul, ºi e prea puþin.
- Atunci sã-i luãm o maºinã, un Mertzan, acolo ?

- Bãi are deja 3 ºi e prea puþin.
- Sã-i luãm un apartament în buricu’

Bucureºtiului ?
- Are deja 4 ºi e cam puþin.
- Hai sã-l lãsãm sã lucreze singur într-o

turã...
- Bãi, nu se poate... E PREA MULT !

Între colegi:
- De ce nu lucreazã Ionescu sãptãmâna

asta ?
- Îi þine locul ºefului.

Publicitate pe un panou aflat într-o curbã
periculoasã:

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

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
Pentru bilele de cocos:Pentru bilele de cocos:Pentru bilele de cocos:Pentru bilele de cocos:Pentru bilele de cocos: 250 g cremã de brânzã, 250 g cremã de brânzã, 250 g cremã de brânzã, 250 g cremã de brânzã, 250 g cremã de brânzã,
100 g nucã de cocos, 100 g zahãr pudrã, 1 gãlbenuº100 g nucã de cocos, 100 g zahãr pudrã, 1 gãlbenuº100 g nucã de cocos, 100 g zahãr pudrã, 1 gãlbenuº100 g nucã de cocos, 100 g zahãr pudrã, 1 gãlbenuº100 g nucã de cocos, 100 g zahãr pudrã, 1 gãlbenuº
Pentru blatul cu ciocolatã:Pentru blatul cu ciocolatã:Pentru blatul cu ciocolatã:Pentru blatul cu ciocolatã:Pentru blatul cu ciocolatã: 100 g ciocolatã neagrã, 100 g unt, 100 g ciocolatã neagrã, 100 g unt, 100 g ciocolatã neagrã, 100 g unt, 100 g ciocolatã neagrã, 100 g unt, 100 g ciocolatã neagrã, 100 g unt,
120 g zahãr brun, 1 plic zahãr vanilat,  120 g fainã,120 g zahãr brun, 1 plic zahãr vanilat,  120 g fainã,120 g zahãr brun, 1 plic zahãr vanilat,  120 g fainã,120 g zahãr brun, 1 plic zahãr vanilat,  120 g fainã,120 g zahãr brun, 1 plic zahãr vanilat,  120 g fainã,
1 lingurã amidon, 1 plic praf de copt, 4 ouã, 20 ml lapte bãtut.1 lingurã amidon, 1 plic praf de copt, 4 ouã, 20 ml lapte bãtut.1 lingurã amidon, 1 plic praf de copt, 4 ouã, 20 ml lapte bãtut.1 lingurã amidon, 1 plic praf de copt, 4 ouã, 20 ml lapte bãtut.1 lingurã amidon, 1 plic praf de copt, 4 ouã, 20 ml lapte bãtut.
Pentru topping:Pentru topping:Pentru topping:Pentru topping:Pentru topping: 200 g ciocolatã cu lapte, 200 g ciocolatã cu lapte, 200 g ciocolatã cu lapte, 200 g ciocolatã cu lapte, 200 g ciocolatã cu lapte,
100 ml friºcã lichidã, 1 lingura nucã de cocos.100 ml friºcã lichidã, 1 lingura nucã de cocos.100 ml friºcã lichidã, 1 lingura nucã de cocos.100 ml friºcã lichidã, 1 lingura nucã de cocos.100 ml friºcã lichidã, 1 lingura nucã de cocos.

MOD DE PREPARAREMOD DE PREPARAREMOD DE PREPARAREMOD DE PREPARAREMOD DE PREPARARE
Pentru început pregãteºti bilele de cocos amestecând toate ingredientele. Modelezi între

palme bile din aceastã cremã ºi le pui într-o tavã cu pereþi detaºabili, pe care o tapetezi cu hârtie de
copt. Pui tava la frigider pânã pregãteºti blatul cu ciocolatã.

Topeºti la baine-marie ciocolata ºi untul. În acest timp mixezi ouãle cu zahãr, apoi adaugi laptele
bãtut. Adaugi în compoziþia de ouã ciocolata topitã cu unt ºi amesteci pânã se omogenizeazã.
Încorporezi fãina amestecatã cu praful de copt
ºi amidon, apoi torni aluatul peste bilele de
cocos.

Coci prãjitura cu ciocolatã ºi bile de co-
coa în cuptorul preîncãlzit la 180°C timp de
35-45 minute (sau pânã trece testul cu
scobitoarea). Scoþi prãjitura coaptã ºi o laºi la
rãcit. Cât timp aceasta se rãceºte, pregãteºti
glazura. Topeºti ciocolatã la baine-marie, apoi
o mixezi cu friºcã lichidã. Dai la rece pânã se
întãreºte, mai mixezi încã o datã, apoi o pui
peste prãjiturã. Poþi sã presari puþinã nucã de
cocos peste toppingul de ciocolatã când acesta
este aproape întãrit.

Ca o mamã bunã care se îngrijeºte
de binele vremelnic ºi cel veºnic al
credincioºilor, Biserica a rânduit, dupã
porunca lui Dumnezeu, anumite timpuri
de trãire în înfrânare ºi rugãciune
deosebitã. Înaintea marilor preznice a
Naºterii ºi Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos, înaintea prãznuirii Adormirii
Maicii ºi a pomenirii Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel, rân-
duiala postului are
rostul unei ºcoli
duhovniceºti la ca-
re sunt chemaþi
credincioºii pentru
îmbunãtãþirea
vieþii sufleteºti ºi
trupeºti. Îndeosebi
Postul Sfintelor
Paºti poate fi ase-
mãnat cu o pri-
mãvarã duhovni-
ceascã în care
credincioºii por-
nesc un lucru foarte
ales de împodobire cu virtuþi ºi de
desprindere din lanþul deprinderilor rele.
Dupã cum copiii vãd la nucã numai
înveliºul amar ºi coaja tare ºi nu cunosc
miezul hrãnitor al ei, tot astfel unii creºtini
vãd în post numai înveliºul, numai forma
care li se pare necorespunzãtoare cu
vremea noastrã, fãrã sã înþeleagã
sensul adânc al postului de jertfirea
plãcerilor egoiste ºi mãrunte pentru
dobândirea unui bun mai înalt. Trebuie
sã recunoaºtem cã mai sunt ºi cre-
dincioºi care se laudã cu postirea ºi þin
sã facã din aceasta o deosebire dintre
ei ºi ceilalþi credincioºi pe care îi osân-
desc cã nu postesc ca ei. Postul este o

rânduialã dumnezeiascã, datã pentru
mântuirea noastrã. Domnul nostru Iisus
Hristos a postit El însuºi. Sfinþii apostoli
ºi creºtinii de pretutindeni au cunoscut
ºi au preþuit aceastã ºcoalã a înfrânãrii.
Cel ce þine aceastã rânduialã îºi alege
partea cea bunã ºi se învredniceºte de
darurile lui Dumnezeu. În ºcoalã ar
trebui sã se facã exerciþii pentru lumi-

narea minþii ºi pentru dobândirea de cu-
noºtinþe folositoare. În timpul postului,
credinciosul face exerciþii pentru
curãþirea inimii, pentru dobândirea
mântuirii. Vremea postului este vremea
unor exerciþii pentru a înfrânge lãcomia
trupului prin smerenie.

Un tatã a adus copilul sãu grav
bolnav la Sfinþii Apostoli, cerându-le sã-
l vindece. Dar ei nu au putut. Dupã vin-
decarea copilului de cãtre Iisus, apostolii
au întrebat: „De ce nu l-am putut vin-
deca?” Þi Iisus le-a rãspuns: „Acest fel
de neputinþã se tãmãduieºte numai prin
post ºi prin rugãciune”.

Este foarte greºit a socoti vremea

postului o vreme de tânguire, de plâns.
Dimpotrivã, aceasta este o vreme de
bucurie duhovniceascã, fiindcã în acest
timp simþi cã te desprinzi de lanþurile
unor patimi care te þineau în robie. Este
bine sã nu ajungem la înfrânare de la
anumite mâncãri numai atunci când ne
recomandã medicul, fiindcã prin aceas-
ta ne temem numai de moartea trupului

ºi vrem sã o înde-
pãrtãm, dar sufle-
tul rãmâne bolnav.

Ca sã nu ni se
parã cã privaþiunile
care ni se cer în
vremea postului
sunt prea mari ºi
greu de îndeplinit,
este bine sã ne
gândim la câte a
suferit pentru noi
însuºi Fiul lui
Dumnezeu, la pati-
mile Lui ºi la moar-
tea Sa pe cruce.

Sã vedem în post nu o povarã sau o
osândã, ci mai degrabã un prilej de
eliberare din lanþurile pãcatelor.

Bãtrâneþea ºi boala sune ele însele
un fel de post. De aceea este dezlegarea
de la anumite mâncãri, dar nu ºi dezle-
gare de la sãvârºirea binelui. Postul este
jertfã, este mica noastrã jertfã pe care
noi o aducem lui Dumnezeu ca rãspuns
la jertfa sa cea mare adusã de El pentru
mântuirea noastrã. Postul este o mãr-
turie a legãturii creºtinilor cu Dumnezeu
ºi o slujire ce o aducem permanent bunu-
lui Dumnezeu, în veci de veci. Amin.

22 februarie - Duminica Lãsatului sec de brânzã

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

Pe 26 februarie va avea loc cea de-a 89-a ediþie
a Galei de decernare a premiilor Oscar, eveniment
gãzduit de Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles
ºi care va fi prezentat de Jimmy Kimmel.

Musicalul „La La Land” a primit cele mai multe nominalizãri, paisprezece, un
numãr record în istoria premiilor Oscar, iar Meryl Streep a devenit artistul cu cele
mai multe nominalizãri individuale la Oscar din istorie, la cea de-a 89-a ediþie a
premiilor Oscar, informeazã BBC.

Iatã nominalizãrile pentrIatã nominalizãrile pentrIatã nominalizãrile pentrIatã nominalizãrile pentrIatã nominalizãrile pentru Oscar 20u Oscar 20u Oscar 20u Oscar 20u Oscar 201111177777
Cel mai bun fCel mai bun fCel mai bun fCel mai bun fCel mai bun filmilmilmilmilm: : : : : Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden

Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight;
Cel mai bun regizorCel mai bun regizorCel mai bun regizorCel mai bun regizorCel mai bun regizor: : : : : Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge),

Damien Chazelle, (La La Land), Kenneth Lonergan, (Manchester by the Sea), Barry
Jenkins, (Moonlight);

Cel mai bun actor în rol principalCel mai bun actor în rol principalCel mai bun actor în rol principalCel mai bun actor în rol principalCel mai bun actor în rol principal: : : : : Casey Affleck (Manchester By The
Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen
(Captain Fantastic), Denzel Washington (Fences);

Cea mai bunã actriþã în rol principalCea mai bunã actriþã în rol principalCea mai bunã actriþã în rol principalCea mai bunã actriþã în rol principalCea mai bunã actriþã în rol principal: : : : : Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga
(Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence
Foster Jenkins);

Cel mai bun actor în rol secundarCel mai bun actor în rol secundarCel mai bun actor în rol secundarCel mai bun actor în rol secundarCel mai bun actor în rol secundar::::: Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges
(Hell Or High Water), Lucas Hedges (Manchester By The Sea), Dev Patel (Lion), Michael
Shannon (Nocturnal Animals);

Cea mai bunã actriþã în rol secundarCea mai bunã actriþã în rol secundarCea mai bunã actriþã în rol secundarCea mai bunã actriþã în rol secundarCea mai bunã actriþã în rol secundar::::: Viola Davis (Fences), Naomie
Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures), Michelle
Williams (Manchester by the Sea);

Cel mai bun film strãinCel mai bun film strãinCel mai bun film strãinCel mai bun film strãinCel mai bun film strãin::::: A Man Called Ove (Suedia), Land of Mine
(Danemarca), The Salesman (Iran), Tanna (Australia), Toni Erdmann (Germania);

Cel mai bun lungmeCel mai bun lungmeCel mai bun lungmeCel mai bun lungmeCel mai bun lungmetrtrtrtrtraj de animaþieaj de animaþieaj de animaþieaj de animaþieaj de animaþie::::: Kubo and the Two Strings, Moana,
My Life as a Zucchini, The Red Turtle, Zootopia;

Cel mai bun design de producþieCel mai bun design de producþieCel mai bun design de producþieCel mai bun design de producþieCel mai bun design de producþie::::: Arrival, Fantastic Beasts and Where to
Find Them, Hail, Caesar!, La La Land, Passengers;

Cel mai bun scenariu originalCel mai bun scenariu originalCel mai bun scenariu originalCel mai bun scenariu originalCel mai bun scenariu original::::: Hell or High Water, La La Land, The Lobster,
Manchester by the Sea, 20th Century Women;

Cea mai bunã imagineCea mai bunã imagineCea mai bunã imagineCea mai bunã imagineCea mai bunã imagine: : : : : Arrival, La La Land, Lion, Moonlight, Silence;
Cel mai bun montajCel mai bun montajCel mai bun montajCel mai bun montajCel mai bun montaj: : : : : Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land,

Moonlight;
Cea mai bunã coloanã sonorãCea mai bunã coloanã sonorãCea mai bunã coloanã sonorãCea mai bunã coloanã sonorãCea mai bunã coloanã sonorã: : : : : Jackie, La La Land, Lion, Moonlight, Pas-

sengers;
Cel mai bun cântecCel mai bun cântecCel mai bun cântecCel mai bun cântecCel mai bun cântec: : : : : La La Land - Audition, La La Land - City of Stars, Moana

- How Far I’ll Go, Jim: The James Foley Story - The Empty Chair, Trolls - Can’t Stop the
Feeling;

Cel mai bun montaj de sunet: Cel mai bun montaj de sunet: Cel mai bun montaj de sunet: Cel mai bun montaj de sunet: Cel mai bun montaj de sunet: Arrival, Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge,
La La Land, Sully.

Gala Premiilor
Oscar 2017,
pe 27 februarie

Mihail Marinescu
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sport

Sala de Sport „LPS Sucea-
va” a gãzduit, recent, Finala
Campionatului Naþional de Ju-
niori II – „U18" la judo, compe-
tiþie la care au participat 296
de sportivi de la 62 de cluburi
din þarã, printre care ºi judoka
de la CSM-CFR-CSª Ploieºti,
care au reuºit sã adune opt
medalii – 4 de aur, una de
argint ºi 3 de bronz – un loc V
ºi douã locuri VII.

Iatã care au fost perfor-
manþele sportivilor de la CSM-
CFR-CSª Ploieºti:

Ploieºtiul are patru campioni naþionali la judo!
Locul I ºi campioni naþio-

nali: Andrei Pîrloga (73 kg);
Marius Colþ (60 kg); Paul Ono-
frei (55 kg); Radu Mãrculescu
(46 kg).

Locul al II-lea ºi vicecam-
pioanã naþionalã – Codruþa
Lungu (48 kg);

Locul al III-lea ºi medalii de
bronz: Georgiana Tuþicã (48
kg); Diana Marcu (70 kg);
Andrei Zaharia (+90 kg);

Locul al V-lea – Sergiu
Anastase;

Locul al VII-lea– Vladimir

Grãdinariu (50 kg), Ionuþ Cons-
tantin (66 kg).

În urma acestor rezultate,
sportivii ploieºteni au reuºit sã
se claseze pe prima poziþie a
ierarhiei generale. Ei sunt an-

trenaþi de Gheorghe Savu (co-
ordonator), Mihai Trandafi-
rescu, Doru Munteanu ºi Cos-
min Slãveanu.

Mihail Marinescu

În zilele de 18 ºi 19 februarie a.c.,
s-a desfãºurat, în sala de atletism Lia
Manoliu din Bucureºti, Finala Campio-
natului Naþional de Atletism rezervat

categoriilor seniorilor ºi tineret.
La concurs au participat peste

300 de sportivi din toatã þara, printre
ei aflându-se ºi sportivii de la CSS
Ploieºti – CSM Bucureºti, elevii pre-
gãtiþi de prof. Maria Andrei ºi Florin

Mihai Pâslaru, dublu
vicecampion la seniori ºi tineret

Andrei reuºind sã obþinã noi perfor-
manþe. Cele mai bune rezultate de la
gruparea ploieºteanã le-a obþinut
juniorul Mihai Pîslaru, elevul pregãtit
de Maria Andrei impunându-se în
cursa de 400 m., cu timpul de 48.83
sec., obþinând de douã ori titlul de
vicecampion naþional, atât la tineret,
cât ºi la seniori.

Rezultate foarte bune au mai ob-
þinut ºi ºtafeta 4 x 400 m – locul 4
atât la tineret cât ºi la seniori - 3.04.90
min., (la o sutime e secundã de meda-
liile de bronz), în componenþa David
Nãstase, Andrei Nãstãsache, Alexan-
dru Sãceanu, Mihai Pîslaru, precum
ºi Andreea Neagu –locul 5 la tineret
ºi locul 8 la senioare, în proba de 800
m – 2.18.61 min.

De remarcat cã toþi sportivii mai
sus menþionaþi sunt juniori (patru sunt
juniori I în primul an, iar al cincilea
este junior 2).

Sãptãmâna aceasta se va des-
fãºura, tot în capitalã, Finala Campio-
natului Naþional pentru Juniori I, unde
sportivii ploieºteni se vor numãra
printre favoriþi la medalii. Mult succes!

În data de 18 februarie, Sala „Leonard Doroftei” a
gãzduit Cupa „CSM Ploieºti” la minifotbal, competiþie
organizatã la nivelul juniorilor D (nãscuþi în anul 2004 ºi
mai mici). Invitaþii echipei pregãtite de Mihai Nicolescu
au fost juniorii de la CSM Flacãra Moreni, antrenaþi de
Mircea Petrescu, iar cei doi tehnicieni ºi-au împãrþit loturile
în câte douã formaþii ºi s-a jucat „fiecare cu fiecare”.

La capãtul a ºase meciuri, formaþia din Moreni s-a
dovedit superioarã, echipa secundã aliniatã de Mircea
Petrescu reuºind sã obþinã primul loc, dupã ce s-a impus
în toate cele trei întâlniri susþinute.

REZULREZULREZULREZULREZULTTTTTAAAAATELE CTELE CTELE CTELE CTELE COMPETIÞIEIOMPETIÞIEIOMPETIÞIEIOMPETIÞIEIOMPETIÞIEI
Etapa IEtapa IEtapa IEtapa IEtapa I
CSM Flacãra Moreni I – CSM Ploieºti II 3-2

CSM Flacãra Moreni II – CSM Ploieºti I 2-0
Etapa a II-aEtapa a II-aEtapa a II-aEtapa a II-aEtapa a II-a
CSM Flacãra Moreni II – CSM Ploieºti II 3-1
CSM Flacãra Moreni I – CSM Ploieºti I 2-0
Etapa a III-aEtapa a III-aEtapa a III-aEtapa a III-aEtapa a III-a
CSM Flacãra Moreni I – CSM Fl. Mor. II 1-3
CSM Ploieºti I – CSM Ploieºti II 4-4

CLASCLASCLASCLASCLASAMENTAMENTAMENTAMENTAMENT:::::
1. CSM Flacãra Moreni II;
2. CSM Flacãra Moreni  I;
3. CSM Ploieºti II; CSM Ploieºti I.

CSM Flacãra Moreni a câºtigat
Cupa CSM Ploieºti la minifotbal

Mihail Marinescu Mihail Marinescu

I-a venit rândul ºi amicalului
amânat al Petrolului cu formaþia
din Superliga „B”, Tineretul Ber-
ceni. Dupã ce a fãcut 1-1 cu Fla-
cãra Moreni (Liga a III-a), antrenatã
de un fost petrolist, Gabi Paras-
chiv, echipa ploieºteanã a fãcut
scor cu cei din Berceni, înscriind
12 goluri, fãrã sã primeascã
niciunul.

La meci au asistat circa 200
de spectatori care s-au bucurat
de victoria ºi de maniera de joc a
favoriþilor.

Dupã nici 10 minute de joc,
Petrolul a pus tunurile pe cei de
la Berceni, marcând 9 goluri
pânã la pauzã.

Au înscris, pe rând, Dragoº
Gheorghe (’9, ’18), cei doi vete-
rani ai echipei, Daniel Chiriþã (’26)
ºi Claudiu Tudor (’28), ultimul din
loviturã de pedeapsã, Vintilã
(’29, ’36), Catanã (’31, ’45) •i
Niþescu (’38).

Dupã reluarea jocului au mai
marcat: Jipa (’47, ’87) ºi Iancu
(’59). În total opt jucãtori au mar-
cat pentru Petrolul.

Mai trebuie menþionat fap-
tul cã la acest meci a evoluat
pentru prima datã atacantul Ro-
land Stãnescu, folosit pe tot par-
cursul reprizei a doua, având ºi
el câteva ºanse bune de a mar-
ca. Aceastã victorie categoricã a

fost ºi cadoul pentru Cristi Vlad,
care în ziua jocului a împlinit fru-
moasa vârstã de 40 de ani.

Petrolul a jucat în urmãtoa-
rea componenþã: Marinicã – Ola-
ru, R. Alexandru, Prunescu, Ve-
lisar – D. Chiriþã, Catanã, Cl. Tu-
dor, Niþescu, Chiº – Panait, Ghiþã,
Ursu, I. Dumitrescu, Jipa, Iancu,
R. Stãnescu, Butufei. Antrenor:
Octavian Grigore.

Urmeazã acum, la finalul
sãptãmânii, debutul oficial al se-
zonului, cu optimile de finalã a
„Cupei României” , faza judeþea-
nã. Petrolul va juca în deplasare,
cu Rapid Mizil, sâmbãtã, 25
februarie.

Meci amical

Petrolul ’52 Ploieºti – Tineretul Berceni 12-0 (9-0)

Ionuþ Mitoiu

În perioada 16-19 februa-
rie a.c., la Bãiºoara-Cluj, s-a des-
fãºurat Concursul Naþional de
schi alpin Serãrile Zãpezii, com-
petiþie destinatã copiilor din
Palate ºi Cluburi ale Copiilor.

Judeþul Prahova a fost re-
prezentat de echipajul Clubu-
lui Copiilor Slãnic, pregãtit de
prof. Virgil Mãrculescu ºi com-
pus din elevii: Palivan Frîncu
Ioana Valentina, Maria Antonia

Tãtulescu, Alexandru Iulian
Cismaru ºi Eduard Gabriel
Dragomir. Dupã parcurgerea
celor opt probe de concurs
echipajul Clubului Copiilor Slã-
nic s-a clasat pe locul al II-lea
în clasamentul general, iar la
individual: Eduard Gabriel
Dragomir s-a clasat pe locul III
la schi paralel ºi pe locul I la
sanie; Maria Antonia Tãtulescu
s-a clasat pe locul I la sanie ºi
întreg echipajul a ocupat locul
I la proba de paint-ball, o com-
binatã de coborâre pe schiuri
ºi tras cu arma în poligon.

La Concursul Naþional de schi alpin
de la Bãiºoara-Cluj,

Echipajul Clubului
Copiilor Slãnic Prahova

s-a clasat pe locul II

Mihail Marinescu

Tricolorul LMV Ploieºti a cedat pe terenul
campioanei naþionale la zi, SCM U Craiova, în faþa
a 300 de spectatori, într-un meci contând pentru
etapa a XVIII-a din Divizia A1 la volei masculin,
Faza I, cu scorul de 3-0.

Pentru Tricolorul LMV Ploieºti au evoluat:
Voinea, Milivojevic, Carrasco, Aleksic, Dushkov,

Rutecki – Skundric; au mai jucat Vargas,
Ghimeº (cpt.), Grigoraº, Centelles; rezerve
neutilizate: Riabukha, Farcaº, Zhylinskyi.
Antrenori: Sergiu Stancu, Mãdãlin Marinescu.

În etapa viitoare, ploieºtenii vor juca,
duminicã, de la ora 13.30, la Galaþi, cu Arcada
din localitate. Daniel Lazãr

Volei

SCM U CrSCM U CrSCM U CrSCM U CrSCM U Craioaioaioaioaiovvvvva – Ta – Ta – Ta – Ta – Tricolorricolorricolorricolorricolorul LMV Ploieºtiul LMV Ploieºtiul LMV Ploieºtiul LMV Ploieºtiul LMV Ploieºti
3:0 (25:23, 25:22, 25:20)3:0 (25:23, 25:22, 25:20)3:0 (25:23, 25:22, 25:20)3:0 (25:23, 25:22, 25:20)3:0 (25:23, 25:22, 25:20)

Înfrângere pe terenul campioanei
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