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În ºedinþa Consiliului Judeþean Prahova, care a avut loc sãptãmâna trecutã,
au fost validaþi trei noi consilieri, toþi din partea Partidului Social Democrat.
Aceºtia sunt Cãtãlin Niþã, fost consilier judeþean ºi în mandatul 2012 - 2016,
Sorin Stoian ºi Georgiana Ardeleanu, urmãtorii supleanþi pe listele de la alegerile
locale din 5 iunie 2016. Ei îi înlocuiesc pe Laura Mogher, Andrei Nicolae (ambii
devenind deputaþi dupã alegerile din decembrie 2016) ºi pe Fabioara Ionescu,
care a devenit administrator public al judeþului.

Inechitãþile în ceea ce priveºte
salariile din sistemul bugetar ar trebui
rezolvate, deoarece existã discrepanþe
mari, a declarat, vineri, Reza Baqir, ºeful
misiunii FMI pentru România, într-o
conferinþã de presã.  “În legãturã cu
Legea salarizãrii unitare, inechitãþile din
sistem ar trebui rezolvate. Existã dis-
crepanþe mari sau diferenþe mari în
structura salarialã. Rezolvarea acestor
inechitãþi este importantã. Mesajul
nostru este acela cã ar fi util sã se ia în
considerare câteva aspecte ºi printre
acestea se numãrã în primul rând ne-

cesitatea de a urmãri cu atenþie evo-
luþia productivitãþii”, a spus Baqir.

Potrivit acestuia, salariile din sec-
torul bugetar ar trebui sã serveascã la
angajarea unor tineri talentaþi ºi cu
resurse care sã-ºi poatã face treaba
aºa cum trebuie. “Din aceasta poate
beneficia ºi sectorul privat în egalã
mãsurã. Este, de asemenea, foarte
important ca deciziile care se iau în
legãturã cu aceastã lege sã nu dis-
torsioneze piaþa în sensul segmentului
privat ºi al celui public”, a mai arãtat
oficialul FMI.

Termenul de 31 martie pentru fi-
nalizarea proiectului Legii salarizãrii
unitare a personalului bugetar este
mult prea strâns ºi nu poate fi aplicat,
mai ales în condiþiile în care sindicate-
le nu au primit draftul legii, susþine
preºedintele Confederaþiei Naþionale
Sindicale “Cartel Alfa”, Bogdan
Hossu. Într-o scrisoare deschisã adre-
satã premierului Sorin Grindeanu, li-
derul sindical atrage atenþia asupra
faptului cã, potrivit programului de gu-
vernare, proiectul Legii salarizãrii uni-
tare a personalului bugetar va fi înain-

tat Parlamentului pe data de 31 mar-
tie, acelaºi termen de adoptare fiind
prevãzut ºi pentru legea funcþionarilor
publici, proiect care nu a fost discutat
pânã acum cu partenerii sociali, dar
care conþine ‘’prevederi grave, ce vor
duce la eliminarea sindicatelor din sis-
tem ºi vor permite accesul la statutul
de funcþionari publici, fãrã examen,
a unor persoane, pe criteriul priete-
niilor ºi a cumetriilor de partid”.

“În ceea ce priveºte Legea sala-
rizãrii, este a doua sãptãmânã în care
organizaþiile sindicale sunt chemate

pe rând la Comisia de dialog sã se ex-
prime asupra unui proiect - docu-
ment intern, prezentat exclusiv pen-
tru vizualizare - neavând posibilitatea
ºi nici timpul necesar sã analizeze,
inclusiv în structurile proprii, prevede-
rile acestuia ºi eventual sã facã obser-
vaþii pertinente pentru îmbunãtãþirea
sa. Astfel, considerãm cã este inaccep-
tabil sã nu se dea organizaþiilor sin-
dicale timpul necesar pentru analizã
ºi formularea unor puncte de vedere,
în felul acesta excluzându-i efectiv de
la construcþia legii.

(continuare în pagina 2)

Hossu: „Termenul de 31 martie pentru finalizarea
proiectului Legii salarizãrii bugetarilor
este prea strâns; draftul nu a ajuns la sindicate”

Trei noi consilieri judeþeni

Daniel Lazãr

Baqir (FMI): Existã discrepanþe mari în
structura salarialã în sistemul bugetar

Balena Albastrã, un joc morbid, care a omorât deja zeci de
tineri în toatã lumea, face victime ºi în Prahova, unde un tânãr
din Ploieºti a ajuns la Poliþie din cauza unui mesaj fals care îl
indica drept promoterul acestei activitãþi online, pentru
adolescenþii prahoveni, pasionaþi de senzaþii tari, dar extrem
de periculoase.

Balena Albastrã este un joc care coopteazã în special
adolescenþi naivi, coordonaþi, în mediul online, de aºa zise
cãlãuze. Coordonatorii echipelor solicitã „soldaþilor” sã execute
anumite misiuni în viaþa realã. Multe dintre aceste pasiuni au
final tragic pentru competitor. Au fost cazuri, chiar ºi în România,
când cãulãuzele au solicitat jucãtorilor sã-ºi þinã respiraþia
pentru câteva minute sau chiar sã-ºi punã ºtreangul de gât.
Deocamdatã, la noi în þarã, doar douã cazuri de acest gen au
fost raportate. Unul la Braºov, unde un tânãr, jucãtor pasionat,
a fost gãsit decedat, iar alþi adolescenþi din Iaºi au ajuns la
spital în stare criticã dupã ce au încercat sã reziste cât mai
mult timp fãrã aer.

Balena Albastrã a fãcut victime ºi la Ploieºti, însã consecin-
þele nu au fost tragice, din fericire. Bogdan Ghiþã, în vârstã de
19 ani, a ajuns la Poliþie dupã ce persoane rãmase deocamda-
tã necunoscute i-au clonat pagina de facebook ºi au postat un
mesaj în care tânãrul ploieºtean era indicat drept cãlãuzã pentru
jucãtorii din Prahova.

Balena Albastrã face
victime ºi la Ploieºti

(continuare în pagina 3)

Curba morþii face din nou victime

Doi morþi ºi opt rãniþi într-un accident
pe DN1, în dreptul localitãþii Bãrcãneºti

Grav accident, marþi dimineaþã, pe DN1, în judeþul Prahova, în dreptul
localitãþii Bãrcãneºti dupã ce un microbuz a intrat în coliziune cu un TIR,
dar ºi cu un autoturism Logan. Douã persoane au fost declarate decedate,
iar alte opt au fost grav rãnite. Traficul în zonã a fost blocat pentru aproape o
orã, pentru cã la faþa locului
a fost solicitat un elicopter
SMURD pentru a prelua
una dintre victime care se
afla într-o stare gravã.

Accidentul s-a petrecut
în zona numitã de localnici
curba morþii ºi asta din cau-
za deselor accidente grave
care se petrec frecvent aici.

(continuare
în pagina 3)

5.375 de cereri depuse, în Prahova,
pentru înscrierea la clasa pregãtitoare.
Mai sunt cel puþin 600 de locuri
vacante pentru etapa a doua

6 modalitãþi
prin care masajul
îþi îmbunãtãþeºte
sãnãtatea
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Rezultatele etapei
judeþene a Olimpiadei
de ªtiinþe
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Lucian Anghel (BVB): Românii
ºi-au dublat investiþiile
în 5 ani; suntem pe locul II
din 14 pieþe analizate

25 Martie,
Buna
Vestire

În Prahova, rata
ºomajului era de
3,6% la finele
lunii februarie
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În luna decembrie 2016, în judeþul Prahova, sau eliberat 75 autorizaþii de
construire pentru clãdiri rezidenþiale, în scãdere cu 14,8% faþã de decembrie 2015.

Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri rezidenþiale din judeþul Prahova, în luna
decembrie 2016, deþin o pondere de 3,0% din totalul autorizaþiilor pentru clãdiri
rezidenþiale din România, ceea ce ne conferã întrun clasament naþional locul 11
dupã: Ilfov (268 utorizaþii de construire), Suceava (173 autorizaþii de construire),
Timiº (147 autorizaþii de construire), Iaºi (145 autorizaþii de construire), Cluj (140
autorizaþii de construire), Constanþa (112 autorizaþii de construire), Galaþi (88 autorizaþii
de construire), Maramureº (87 autorizaþii de construire), Dâmboviþa (85 autorizaþii
de construire) ºi Dolj (78 autorizaþii de construire).

În luna decembrie 2016, din totalul autorizaþiilor de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, 22,7% au fost eliberate în mediul urban ºi 77,3% în mediul rural.
Înmatriculãrile de societãþi comerciale cu participare strãinã la capitalul social subscris
(conform Oficiului Naþional al Registrului Comerþului) în judeþul Prahova, au fost în
luna decembrie 2016 în numãr de 13. Mihail Marinescu

75 autorizaþii de construire
eliberate în decembrie

(urmare din pagina 1)
Pentru înlãturarea inechitãþilor ºi

discrepanþelor salariale din sistemul
bugetar, cel mai important lucru este
echivalarea funcþiilor între sectoarele
de activitate, care necesitã o dezba-
tere transparentã cu reprezentanþii
tuturor sectoarelor ºi o privire de an-
samblu asupra legii, nu doar câteva
secþiuni de anexã, prezentate fugitiv
ºi disparat. În acest sens, draftul legii
trebuie transmis tuturor, înainte de a
participa la orice fel de discuþie pe
marginea legii”, se spune în scrisoarea
deschisã.

De asemenea, Bogdan Hossu
afirmã cã stabilirea principiilor de
bazã, de la care sã plece construcþia
noii Legi de salarizare unitare, sunt
de competenþa Consiliului Naþional
Tripartit de Dialog Social, instituþie care
nu a fost convocatã la dezbateri. “Mai
mult decât atât, aceste principii sunt
încã un mister pentru toatã lumea,
mai mult sursã de speculaþii decât
un fundament pentru dezbateri de-
mocratice. Aºadar, considerãm cã ter-
menul de 31 martie pentru finalizarea
proiectului de lege, în condiþiile în care
astãzi, 17 martie, încã nu existã un
draft care sã fie transmis partenerilor
sociali, este mult prea strâns ºi nu poate

fi aplicat, mai ales în condiþiile în care
Guvernul trebuie sã respecte toatã
procedura elaborãrii legislative, prin
consultarea cu organizaþiile sindicale,
punerea în dezbatere publicã pe site-
ul guvernului timp de 10 zile, obþine-
rea avizului Consiliului Economic ºi
Social etc. Din acest punct de vedere,
solicitãm acordarea timpului necesar
în vederea realizãrii unei analize
competente ºi a unei consensualitãþi
guvern-organizaþii sindicale, fãrã
presiunea suplimentarã a unor
termene nerealiste”, spune Hossu.

În plus, preºedintele CNS “Cartel
Alfa” acesta face referiri, în scrisoarea
deschisã adresatã prim ministrului, ºi
la decizia Curþii Constituþionale nr.
794/2016 referitoare la excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art.
31 alin. (11)-(14) din Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr. 57/2015
privind salarizarea personalului plãtit
din fonduri publice în anul 2016, pro-
rogarea unor termene, precum ºi
unele mãsuri fiscal-bugetare. Potrivit
lui Hossu, neaplicarea prevederilor
acesteia vor duce la o încãrcare ne-
justificatã a activitãþii sistemului
judiciar.

În ceea ce priveºte aplicarea OUG
2/2017, Hossu considerã cã tot

personalul trebuie sã beneficieze de
prevederile de creºtere a salariului cu
acelaºi procentaj de 20% ºi nu mai
mult pentru funcþiile alese, “în baza
unui principiu de justiþie socialã”.

“În concluzie, pentru a realiza
construcþia unui cadru legislativ cu
o durabilitate mult mai mare faþã de
proiectele realizate pânã acum, dom-
nule prim ministru, vã solicitãm: deblo-
carea transmiterii draftului cãtre orga-
nizaþiile sindicale ºi facilitarea conti-
nuãrii discuþiilor cu toate federaþiile
(reprezentative sau nu) din sectorul
bugetar; aplicarea deciziei CCR nr.
794/2016 în toate instituþiile publice,
la toate nivelurile, înainte de finalizarea
proiectului Legii salarizãrii unitare;
revizuirea termenului de 31 martie
pentru acordarea timpului necesar
în vederea realizãrii unei analize com-
petente ºi a unei consensualitãþi gu-
vern-organizaþii sindicale, fãrã pre-
siunea suplimentarã a unor termene
nerealiste; convocarea Consiliului
Naþional Tripartit de Dialog Social,
având pe ordinea de zi discutarea
proiectului de Lege a salarizãrii unita-
re, înainte de aprobarea sa de cãtre
Guvern”, se mai spune în documentul
citat.

Poliþia Localã Ploieºti a acþionat, în
perioada 17-19 martie, pentru men-
þinerea ordinii ºi liniºtii publice pe raza
municipiului, precum ºi pentru depis-
tarea conducãtorilor de autovehicule
care nu respectã o bunã conduitã în
traficul rutier de pe raza localitãþii, potrivit
competenþelor legale. Ca urmare a
activitãþilor de monitorizare, poliþiºtii
locali au aplicat 158 de sancþiuni con-
travenþionale, în valoare totalã de
29.545 lei.

Astfel, în timpul acþiunilor specifice
de patrulare poliþiºtii locali au depistat
fapte precum abandonarea deºeurilor

menajere în locurile publice sau în alte
locuri decât cele special amenajate,
consumul de alcool pe domeniului pub-
lic, circulaþia cu atelajele hipo pe alte
trasee decât cele stabilite de muni-
cipalitate, deþinerea de acte de identi-
tate expirate, refuzul de legitimare, ape-
larea la mila publicã ºi satisfacerea
nevoilor fiziologice pe domeniul public.

De asemenea, au fost identificaþi
ºi sancþionaþi conducãtorii auto care nu
au respectat prevederile art. 111, 142
ºi 143 din O.U.G. nr. 195/2002 refe-
ritoare la circulaþia pe drumurile publice,
ce reglementeazã oprirea ºi staþionarea
interzisã, dar ºi accesul pe interzis.
Totodatã, s-a acþionat în zona staþiilor
SC T.C.E. SA, sancþionând conducãtorii
auto care au oprit autovehiculele în
perimetrul rezervat mijloacelor de trans-
port în comun.

Hossu: „Termenul de 31 martie pentru finalizarea
proiectului Legii salarizãrii bugetarilor
este prea strâns; draftul nu a ajuns la sindicate”

Sancþiuni date de
Poliþia Localã Ploieºti

Dupã ce, în urmã cu puþin timp, un subiect de la etapa jude-
þeanã a olimpiadei de românã a avut parte de profunde contro-
verse, iatã cã o nouã situaþie pare sã agite puþin apele în învã-
þãmânt.  S-a întâmplat în timpul desfãºurãrii simulãrii la limba
românã, care a avut loc luni, 13 martie, când adiministratorii
site-ului Dex Online au sesizat cã douã cuvinte cheie din
subiectele de la evaluare au avut sute de cãutãri la nivel naþional,
dupã cum se precizeazã pe descopera.ro.

Este bine ºtiut cã elevii nu au voie sã poarte asupra lor, la
examene/simulãri, telefoane sau alt gen de gadgeturi care se
pot conecta la Internet, de aceea surprinderea este ºi mai mare,
mai ales cã aceste cãutãri au fost constatate în intervalul orar
9.00-12.00. Poate sã fi fost profesori, poate chiar elevi, cert
este însã cã Ministerul va verifica dacã elevii au avut acces la
telefoanele mobile în sãlile în care s-au desfãºurat simulãrile.

„În timpul simulãrii de ieri (n.r. 13 martie), am sesizat ceea
ce bãnuiam cã o sã se întâmple ºi anume cã anumite cuvinte
vor fi suspect de des cãutate. O chestie haioasã a fost cã nu
ºtiam care vor fi cuvintele, dar sunt uºor de recunoscut când
monitorizezi cãutãrile recente ºi brusc vezi cã se detaºeazã

câteva cuvinte care sunt de zeci de ori mai cãutate decât
altele. ªi am hotãrât ca pentru acele cuvinte sã schimbãm
definiþiile ºi am cãutat ceva asemãnãtor care sã îi încurce,
în loc de «pretutindeni», am pus «pururi» ºi în loc de «a zãri»,
am pus «a zori». Au fost câteva zeci de cãutãri înainte de ora
09.00, poate erau profesori care multiplicau subiectele,
poate erau motive legitime ca acele cãutãri sã aparã. Dupã
care, au fost aproximativ 300 de cãutãri între orele 09.00-
11.00 ºi aproape o mie între orele 11.00-12.00, asta pentru
niºte cuvinte care, în mod normal, au câteva zeci de cãutãri
pe lunã. Încã nu ºtim exact care este furnizorul de internet,
dar mã aºtept sã fie vorba de companii de telefonie mobilã.
Anul trecut, cãutãrile au fost fãcute de pe telefoanele mo-
bile”, a declarat, pentru Mediafax,citat de descopera.ro,
Cãtãlin Frâncu, reprezentant al site-ului Dex Online.

Dacã s-au folosit telefoanele mobile în timpul probei
de cãtre cei care susþineau simularea, ei bine acesta este
un lucru ilegal, însã cei care au luat decizia de a schimba
definiþiile din Dex cât de corect au procedat?

Mihail Marinescu

Douã cuvinte din subiectele simulãrii la românã, la mare
cãutare pe Dex Online, chiar în timpul desfãºurãrii probei!

Regimul termic prognozat de specialiºti pentru urmãtoarele douã sãptãmâni va fi
unul oscilant, cu temperaturi ce vor atinge pe timpul zilei chiar ºi 21 de grade Celsius, dar
ºi 13-14 grade Celsius, în timp ce precipitaþiile vor fi prezente aproape zilnic la nivelul
întregii þãri, cu probabilitate mai ridicatã începând din 25 martie, relevã prognoza
Administraþiei Naþionale de Meteorologie (ANM), valabilã pentru perioada 20 martie - 2
aprilie 2017, datã luni publicitãþii.

În Muntenia, în prima sãptãmânã, vremea va fi deosebit de caldã, cu temperaturi
maxime ce vor fi cuprinse, în medie, între 16 ºi 18 grade, în timp ce media minimelor
va fi de 3 - 4 grade, iar excepþie va face prima zi când media maximelor va fi în jurul a 14
grade. Valorile termice vor scãdea uºor în cea de-a doua sãptãmânã, dar vor continua sã
se situeze peste normele climatologic specifice perioadei. Astfel, cele diurne vor fi în
medie de 14 - 15 grade, iar cele nocturne se vor situa între 3 ºi 5 grade Celsius. Izolat,
va ploua slab în prima zi a intervalului, iar dupã data de 26 martie va creºte, din nou,
probabilitatea de apariþie a ploilor.

La munte, pânã în data de 25 martie, vremea va fi caldã, cu o medie regionalã a
temperaturilor maxime în jurul valorii de 10 grade, mai puþin în prima zi când se vor
înregistra temperaturi diurne medii de 4 grade. Ulterior, valorile termice vor fi apropiate
de cele normale specifice perioadei ºi anume o medie de 5 - 7 grade. Mediile temperaturilor
minime vor fi cuprinse între -2 ºi 0 grade, cu excepþia nopþilor din intervalul 22 - 25
martie, când acestea se vor situa în jurul a 2 grade Celsius. Local, în prima zi a intervalului,
vor fi precipitaþii slabe, predominant sub formã de ninsoare, iar începând cu data de 26
martie va creºte din nou probabilitatea de apariþie a precipitaþiilor mixte.

Regim termic oscilant ºi condiþii de ploaie aproape
în fiecare zi, în intervalul 20 martie - 2 aprilie

Doi morþi ºi opt rãniþi într-un accident
pe DN1, în dreptul localitãþii Bãrcãneºti

(urmare din pagina 1)
Impactul dintre microbuz ºi TIR a avut loc pe

sensul de mers Ploieºti - Bucureºti, iar ambele
autovehicule au ajuns în final pe contrasens unde
au acroºat ºi un autoturism Logan, condus de o
femeie.

ªoferul din TIR, dar ºi cel din microbuz au
murit pe loc, iar alte opt persoane au avut nevoie
de asistenþã medicalã. Pentru salvarea lor, la locul
accidentului s-au deplasat patru ambu-lanþe, dar
ºi o autoutilitarã de Terapie Intensivã. Una dintre
victime, o femeie în vârstã de 26 de ani, care a
rãmas încarceratã în microbuz, a fost preluatã de
un elicopter SMURD ºi trans-portatã la Spitalul de
Urgenþã Floreasca din Capitalã.

Alte ºapte persoane , care au suferit multiple

leziuni la cap ºi toace, au fost transportate la Unitatea
de Primiri Urgenþe din cadrul Spita-lului Judeþean
Ploieºti.

“La spitalul Judeþean au ajuns ºapte persoane,
dintre care patru în stare foarte gravã, cu hemoragii
interne ºi care au intrat direct în sala de operaþie.
Victimele sunt în general per-soane tinere, între 20
ºi 55 de ani”, a declarat Andrei Ilinca, purtãtorul de
cuvânt al Spitalului Judeþean.

Poliþia a deschis o anchetã în acest caz pentru
a stabili cine este vinovat de acest accident grav. Va
fi complicat de aflat dinamica acci-dentului, având
în vedere cã ambii ºoferi implicaþi au decedat, iar
pasagerii din microbuz sunt în stare criticã ºi nu pot
oferi detalii despre modul în care s-a petrecut
evenimentul rutier. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)



3

actualitate localã
22 - 28 martie 2017 www.informatiaprahovei.ro

TELEPRETELEPRETELEPRETELEPRETELEPRECIZIA SCM CIZIA SCM CIZIA SCM CIZIA SCM CIZIA SCM cu sediul în
Ploieºti, strada Gheorghe Doja nr. 96 A,
convoacã pe data de 31 martie 2017,
orele 9:30 la sediul cooperativei -unit.45-
, Adunarea Generalã Ordinarã ºiAdunarea Generalã Ordinarã ºiAdunarea Generalã Ordinarã ºiAdunarea Generalã Ordinarã ºiAdunarea Generalã Ordinarã ºi
Extraordinarã Extraordinarã Extraordinarã Extraordinarã Extraordinarã a membrilor cooperatori
cu urmãtoarea ordine de zi:

- Raportul de gestiune al Consiliu-
lui de Administraþie pe anul 2016.

- Raportul Comisiei de Cenzori pe
anul 2016.

- Aprobarea Bilanþului Contabil ºi
a Contului de profit ºi pierderi pe anul
2016.

- Aprobarea fiºei de BVC pe anul
2017.

- Aprobarea grilei de salarizare pe
anul 2017 ºi completarea sistemului de
salarizare cu noile prevederi legale apã-
rute.

- Înstrãinarea imobilizãrilor corpo-
rale în vederea achitãrii datoriilor cãtre
bugetul de stat.

- Aprobarea membrilor coope-
ratori care au plecat din cooperativã.

- Ratificarea deciziilor interne.
- Alegerea preºedintelui coope-

rativei ºi a consiliului de administraþie pe
cooperativã.

- Alegerea cenzorului cooperativei
cât ºi a cenzorului supleant.

- Împuternicirea unei persoane cu
ducerea la îndeplinire a Hotãrârii la RC ºi
publicarea în Monitorul Oficial al României.

In cazul în care Adunarea Gene-Adunarea Gene-Adunarea Gene-Adunarea Gene-Adunarea Gene-
ralã Ordinarã ºi Extraordinarã ralã Ordinarã ºi Extraordinarã ralã Ordinarã ºi Extraordinarã ralã Ordinarã ºi Extraordinarã ralã Ordinarã ºi Extraordinarã nu
va fi statutarã la data de 31.03.2017,
aceasta se va þine pe data de
04.04.2017.

(urmare din pagina 1)
„Hai ºi tu! În ultima vreme, foarte

mulþi adolescenþi din România s-au
implicat într-o activitate online intitulatã
Blue Whale Challenge. Cine doreºte
se poate înscrie pe una dintre paginile
oficiale ale jocului de pe VKontakte,
oricine poate adera la grupurile care
promoveazã conceputul. Imediat
dupã înscriere, vei fi contactat de
cãlãuze. Ulterior, timp de 50 de zile,
primeºti câte o sarcinã de îndeplinit.

Dacã eºti interesat, mã poþi contacta
la nr 07..... Poate cu puþin noroc, voi fi
cãlãuza ta“, este mesajul postat
vineri, 17 martie, pe contul de
Facebook clonat.

Pentru cã în mesaj, cei care au
clonat pagina de facebook au postat
numãrul de telefon real al tânãrului,

acesta a primit, în decurs de doar
douã zile, zeci de telefoane din partea
unor adolescenþi interesaþi de joc.
Multe dintre aceste apeluri, formate
cu numãr necunoscut, au conþinut
mesaje de ameninþare, unele chiar
cu moartea.

„Au fost oameni
care au luat în serios

acest mesaj”

„Au fost oameni care au
luat în serios acest mesaj, m-
au sunat cu numãr necunos-
cut ºi mi-au cerut sã-i ajut sã
se înscrie în joc. Le-am spus de
fiecare datã cã n-am nicio le-
gãturã, cã este o farsã. Le-am
spus cã sunt tineri, cã au toatã
viaþa înainte, cã reprezintã
generaþia care va vota în cu-
rând pentru un viitor mai bun.
Dar ei mã tot întrebau ce pot
sã facã ca sã intre în jocul res-
pectiv. Le-am spus cã nu am
nicio legãturã cu respectiva
postare, i-am sfãtuit sã renunþe,
cã au toatã viaþa înainte. De

vineri pânã acum au sunat cam 30 -
35 de persoane care ºi-au arãtat
intenþia sã se înscrie în joc, iar cele
mai multe apeluri au fost cu nu-mãr
necunoscut. Dintre acestea, câþi-va m-
au ameninþat chiar cu moartea. M-
au sunat ºi noaptea, iar la un moment
dat m-am speriat pentru cã m-am

gândit cã aº putea sã pãþesc ºi eu
ceva rãu”, povesteºte Bogdan Ghiþã.

Tânãrul este convins cã cei care
l-au pus în aceastã situaþie deloc
plãcutã au vrut sã se rãzbune ºi asta
din cauza faptului cã el este foarte
activ din punct de vedere social, fiind
o prezenþã constantã la protestele
care au avut loc în ultimii ani la Plo-
ieºti, începând cu tragedie din clubul
Colectiv din Bucureºti. De altfel, pe
contul de facebook falsificat, cei care
au creat aceastã paginã au copiat mai
ales fotografiile în care Bogdan a fost
surprins la protestele din luna ianua-
rie a acestui an, atunci când ploieº-
tenii au ieºit în centrul oraºului pentru
a-ºi arãta nemulþumirea faþã de
actuala guvernare.

A fost o rãzbunare

“Mã gândesc cã a fost o rãzbu-
nare a celor care n-au dorit ca acele
proteste sã aibã loc. Eu am organizat
foarte multe evenimente dedicate
tinerilor. Nu sunt genul care sã stea
ºi sã se uite la televizor. Mã implic ºi
îmi place sã iau iniþiativa, chiar dacã
de multe ori pun binele altora înaintea
mea, dar pentru mine cel mai mult
conteazã sã fiu eu mulþumit de mine.
Cred cã tocmai faptul cã m-am impli-
cat foarte mult la ultimele proteste a
atras atenþia cuiva. Spun asta pentru
cã autoritãþile (poliþiºtii - n.r.) au des-
coeprit cã acel cont de Facebook fals
a fost creat imediat dupã ce s-a dat

Balena Albastrã face victime ºi la Ploieºti
Curba morþii face din nou victime

ordonanþa, în data de 28 ianuarie“,
adaugã Bogdan Ghiþã.

Însã, cei care îl cunosc bine pe
Bogdan ºtiu cã ceea ce îl determinã
sã participe ºi chiar sã organizeze

astfel de acþiuni nu are nicio legãturã
cu vreo afiliere politicã sau cu vreun
interes ascuns. Tânãrul are o poveste
de viaþã extrem de impresionantã, de
fapt motivul care îl determinã sã ia
iniþiativa ori de câte ori se organizeazã
vreun protest sau vreo acþiune de
stradã.

Mama lui a fost la un pas de moar-
te dupã ce a contactat un virus peri-
culos, cel mai probabil din abatorul
unde a fost angajatã o lungã perioadã
de timp. Boala a transformat-o într-

Primãria Municipiului Ploieºti, prin Regia
Autonomã de Servicii Publice Ploieºti ºi opera-
torul de salubritate, împreunã cu SC Servicii de
Gospodãrire Urbanã SRL Ploieºti, a intensificat,
începând cu data de 20 martie a.c., acþiunile
de curãþenie începute în luna februarie în muni-
cipiul Ploieºti, în cadrul campaniei “Curãþenia
de Primãvarã”, care este programatã a se
derula pânã în data de 14 aprilie a.c.

Astfel, în perioada 20 –
29 martie a.c., operatorul de
salubritate va acþiona în ur-
mãtoarele zone:

-Cartier Bucureºti – zona
cuprinsã de la Pod Tãtãrani
(intrarea în municipiu) partea
dreaptã, Cartier Petrolul spre
strada Râfov, Cartier Motoi
zona blocurilor strada Bãrcã-
neºti – B-dul. Bucureºti;

-Zona Colonie Teleajen –
Cartier Mihai Bravu;

-Cartier Nord – zona cu-
prinsã între strada Cameliei
ºi conducte de termoficare, zona blocurilor stra-
da Laurilor, strada Cãtinei pânã la strada Ro-
maniþei;

-Cartier Malu Roºu – Zidari;
-Cartier Vest I parþial – zona cuprinsã între

ªoseaua Vestului – strada Mãrãºeºti – pânã la
strada Arhip Nicolae, strada Baraolt, strada Ghe.
Gr. Cantacuzino;

-B-dul. Bucureºti – zona campus de la Pod
Tãtãrani (intrarea în municipiu) partea stângã,
Cartier Mimiu, zona blocurilor strada Industriei.

Totodatã, în perioada 20 – 29 martie a.c.,
SC Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL Ploieºti
va acþiona în parcurile, aliniamentele, locurile
de joacã, scuarurile ºi spaþiile verzi dintre blocuri
din zonele:

- Zona Centru Est – Cartier Muzicanþi –
Democraþiei;

- Zona Nord – Centru – zona cuprinsã
între strada Cameliei, strada Laurilor, strada
Cãtinei pânã la ªoseaua Nordului ºi strada
Gãgeni;

- Zona Vest – Cartier Vest 1 (parþial), zona
cuprinsã între strada Mãrãºeºti, strada Arhip
Nicolae (bl. M17), Baraolt, Ghe. Gr. Cantacuzino,
cartier Ienãchiþã Vãcãrescu pânã la conductele
de termoficare.

De asemenea, în perioada 30.03 – 10.04.
2017, operatorul de salubritate va continua
acþiunile de curãþenie în urmãtoarele sectoare:

- Cartier Democraþiei – Haºdeu – Jianu
– Libelulei;

- Cartier Lupeni – Mircea cel Bãtrân –
zona case, Cartier Pielari, Cartier Mihai Bravu

- Cartier Gheorghe Doja – Cartier Radu
de la Afumaþi;

- Cartier Ghe. Gr. Cantacuzino – zona
blocurilor ºi strãzilor;

- Cartier Peneº Curcanul;
- Cartier Caºin, Cartier Eroilor, Sala

Sporturilor.
În perioada 30.03 – 10.04.a.c., SC Servicii

de Gospodãrire Urbanã SRL Ploieºti va acþiona
în parcurile, aliniamentele, locurile de joacã,
scuarurile ºi spaþiile verzi dintre blocuri din

zonele:
- Zona Centru Est – Cartier Mihai Emi-

nescu;
- Zona Nord – Cartier Cina – parþial, Car-

tier Constantin Brezeanu, Cartier Castor, Polux;
- Zona Vest – Cartier Ienãchiþã Vãcã-

rescu; Cartier 9 Mai (parþial): strada Mãrãºeºti,
strada Caºin, strada Domniºori, strada Sondelor,
strada Muscel, strada Vornicei, strada Prislop,
strada Padina, strada Frãsinet, strada Fãget.

În continuare, în perioada 11 – 14.04.2017,
operatorul de salubritate va acþiona în urmã-
toarele sectoare:

- Cartier Tineretului, Cartier Pictor Ro-
senthal;

- Cartier Bereasca (partea dreapta
dinspre strada ªtrandului), zona Poºtei;

- Cartier Bereasca (partea stânga
dinspre strada ªtrandului), zona Transilvaniei;

- Zona Târgoviºtei, Zona Laboratorului
– Poligonului;

- Zona Tudor Vladimirescu, Popa Farcaº,
Torcãtori, Lobacevski;

- Zona Bobâlna, Ana Ipãtescu.
În perioada 11 – 14.04.a.c., SC Servicii de

Gospodãrire Urbanã SRL Ploieºti va acþiona în
parcurile, aliniamentele, locurile de joacã,
scuarurile ºi spaþiile verzi dintre blocuri din
zonele:

- Zona Centru Est – Zona blocurilor
Obor (Poºtei), Parc Obor, Parc Flacãra; strada
Gârlei;

- Zona Nord – Liziera Nord (Alba Iulia –
conducte);

- Zona Vest – Cartier 9 Mai.
Primãria Municipiului Ploieºti mulþumeºte

tuturor cetãþenilor care susþin aceastã iniþiativã,
rugându-i ca, în continuare, sã participe la
aceastã acþiune, în paralel cu operatorul de
salubritate ºi SC SGU SRL Ploieºti, pentru un
oraº mai frumos ºi mai curat.

un schelet ambulant, pentru cã nu
mai putea mânca din cauza durerilor
pe care le avea, iar medicii, atât de la
Spitalul Judeþean din Ploieºti, cât ºi
din Bucureºti nu i-au dat ºanse la

viaþã. “Eram în Bucureºti când
tata m-a sunat sã vin de ur-
genþã la Floreasca, la spital
pentru cã mama …Când am
ajuns pe holul de la morgã am
auzit o femeie care þipa. I-am
spus tatãlui meu cã am impre-
sia cã mama e cea care strigã.
Tata mi-a spus cã mama nu
mai are cum sã vorbeascã, dar
eu am insistat. Chiar m-am
certat cu paznicii de la morgã
pentru cã nu ne lãsau sã
intrãm înãuntru. Am forþat
intrarea ºi am gãsit-o pe mama
în viaþã la morgã. Acesta este
motivul care m-a determinat
pe mine sã fiu activ, sã mã im-
plic”, a explicat Bogdan, tânã-
rul care ºi-a pus în cap sã

schimbe în bine viitorul þãrii, dar care
a ajuns, fãrã sã vrea, o victimã a celor
care, susþine el, nu-I înþeleg.

La sfatul pãrinþilor sãi, Bogdan a
decis sã nu stea cu mâinile în sân ºi
a mers la Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Prahova unde a depus o plân-
gere împotriva celor care i-au clonat
pagina de facebook, dar ºi împotriva
site-urilor locale care l-au indicat drept
cãlãuza unui joc periculos. În prezent
a fost deschisã o anchetã de cãtre
poliþiºtii BCCO. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Curãþenie de primãvarã la Ploieºti
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S-a încheiat prima etapã dedicatã
înscrierilor pe locurile de la învãþã-
mântul primar ºi vã putem anunþa cã,
în judeþul Prahova, numãrul cererilor
înregistrate este de 5.375. Reamintim
cã, în judeþul nostru, erau puse la dis-
poziþie 5.994 locuri pentru învãþã-
mântul primar, dintre care 1.686 în
Ploieºti.

Interesant este faptul cã, la trei
dintre unitãþile de învãþãmânt din Plo-
ieºti, numãrul cererilor înregistrate îl
depãºeºte pe cel al locurilor vacante,
astfel cã este posibil sã se cearã ºi sã
se aprobe înfiinþarea unor noi clase
care sã gãzduiascã elevii de la clasa
pregãtitoare. Aceastã situaþie este
întâlnitã la ªcoala „Sf. Vineri”, ªcoala
„Sf. Vasile” ºi la ªcoala „I.A. Bassa-
rabescu”.

Termenul-limitã pânã la care
pãrinþii sau tutorii legali ºi-au putut
înscrie copiii în prima etapã a fost 16
martie, inclusiv.

Ce urmeazã
În zilele de 22 ºi 23 martie vor fi

afiºate, atât în unitãþile de învãþãmânt,
cât ºi pe site-urile acestora ºi ale ins-
pectoratelor ºcolare judeþene/al mu-
nicipiului Bucureºti, candidaþii înma-
triculaþi, informaþii privind numãrul
locurilor libere ºi lista copiilor neînscriºi

dupã prima etapã. Dacã, dupã prima
etapã, copiii nu sunt cuprinºi în nicio
unitate de învãþãmânt, pãrinþii vor
completa o nouã cerere de înscriere,
repartizarea urmând sã se facã pe
locurile rãmase disponibile dupã
prima etapã.

A doua etapã de înscriere va avea

loc în perioada 24 -30 martie, urmând
ca rezultatele finale sã fie afiºate în
data de 6 aprilie. Între 7 ºi 13 aprilie,
inspectoratele ºcolare judeþene vor
soluþiona toate cazurile nerezolvate
dupã finalizarea celei de-a doua
etape de înscriere.

Mihail Marinescu

5.375 de cereri depuse, în Prahova, pentru
înscrierea la clasa pregãtitoare. Mai sunt cel puþin

600 de locuri vacante pentru etapa a doua
Guvernul a aprobat, printr-o Hotã-

râre, în cadrul unei ºedinþe desfãºu-
rate sãptãmâna trecutã, cifrele de ºco-
larizare propuse pentru învãþãmântul
preuniversitar ºi superior de stat în
anul ºcolar/universitar 2017-2018, re-
partizate pe niveluri de pregãtire,
forme ºi tipuri de învãþãmânt.

În ceea ce priveºte cifra de ºcola-
rizare totalã pentru învãþãmântul pre-
universitar, aceasta se menþine la
nivelul celei aprobate pentru anul ºco-
lar precedent, cu mai multe realocãri,
printre care:

•Suplimentarea cu 10.000 de
locuri pentru învãþãmântul obligatoriu,
nivel primar;

•Suplimentarea cu 1.500 de
locuri pentru învãþãmântul obligatoriu
cu frecvenþã redusã – nivel primar ºi
gimnazial ºi programul educaþional
„A doua ºansã”, inclusiv pentru cel
organizat în penitenciare;

•Suplimentarea cu 1.000 de lo-
curi pentru învãþãmântul profesional;

•Suplimentarea cu 500 de
locuri pentru învãþãmântul special,
educaþie timpurie;

•Suplimentarea cu 2.000 de lo-
curi pentru învãþãmântul special, nivel
primar ºi gimnazial;

•Suplimentarea cu 650 locuri
pentru învãþãmântul special, nivel
profesional.

Totodatã, au fost diminuate
unele cifre de ºcolarizare, cum ar fi
cele de la învãþãmântul liceal cu frec-
venþã la zi, frecvenþã seral ºi frecvenþã
redusã.

Pentru învãþãmântul de masã
preºcolar, gimnazial, de artã ºi sportiv,
cifrele de ºcolarizare pentru anul
ºcolar 2017-2018 rãmân la nivelul
anului ºcolar anterior.

Relocãrile au la bazã solicitãrile
în creºtere pe segmentele de învã-

þãmânt menþionate, determinate in-
clusiv de evoluþia demograficã pozi-
tivã.

În ceea ce priveºte învãþãmântul
superior, incluzând studiile militare,
documentul aprobat de Guvern stabi-
leºte urmãtorul numãr de locuri/gran-
turi de studii: 62.0000 – studii de
licenþã; 35.600 - studii de master;
3.000 – studii de doctorat; 4.000 –
rezidenþiat. Cifra de ºcolarizare pentru
anul universitar 2017-2018 se înca-
dreazã în finanþarea aprobatã pentru
anul financiar 2017 ºi respectã pre-
viziunea bugetarã pentru anii finan-
ciari 2018 ºi 2019. În acelaºi timp,
este avutã în vedere respectarea þintei
asumate în Strategia Europa 2020
privind ponderea absolvenþilor de
învãþãmânt terþiar în grupa de vârstã
30-34 de ani.

Sunt prevãzute, în continuare,
locuri în învãþãmântul preuniversitar
ºi superior, cu finanþare totalã sau par-
þialã din bugetul Ministerului Educa-
þiei, pentru tinerii de origine românã
din Republica Moldova, pentru þãri
învecinate, diaspora, pentru cetãþeni
strãini, conform documentelor sem-
nate de statul român, precum ºi pen-
tru cetãþeni strãini care au dobândit
statutul de refugiat sau protecþie
subsidiarã pe teritoriul României.

De asemenea, sunt perpetuate
facilitãþile ºi locurile distincte pentru
tinerii romi care doresc sã urmeze
învãþãmântul preuniversitar liceal,
profesional sau postliceal, precum ºi
instituþii de învãþãmânt superior,
incluzând masterate ºi doctorate.

Cifra de ºcolarizare pentru învã-
þãmântul de stat se aprobã anual, prin
Hotãrâre de Guvern, cu cel puþin 6
luni înainte de începerea anului ºco-
lar.

Mihail Marinescu

Ministerul Educaþiei Naþionale a prezentat, la mijlocul
sãptãmânii treute, în cadrul unui eveniment  organizat la
Academia de Studii Economice din Bucureºti, intitulat
„Învãþãmântul universitar - prezent ºi viitor”, direcþiile de
acþiune privind asumarea opþiunilor majore ale educaþiei
ºi elaborarea proiectului de lege a educaþiei.

Ministrul Educaþiei Naþionale, Pavel Nãstase, a susþinut
cã se impun reglementãri flexibile ºi coerente pentru cadrul
general de organizare ºi funcþionare a Sistemului Naþional
de Educaþie. „Din cele 365 articole ale actualei legi, au
fost modificate 152, ceea ce reprezintã 41% din ansamblul
ei. De asemenea, din anumite puncte de vedere, legea
arãmas în urmã faþã de realitãþile economico-sociale

actuale. Prin urmare, o nouã lege trebuie sã impunã respon-
sabilitate, atât ºcolilor ºi universitãþilor, cât ºi  cadrelor
didactice, sã prevadã o mai bunã ºi permanentã pregãtire
a acestora, deoarece de priceperea ºi þinuta lor profesionalã
depinde în foarte mare mãsurã progresul elevilor ºi
studenþilor”, a declarat ministrul Educaþiei.

În acest sens a fost avansat ºi un calendar de lucru
cu urmãtoarele etape: aprilie - mai 2017 - realizarea unei
sinteze a consultãrilor anterioare, iunie - noiembrie 2017 -
evaluarea Sistemului Naþional de Educaþie (Starea Edu-
caþiei), noiembrie - decembrie 2017 - asumarea opþiunilor
majore ale educaþiei, ianuarie - februarie 2018 - elaborarea

proiectului noii legi a educaþiei (sub coordonarea unui
grup de lucru constituit la nivelul MEN), martie - mai 2018
- dezbateri publice ºi iunie -septembrie 2018 - dezbaterea
proiectului de lege în legislativ.

„Strategiile sectoriale ale Ministerului Educaþiei
Naþionale, orientãrile strategice identificate prin Proiectul
România Educatã ºi viziunea Academiei Române sunt
convergente cãtre un obiectiv comun: o educaþie de calita-
te. Cele trei instituþii îºi pot coordona eforturile, scopul
fiind comun ºi calendarele apropiate. De asemenea, dorim
sã avem o amplã dezbatere publicã, o largã consultare a
specialiºtilor, cadrelor didactice, elevilor, studenþilor,
pãrinþilor, societãþii civile, sindicatelor ºi patronatelor,

comunitãþilor locale. Decizia finalã, adicã
adoptarea legii, trebuie luatã în forul legis-
lativ, în parlament, indiferent de structura
lui ºi de alianþele constituite”, a conchis
ministrul Pavel Nãstase.

Prezent la aceastã reuniune a deci-
denþilor din învãþãmântul superior, pri-
mul-ministru al României, Sorin Grin-
deanu, a declarat cã, în contextul deselor
modificãri operate în actuala lege a edu-
caþiei (Legea nr. 1/2011), este nevoie
de o viziune coerentã, generalã, strate-
gicã a întregii societãþii asupra educaþiei
pe termen mediu ºi lung, asumatã de
toþi factorii guvernamentali ºi neguver-

namentali interesaþi. „Cred cã a venit timpul sã ne aºezãm
cu toþii la aceeaºi masã ºi sã gãsim acele soluþii care sã
ne permitã sã avem o legislaþie funcþionalã pe termen
lung, transparentã ºi predictibilã în acest domeniu. Avem
nevoie de o lege nouã, adaptabilã, concisã ºi cuprinzãtoa-
re, pentru ca reforma în domeniul educaþiei sã fie un pro-
ces adecvat unei societãþi bazate pe cunoaºtere, economie
de piaþã, competiþia valorilor ºi stat de drept. Pentru a
construi o «Românie competentã» avem însã nevoie de o
viziune pe termen lung - pânã în 2030, la care sã participe
toate forþele societãþii”, a afirmat premierul Sorin Grindeanu.

Au fost publicate rezultatele elevilor
participanþi la etapa judeþeanã a Olim-
piadei de ªtiinþe Socio-Umane 2017
(disciplinele culturã civicã, logicã, argu-
mentare ºi comunicare, psihologie, eco-
nomie, sociologie ºi filosofie). Competiþia
a avut loc la Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” din Ploieºti, pe 11 martie.

-La Culturã Civicã: menþiuni pentru
Miruna Zoicas ºi Andreea Dobre (C.N.
„Jean Monnet” Ploieºti) – nota 8,30,
Tiberiu Dumitru ºi Ioana Dinu (ªcoala
,,Sf. Vineri” Ploieºti) – nota 8,15, Andrei
Oprisescu Dulgheru ºi Daniel Hornea
(C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti) – nota 8.

-La Economie, o singurã menþiune,
pentru Ioana Ciutacu (C.N. „Nicolae
Grigorescu” din Câmpina) – nota 8,40.

-La Filosofie: premiul I pentru
Alessandra Ciufu (C.N. „Mihai Viteazul”
Ploieºti) – nota 9, iar menþiuni au fost
pentru Stefania Ioana Simionescu (C.N.
„I.L.Caragiale” Ploieºti) – nota 8,80,
Daiana Ana-Maria Soare (Colegiul
Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti) –
nota 8,40, Denisa Elena Sandu (Colegiul
Naþional Militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza)  - nota 8,20.

-La Logicã Argumentare ºi Comu-
nicare: premiul I pentru Cristian Nicolae
Turea (C.N. Militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza) – nota 9,60, premiul II pentru
Iulia Adriana Cresyda Gogan (C.N. „Nichi-
ta Stãnescu” Ploieºti) – nota 9,40,

O nouã lege a învãþãmântului, în vizorul
ministrului Educaþiei. A fost avansat ºi un

calendar de lucru cu mai multe etape

Mihail Marinescu

Cifrele de ºcolarizare pentru învãþãmântul
preuniversitar ºi superior de stat

în anul ºcolar/universitar 2017-2018

premiul III – Cãtãlina Olteanu (C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieºti) – nota 9,20,
Vasilicã-Dinu Oana-Teodora (C.N. „Mihai
Viteazul” Ploieºti) – nota 8,80, Andrei
Cezar Moarþi (C. N. Militar „Dimitrie
Cantemir” Breaza) – nota 8,20, Darius-
Valentin Enache (C.N. „Mihai Viteazul”
Ploieºti) – nota 7,90,  Alexandru Ghitun
(C.N. „I.L.Caragiale” Ploieºti) – 7,80.

-La Psihologie: premiul I – Andrei
Zãhãrescu (C.N. „Jean Monnet” Ploieºti)
– nota 9,80, premiul II – Luciana
ªtefania Stoica (C.N. „Nichita Stanescu”
Ploieºti) – nota 9,55, premiul III – Ioana-
Rebecca Pascu (Liceul Tehnologic
„Constantin Cantacuzino” Bãicoi) – nota
8,90, menþiuni au primit Adina Diaconiþa
(C.N. „Jean Monnet” Ploieºti) – nota
8,60, Ioana Apostolache (C.N. „Jean
Monnet” Ploieºti) – nota 8,40, Anca
Irimia (C.N. „Al.I. Cuza” Ploieºti) – nota
8,35,  Elena Cristina Plãiaºu (C.N.
„Nichita Stanescu” Ploieºti) – nota 8,15,
Oana Maria Andrei (C.N. „Mihai Viteazul”
Ploieºti) nota 8,10.

-La Sociologie: menþiuni au obþinut
Roxana Andreea Lupu (Colegiul Naþio-
nal „Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte) -
nota 9,  Andrei Lukacs (C.N. „Nicolae
Grigorescu” din Câmpina) – nota 8,50,
Georgiana-Veronica Maxim (C.N. „Mihai
Viteazul” Ploieºti) – nota 8,25.

Rezultatele etapei judeþene a
Olimpiadei de ªtiinþe Socio-Umane

Mihail Marinescu
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Prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii,
a semnat douã importante ordine de ministru:
un ordin de ministru privind modalitatea de sta-
bilire a preþului pe procedura de nevoi speciale
ºi un ordin de ministru cu privire la definirea ºi

verificarea implementãrii obligaþiei de serviciu
public. Conform noilor reglementãri, deþinãtorii
de autorizaþie de punere pe piaþã au obligaþia
sã garanteze permanent respectarea obligaþiei
de serviciu public prin asigurarea unui stoc
minim egal cu rulajul mediu lunar, pentru fiecare
medicament pentru care deþin autorizaþia de
punere pe piaþã în România.

Distribuitorii angro trebuie sã asigure per-
manent respectarea obligaþiei de serviciu pub-
lic prin   constituirea de stocuri asiguratoare
egale cu rulajul  mediu lunar, pentru fiecare
medicament pe care îl distribuie. De asemenea,
aceºtia au obligaþia de a onora orice comandã
justificatã primitã de la unitãþile sanitare ºi

farmaciile  cu care se aflã în relaþii contractuale,
în termenele de livrare. Unitãþile sanitare ºi far-
maciile au obligaþia sã transmitã comanda
justificatã cãtre distribuitorii angro cu care se
aflã în relaþii contractuale, cel puþin o datã pentru

fiecare distribuitor angro,
pânã la onorarea comen-
zii. Ministrul Sãnãtãþii a
cerut direcþiilor de specia-
litate din cadrul Ministe-
rului Sãnãtãþii ºi Agenþiei
Naþionale a Medicamen-
tului ºi Dispozitivelor Medi-
cale sã monitorizeze per-
manent situaþia rulajului
medicamentelor pentru
care s-au înregistrat dis-
funcþionalitãþi în aprovizio-
nare. Totodatã, prin Ordi-
nul de ministru care re-
glementeazã achiziþia
unor medicamente care

sunt procurate prin procedura de nevoi speciale
sunt introduse prevederi referitoare la termenele
ce trebuie respectate de instituþiile ºi structurile
cu atribuþii în domeniu în vederea îmbunãtãþirii
procesului de asigurare a accesului pacienþilor
la medicamente furnizate pentru rezolvarea
unor nevoi speciale.

De asemenea, în scopul de a asigura
accesul populaþiei la medicamente, se stabileºte
faptul cã în vederea achiziþionãrii medicamen-
telor pentru nevoi speciale, pentru care preþul
propus este mai mare decat preþul minim, Minis-
terul Sãnãtãþii poate aproba temporar preþul pro-
pus, pe perioada de valabilitate a autorizaþiei de
nevoi speciale.

Vitaminele din complexul B ar putea
reprezenta o mãsurã eficientã de protecþie contra
impactului negativ pe care îl are poluarea din aer
asupra organismului, potrivit unui studiu realizat
recent în Statele Unite, informeazã BBC, citatã de
revista Doctorul Zilei.

Cercetãtorii au descoperit cã doze mari de
suplimente cu vitamine din complexul B pot
”compensa în mod complet” daunele cauzate de
particulele foarte fine din atmosferã.

Cu toate cã impactul poluãrii din aer asupra
sãnãtãþii a devenit o cauzã a creºterii îngrijorãrii
oamenilor din toatã lumea, modul în care aerul
poluat acþioneazã în mod negativ asupra oamenilor
nu este încã pe deplin înþeles.

Conform Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS), peste 90% din populaþia lumii trãieºte în
zone în care poluarea aerului depãºeºte limitele
de siguranþã.

Unul dintre poluanþii consideraþi cei mai
periculoºi pentru sãnãtate este reprezentat de
materiile foarte fine respirabile — PM2.5 — având
particule cu un diametru de sub 2.5 micrometri.
Aceste particule complexe provin de la motoarele
diesel, sobele cu lemne ºi ca produs secundar al
reacþiilor chimice dintre alte gaze poluante. Având
circa 1/30 din grosimea unui fir de pãr uman,
fragmentele PM2.5 se pot depune adânc în
plãmâni ºi pot contribui la apariþia unor probleme
respiratorii ºi ale inimii, atât la persoanele tinere
cât ºi la cele în vârstã, precizeazã sursa citatã. De
asemenea, potrivit oamenilor de ºtiinþã, acestea
pot cauza modificãri asupra genelor
rãspunzãtoare de sistemul imunitar la nivel epige-
netic, oprindu-le sau pornindu-le ºi afectând “scutul”
natural de protecþie al corpului.

Oamenii de ºtiinþã au observat anterior, în
urma studiilor efectuate pe animale cã unii nutrienþi
pot stopa într-un anumit fel acest proces. În cadrul
cercetãrii recente, realizatã pe un numãr redus de
subiecþi, o echipã internaþionalã de oameni de
ºtiinþã a dorit sã afle dacã efectul nociv al expunerii
la concentraþii de PM2.5 poate fi atenuat prin

suplimentarea cu vita-
mine B — 2,5 mg de
acid folic, 50 mg de
vitamina B6 ºi 1 mg
de vitamina B12.

Zece voluntari au
fost expuºi mai întâi la
aer curat ºi au primit
un placebo pentru a le
fi mãsurate rãspunsu-
rile de bazã. Ulterior, ei
au fost testaþi cu doze
mari de vitamine B în
timp ce au fost expuºi la aer conþinând un nivel
mare de PM2.5.

Oamenii de ºtiinþã au descoperit cã o supli-
mentare a dietei cu vitamine din complexul B timp
de patru sãptãmâni a limitat efectul PM2.5 cu 28-
76% în zece zone genetice. În plus, ei au observat
o reducere similarã a impactului la nivelul ADN-
ului mitocondrial, regiuni celulare generatoare de
energie. Totuºi, cercetãtorii au recunoscut cã acest
studiu are numeroase limitãri, prin care numãrul
mic de subiecþi ºi cantitatea redusã de informaþii
cu privire la dozele de vitamine B declanºatoare
ale rãspunsului sesizat. ”Nu am folosit doze diferite,
iar cele pe care le-am utilizat au fost destul de
mari, peste doza sugeratã în mod normal în sarcinã.
(…) În acelaºi timp, însã, am observat acest efect
protector”, a declarat Jia Zhong de la Harvard School
of Public Health, care a condus studiul.

”Cred cã vitaminele B reprezintã o posibilã
speranþã de care ne putem folosi ca tratament
individualizat pentru a completa regulamentele
privind politica de minimizare a impactului poluãrii
din aer”, a completat Jia Zhong adãugând cã un
”studiu mai sofisticat este necesar a fi realizat ur-
gent în Beijing sau India ori Mexic pentru a se
observa dacã efectul protector este eficient ºi în
cazul celor care sunt expuºi în mod cronic (la
poluarea din aer — n.r.)”.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Consideri masajul o indulgenþã?
Poate. Însã aceastã tehnicã de rela-
xare are ºi o componentã de sãnãtate
– de la eliminarea durerii ºi inflamaþiei
pânã la reducerea stresului ºi anxie-
tãþii, iar toate aceste beneficii sunt
dublate de studii. Bogdan Begligiu,
terapeut la Centrul Holistic Tummo
Reiki, îþi spune care sunt cele mai im-
portante 6 rezultate pe care le vei ob-
serva dupã câteva ºedinþe de masaj.

„Statul pe scaun la birou, munca
în picioare, condusul pentru lungi pe-
rioade – astfel de activitãþi cotidiene
creeazã tensiune la nivelul muºchilor,
care odatã devenitã cronicã are efec-
te secundare atât la nivelul corpului,
cât ºi al minþii. Tensiunea muscularã
persistentã poate priva circulaþia sân-
gelui ºi a nutrien�ilor care ajung la
organe ºi þesuturi. Pe mãsurã ce þesu-
turile care acoperã muºchii devin mai
dense ºi mai puþin mobile, atât pos-
tura, cât ºi respiraþia este afectatã. Iar
toate aceste reacþii în lanþ contribuie
la probleme cronice hormonale, bio-
chimice ºi neurologice de tot felul. Aici
intrã în ecuaþie masajul care poate
întrerupe aceste ºabloane, ajutând
corpul sã-ºi regãseascã starea de
echilibru”, explicã Bogdan Begligiu
(www.tummoreiki.ro).

Masajul reduce
anxietatea

În 2004, un psiholog de la Univer-
sitatea Wisconsin–Stout a publicat o
meta-analizã prin care a concluzionat
cã persoanele care primesc masaj au

un nivel mai scãzut de anxietate de-
cât cele care nu recurg la un astfel
de tratament. O explicaþie ar fi ca ma-
sajul scade nivelul de cortizol din
corp, hormonul care declanºeazã
stresul.

Efecte pozitive
pentru durerile de

spate
În afarã de a scãpa de stres, ur-

mãtorul motiv pentru care oamenii
vin la masaj sunt durerile, în special
cele de spate. „Durerea fizicã este
sistemul de alarmã al corpului. Atunci
când avem o durere acutã, cum este
o arsurã sau un os rupt, durerea ne
spune cã ceva nu este în regulã. Însã
atunci când durerea este prezentã
în fiecare zi, cum se întâmplã cu du-
rerea de spate, aceastã alarmã în-
seamnã cã s-a stricat, iar masajul poa-
te reduce volumul acesteia sau chiar
o poate opri. Masajul Therapeutic
Relief pe care îl fac la centru pune
accent pe zonele încãrcate de tensiu-
ne, printr-o presiune controlatã, fiind
o terapie utilã persoanelor cu durere
cronicã”, adaugã Bogdan Begligiu.

Studiile indicã faptul cã masajul
întrerupe circuitul durerii, care circulã
prin fibre nervoase de diametru mic,
în timp ce masajul stimuleazã fibrele
nervoase cu diametru mare. Iar rãs-
punsul celor din urmã ajunge mai re-
pede la creier decât al celor mici, de
aceea senzaþia plãcutã a masajul
depãºeºte senzaþia durerii.

Alinã durerile
de cap

Tensiunea duce la dureri de cap,
de aceea masajul este indicat ºi în
aceste cazuri. „Existã anumite puncte
cheie în zona gâtului ºi umerilor care
odatã apãsate reduc durerea. În
shiatshu, o tehnicã de masaj în care
practicantul stimuleazã punctele de
presopunctura ale pacientului pentru
a calma durerea ºi stresul, aceste
puncte sunt folosite frecvent. Se con-
siderã cã presopunctura poate scurt-
circuita sarcomerii (unitãþile contrac-
tile reponsabile de contracþiile mus-
culare din celule) ºi astfel celulele se
relaxeazã, iar tensiunea muscularã
dispare”, completeazã Bogdan
Begligiu.

Rezolvã problemele
cu somnul

Lipsa somnului are efecte asupra
întregii biochimii a corpului, fãcându-
l mai vulnerabil la inflamaþii, imunitate
scãzutã ºi sensitivitate la durere. „Re-
laþia dintre durere ºi lipsa somnului
reprezintã un cerc vicios, întrucât cor-
pul nu reuºeºte sã se odihneascã pen-
tru a se vindeca. Recomand ritualul
Calm Mind, o terapie la nivelul capului,
umerior ºi spatelui prin care se deblo-
cheazã energia prin puncte de acu-
presiune. Terapeutul va folosi tehnici
speciale de masaj ºi respiraþie pentru
a reduce tensiunea ºi a liniºti mintea”.

Studiile aratã ca masajul poate
ajuta în echilibrarea somnului, mai
ales pentru pacienþii cu dureri croni-

ce. Masajul stimuleazã sistemul ner-
vos parasimpatic, responsabil de
stresul mental ºi fizic, astfel ca somnul
poate deveni mult mai odihnitor dupã
o ºedinþã de masaj.

Reduce
simptomele

depresiei
Poate pãrea greu de crezut cã o

tehnicã de manipulare a corpului
poate avea efecte asupra creierului.
Dar studiile confirmã acest beneficiu,
masajul crescând nivelul de seroto-
ninã, hormonul fericirii. Masajul încu-
rajeazã creierul sã secrete ºi dopa-
minã ºi oxitocina, hormoni care gene-
reazã sentimentele de bucurie ºi o
stare de bine.

Scade tensiunea
arterialã

Dat fiind efectele benefice asupra
corpului ºi minþii, dar ºi la nivelul stre-
sului, nu ar trebui sã fie o surprizã
faptul cã ºi inima se bucurã de pe ur-
ma masajului prin scãderea tensiunii
arteriale. Studiile aratã ca pe mãsurã
ce masajul influenþeazã benefic
sistemul nervos parasimpatic, acesta
restabileºte echilibrul biochimic dupã
un eveniment stresant.

„Înainte de existenþa medicamen-
telor ºi procedurilor chirurgicale, oa-
menii foloseau masajul sã trateze
absolut orice. Nu e de mirare cã ºi
astãzi atunci când ne lovim primul
instinct este sã ne masãm zona”,
adauga Bogdan Begligiu.

6 modalitãþi prin care masajul
îþi îmbunãtãþeºte sãnãtatea

Ministerul Sãnãtãþii a revizuit cadrul
legislativ pentru asigurarea necesarului

de medicamente pentru pacienþi

Efectul neaºteptat al complexului de vitamine B
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Program  Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”

Teheranul ºi Yalta trecuserã. Sãtui
de rãzboi, bucureºtenii aglomerau terase-
le ºi restaurantele, înnebuniþi sã petreacã
zi ºi noapte, de s-ar fi putut. Cercul Militar,
Nestorul, Cina ºi Capºa, toate restau-
rantele de pe Calea Victoriei erau, de la o
searã la urmãtoarea, neîncãpãtoare. La
ªosea, doamne de pe la ambasadele
occidentale, în þinute de aprilie, colindau
trotuarele, înainte de prânz, cu umbrele
de soare ºi dalmaþienii în lesã. În uniforme
apretate, domniºoarele aduceau din
cofetãriile una dupã alta, îngheþatele ºi
cafelele oferite de gentlemenii care, sã le
prindã din urmã, grãbeau paºii, preocupaþi
de þigarete ºi pipele mânuite ceremonios.

„Pe mâine searã, domnule!”, con-
veni Alice, în capãtul de sus al scãrilor, cu
mâna încã într-a ºefului ambasadei ame-
ricane, tip curtenitor, cu sex-appaile, la
per-tu cu musafira lui, de data asta între
patru ochi, în spatele uºilor moale capi-
tonate, din care parcã ieºise tot timpul,
cât au vorbit, un foarte plãcut miros de
parfum bãrbãtesc. „Lordul Hoare vã trans-
mite omagiile lui ºi se amuzã copios când,
în locul numelui dumneavoastrã, el spu-
ne baritonal: „Domniþaaa...! Vã rog sã
transmiteþi distinsului dumneavoastrã
frate, cãpitanul de aviaþie Bâzu Canta-
cuzino, admiraþia mea ºi a domnului gen-
eral Gunn – pe care, cu riscuri enorme, l-
a scos din þarã, prea-scumpã Alice Sturd-
za...!”, complimentã diplomatul, cu o
aplecare a bustului abia schiþatã. „Corect,
va trebui sã-nlocuiþi numele propriu rostit
deja, cu altul, gentlement Howard, anume
Lupoaie... Yes?”

Rãspunsul, la fel de scurt, cu semnul
mirãrii, pieri între privirile care se depãrtau
inundate de simþiri ºi gânduri secrete.

Ieºi în stradã. Treptele pluºate amorti-
zaserã paºii – urmãriþi de uitãturile meca-
nic rãsucite spre ºoldurile ei planturoase,
pe care se sprinijea bustul robust, ascuns
sub bluza din milanezã roºie. Nu scãpau
curiozitãþii tremurul sânilor, din despi-
cãtura lor se înãlþa grumazul parcã mode-
lat de Rodin. Din spatele portierei Fordului
sãu, de un albastru vãzduh, Bâzu,
surâzând, deschise cealaltã uºã, pentru
sora lui. Arãta precum „Femeia la treizeci
de ani” – vorba lui Balzac, din titlul ro-
manului tare plãcut primei lui soþii, din
care citise – nebunie pentru care i s-ar fi
luat brevetul – între Bãneasa ºi Floreºti,
capitolul cu pricina.

- Ce faci cu Micul Trianon, Alice?
- Ceea ce vei face tu cu Casa cu Lei,

iubitul meu frate!
- Cel mult cu „cetatea” de la Buºteni,

pentru cã n-am poftã sã mã lege nici o
moºie, de vreuna, ºtii cã sunt libertin...
Mã-ndoiesc cã vom mai fi stãpâni pe ele,
sovieticii i-au strâns cu uºa pe Groza ºi
pe Dej, sã confiºte averile „burjuilor”, sor-
meo. Mai greu va fi pentru mama noastrã,
Nadia e foarte îngrijoratã, ºtii cã þine la
„prinþesa noastrã moldavã”...

Strãbãteau, în timpul acestei conver-
saþii, Calea Victoriei. Palatul regal fusese
atins de bombe; hotelul Atenee Palace,
aproape distrus, pentru cã în camerele
lui ºezuserã mai toþi subalternii lui von
Killinger, lãsaþi aici de predecesorul lui,
Fabricius. Atehenul Român avea cupola
perforatã, de care atârna câteva capiteluri
ºi imense funze de acant.

- Vei fi scãpat vreo bombã pe-aici?,
spuse Alice tristã, privindu-se în retrovizoa-
re. Uite, palatul bunicului nostru pare
întreg, neatins... De-ar fi avut cum, mama
de mult l-ar fi vândut!

- S-a opus conu Jorj, deºi, ºtim amân-
doi, a refuzat orice înlesnire juridicã sã
devinã stãpânul oricãrui edificiu cantacu-
zin! Odatã am sã-l felicit pentru caracterul
sãu integru, dezinteresat de povara
proprietãþilor. Îi semãn, pot spune cu mâ-
na pe inimã, în povestea asta. Dar uitarãm
cã suntem plecaþi la Floreºti ºi ne-nvârtim
între Splai ºi Academie... Þi-ar plãcea
feldmareºalul acela? Uite cum care trage
de valizã, cine ºtie pe unde vrea sã se
aciuiascã...!

Din spatele Fundaþiei Carol, o patrulã
de câþiva ostaºi ruºi se nãpustirã peste
ofiþerul german plecat, se vedea cât de
colo, singur, fugit, fãrã ordonanþã. Trântit
pe asfalt, nemaþul rãmãsese lat. O droaie
de copii înconjrarã trupul acestuia, smul-
gându-i epoleþii, insemnele de pe revere
ºi piept. Un sergent de stradã fluierã repe-
tat ºi mica hoardã se risipi ciuºditã.

- Maestrul a cântat asearã la Dalles,
cred cã ºtii.

- ªtiam, însã am fost la Asociaþie, ai
uitat cã fac parte din comitetul Femeilor
Ortodoxe! O invit pe Nadia, prin tine, sã
facã parte din organizaþia asta, pentru cã
o ºtiu miloasã, la noi s-au pliat cucoane
de la Crucea Roºie. Cred cã ºtii câþi morþi
ºi ce de rãniþi au adunat de pe unde cãzu-
rã atâtea bombe, cã zbori zilnic peste
Capitalã...

Tramvaiele ºi autobuzele merg
anevoie, pe bulevardul Brãtianu au apãrut
din nou tancurile sovietice, cu soldaþii
cocoþaþi pe turele, cãrora femeile, una
lângã alta, le aruncã flori ºi le zâmbesc
provocatoare.  Spre ora prânzului – ora de
vizitã a Alicei la Asociaþie, vacarmul
înãbuºe strada, zãpuºeala e deja la vârf.
Sã aºtepte onorabilele doamne pânã se
va întoarce din vizita incognito la mama
ei ºi-a fratelui sãu – cãruia, rugãmintea
s-o ducã întra-colo îi atrage atenþia tocmai
când, brusc, stopul cade pe roºu. În fine,
e ceva normal babel-ul în miºcarea aido-
ma unui fluviu, în sus ºi în jos. Mulþi mili-
tari se-aruncã de pe blindaj ºi cuprind cu
braþele, la întâmplare, femeile pe care le
sãrutã cu disperare. Tipele chicotesc,
unele îi resping, dar cele mai multe se
lasã îndelung gurã pe gurã, înroºindu-se-
n obraji.

Doamna Maruka stã în ºezlong,
relaxatã, pe gânduri, deºi citeºte o carte
cãreia Alice încearcã sã-i descopere titlul.
Prin uºa întredeschisã, sunetele pianului,
repetate, oprite, luate de la capãt din nou,
altfel, cu pauze prelungi, „spun” cã iubirea
mamei sale lucreazã, compune – corect
zis. Apariþia ei o surprinde. Închide cartea
– ºi astfel aflã ce citeºte „scumpa ei
maman”, de cine e scrisã.

- Chiar nu te-ai lecuit de mastodontul
ãsta, mamã?, replicã Alice, luând loc pe
un scaun cu emblema Cantacuzinilor. –
De ce faci asta faþã de Pynx?

- Ei, l-a tolerat el, cu el sub acelaºi
acoperiº, acum trãim amândoi din
amnitiri... Vreau sã-i cunosc gândirea –
aceea de filozof, a fost bãrbatul meu
providenþial, Pyanx ºtia bine povestea asta,
mi-a acceptat-o fãrã reproº...

- Gentlemen, mamã, caracter gene-
ros...! Nu l-am crezut în stare de o aºa
puternicã îngãduinþã! Cum vine asta –
sã te culci cu amantul, când în cealaltã
încãpere, soþul tãu legitim e viu, treaz-
nemâncat !?! Zãu, eu nu te credeam în
stare de un aºa „sacrificiu”!

Bâzu apãru ceva mai târziu. Mirosea
a tutun englezesc, un soi din care mulþi
colegi ai lui prizau cu o plãcere uimitoare.
Era în costumul civil, ca de obicei desche-
iat la hainã, albul cãmãºii înãlþându-i ac-
centuat bustul. Se aplecã sã atingã dosul
palmelor mamã-sii, dar ecourile pianului
îi smulse câteva semne fãcute cu capul
sãu frumos, leit al Marukãi, de îngrijorare.
Prinþesa moldavã dãdu din mâini, a „nu-i
nimic!”, el – cu ale lui, noi – cu ei ºi ale
noastre.

- V-au aprobat plecarea în America,
maman?

- Cu chiu cu vai! Doamna Pauker l-a
mustrat de la obraz, pe Groza! „Burjuii
ãºtia, mã Petricã, sã-i laºi plece, când ai
nevoie de ei sã-þi cultive clasa muncitoa-
re?” Acum, Pynx compune pentru turneul
care ne-aºteaptã, Tinele! Plecãm! ªi nu
cred cã ne mai întoarcem curând. Aveþi
grijã de palatele ºi moºiile noastre... Par-
don, ale voastre...! Dar ia loc, te rog, sã
stãm la masã cu toþii, la masã, ai sã vezi
ce bucuros o sã fie Pynx!

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Joi, 23 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –

„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”, texte de Cornel Udrea. Regia:
Marcela Þimiraº. Cu: Aurelian Temiºan, Nico, Mihaela Duþu, Romeo
Zaharia, George Cãpanu, Mãdãlina Cernat, Rodica Alexandru, Rob-
ert Oprea, Andrei Madan, Petty Musa; Baletul Majestic: Irina Mãcinic,
Ioana Olaru, Oana Humelnicu, Tatiana Dor, Robert Anton, Lucian
Vasilescu, Ionuþ Mãcinic, Vlada Ciulei, Oana Hanganu, Soliºti balet:
Loredana Bãdica ºi Rãzvan Hanganu. Orchestra Majestic: Cristian
Florea, Aurel Anastasiu, Ionuþ Liþã, Laurenþiu Matei, Ilie Staniºte,
Ciprian Corniþa, Paul Constantin, Aurelian Constantin.

Duminicã, 26 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
– „Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”, de Eugene Nacht-Stroe. Regia: Eugene Nacht-

Stroe. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Firfiricã), Mirel Mâneru
(Catache Glonþ), Ion Radu Burlan (Mircea), Dana Vulc (Elvira),
Manuela Alionte Frâncu (Nuþi), Rodica Alexandru (Lucreþia),
Mihaela Duþu (Coana Chiþa), Marian Despina (Boxerul), Petty
Musa (Mitzuko), Gabi Sandu (Lina).

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Marþi, 21 Martie, ora 11:00, Miercuri, 22 Martie, ora

10:00, Joi, 23 Martie, ora 10:00   - Cercul Militar – ; Duminicã,
26 Martie, ora 11:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu -  „Cai„Cai„Cai„Cai„Cai
verzi pe pereþi”verzi pe pereþi”verzi pe pereþi”verzi pe pereþi”verzi pe pereþi”, adaptare de Gabriel Apostol dupã Viorica
Huber. Regia: Gabriel Apostol. Distribuþia: Lucian Orbean, Ana
Maria Orbean, Carmen Bogdan, Cãtãlin Rãdulescu, Lizica
Sterea, Nelu Neagoe, Paul Niculae.

Prof. dr. muzicolog Alexandru
Bãdulescu a scris o nouã ºi memora-
bilã paginã în Istoria Muzicii româ-
neºti, duminicã / 12 martie 2017, sub
cupola Casei muzeale „Paul Cons-
tantinescu”, unde, alãturi de un devo-
tat public meloman, domnia sa a
celebrat împlinirea a o sutã de ani de
la naºterea pianistului Dinu LIPATTI.

Meteorul
Dinu Lipatti a strãlucit pe firma-

mentul pianisticii continentale, graþie
geniului cu care s-a nãscut – la 19
martie 1917, în Bucureºti, geniu pe
care l-a etalat cu forþa orbitoare a
fulgerului, timp de 33 de ani, pânã în
ziua de 2 decembrie 1950 – când
traiectoria pãmânteanã a acestui
meteorit s-a frânt definitiv, sub cerul
Genevei! Destinul l-a ales pentru a
scutura lume de lenea ºi rãutatea în
care se complace de secole, sã îi
descopere dumnezeiasca frumuseþe
care se ascunde uneori în ea,
MUZICA, lãsându-ne-o, cu dovezi
uimitoare, în dramaticul memento:
„Nu vã serviþi de muzicã, ci serviþi-o!”.

33 de clipe
... Acei nepereche 33 de ani, odatã

cu lumina zilelor ºi întunericul nopþi-
lor – „treci zi, treci noapte / apropie-
te moarte!” –, inexorabilul adagiu a
mãsurat, cu necruþãtorul lui metro-
nom, viaþa lui Dinu Lipatti! „N-am timp
sã–þi scriu scurt!” – sintagmã de care
mã folosesc aici, pentru a-i specula
esenþa în ceea ce priveºte acelaºi
raport, la scara vieþii – de stea cãzã-
toare – a lui Dinu Lipatti, care a sporit
tezaurul muzicii culte naþionale ºi
mondiale, cu opera compusã într-o
scãpãrare solarã. Spicuim: Sonatina
pentru pian / 1932, Sonatina pentru
vioarã ºi pian / 1933, Suita simfonicã
Gipsies / 1934, Fantezia pentru pian,
violinã ºi violoncel / 1936, Concertino
în stil clasic / 1937, Simfonia concer-
tantã, Suita pentru douã piane /
1938, Improvizaþie pentru violinã,
violoncel ºi pian, Trei nocturne pentru
pian, Introducere ºi Allegro pentru
flaut solo, Trei dansuri româneºti,
Concert pentru orgã ºi pian / 1940,
O sonatinã, Cinci cântece pe versuri
de Verlaine, Fantezia pentru orgã ºi
pian / 1941, Trei dansuri româneºti
pentru douã piane / 1943, Cântece
pentru pian ºi voce, pe versuri de

Rimbaud, Eluard ºi Verlaine / 1945.
Li se alãturã transcripþiile dupã
Scarlatti, Albeniz ºi Bach.

Binecuvântaþi
Ne-au devenit familiare fotogra-

fiile în care marele George Enescu a
fost imortalizat lângã pe atunci
puºtanii Yehudi Menuhin (în 1931)
ºi Dinu Lipatti (în 1921) – amândoi
viitori virtuozi ai arcuºului ºi ai
claviaturii. Primul copil al lui Theodor
Lipatti ºi soþiei lui, Ana, Dinu primeºte,
în celebra fotografie, „botezul artei”.
Îl primeºte prin coroniþa din flori natu-
rale, aºezatã pe creºtetul „scumpului
Dinu, Dinuleþ, Dinuþ” (diminutivele
Mamei lui), din mâna dumnezeiascã
a lui George Enescu, pe atunci, im-
berbul zeu pentru „felina” Maruka
– prinþesa moldavã coborâtoare din
neamul boierilor Rosetti-Tescani, soþia

ministrului Justiþiei în guvernul con-
servataor al epocii, Mihai Cantacu-
zino, un Enescu la 30 de ani în plinã
glorie muzicalã, naºul viitorului pia-
nist, cu toate cã, la dorinþa pãrinþilor,
micul artist, finul, þine o vioarã în
mânuþele lui.

Posteritatea
Faima nefericitului pianist Dinu

Lipatti a cucerit Europa, jurnaliºti ºi
publicaþii europene titrând laude
dintre cele mai rezistente prin vreme

ºi vremuri. În România: „Sâmbãtã
seara, 9 noiembrie (1936), maestrul
Enescu a dat o searã de sonate cu
tânãrul pianist Dinu Lipatti. Lipatti este
un mare talent. Pianist, el posedã tot
ce-i trebuie pentru a deveni un virtuos
celebru: o frumoasã tehnicã, dicþiune,
stil” (În „La Moment”, Cella Delavran-
cea). În Franþa: „... ªi totuºi, tânãrul
Dinu Lipatti, care era cu totul necu-
noscut publicului parizian, a întrunit
aici ºase rechemãri entuziaste (...).
Timpul ºi spaþiul ne lipsesc astãzi
pentru a vorbi de Sonata în fa diez
minor aºa cum se cuvine.(...) Fãrã în-
doialã cã trebuie un Lipatti ca sã o
cânte” (Paris, „Le Monde Musical”,
martie 1935, Mangeot). „...Tot român
ºi, dacã e sã dãm crezare renumelui,
la fel de remarcabil compozitor ca ºi
pianist, virtuosul zilei, Dinu Lipatti a
cântat cu mare autoritate, solidã ºi

strãlucitã tehnicã,
Concertul în mi de
Chopin” (Paris, „La
Page Musicale”, 17
ianuarie 1939, P. de
St.). În Elveþia:
„Cortot are dreptate:
Dinu Lipatti este
unul din cei mai
mari de mâine ºi
chiar de astãzi. (...)
pianistul a desfãºu-
rat o tehnicã, o forþã
incomparabilã în
serviciul unei inteli-
genþe constructive
pe care ar putea sã

i-o invidieze destui maeºtri mai expe-
rimentaþi”. (În „La Tribune de Gene-
ve”, 30 octombrie 1935) În Italia:
„...tehnicã transcendentã... sensibili-
tate de artist... execuþie strãlucitã” (În
„Il Messagero”, 29 ianuarie 1938).

Nobleþea
obligã

Într-un asemenea moment ju-
biliar, douã embleme al muzicii instru-
mentale româneºti au celebrat eveni-
mentul centenar: maestrul violoncelist
Dan Cavassi, ºef de partidã în Orches-
tra simfonicã naþionalã „George
Enescu” ºi maestrul pianist concertist
Viniciu Moroianu. Interpretãrile – de
mare virtuozitate, au fost urmãrite ºi
aplaudate apoi frenetic, îndelung, de
public. În execuþia distinsului pianist
Viniciu Moroianu am audiat douã
lucrãri pentru pian, de Dinu Lipatti:
Fantezia op. 8  ºi Sonata romanticã.
Împreunã, domnii Vinicu Moroianu ºi
Dan Cavassi au interpretat Sonata a
IV-a, de Beethoven, Adagio ºi Allegro
de Schumann ºi nemuritorul Dans
þãrãnesc al blejoianului nostru, Cons-
tantin Dimitrescu.

UUUUUn centn centn centn centn centenar pianisenar pianisenar pianisenar pianisenar pianistic:tic:tic:tic:tic:

DINU LIPATTI

Serghie Bucur

PianistulPianistulPianistulPianistulPianistul
ViniciuViniciuViniciuViniciuViniciu
MoroianuMoroianuMoroianuMoroianuMoroianu

VioloncelistulVioloncelistulVioloncelistulVioloncelistulVioloncelistul
Dan CavassiDan CavassiDan CavassiDan CavassiDan Cavassi
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Investitorii pe piaþa de capital ºi-au dublat,
în euro, investiþiile, în cinci ani, randamentul
brut fiind de 97%, din 14 pieþe analizate Româ-
nia situându-se pe locul al doilea din acest punct
de vedere, a declarat sâmbãtã, la Forumul inves-
titorilor individuali, Lucian Anghel, preºedintele
Bursei de Valori Bucureºti.

“Românii ºi-au dublat, în euro, investiþiile în
cinci ani. Randamentul este de 97% în euro,
luând în calcul ºi dividendele. Am analizat 14
indici regionali, i-am transformat în euro, con-
form datelor Bloomberg, ºi comparãm mere cu
mere, fiindcã degeaba comparãm zloþi cu lei,
cu coroane ceheºti, cu forinþi ºi cu euro. (...) Noi
suntem o piaþã atipicã. Este în avantajul dumnea-
voastrã ca investitori faptul cã noi avem divi-
dende foarte mari. Dintre cele 14 pieþe analizate,
indici principali, suntem pe locul doi în cinci ani
de zile: 97%, aproape dublare, în euro, în ultimii
cinci ani. Am depãºit Germania, indicele DAX,
am depãºit Ungaria, am depãºit Franþa, ºi din
aceºti indici, doar România, Croaþia ºi Germania

au avut permanent randamente pozitive an de
an, ceea ce nu este puþin lucru. Când am com-
parat România cu Polonia ºi am spus 6-0, am
zis cã ne-au bãtut la fotbal rãu de tot. (...) La
rulaj bat întreaga Europã. Volumul rulajului pe
bursa din Varºovia, dacã adunãm volumul
rulajului pe bursa din Viena, plus, Budapesta,
plus Praga, plus Bucureºti, plus Sofia, plus
Zagreb plus ce vreþi dumneavoastrã , tot nu îi
ajungem. Îi bat pe toþi la rulaj. La randament au
avut doar 15%. Noi 97%”, a explicat Anghel.

Acesta a subliniat cã pentru investitori ceea
ce conteazã foarte mult este randamentul ºi
nu rulajul bursei. “Pentru investitori sau poten-
þiali investitori, ce conteazã foarte mult, în opinia
mea, ar fi randamentele. Faptul cã rulajul variazã
în jur de, undeva, 8 milioane euro zilnic nu cred
cã vã intereseazã atât de mult pe dumneavoas-
trã ca persoane fizice investitori în aceastã piaþã
de capital. Ce vã intereseazã cel mai mult este
cât câºtigaþi. De asemenea, este important de
comparat mere cu mere, ar fi bine sã comparãm

nu doar evoluþia acþiunilor, ci sã adãugãm ºi
dividendele, fiindcã dumneavoastrã câºtigaþi
inclusiv dividende, ºi aici vã recomand sã ur-
mãriþi indicele BET-TR, care include dividendele.
Exemplul cel mai bun: anul trecut preþul acþiu-
nilor a crescut, la indicele BET, al principalelor
10 companii, creºterea preþului a fost de undeva
la 1,5%. Dar, dacã adunãm dividendele, care
sunt, conform unor analiºti, printre cele mai ridi-
cate din lume, ajungem undeva la 10% ran-
dament, brut. Din acesta se scad o serie de
costuri. De asemenea, este foarte important de
analizat cu atenþie pe termen mai lung. De foarte
multe ori ºtirile negative se vând foarte bine ºi
de foarte multe ori presa, când a scãzut BET
cu 0,5%-1%, comenteazã acest lucru. Rareori
se comenteazã cã acel indice a crescut cu 0,8%-
1%. Aceste volatilitãþi sunt cumva normale în
piaþa de capital”, a mai spus preºedintele BVB.

Acesta a subliniat cã în momentul de faþã
valoarea acþiunilor a depãºit-o pe cea de dinainte
de crizã, investiþia pe bursã reprezentând o
alternativã mai bunã de plasament decât cea
în imobiliare. “În acest moment, acþiunile au
depãºit valoarea lor înainte de crizã. Practic, au
recuperat acest nivel, ca preþ. Trebuie sã nu
uitãm sã adãugãm dividendele, ceea ce aratã
cã a fost o investiþie bunã. Preþul apartamentelor,
dacã ne uitãm, încã nu a recuperat nivelul de
dinainte de crizã. Practic, investiþiile în acþiuni
au reprezentat o alternativã mult mai bunã de
plasament”, a spus Anghel.

El a mai semnalat cã dividendele vor rã-
mâne la un nivel relativ ridicat în urmãtorii ani.
Astfel dacã se discutã de un dividend mediu
de 7%, se poate considera cã este o investiþie
cu un capital protejat de pânã la 7%. “Dacã
preþul acþiunii ar scãdea undeva pânã în 7%,
dividendul mi-ar acoperi acest lucru, practic nu
aº pierde ca investitor. Evident, dacã acest divi-
dend rãmâne consistent ºi în anii urmãtori. Dacã
am o scãdere de 15% a preþului acþiunii este
altceva. Dar dacã am scãdere de 1%, dividendul
mã aduce la plus. Trebuie sã privim randa-
mentul luând în calcul dividendul”, a explicat
oficialul BVB.

FMI recomandã autoritãþilor române sã
protejeze anvelopa veniturilor, sã majoreze într-
un ritm moderat salariile ºi pensiile ºi, pe termen
mediu, sã aibã ca obiectiv un deficit de 1,5% din
PIB pentru a reconstrui rezerva financiarã (buffer).
Aceste obiective pot fi îndeplinite prin reducerea
deficitului la aproximativ 2,3% din PIB în 2017 ºi
la 2% din PIB în 2018, se aratã într-un comunicat
al FMI remis vineri AGERPRES.

Consolidarea pe termen mediu ar trebui sã
fie sprijinitã de reforme care sã îmbunãtãþeascã
eficacitatea sectorului public, considerã FMI.

Obþinerea unei creºteri sustenabile mai
ridicate va fi dificilã fãrã eforturi mai solide de
majorare a eficienþei investiþiilor ºi de reformare
a întreprinderilor de stat. Calitatea infrastructurii
din România este printre cele mai scãzute din
Uniunea Europeanã, apreciazã FMI. Existã o
necesitate vitalã pentru întãrirea instituþiilor care
fac investiþii publice, pentru a utiliza complet
fondurile europene ºi pentru a îmbunãtãþi
calitatea investiþiile finanþate din surse interne.

Recentele eforturi de a finaliza desemnarea
autoritãþilor de conducere ºi progresele înregistra-
te în verificarea eligibilitãþii proiectelor finanþate
de UE sunt binevenite ºi trebuie sã continue, se
aratã în raportul instituþiei financiare internaþio-
nale care cuprinde concluziile misiunii periodice
de evaluare realizatã în România. În acest sens,
FMI recomandã consolidarea pregãtirii marilor
proiecte de infrastructurã.

De asemenea, îmbunãtãþirea performanþei
întreprinderilor de stat este esenþialã pentru spo-
rirea eficienþei economiei ºi îmbunãtãþirea calitã-
þii investiþiilor publice. Autoritãþile ar trebui sã revi-
goreze programul de privatizare blocat ºi sã res-
tructureze companiile de stat, pentru a ajuta la
îmbunãtãþirea generalã a performanþelor lor finan-
ciare ºi la reducerea arieratelor, considerã FMI.

În plus, apreciazã FMI, numirea unor profe-
sioniºti la conducere ºi în consiliile de administraþie
ar trebui sã continue, în concordanþã cu principiile
recent adoptatei Legi a guvernanþei corporatiste.
Bãncile ar trebui sã nu intre sub incidenþa acestei
legi, deoarece fac deja obiectul unei legi
specializate a guvernanþei corporatiste.

Guvernul preconizeazã crearea unui fond
suveran de investiþii pentru a sprijini investiþiile.
FMI recomandã ca acest fond sã fie bazat pe
cele mai bune practici internaþionale legate de
numirea conducerii, de transparenþã, de auditare,
de selectare a proiectelor de investiþii ºi de folosire
a garanþiilor de stat pentru a minimaliza poten-
þialele riscuri fiscale, se aratã în comunicatul
instituþiei financiare internaþionale.

Modificãrile succesive de legislaþie au fãcut ca structura bugetului sã fi una rigidã, care face
mai puþin faþã ºocurilor ºi vulnerabilitãþilor care pot apãrea, a declarat vineri, Reza Baqir,
ºeful misiunii FMI pentru România, într-o conferinþã de presã.

“Vreau sã spun cã reducerile succesive de impozite ºi taxe ºi mãsurile succesive de majorare a
pensiilor ºi salariilor pe seama investiþiilor publice au condus la un buget ce are o structurã mai puþin
flexibilã care poate face faþã mai puþin ºocurilor ºi vulnerabilitãþilor ce pot apãrea. Este comparativ mai
uºor sã reduci impozite ºi taxe dar este mult mai greu sã le majorezi. La fel, este mai uºor sã creºti
salariile în sectorul public dar mult mai greu sã le reduci”, a spus Baqir.

Potrivit acestuia, nu mai existã spaþiu pentru alte reduceri de impozite ºi taxe dacã scopul este sã
se menþinã flexibilitatea bugetului. “Obiectivul menþinerii prudenþei fiscale ar fi cel mai bine realizat
acordându-se atenþie discuþiilor pe tema legii salarizãrii unitare ºi a îmbunãtãþirii calitãþii altor cheltuieli,
cum ar fi cele care se fac la nivel regional, sume transferate de la bugetul de stat cãtre regiuni”, a mai
arãtat oficialul FMI.

Conform modificãrilor Codului fiscal, de la 1 ianuarie 2017 cota TVA a fost redusã la 19%, cota
impozitului pe dividend a scãzut la 5% ºi au fost eliminate taxa pe construcþii speciale ºi supra-acciza
pentru carburanþi. De asemenea, a fost eliminat plafonul pentru contribuþiile la pensii (CAS) ºi sãnãtate
(CASS), care fusese stabilit la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

Lucian Anghel (BVB): Românii ºi-au dublat investiþiile
în 5 ani; suntem pe locul II din 14 pieþe analizate

Pentru a reconstrui rezerva financiarã,

FMI recomandã pe
termen mediu un deficit

de 1,5% din PIB

Baqir(FMI):
„Nu mai existã
spaþiu pentru

reduceri
de impozite”

Piaþa muncii din România reprezin-
tã o coabitare stranie între surplus ºi pe-
nurie, fapt care creeazã excedente ºi
deficite, este de pãrere Daniel Dãianu,
membru în Consiliul de supraveghere
al Bãncii Naþionale a României (BNR),
într-o opinie publicatã pe blogul institu-
þiei.  “Un echilibru precar priveºte piaþa
muncii, tot mai tensionatã din cauza
migraþiei, nepotriviri între ofertã ºi cerere,
îmbãtrânire etc. Existã în aceastã piaþã
o coabitare, stranie ar spune unii, între
surplus ºi penurie. Excedentele ºi defi-
citele nu se compenseazã automat, ne-
existând fungibilitate între resurse. ªi în

alte economii emergente europene
existã presiune de creºtere a salariilor
în sectoare cu penurie acutã. Privind
starea acestei pieþe, sunt de semnalat
deficienþe ce împing salariile în sus ca
tendinþã, o structura dualã cu sectoare
unde valoarea adaugatã este mai ridi-
catã - aici fiind posibile salarii mai înalte
ºi sectoare cu numeroase firme autohto-
ne, unde productivitatea este mai degra-
bã scãzutã, ºi creºterea salariilor (salariu-
lui minim) loveºte firmele unde produc-
tivitatea muncii este micã”, aratã Dã-
ianu.  Potrivit acestuia, ponderea muncii
în PIB este în România la coada cla-
samentului în UE (31-32%).

Valoarea plãþilor restante ale firmelor din România cãtre
furnizori s-a ridicat, în 2016, în jurul sumei de 56 de miliarde
de lei, cuantum aproximativ identic cu cel raportat în anul an-
terior, în timp ce numãrul firmelor cu restanþe la furnizori era
de 76.893, aratã datele unei analize de specialitate, datã
luni publicitãþii. Potrivit sursei citate, plãþile restante la furnizori
s-au ridicat, în 2015, la 56,5 miliarde de lei, în scãdere uºoarã
faþã de cei 57,8 miliarde de lei raportaþi, aproape identic, în
anii 2013 ºi 2014. În acest context, datele preliminarii aratã
cã, în 2016, în pofida mãsurilor de relaxare fiscalã ºi a creºterii
economice bazatã în principal pe consum, nivelul plãþilor
restante s-a situat în jurul aceluiaºi nivel din anul anterior.

Statistica relevã, de asemenea, cã 76.893 de companii
(12% din numãrul total de firme din România) raportau anul
trecut plãþi restante la furnizori, acestea reprezentând 33%

din cifra de afaceri totalã din economia româneascã.  Din
suma totalã a plãþilor restante, aproape jumãtate aparþine
firmelor cu capital integral românesc (25,6 miliarde lei), urmate
de companiile strãine (11,95 miliarde lei), cele cu capital mixt
(7,95 miliarde lei) ºi cele de stat (7,33 miliarde lei), relevã
datele analizei întocmite de KeysFin. Totodatã, totalul plãþilor
restante în economie, mai mici de un an, care include ºi datoriile
la bugetul de stat, a fost, în 2015, de 268,8 miliarde de lei.
„Avem de-a face cu un comportament înrãdãcinat în economie,
de un tip de supravieþuire financiarã imprimat de provocãrile
unui sistem economic fluctuant, vãduvit de finanþare, cu un
capital redus ºi extrem de sensibil la evoluþia cadrului fiscal. În
multe cazuri, în principal în domeniul întreprinderilor mici ºi
mijlocii, sã amâni o platã sau mai multe cãtre furnizori þine de
asigurarea financiarã pentru continuarea activitãþii.

Dãianu (BNR): Piaþa muncii
din România reprezintã o coabitare

stranie între surplus ºi penurie

12% din firme raportau plãþi
restante la furnizori, în 2016



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Descãlecaþi în Carpaþi;

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare;
13:00 Adevãruri despre trecut (r);
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Convieþuiri (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfct (live);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:30 Perfect imperfect ®;
02:45 Telejurnal (r);
03:30 Pro Patria (r);
03:55 Descãlecaþi în Carpaþi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Pescar hoinar;
08:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
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 Poate nu ºtiai;
15:30 „În culise” (f);
17:40 „Preþul trãdãrii”;
18:40 5 minute de istorie;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:10 „Ceasornicul din Saint-Paul” (f);
22:10 „Conspiraþia mondialã” (f);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 „Conspiraþia mondialã” (r);
03:10 Pescar hoinar (r);
03:40 E vremea ta! (r);
03:52 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 „Las fierbinþi” (r);
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);
11:10 Prietenii de la 11;

13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:30 „Capcanã pentru pãrinþi” (f);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Capcanã pentru pãrinþi” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Safari” (f);
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Inamicul din adâncuri”

(r);
14:15 „Elmo în Grouchland” (r);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Cheia” (f);
20:30 „Alertã de gradul 5" (f);
22:30 „360" (f);
00:45 „Adele: Capitolele 1 ºi 2" (f);
04:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã di-
verse lucruri?
07:26 Ce ar putea merge

rãu?;
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Cele mai ciudate fenomene;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 NASA: Cazuri neelucidate;
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Cele mai ciudate fenomene;
14:38 Ce ar putea merge rãu?;
15:26 ªtiinþa sporturilor;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Cele mai ciudate fenomene;
17:50 Ce ar putea merge rãu?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cosmosul;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Cele mai ciudate fenomene;
22:00 Cosmosul;
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Descãlecaþi în Carpaþi;

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 Oameni ca noi;
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Aczente (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Doar sã gustaþi;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 România 9 (r);
01:23 Perfect imperfect (r);
02:40 Telejurnal (r);
03:30 Doar sã gustaþi.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 Naturã ºi aventurã (r);
08:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
08:40 „Preþul trãdãrii” (r);

10:10 Femei de 10, bãrbaþi de zece (live);
11:30 Teleshopping;
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);
15:30 „Potcoava de piatrã” (f);
17:30 5 minute de istorie;
17:40 „Preþul trãdãrii” (s);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
19:45 Sport (live);
20:10 „Crima de la etajul 13" (f);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Conspiraþia mondialã” (f);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 „Conspiraþia mondialã” (r).

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

14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Ai noºtri” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Lista neagrã” (r);
01:00 „Las fierbinþi” (r);
02:00 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 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:30 Next Star;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Mihai Viteazul” (f).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Cheia” (r);
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Alertã de gradul 5" (r);

14:15 „Safari” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Zathura – O aventurã spaþialã”
(f);
20:30 „Kung Pow!: Puterea pumnului” (f);
22:15 „Sfidarea” (f);
00:45 „Kung Pow!: Puterea pumnului” (r);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Cele mai ciudate
fenomene;

09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 ªtiinþa sporturilor;
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Cele mai ciudate fenomene;
14:38 Ce ar putea merge rãu?;
15:26 Adevãrul despre Terra;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Cele mai ciudate fenomene;
17:50 Ce ar putea merge rãu?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum se fabricã mâncarea?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Cele mai ciudate fenomene;
22:00 Cum se fabricã mâncarea?
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Descãlecaþi în Carpaþi;

09:30 Teleshopping;
09:50 Discover România;
10:00 Ediþie specialã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 MAI aproape de tine;
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Mediatorii;
18:30 Vorbeºte corect!;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
21:00 Ediþie specialã;
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Ediþie specialã (r);
01:25 Perfect imperfect (r);
02:40 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
08:00 În culise;
08:30 Pofticioºi, la cratiþã! (r);
09:00 “Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 – best of;
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);
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:30 „Preþul trãdãrii”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
19:45 Sport;
20:10 „Muschetarul” (f);
22:00 Gala umorului;
23:10 „La graniþa legii” (f);
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 „La graniþa legii” (r);
04:40 Poate nu ºtiai;
04:50 Mic dejun cu un campion (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 “Condamnaþii” (f);
01:45 Ce spun românii? (r);
03:30 Vorbeºte lumea (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:15 Prienetii de 11;;

13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:30 „Furios ºi iute: Tokyo Drift” (f);
23:30 iUmor (r);
01:00 „Furios ºi iute: Tokyo Drift” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Cheia” (f);
14:15 „Zathura – O aventurã

spaþialã” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Un semn invizibil” (f);
20:30 „Artistul” (f);
22:30 „Banii” (f);
00:30 „Artistul” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Ce ar putea merge

rãu?;
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Cele mai ciudate fenomene;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Cosmosul;
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Cele mai ciudate fenomene;
14:38 Ce ar putea merge rãu?
15:26 Cum se fabricã mâncarea?;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul despre Terra;
17:50 Ce ar putea merge rãu?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cazuri neelucidate;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Cele mai ciudate fenomene;
22:00 Cazuri neelucidate;
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cazuri neelucidate.

TVTVTVTVTVR1R1R1R1R1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi;
08:00 Europa mea (r);
09:00 La bani mãrunþi;

09:30 Doar sã gustaþi;
10:00 Unde-i Acasã?;
11:00 Inteligenþã la export;
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
12:30 Ochiul magic;
13:30 Lumea azi;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Handbal masculin;
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:10 Festivalul Lucreþia Ciobanu (II) (r);
23:00 Profesioniºtii – cu Eugenia Vodã;
00:00 Lumea azi;
00:35 Festivalul Lucreþia Ciobanu (r);
02:15 Telejurnal (r);
02:55 Vorbeºte corect! (r);
03:00 La bani mãrunþi (r);
03:25 Viaþa satului (r).

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

09:10 „Cireºarii” (s);
10:50 Poate nu ºtiai;
11:00 Handbal masculin;
12:30 Patinoarul;
13:00 Gala umorului (r);
14:10 „Archer” (f);
16:00 Memorialul durerii (doc.);
17:00 Arte, carte ºi capricii;
18:00 „Legea lui Doyle” (s, pol, Canada,
2010);
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:45 Sport;
20:10 Caiet de regie;
21:50 5 minute de istorie;
22:10 „Soldatul justiþiar” (f);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:00 Gala umorului (r);
01:10 Caiet de regie (r);
02:50 5 minute de istorie;
04:00 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;

11:00 „Dansul dragostei: Bãtãlia
starurilor” (f);
13:00 Jocuri de celebritate (r);
14:00 Vocea României Junior (r);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Mecanicul” (f);
22:15 “Dictatorul” (f);
23:45 “Cercul puterii” (r);
01:30 „Mecanicul” (r);
04:00 „Dictatorul” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Beethoven 3" (r);
11:00 „Familia Flinstones:

Aventuri îm Epoca de Piatrã” (f);
13:00 Observator;
14:00 „Ghinionistul” (f);
16:00 Observator;
17:00 2K1 cu Mirela Vaida;
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Plãcinta americanã: Tabãra de
muzicã” (f);
01:30 „Ghinionistul” (f);
04.00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 La Mãruþã (r);
08:00 „Zathura – O aventurã
spaþialã” (r);
10:00 „La Bloc” (s);

12:15 „Un semn invizibil” (r);
14:15 „Dansul strãzii” (f);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Juniorul dã lovitura” (f);
20:30 „St. Trinian’s” (f);
22:30 “Bellamy” (f);
00:45 „Patimi” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:26 Cum se fabricã diverse
lucruri?

11:26 Cele mai ciudate fenomene;
15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 NASA: cazuri neelucidate;
20:20 ªtiinþa sporturilor;
21:10 Cosmosul;
22:00 Cum se fabricã mâncarea – SUA;
22:50 Cazuri neelucidate;
23:40 Ce ar putea merge rãu?
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?
05:00 Cum se fabricã mâncarea?

 TVR TVR TVR TVR TVR 11111
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 feminin;
17:45 Lozul cel mare (live);
18:30 Dosar România;
19:00 Ochiul magic;
20:00 Telejurnal;
21:00 Repriza a treia;
21:40 Fotbal: Preliminariile Campionatului
Mondial Rusia 2018;
23:45 Repriza a treia;
00:30 Fotbal: Rezumate din Preliminariile
Campionatului Mondial Rusia 2018;
01:40 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:30 Telejurnal (r);
03:10 Sport (r);
03:45 În grãdina Danei (r);
04:15 Universul Credinþei (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;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 paola, oraºul unui sfânt;
12:30 „Charlot poliþist” (f);
13:00 Cap compas;
13:30 Naturã ºi sãnãtate;
14:10 „Tatã de duminicã” (f);
15:40 Poate nu ºtiai;
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 „Francois Villon, poetul vagabond”
(f);
23:35 „Sã mori rãnit din dragoste de viaþã”
(f);
01:10 Teatrul Naþional de Televiziune –
„Poker”;
02:30 „Charlot poliþist” (r);
04:10 Duelul pianelor (r).

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

11:00 Masterchef (r);
13:00 Jocuri de celebritate (r);
14:00 Uite cine danseazã (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Vocea României junior;
23:30 „Instrumente mortale: Oraºul
oaselor” (f);
02:00 Jocuri de celebritate (r);
02:45 „Instrumente mortale: Oraºul
oaselor” (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 Bãieþi de oraº;
20:30 iUmor (sezon nou);
22:30 „Surprizã: vine Polly!” (f);
00:30 „Luptã la înãlþime” (r);
03:00 „Ciuleandra” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Un semn invizibil” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Dansul strãzii 2" (f);
13:45 „St. Trinian’s” (r);
15:45 „La Bloc” (s);

18:00 „Doamna Doubtfire, tãticul nostru
trãsnit” (f);
20:30 „Fraþii Grimm” (f);
22:45 „O sãptãmânã cu Marilyn” (f);
00:45 „Fraþii Grimm” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Ce ar putea merge rãu?;

11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
19:30 Telescopul;
20:20 Universul surprins în 4K;
22:00 Cele mai ciudate fenomene;
00:30 Adevãrul despre Terra;
02:10 Cazuri neelucidate;
04:36 Vânãtorii de mituri;
06:12 Adevãrul despre Terra.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 Telejurnal matinal;
08:45 Sport;
08:50 Campioni de poveste (r);

09:00 Descãlecaþi în Carpaþi;
09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã (r);
10:55 Campioni de poveste;
11:00 Ediþie specialã;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Ultima ediþie (r);
13:30 Lumea azi;
14:00 Telejurnal: Sport; Meteo;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi (live);
18:30 Vorbeºte corect!
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Campioni de poveste;
00:00 România 9;
01:30 Perfect imperfect (r);
02:45 Telejurnal (r);
03:30 În grãdina Danei (r);
03:55 Descãlecaþi în Carpaþi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teleshopping;
08:00 Naturã ºi sãnãtate (r);
08:30 Pofticioºi, la cratiþã!;

08:40 „Preþul trãdãrii” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
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);
15:20 „Rãzboiul Independenþei” (f);
17:40 „Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2 (live);
19:45 Sport;
20:10 Teatrul Naþional de Televiziune:
„Unchiul Vanea”;
23:55 O zi în Madrid;
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 Arte, carte ºi capricii;
02:20 Duelul pianelor (r);
03:10 Naturã ºi sãnãtate;
03:40 E vremea ta!

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 Uite cine danseazã;;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Lista neagrã” (f);
01:00 „Atletico Textila” (f);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:15 2K1 cu Mirela Vaida;

13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
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 „Mândrie ºi prejudecatã” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Juniorul dã lovitura” (r);
09:15 „La bloc” (s);
11:45 „Doamna Doubtfire,
tãticul nostru trãsnit” (r);

14:15 „Dansul dragostei: Bãtãlia
starurilor” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
19:00 „Elmo în Grouchland” (f);
20:30 „Furioºi ºi iuþi” (f);
22:30 „Ondine” (f);
00:45 „Furioºi ºi iuþi” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã di-
verse lucruri?

13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Adevãrul despre Terra;
14:38 Ce ar putea merge rãu?;
15:26 Cazuri neelucidate;
17:02 Cele mai ciudate fenomene;
17:50 Ingineri în competiþie;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 NASA Cazuri neelucidate;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Adevãrul despre Terra;
22:00 NASA Cazuri neelucidate;
22:50 Ingineri în competiþie;
23:40 Vânãtorii de mituri.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
08:50 Campioni de poveste;
09:00 Descãlecaþi în Carpaþi (r);

09:30 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
10:55 Campioni de poveste;
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamen-
tare;
13:00 Inteligenþã la export;
13:30 Dincolo de hartã;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu (live);
16:55 Campioni de poveste;
17:00 Telejurnal;
17:30 Europa mea;
18:35 Perfect imperfect;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:30 Dincolo de hartã;
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 Pofticioºi, la cratiþã!;
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (live);
11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:45 E vremea ta!
13:00 Telejurnal (live);
13:45 Campioni de poveste;
13:50 Sport;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 Poveste dupã poveste (r);
15:30 „Rãzboiul Independenþei” (f);
17:40 „Preþul trãdãrii” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
19:45 Sport;
20:10 Destine ca-n filme;
21:00 Poveste dupã poveste;
22:10 „Capcana din munþi” (f);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
01:30 „Capcana din munþi” (r);
03:10 Cap compas.

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 „Eroi de sacrificiu 2" (f);
22:30 Masterchef;
00:30 ªtirile ProTv;
01:00 „Lista neagrã” (f);
02:00 „Ai noºtri” (f);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

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

11:15 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
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 „Mihai Viteazul” (f);
03:00 Acces direct (r).

Pro CinemaPro CinemaPro CinemaPro CinemaPro Cinema
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (r);
11:45 „Dansul strãzii 2" (r);
13:30 „Doamna Doubtfire,

tãticul nostru trãsnit” (f);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Salome” (f);
20:30 „Brigada Pestriþã” (f);
22:15 „Cine râde la urmã...” (f);
00:15 „O sãptãmânã cu Marilyn” (f);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Adevãrul despre
Terra;

09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
10:38 Cazuri neelucidate;
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Cele mai ciudate fenomene
meteo;
14:38 Ce ar putea merge rãu?;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul depre Terra;
17:50 Ce ar putea merge rãu?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa sporturilor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Cele mai ciudate fenomene
meteo;
22:00 ªtiinþa sporturilor;
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 ªtiinþa sporturilor;
02:10 Cele mai ciudate fenomene
meteo;
03:00 Ce au putea merge rãu?

programe TV
8 22 - 28 martie 2017

www.informatiaprahovei.ro

Programe TV pentru sãptãmâna 22 - 28 martieMiercuri,
22 martie

Sâmbãtã,
25 martie

Joi,
23 martie

Vineri,
24 martie

Luni,
27 martie

Duminicã,
26 martie

Marþi,
28 martie



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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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.
Telefon: 0767/101552.

Câmpina - vând aparta-
ment 2 camere, central, deco-

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

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

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

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
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
extravilan, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.

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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Tel:

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.

Închiriez spaþiu 90mp,

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.

Vând Dacia 1310, fabri-
caþie 1999,  stare foarte bunã.

HOROSCOP

Vânzãri diverse
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Prestãri servicii

Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

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)
În aceastã sãptãmânã se pare cã a sosit timpul
sã îþi reevaluezi propriul sistem de valori. ªi sã
mai schimbi câte ceva, în bine, pe ici, pe colo...
ªi sã faci tot posibilul pentru a-þi pãstra banii în
buzunar. O sãptãmânã în care îþi vei gãsi destule
resurse pentru a obþine ceea ce þi-ai propus, dar
ºi pentru a reuºi sã aplanezi orice conflict.

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)
Poþi considera cã a sosit timpul pentru a da
dovadã de empatie ºi de compasiune (mai mult
decât de obicei) pentru cei din jurul tãu. Probabil
cã trebuie sã cauþi ºi sã gãseºti de unul singur o
metodã pentru a face lucru. În ceea ce priveºte
relaþia ta de dragoste, se pare cã începi a-þi
reanaliza propriul ideal.

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)
Odatã cu primãvara, apare ºi dorinþa de a pãrãsi
locul în care iarna te-a þinut prizonier, evidenta
devenind dorinþa de a-þi petrece timpul alãturi
de prieteni, în vãzul lumii. Destul de narabdator
în ceea ce priveºte rezolvarea problemelor des-
coperite în ultima perioadã, dupã cum se pare.

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)
Dacã nu ai învãþat încã sã oferi ºi, în acelaºi
timp, sã primeºti, o vei face în aceastã sãptã-
mânã. Este asemenea unei reîntoarceri acasã,
indiferent ce înseamnã acest lucru, pentru tine.
Cheia oferitã þie este aceea a armoniei, a
împãcãrii cu cei din familie. Indiferent ce se
întâmplã, alege sã nu perpetuezi conflictul.

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)
O sãptãmânã în care exuberantã ºi jovialitatea
pe care le manifeºti nu te lasã sã rãmâi în umbrã,
ascuns. Îi atragi pe cei care au câte ceva de
învãþat, de la tine, fãrã a întâlni obstacole. Pe
cât posibil, evita excesul, mai ales cel alimentar.
Aspectele astrologice nu-þi dau pace ºi nu te
“lasa” pânã nu îþi manifeºti potenþialul creator.

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)
Deºi nu îþi este caracteristic, de aceastã datã
preferi sã te asiguri cã poþi controla ceea ce alþii
gândesc sau decid. Sau, cel puþin, sã fii tentat a
face acest lucru. Este de preferat sã îi ajuþi pe
ceilalþi sã îºi gãseascã curajul, sã le fii sursa de
inspiraþie, nicidecum sã îi influenþezi.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Nu mai este cazul sã te simþi dat la o parte din
grupul tãu sau neînþeles de cãtre cei cu care
interacþionezi, deoarece, de aceastã datã, se
pare cã toþi intuiesc ceea ce tu vrei sã spui -
parcã îþi citesc gândurile ºi îþi ghicesc
doleanþele... O sãptãmânã în care îþi este foarte
clar ce anume îþi doreºti de la viaþã în general ºi
de la persoana iubitã în special.

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)
S-ar putea sã îþi lipseascã puterea de a merge
mai departe, contrar naturii tale. Însã, te simþi
bine în starea în care te afli ºi, se pare, eºti mul-
þumit de felul în care viaþa ta decurge. Deºi puþin
cam aglomerat la locul de muncã, deºi simþi ne-
voia sã-þi organizezi pe îndelete habitatul ºi rutina
zilnicã, undeva, în adâncul sufletului tãu, ar pu-
tea sã existe convingerea cã nu acesta este
drumul tãu.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Dacã îþi lipseau partenerii/partenerele de
distracþie, ai toate ºansele sã îi/le întâlneºti în
aceastã sãptãmânã, de îndatã ce Mercur va
accesa energiile semnului zodiacal al Berbecu-
lui. Însã, dacã þi se spune sau þi se reproºeazã
faptul cã ai exagerat, nu da vina pe exuberanta
pe care o simþi.

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)
De aceastã datã ai puterea de a soluþiona
problemele vechi, legate de tine ºi de fraþii/
surorile tale sau verii ºi vecinii tãi. În cazul în ca-
re acest probleme sunt legate de comunicare ºi
de felul în care te manifestai în trecut (poate
chiar în copilãrie), vis-a-vis de aceste persoane,
profita de primele douã zile ale acestei
sãptãmâni pentru a descoperi soluþia de care
ai nevoie.

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)
Dacã ai avea un plan pe care sã îl urmezi cu
stricteþe, ar fi mai bine decât dacã ai acþiona
“liber” de prejudecãþi, aºa cum îþi place sã crezi
cã eºti. Însã, în cazul în care te gãseºti într-o
competiþie (cu sau fãrã voia ta) alege sã acþionezi
din instinct ºi nu dupã reþete care pânã mai
deunãzi au funcþionat.

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)
Ar fi bine dacã þi-ai aminti cã eºti singura persoanã
din aceastã lume care îþi poate purta de grijã.
Se pare cã în aceastã perioadã trãieºti cu
senzaþia cã îþi lipseºte controlul ºi cauþi sã îl des-
coperi prin intermediul celor cu care interac-
þionezi. Deºi s-ar putea sã nu îþi fie pe plac, ar fi
bine dacã ai pãstra secrete rezultatele la care
ai ajuns, neîmpãrtãºind cu nimeni informaþiile
pe care le ai.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Nr.
locuri

Agent asigurãri
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Ajutor bucãtar
Ajutor cofetar
Ajutor ospãtar
Ambalator manual
Ambalator manual (preparate carne)
Analist achiziþii - consultant furnizori
Asistent manager
Automacaragiu
Automacaragiu
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Casier
Coafezã
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner asamblor art. textile
Confecþioner asamblor art. din textile
Confecþioner prelucrãtor conf textie
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Constructor amenajãri interioare
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Coordonator în materie de SSM
Electrician
Electrician auto
Electrician în construcþii
Electrician intret stivuitoare, macarale
Electrician pram
Faianþar
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Frezor/ Strungar / operator CN
Gestionar
Gestionar depozit
Inginer chimist
Inginer c-tii civile, ind. ºi agr.
Inginer economist
Inginer energeticã industrialã
Inginer mecanic
Inspector/ controlor de calitate
Instalator inst tehnico sanit. ºi gaze
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Macaragiu
Manipulant mãrfuri
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic intret. stivuitoare, macarale
Menajera
Mn nec în ind confecþiilor textile

Tip contract

Modelier
Montator subansamble
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec în ind confecþiilor
Muncior necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor 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 la asamblare piese
Muncitor necalificat la asamblare piese
Normator atelier prelucrãri mecanice
Operator control nedistructiv
Operator inst. din centrale el.-turbine
Operator introducere validare date
Operator la deservirea rãzb de þesut
Operator la maºini unelte cu CN
Operator mase plastice
Operator maºini de debitat
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Patiser
Pregãtitor lansator confecþii
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial - vânzãri
ªef de sala restaurant
ªef formaþie ind confecþiilor
ªef linie confecþii
ªef proces fabricaþie
ªofer autobuz
ªofer automacaragiu
ªofer cât B.C.D+E
ªofer de autoturisme ºi camionete
ªofer livrator
ªofer mare tonaj
ªofer mare tonaj
Sortator produse
Spãlãtor vase
Spãlãtor vehicule
Spanuitor confecþii
Specialist calitate junior
Stivuitorist
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor electric
Sudor electric Mig-Mag
Sudor MIG MAG
Tãietor confecþii
Tehnician chimist
Termist tratamentist
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Zidar
Zidar rosar tencuitor
Zugrav

5
2
2
6
5
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
2

10
2
1
1
5
3

10
5
3
5
5

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

10
1
3
1
2
5

5
1
5
5
3
2
2
5

10
5
5

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

liceu
8 clase
8 clase
medii
medii
medii

-
-

medii
medii/ calificare

superioare
superioare

-
sc profesionala

medii
medii

-
medii

10 clase
sc profesionala

-
sc generala

8 clase
medii

-
sc gen
medii

10 clase
calificare

medii
medii
medii

-
8 clase

superioare
medii

-
-

10 clase
medii

sc profesionala
sc profesionala

10 clase
-

calificare
-

medii
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
calificare

-
calificare

medii
calificare

medii
medii
medii

10 clase
medii
medii

-
medii
medii
medii

-
sc profesionala

8 clase
de specialitate

-
10 clase

medii
-

calificare
medii

sc generala
medii

sc profesionala
medii
medii

-
calificare
8 clase
sc gen
medii
medii

-
medii

superioare
calificare

medii
calificare

medii
-

medii
calificare

medii
-
-

medii
medii

-
medii
medii

superioare
medii
medii
medii
medii

-
-

medii/ calificare
medii

10 clase
-

medii
medii

-
-

medii
superioare

medii
-

calificare
calificare

-
medii

sc profesionala
medii
medii

medii/ calificare
medii

calificare
de specialitate

medii
-
-

calificare
medii

-
medii

-
medii
medii

10 clase
sc profesionala

medii
sc profesionala

-
-

1 an
-
-
-
-
-
-

5 ani
3 ani
1 an

-
5 ani
2 ani

-
-

1 an
-
-
-
-
-
-
-

1 an
1 an
6 luni
2 ani

15 ani
-

1 an
-
-

1 an
-

3 ani
-
-

3-5 ani
-
-

1 an
1 an
5 ani

-
-

2 ani
-

3 ani
1-3 ani
3 ani
3 ani

-
3 ani

15 ani
3 ani
3 ani

-
-
-
-

2 ani
-

3 ani
2 ani

-
-

5 ani
1 an
2 ani
3 ani

-
2 ani

-

2 ani
-

experienta
1 an

-
-
-
-

2 ani
-

1 an
-
-
-

2 ani
3 ani
2 ani

3-5 ani
3 ani

-
-
-

3 ani
2 ani

-
-
-
-
-

2 ani
2 ani
3 ani
2 ani

-
1 an

-
3 ani

-
5 ani
2 ani
1 an

-
-
-
-
-
-

6 luni - 1an
-
-
-

3 ani
-
-

5 ani
-
-

5 ani
2-3 ani

experienta
-
-
-
-

3 ani
-

1 an
-
-
-
-
-
-

15 ani
-

-
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned

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

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

-
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned

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

per det/ ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
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La finele lunii februarie 2017, în baza de
date a Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Prahova, erau înregistraþi 10.691
ºomeri, reprezentând o ratã a ºomajului de
3,60%. Din numãrul total al ºomerilor, 3.763
persoane sunt ºomeri indemnizaþi, iar 6.928
sunt neindemnizaþi. Cei mai mulþi ºomeri sunt
din mediul rural 7.239, iar ceilalþi de 3.452 fiind
din mediul urban. Dupã nivelul de instruire, se
constatã cã cei mai mulþi ºomeri sunt absolvenþii
de învãþãmânt primar, gimnazial ºi profesional
(8.609 ºomeri din care 3.159 ºomeri sunt femei),
urmaþi de absolvenþii de învãþãmânt liceal ºi
postliceal (1.542 ºomeri, din care 913 sunt
femei), iar cei mai puþini fiind absolvenþii de
învãþãmântul universitar (540 ºomeri, din care
292 sunt femei). Repartizarea ºomerilor pe
grupe de vârstã ne aratã cã cei mai mulþi ºomeri
sunt persoane cu vârsta cuprinsã între 40 ºi 49
ani (3.527 persoane, din care 1.483 sunt femei),
urmaþi de cei peste 55 ani (2.223 persoane din
care 601 sunt femei). Cei mai puþini ºomeri sunt
cei cu vârstã cuprinsã între 25 ºi 29 ani (638
persoane din care 252 sunt femei).

Ca urmare a implementãrii Programului Naþio-
nal de Ocupare a Forþei de Muncã, în prima lunã a
anului 2017 au fost încadrate 16.307 persoane.
Dintre acestea, 4.866 au peste 45 de ani, 4.534
au vârsta cuprinsã între 35 ºi 45 de ani, 4.205 au
între 25 ºi 35 de ani, iar 2.702 sunt tineri sub 25 de

ani. Similar lunilor precedente, cele mai multe
persoane ocupate sunt de sex masculin, 8.971. În
funcþie de rezidenþã, cei mai mulþi angajaþi în
perioada de referinþã, 9.486, provin din mediul ur-
ban, iar 6.821 din rural. mNivelul de pregãtire al
persoanelor pentru care a fost identificat un loc de

muncã aratã cã cele mai multe au studii liceale
(5.473), profesionale (3.817), gimnaziale (3.351),
2.221 fiind cu studii universitare.

Un clasament al judeþelor cu cele mai multe
persoane angajate aratã cã Timiº ocupã primul loc
(1.731), urmat de Bucureºti (1.543), Hunedoara
(916), Mureº (872) ºi Suceava (839).

Pentru integrarea pe piaþa muncii, persoanele
aflate în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în
baza de date a agenþiei teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã în a cãrei razã au domiciliul sau re-
ºedinþa beneficiazã de pachete personalizate de
mãsuri active prevãzute de Legea nr. 76/2002 pri-
vind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, modificatã ºi completatã.
Astfel, în ianuarie 2017 au fost incluse în mãsuri ac-
tive 49.530 de persoane; 33.219 au benenficiat
de mediere în vederea încadrãrii pe unul dintre locu-
rile de muncã vacante declarate de angajatori la
agenþia teritorialã pentru ocuparea forþei de muncã,
29.021 au beneficiat de informare ºi consiliere,
14 de consultanþã ºi asistenþã pentru începerea
unei activitãþi independente sau pentru iniþierea
unei afaceri.

Cel puþin 16.000 de persoane
angajate în prima lunã a acestui an

M.Marinescu; Sursa: anofm.ro

În Prahova, rata
ºomajului era de 3,6% la

finele lunii februarie
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Strângãtor de
timbre

Pe care s-au aplicat
timbre

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 Poºtã

1. N-V-NU 2. MÂÞIªORI 3. ROZE-AN; 4. STRUÞURI; 5. ITI-REM;
6. IS-NAª-I; 7. OCA-OOO; 8. RAR-CAPA; 9. ROMAN-R;  10. FES-FETE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

În mijlocul
coletelor!

Ghiºeu poºtal

Emisar

Scrisori

Timbru mic!

Interdicþie

Aluniþã

Timbre mijlocii!

Oficiu tematic

Taxã la graniþã

Indicaþie poºtalã

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii

Indicaþie poºtalã

Poºta goalã!

Acela

Timbre de valoare

2,3 timbre!

Poºtale!

Scrisori fãrã
conþinut!
Blazon

 cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

Prãjitura Lacrima de elefant

Florian Vasilescu

În mapã!”

Animale fioroase

Inscripþie

Nes!

Pus în circulaþie

În dubã!

1. Culmea geloziei:Culmea geloziei:Culmea geloziei:Culmea geloziei:Culmea geloziei: sã fi gelos pe soare
cã iþi arde prietena.

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

3. Culmea ºovãielii:Culmea ºovãielii:Culmea ºovãielii:Culmea ºovãielii:Culmea ºovãielii: sã ezit, sã nu ezit…
4. Culmea ceasului deºteptãtor:Culmea ceasului deºteptãtor:Culmea ceasului deºteptãtor:Culmea ceasului deºteptãtor:Culmea ceasului deºteptãtor: sã sune

ocupat…
5. Culmea curajului:Culmea curajului:Culmea curajului:Culmea curajului:Culmea curajului: sã sari de pe un bloc

de desen!
6. Culmea înotului: Culmea înotului: Culmea înotului: Culmea înotului: Culmea înotului: cu o mânã sã înoþi, cu

cealaltã sã dai din picioare.

7. Culmea culmilor:Culmea culmilor:Culmea culmilor:Culmea culmilor:Culmea culmilor: sã aibã purecii
pãduchi.

8. Culmea politeþii: Culmea politeþii: Culmea politeþii: Culmea politeþii: Culmea politeþii: sã baþi la uºã ºi
când ieºi.

9. Culmea aglomeraþiei:Culmea aglomeraþiei:Culmea aglomeraþiei:Culmea aglomeraþiei:Culmea aglomeraþiei: sã meargã
ºoferul autobuzului pe scarã.

10. Culmea cruzimii: Culmea cruzimii: Culmea cruzimii: Culmea cruzimii: Culmea cruzimii: sã-þi omori timpul.
11. Culmea vaccinãrii: Culmea vaccinãrii: Culmea vaccinãrii: Culmea vaccinãrii: Culmea vaccinãrii: sã vaccinezi

braþele Dunãrii.
12. Culmea geografiei: Culmea geografiei: Culmea geografiei: Culmea geografiei: Culmea geografiei: sã te joci cu

cercul polar.
13. Culmea bogãþiei:Culmea bogãþiei:Culmea bogãþiei:Culmea bogãþiei:Culmea bogãþiei: sã-þi cumperi ºi la

ochelari lentilã de termopan!

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
Piºcot: Piºcot: Piºcot: Piºcot: Piºcot: 3 ouã, 1 vârf de cu�it de sare, 120g zahãr pudrã, 100 g de fãinã, 3

linguri apã, 2 linguri de cacao, 7 g praf de copt.
Umpluturã: Umpluturã: Umpluturã: Umpluturã: Umpluturã: 20 g de budincã (vanilie), 150 ml de lapte, 100g unt, 100g

zahãr pudrã, 1 lingurã cacao, 1 bananã.
Glazurã: Glazurã: Glazurã: Glazurã: Glazurã: 100 g de ciocolatã neagrã, 50g unt

MOD PREPMOD PREPMOD PREPMOD PREPMOD PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Se pregãteºte piºcotul: se separã gãlbenuºurile de albuºuri ºi albuºurile se bat spumã cu

un vârf de cuþit de sare. Gãlbenuºurile se freacã bine cu zahãrul (cu mixterul) pânã obþinem o
spumã. La amestecul de gãlbenuº se adaugã fãina amestecatã cu praful de copt, cacaoa ,
apa ºi se amestecã bine. Dupã ce s-a amestecat se adaugã ºi spuma din albuºul de ouã
amestecând continuu. Tava v-a fi de 20×30 cm cu hârtie de copt. Se pune aluatul în tavã ºi
se întinde uniform. Se dã la cuptor la 180 grade C, se v-a coace timpt de circa 20 minute.
Dupã ce s-a copt, se scoate pe o hârtie de copt ºi se aºazã cu hârtia de copt pe un prosop
umed ºi se ruleazã, se lasã aºa pânã ce se rãceºte.

Pt cremã: se pregãteºte budinca de vanilie. Se fierbe laptele cu praful de budincã pânã
ce se îngroaºã. Intr-un bol se adaugã untul, zahãrul pudrã ºi budinca de vanilie ºi se freacã
bine cu mixerul. Se împarte crema în douã, iar într-o parte a cremei va fi adãugatã cacaua ºi
se amestecã bine. Se desface pandiºpanul
ºi se unge cu crema albã, apoi peste crema
albã se unge crema cu cacao, se pune
banana curãþatã pe partea îngustã a
pandiºpanului ºi se ruleazã.

Se pregãteºte glazura de ciocolatã:
Se topeºte unutul cu ciocolata deasupra
unei oale cu apã, la aburi, dupã ce s-a topit
ºi s-a îngroºat se unge rulada. Se feliazã ºi
se serveºte.

Praznicul Bunei Vestiri îl serbîãm în
fiecare an, la 25 martie. Acea zi fericitã
ºi plinã de bucurie duhovniceascã pen-
tru neamul românesc, zi în care îngerul
Gavriil a venit la Sfânta Bisericã, unde
se afla în rugãciune Fecioara Ma-
ria ºi i-a adus vestea cea mare ºi
binefãcãtoare, cã va aduce pe lu-
me ºi va purta în braþe pe Fiul lui
Dumnezeu ºi Mântuitorul sufle-
telor noastre.

Ziua aceea fericitã în care s-
a descoperit lumii întregi „taina
cea din veac ascunsã ºi de îngeri
neºtiutã”, ziua aceea mare în care
Fiul lui Dumnezeu îºi ia sãlaº de
om în pântece de fecioarã ºi astfel
Fiul lui Dumnezeu se face Fiul
omului.

Cu mintea copleºitã de o ase-
menea minune, cu inima plinã de
sfântã bucurie pentru aceastã
solie pe care îngerul lui Dumnezeu
o face uneia dintre fiicele pãmân-
tului, purcedem ºi noi sã ne apro-
piem de lumina acestui praznic,
de taina pe care o cuprinde el ºi
sã arãtãm cine este aceea pe
care cerul a ales-o sã fie „Nãscã-
toare de Dumnezeu”.

Noi, Nãscãtoare de Dumne-
zeu, venim la acest praznic lumi-
nos cãtre lumina feþei tale, cãlãu-
ziþi de Sfânta Scripturã, ajutaþi de
Sfânta Bisericã în mijlocul cãreia Tu stai
ca „rugul aprins”, primind rugãciunile ºi
lacrimile noastre ºi ducându-le sus în
Ceruri, cãtre Fiul tãu, Dumnezeul nostru.

Îngerul Domnului se închinã înain-
tea Fecioarei Maria, o salutã cu salut
îngeresc ºi nemaiauzit. ªi când te

gândeºti cã sunt unii oameni care îºi zic
„creºtini” ºi susþin cã ºtiu Sfânta Scrip-
turã, dar nu dau cinstea cuvenitã ºi o
coboarã în rândul oamenilor de toate
zilele pe Maica Domnului. O, Doamne,

câtã întunecare de minte este la ase-
menea „creºtini”.

Fecioara Maria devine împlinirea
fãgãduinþelor ºi proorocirilor din spiþa lui
David, crescutã ºi ocrotitã ca o floare în
grãdina darurilor. Ea a devenit, din clipa
auzirii cuvintelor îngereºti ºi primirea lor,

izvorul nãdejdilor ºi al credinþei puternice
în dumnezeirea Fiului sãu, prin asigu-
rarea cã „la Dumnezeu toate sunt cu
putinþã”.

Ca încheiere a acestor sfinte cu-
vinte închinate marelui praznic
al Bunei Vestiri, sã deschidem
pagini din tezaurul scrierilor
Sfinþilor Pãrinþi ai Bisericii ºi sã
ne amintim de duioasele cuvin-
te ale Sf. Gherman – Patriarhul
Constantinopolului, pe care sã
le aducem ºi noi ca o ofrandã în
faþa icoanei Maicii Domnului,
zicând: „iar noi, Fecioarã, cu
credinþã, te binecuvântãm, în
veci te fericim ºi te mãrim. Cãci
cu adevãrat fericit a fost tatãl
tãu Ioachim. Fericitã a fost ºi
maica ta Ana, fericit templul
sfânt în care te-ai închinat ºi Za-
haria, arhiereul care te-a primit
în braþele sale”. La aceste cuvin-
te minunate sã luãm martor ºi
pe Sfântul Marcu al Efesului ºi
odatã cu el sã îngenunchem
astãzi la sãrbãtoarea cea mare
a Bunei Vestiri ºi sã zicem: „Fe-
riciþi sunt toþi aceia care rãmân
în casa ta ºi în vecii vecilor te vor
lãuda. „Fericiþi sunt cei ce vãd
icoana ta prin care ne dãruieºti
nouã ºi lumii întregi sfântã ºi
înaltã binecuvântare”.

De atunci ºi mereu veselindu-ne de
aceastã veste bunã, toatã nãdejdea
noastrã spre Tine o punem. Maica lui
Dumnezeu, pãzeºte-ne pe noi sub sfânt
acoperãmântul tãu, în veci de veci.
Amin.

Preot ªtefan Al. Sãvulescu

25 Martie – Buna Vestire
Un bit de informaþie digitalã poate fi

acum stocat cu succes într-un singur atom.
Acest rezultat este o descoperire impor-
tantã în minimizarea spaþiului de stocare
ºi are potenþialul de a servi ca bazã pentru
computaþia cuanticã.

Conform unui nou studiu publicat în
Nature, un bit de informaþie poate fi stocat
într-un atom individual, în condiþiile în care
dispozitivele actuale din comerþ au nevoie
de un milion de atomi pentru a realiza
acelaºi lucru, relateazã Science Daily.

Andreas Heirich, noul director al Cen-
ter for Quantum Nanoscience, din cadrul
Institute of Basic Science (IBS, Coreea de
Sud), a condus acest proiect de cercetare.

În acest studiu, savanþii au lucrat cu o
unealtã, numitã Scanning Tunneling Mi-
croscope (STM), al cãrui vârf permitea utili-
zatorului sã vadã ºi sã mute atomi indivi-
duali, de asemenea, ºi aplicarea impulsu-
rilor electrice asupra lor. Au folosit acest
impuls electric pentru a schimba direcþia
de magnetizare a atomilor individuali de
holmiu. Prin realizarea acestui lucru, echipa
a putut stoca o datã de un bit, ori de 1, ori de
0 (1 sau 0 þin de direcþia de magnetizare).

Un document unic, anume o listã a lui Schindler care conþinea deþinuþi evrei, va fi
scoasã la vânzare ºi se aºteaptã sã se obþinã suma de 2,4 milioane de dolari, informeazã
War History Online. Cele 14 pagini conþin o listã cu 801 evrei care au lucrat la fabrica lui
Schindler ºi care au fost transportaþi din lagãrul de concentrare din Plaszòw din Polonia.
Agenþia care scoate la licitaþie acest document, Moments in Time, a precizat cã „nu poate
exista un document mai emoþional ca acesta”. Lista iniþialã a fost realizatã în toamna
anului 1944 ºi folosea la protejarea deþinuþilor din lagãr în perioada în care Germania
nazistã se retrãgea din est ºi îºi închidea lagãrele de acolo. Deþinuþii erau transportaþi mai
la vest la camerele de gazare de la Auschwitz. Schindler, care deja proteja evreii de la
fabrica sa, l-a mituit pe Amon Göth, comandantul lagãrului de la Plaszòw, pentru a-i
transfera deþinuþii la fabrica sa relocatã în Sudetenland. Aceastã miºcare i-a salvat pe
evrei de la moarte sigurã. Acesta ºi-a cheltuit toatã averea pe mite pentru a-ºi proteja
lucrãtorii de execuþie. Se estimeazã cã aproximativ 1.200 de evrei au fost salvaþi prin
aceste metode. În 1963, a fost onorat de guvernul israelian ºi a primit titlul de „drept între
popoare”. Schindler a murit în sãrãcie în 1974 ºi a fost singurul fost membru de partid
nazist care a fost îngropat pe Muntele Sion din Ierusalim.

A fost creat cel mai mic
mediu de stocare

Un senzor cuantic, elaborat de echipa
lui Heinrich ºi unic în lume, a citit bitul de
date stocat în atom. Astfel, cercetãtorii au
putut observa cã atomul de holmiu menþine
aceeaºi stare magneticã timp de mai multe
ore. De asemenea, echipa a folosit doi ato-
mi de holmiu, fãcând o descoperire sur-
prinzãtoare. Plasarea celor doi atomi în apro-
piere unul faþã de celãlalt, chiar ºi la doar
un nanometru distanþã, aceºtia au observat
cã nu este afectatã capacitatea de stocare
individualã.

Dacã aceastã inovaþie poate fi aplicatã
la scarã mare, ar însemna cã dispozitivele
de stocare a datelor ar deveni semnificativ
mai mici.

Sursa: descopera.ro

O listã a lui Schindler originalã va fi expusã la vânzare

Sursa: descopera.ro

A timbra

o scrisoare
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sport

Petrolul ’52 Ploieºti – CS Blejoi 5-0 (1-0)Petrolul ’52 Ploieºti – CS Blejoi 5-0 (1-0)Petrolul ’52 Ploieºti – CS Blejoi 5-0 (1-0)Petrolul ’52 Ploieºti – CS Blejoi 5-0 (1-0)Petrolul ’52 Ploieºti – CS Blejoi 5-0 (1-0)

Liga “A” Prahova,
Etapa a XXVIII-a

A venit ºi ziua derbyului
din campionatul Ligii “A” Praho-
va, meciul retur. Câºtigãtoare
detaºatã, ca ºi în tur, a fost
echipa ploieºteanã, care s-a
impus sec: 5-0.

Partida s-a desfãºurat într-
o ambianþã deosebitã, cu
aproape 6000 de fani în tribu-
ne. De altfel, meciul a început
cu zece minute întârziere, în-
trucât la casele de bilete mai
erau încã mulþi spectatori dor-
nici sã vadã aceastã întrecere.

Un fapt îmbucurãtor a fost
acela cã pe stadion au fost
prezenþi oameni care au venit
cu sufletul lângã echipã, dar
care din varã vor fi ºi cu “buzu-

Liga „A” Prahova,
Etapa a XVIII-a Petrolul ’52, vioara întâi în derby

narul”.
Lovitura de

începere a fost
datã onorific de
un alt mare pe-
trolist de altã da-
tã, Petre Butufei.

D e s p r e
meci, putem spu-
ne, fãrã sã gre-
ºim, cã a fost
controlat în tota-
litate de formaþia
ploieºteanã, cu
ceva echilibru doar în prima
sa parte, când cei din Blejoi au
þinut piept, cât de cât, mult mai
valoroºilor lor adversari.

Dupã pauzã, Petrolul ’52

ºi-a dat drumul în joc, înscriind
patru goluri bine lucrate ºi
având o condiþie fizicã mult
peste a celor din Blejoi.

Iatã cum s-au marcat cele
cinci goluri ale meciului:

Min. 4Min. 4Min. 4Min. 4Min. 411111, 1-0: , 1-0: , 1-0: , 1-0: , 1-0: Ad. Vintilã
câºtigã o minge în careu, în
faþa lui Filip, dupã care înscrie
cu un ºut pe jos, din colþul
careului mic.

Min. 53, 2-0:Min. 53, 2-0:Min. 53, 2-0:Min. 53, 2-0:Min. 53, 2-0: Dr.

Gheorghe marcheazã tot cu
un ºut pe jos, din marginea
careului de 16 metri, în colþul
din stânga portarului, dupã ce
acesta iniþial respinsese ºutul
lui Nini Popescu.

Min. 73, 3-0: Min. 73, 3-0: Min. 73, 3-0: Min. 73, 3-0: Min. 73, 3-0: Ad. Vin-
tilã trimite din trei metri în
transversalã, dupã care G.
Pãun înscrie cu un ºut pe jos,
de la 16 metri, în colþul din
dreapta lui Ad. Gheorghe.

Min. 7Min. 7Min. 7Min. 7Min. 77, 4-0:7, 4-0:7, 4-0:7, 4-0:7, 4-0: Cl. Tu-
dor este faultat în careu de Filip
ºi se acordã penalty. Executã
tot Cl. Tudor, care marcheazã
fãrã probleme.

Min. 85, 5-0: Min. 85, 5-0: Min. 85, 5-0: Min. 85, 5-0: Min. 85, 5-0: Velisar
pãtrunde în careu, ºuteazã,
portarul respinge ºi I. Dumitres-
cu, pe fazã, marcheazã din fa-
þa porþii.

Acum Petrolul ’52 este
lider, având trei puncte în plus
în faþa celor de la CS Blejoi.

Ionuþ Mitoiu

Stadion: “Ilie Oanã”. Spectatori: 5800. Au marcat: Ad. Vintilã
(’41), Dr. Gheorghe (’53), G. Pãun (’75), Cl. Tudor (’77 penalty), I.
Dumitrescu (’88).

Petrolul ’52: Petrolul ’52: Petrolul ’52: Petrolul ’52: Petrolul ’52: Marinicã – Catanã, Prunescu, D. Chiriþã, Velisar
– Butufei, Cl. Tudor (cpt.), G. Pãun (’86 Al. Radu), Nini Popescu (’68
I. Dumitrescu). Antrenor: Octavian Grigore.

CS BleCS BleCS BleCS BleCS Blejoi: joi: joi: joi: joi: Ad. Gheorghe – Stoica (’72 Rudaru), V. Iordache, I.
Filip (cpt.), Stanca (’81 Stere) – Enciu, Ruptureanu, V. Badea, M.
Anghel (’57 Badea), C. Vasile, C. Lambru. Antrenor: Rãzvan Vlad.

Cartonaºe galbene; G. Pãun (’44), V. Butufei (’45+1), Dr.
Gheorghe (’53) / C. Vasile (’21), I. Filip (’26), Stoica (’66), Rudaru
(’80).

Au arbitrat: Ovidiu Oprea (Ploieºti), Cristian Lefter (Urlaþi), Andrei
Sotir (Ploieºti).

Observator AJF: Mihail Ionescu (Ploieºti).
Jucãtorul meciului: Claudiu Tudor (Petrolul ’52).

Astra II – Unirea Slobozia 2-1 (0-1)Astra II – Unirea Slobozia 2-1 (0-1)Astra II – Unirea Slobozia 2-1 (0-1)Astra II – Unirea Slobozia 2-1 (0-1)Astra II – Unirea Slobozia 2-1 (0-1)
„Satelitul” Astrei, format din

foarte tineri jucãtori, a obþinut o
frumoasã victorie în faþa Unirii
Slobozia, ocupanta locului doi,
rãsturnând rezultatul nefavorabil
de la pauzã.

Pe un fond de joc echilibrat,
oaspeþii au deschis scorul. F.
Ioniþã îl faulteazã în careu pe
Khalil (’21) ºi C. Toma transformã
lovitura de la punctul cu var.

Dupã pauzã, elevii lui Marius
Mãldãrãºanu au avut o prestaþie
excelentã, reuºind sã întoarcã
scorul de pe tabelã. Golul egaliza-
tor îl are autor pe V. Gheorghe
(’50), care pãtrunde în careu ºi
înscrie pe lângã portarul Cristicã,

Stadion: „Astra”. Spectatori: 200. Au marcat: V. Gheorghe
(’50), N. ªumudicã jr. (’83) / C. Toma (’21 – penalty).

AsAsAsAsAstrtrtrtrtra II: a II: a II: a II: a II: Nedelcovici – Butean, M. Popescu, F. Ioniþã, Ro-
man (’46 Nicorescu) – Pahonþu, Rãileanu, Chiºi (’88 A. Gheorghe),
R. Moise (cpt.), V. Gheorghe, A. Ioniþã (’46 M. ªumudicã jr.). Antrenor:
Marius Mãldãrãºanu.

UUUUUnirnirnirnirnirea: ea: ea: ea: ea: Cristicã – Drãguþ (’69 Cãlin), Lazãr, Topor, M. Bucuricã
– Soare (cpt.), Toma, Teodorescu (’53 Rãduca), Sãvescu (’34 R.
Andrei) (’76 Nãstase), Pâslaru – Khalil. Antrenor: Ion Ionescu.

Cartonaºe galbene: Pahonþu (’86), Moise (’90) / Khalil (’23),
Soare (’36), A. Radu (’39), Rãducã (’62), Toma (’72).

Au arbitrat: Mãdãlin Dumitru (Piteºti), Gabriel Catanã
(Târgoviºte), Ionuþ Melinte (Iaºi).

Observatori FRF: Mihnea Totan (Bucureºti) ºi Ciprian
Iorgulescu (Târgoviºte).

Jucãtorul meciului: Valentin Gheorghe (Astra II).

Liga a III-a Astra II a întors scorul dupã pauzã
dupã o pasã bunã a lui Rãileanu.

Tot V. Gheorghe, cel mai bun
jucãtor de pe teren, a mai avut ºi
o barã în partea a doua a jocului.

Golul victoriei este marcat
de fiul lui Marius ªumudicã (’83),
care, intrat în careu, trimite un
ºut la colþul lung, obþinând astfel
toate cele trei puncte pentru
Astra II.

Sã mai spunem cã, în afara
lui V. Gheorghe, la Astra II s-au
mai remarcat Butean, Moise,
Pahonþu ºi Nedelcovici.

Astra II obþine trei puncte
nesperate, care o ajutã sã urce
în clasament.

Ionuþ Mitoiu

ªahistul Clubului Sportiv
Municipal Ploieºti, Mihai Mili-
taru, a reuºit, la sfârºitul sãptã-
mânii trecute, sã intre în pose-
sia medaliei de aur la concur-
sul Trofeul Clubului Central Bu-

cureºti – „Cupa de Primãvarã”.
Pregãtit de antrenorul emerit
prof. Gheorghe Vãsii, sportivul
ploieºtean a ocupat locul I la
categoria de vârstã „bãieþi, 10
ani” ºi locul al 8-lea în clasa-
mentul general al turneului, la
startul cãruia s-au aliniat 53 de
ºahiºti cu vârsta de pânã la 14
ani. (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

Multipla
campioanã la
gimnasticã ar-
tisticã, Cãtãli-
na Ponor, 29
de ani, dove-
deºte cã încã
mai are un cu-
vânt greu de
spus în sportul
pe care-l iu-

beºte atât de mult – gimnastica. Ea a reuºit sã se impunã în finalele
de la bârnã ºi sol în cadrul Cupei Mondiale desfãºurate la Baku
(Azerbaidjan), intrând în posesia medaliilor de aur.

La sol, Cãtãlina Ponor s-a impus cu 13,433, iar la bârnã cu
13,833. De altfel, Cãtãlina Ponor a fost singura sportivã din România
care a reuºit sã se califice în finale la aceastã competiþie.

Delegaþia românã a participat cu ºapte gimnaºti la concursul de
la Baku, Cãtãlina Ponor ºi Anamaria Ocoliºan – la feminin, respectiv
Cristian Bãþagã, Adelin Kotrong, Alexandru Andrei Ursache, Vlad
Cotuna ºi Ioan Laurenþiu Nistor – la masculin.

ªah Mihai Militaru, medalie
de aur la „Cupa de Primãvarã”

Gimnasticã

La 29 de ani, Cãtãlina
Ponor triumfã din nou în
arenele internaþionale!

M.Marinescu

CS Cornu – Unirea UrlaþiCS Cornu – Unirea UrlaþiCS Cornu – Unirea UrlaþiCS Cornu – Unirea UrlaþiCS Cornu – Unirea Urlaþi 4-2 (1-1)4-2 (1-1)4-2 (1-1)4-2 (1-1)4-2 (1-1)
Au marcat: Alex Oaie (42), Cristian Gavrilã (57, 63, 72) /

Alexandru Bobeicã (23, 89)
Au arbitrat: Viorel Cãunei – Alexandru Zafiriadis ºi Alexandru

Chivu (toþi, din Ploieºti). Observator: Marian Deaconu (Ploieºti).
CS Ceptura – Petrolul BãicoiCS Ceptura – Petrolul BãicoiCS Ceptura – Petrolul BãicoiCS Ceptura – Petrolul BãicoiCS Ceptura – Petrolul Bãicoi 1-0 (0-0)1-0 (0-0)1-0 (0-0)1-0 (0-0)1-0 (0-0)
A marcat: Laurenþiu Costache (63-penalti).
Au arbitrat: Bogdan Zahiu (Ploieºti) – Alexandru Chioibaºu

(Adîncata) ºi Gabriel Brãilã (Ploieºti). Observator: Constantin Safta
(Iordãcheanu).

Unirea Cocorãºtii Colþ – AFC Brebu 1-1 (0-0)Unirea Cocorãºtii Colþ – AFC Brebu 1-1 (0-0)Unirea Cocorãºtii Colþ – AFC Brebu 1-1 (0-0)Unirea Cocorãºtii Colþ – AFC Brebu 1-1 (0-0)Unirea Cocorãºtii Colþ – AFC Brebu 1-1 (0-0)
Au marcat: Alexandru Kiru (71) / Bogdan Dumitru (85)
Au arbitrat: Andrei Moroiþã (Ploieºti) – Iulian Bãlãnescu

(Plopu) ºi Mihai Pandelea (Ploieºti). Observator: Constantin
Dumitrache (Ploieºti).

AS Petrolul 52 Ploieºti – CS BlejoiAS Petrolul 52 Ploieºti – CS BlejoiAS Petrolul 52 Ploieºti – CS BlejoiAS Petrolul 52 Ploieºti – CS BlejoiAS Petrolul 52 Ploieºti – CS Blejoi 5-0 (1-0)5-0 (1-0)5-0 (1-0)5-0 (1-0)5-0 (1-0)
Au marcat: Adrian Vintilã (41), Dragoº Gheorghe (53), Geor-

gian Pãun (75), Claudiu Tudor (76), Ilie Dumitrescu (87).
Au arbitrat: Ovidiu Oprea (Ploieºti) – Gabi Lefter (Urlaþi) ºi

Andrei Sotir (Ploieºti). Observator: Mihail Ionescu (Ploieºti).
TTTTTricolorricolorricolorricolorricolorul Brul Brul Brul Brul Breaza – AS Teaza – AS Teaza – AS Teaza – AS Teaza – AS Tufufufufufeni Bãicoi 3-1 (2-1)eni Bãicoi 3-1 (2-1)eni Bãicoi 3-1 (2-1)eni Bãicoi 3-1 (2-1)eni Bãicoi 3-1 (2-1)
Au marcat: Bogdan Dumbãrescu (21), Laurenþiu Georgescu

(45), Alexandru Brânzea (88) / Ion Florin (44)
Au arbitrat: Laurenþiu Piciu (Ploieºti) – Cristi Damian (Slãnic)

ºi Eduard Neagu (Poienarii Apostoli). Observator: Radu Vasile
(Ploieºti).

AFC Bãneºti-Urleta – CS PãuleºtiAFC Bãneºti-Urleta – CS PãuleºtiAFC Bãneºti-Urleta – CS PãuleºtiAFC Bãneºti-Urleta – CS PãuleºtiAFC Bãneºti-Urleta – CS Pãuleºti 1-1 (1-1)1-1 (1-1)1-1 (1-1)1-1 (1-1)1-1 (1-1)
Au marcat: Claudiu Dumitrescu (36) / Laurenþiu Dumitru

(44)
Au arbitrat: Doralin Bîrziloiu (Vãlenii de Munte) – Florin

Bureaþã (Ploieºti) ºi Romulus Sprînceanã (Buºteni). Observator:
Ion Andreioiu (Ploieºti).

AAAAAvântul Mãneciu – CS Mãneºti 20vântul Mãneciu – CS Mãneºti 20vântul Mãneciu – CS Mãneºti 20vântul Mãneciu – CS Mãneºti 20vântul Mãneciu – CS Mãneºti 20111113 Coada3 Coada3 Coada3 Coada3 Coada
Izvorului 1-0 (0-0)Izvorului 1-0 (0-0)Izvorului 1-0 (0-0)Izvorului 1-0 (0-0)Izvorului 1-0 (0-0)

A marcat: Alexandru Neagu (65)
Au arbitrat: Mihai Safta (Iordãcheanu) – Mircea Rusu

(Bertea) ºi Sebastian Pãduraru (Gura Humorului). Observator:
Tudor Negoiþã (Ploieºti).

CSO TCSO TCSO TCSO TCSO Teleajenul Vãlenii de Munteleajenul Vãlenii de Munteleajenul Vãlenii de Munteleajenul Vãlenii de Munteleajenul Vãlenii de Munte – CSO Plopeni 2-e – CSO Plopeni 2-e – CSO Plopeni 2-e – CSO Plopeni 2-e – CSO Plopeni 2-
3 (1-2)3 (1-2)3 (1-2)3 (1-2)3 (1-2)

Au marcat: Lucian Cruceru (2, 81 penalty) / Radu Huza
(12), Andrei Puiuleþ (36 ºi 64)

Au arbitrat: Robert Nuþu – Mihai Vizitiu ºi Claudiu Dumitru
(toþi, din Ploieºti). Observator: Marian Popa (Ploieºti).

CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT

1. AS Petrolul 52 Ploieºti 18    14 4      0 71-7 46
2. CS Blejoi 18    14 1      3 71-21 43
3. AFC Bãneºti-Urleta 18    11 3      4 53-20 36
4. CS Cornu 18    10 4      4 39-27 34
5. CSO Plopeni 18      9 4      5 38-34 31
6. Avântul Mãneciu 18    10 0      8 31-30 30
7. Petrolul Bãicoi 18      8 5      5 26-17 29
8. CS Pãuleºti 18      7 7      4 47-28 28
9. CSO Vãlenii de Munte 18      7 5      6 40-39 26
10. CSO Tric. Breaza 18      6 4      8 26-36 22
11. AFC Brebu 18      5 4      9 31-40 19
12. CS Mãneºti C. Izv. 18      5 4      9 28-57 19
13. CS Ceptura 18      4 2    12 32-57 14
14. AS Tufeni Bãicoi 18      3 3    12 24-57 12
15. Unirea Urlaþi 18      3 1    14 16-63 10
16. Unirea Cocor. Colþ 18      1 3    14 23-63    6

EtEtEtEtEtapa viitapa viitapa viitapa viitapa viitoaroaroaroaroare (2e (2e (2e (2e (24-26 mar4-26 mar4-26 mar4-26 mar4-26 martie):tie):tie):tie):tie): Unirea Urlaþi – CS
Ceptura, Petrolul Bãicoi – Unirea Cocorãºtii Colþ, AFC Brebu –
Petrolul Ploieºti, CS Blejoi – Tricolorul Breaza, AS Tufeni Bãicoi –
AFC Bãneºti-Urleta, CS Pãuleºti – Avântul Mãneciu, CS Mãneºti
2013 Coada Izvorului – CSO Teleajenul Vãlenii de Munte, CSO
Plopeni – CS Cornu.


