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Creºtem peste tot – ºi la importuri, dar ºi al exporturi!
I

ndicele producþiei industriale, în luna martie a.c., faþã de luna
corespunzãtoare din anul precedent, calculat ca serie brutã, la nivelul
judeþului Prahova, a fost de 67,2%, precizeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Prahova. În luna martie 2017, faþã de luna corespunzãtoare din anul 2016,
indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total, la nivelul judeþului Prahova,
a fost de 86,4%.
Exporturile de bunuri din judeþul nostru, în perioada 131 ianuarie 2017, au
însumat 156.686 mii euro. Comparativ cu perioada 131 ianuarie 2016,
exporturile au crescut cu 8,3%. Þãrile partenere situate pe primele 5 locuri în
derularea exporturilor din perioada 131 ianuarie a.c. (reprezentând 55,6% din
total exporturi) au fost: 1. Italia (14,0%); 2. Turcia (13,7%); 3. Germania (13,4%); 4.
Franþa (7,6%); 5. Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord (6,9%).
În prima lunã a acstui an, importurile de bunuri din judeþul Prahova au
însumat 257.857 mii euro. Comparativ cu ianuarie 2016, importurile au crescut
cu 35,3%. Þãrile partenere situate pe primele 5 locuri în derularea importurilor
din perioada 130 ianuarie 2017 (reprezentând 63,3% din total importuri) au
fost: 1. Federaþia Rusã (28,1%); 2. Germania (20,6%); 3. Italia (5,6%); 4. Polonia
(4,5%); 5. Turkmenistan (4,5%).
Deficitul comercial din luna ianuarie 2017 a fost de 101.171 mii euro, mai
mare cu 55.282 mii euro (+120,5%) decât în ianuarie 2016.
Mihail Marinescu

Vedere de
la re...vedere!

Interviu cu Director general al
Colegiului Naþional „I.L.
Caragiale”, profesor de istorie
Carmen Bãjenaru
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Adolescentã din Ploieºti, bãtutã
de douã colege ºi obligatã
sã sãrute mâinile agresoarelor!
Douã eleve ale Colegiului Carmen Sylva din
Ploieºti s-au ales cu dosar
penal dupã ce au agresat, bãtut ºi umilit în public o altã colegã cu care
aveau un conflict mai
vechi. Scena, de o duritate extremã, dacã este sã
ne raportãm la vârsta fetelor bãtãuºe, care abia
au împlinit 15 ani, a fost
filmatã de o a treia persoanã, rãmasã deocamdatã neidentificatã. Mai grav este cã, deºi scandalul
s-a petrecut ziua, pe o stradã din
Ploieºti, nimeni nu a intervenit.
Aºa cum se vede clar în imaginile
care au fost distribuite pe internet,
victima este lovitã cu palma, trasã de
pãr, împinsã ºi stropitã cu apã. Fata
este speriatã ºi nu are absolut nicio
reacþie de apãrare ºi acceptã sã facã

Jaf în stil mafiot în Prahova
Jaf în stil mafiot în oraºul prahovan Urlaþi. Douã femei, mamã ºi fiicã,
au fost atacate în propriul apartament de mai multe persoane rãmase pânã în prezent neidentificate.
Tâlharii au reuºit sã fure din casa
celor douã victime 70.000 de euro,
bani proveniþi din vânzarea unor
terenuri. În cauzã a fost deschis un
dosar penal, iar poliþiºtii încearcã sã
dea de urma vinovaþilor.
Atacul a avut loc în noaptea de
vineri spre sâmbãtã, iar hoþii au intrat
în casã dupã ce au forþat cu o rangã
metalicã geamul de la bucãtãria
apartamentului situat la parterul unui
bloc din centrul oraºului Urlaþi.
Unul dintre hoþi, despre care victimele susþin cã era o femeie, a brus-

Ploieºti, Strada Romanã
nr. 50, Tel./Fax: 0244-516166

cat-o pe fiica bãtrânei pe care a ºi
forþat-o sã spunã unde sunt ascunºi
banii.
Cele douã femei aveau în casã o
suma foarte mare de bani, peste 70
de mii de euro, pentru cã tocmai ce
vânduserã opt hectare de pãmânt.
Mica averea era ascunsã în ºifonier
printre haine, iar hoþii au avut nevoie
de douã ore pânã sã ajungã la punga
cu bani, timp în care atât bãtrâna de
82 de ani, imobilizatã la pat, dar ºi
fiica în vârstã de 51 de ani, care suferã
de o afecþiune psihicã, au suportat
chinuri cumplite.
Dupã ce hoþii au plecat din casã,
victimele au cerut ajutorul unui vecin
care a ºi alertat poliþia. De altfel,
oamenii care locuiesc în acelaºi bloc

Elevii de la C.N. „I.L. Caragiale
Ploieºti” au câºtigat etapa
judeþeanã a Olimpiadei „Tinerii
dezbat” la secþiunea „avansaþi”
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tot ceea ce i se cere. În cele din urmã,
una dintre agresoare o obligã pe victimã sã se aºeze în genunchi ºi sã-i
sãrute mâna. Cea de-a doua fatã intervine ºi ea ºi cere sã i se facã acelaºi
lucru. Este momentul când bãiatul
care a participat ºi el la toatã scena le
roagã pe agresoarelor sã se opreascã,
pentru cã “este prea mult”.
(continuare în pagina 2)

Douã ffemei,
emei,
atacate
de mascaþi
în apar
apartt ament
de unde au furat
70.000 de euro
spun cã nu este pentru prima datã
când cele douã au fost atacate în
casã ºi cã nu de puþine ori Poliþia
din Urlaþi a fost chematã sã intervinã
de urgenþã. S-a mai întâmplat ºi în
trecut, când aceleiaºi bãtrâne mai
multe persoane au încercat sã-i fure
bijuteriile de familie. Autoritãþile nu
au reuºit pânã în prezent sã
identifice agresorii.
În cauzã a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetãri
.)
pentru tâlhãrie calificatã. (D.F
(D.F.)

Locuri de
muncã vacante
la AJOFM
Prahova
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Lucia Groza, femeia care ºi-a ucis bãiatul cu mai
multe lovituri de ciocan, condamnatã definitiv
Lucia Groza, femeia care ºi-a omorât bãiatul cu mai multe lovituri de
ciocan, a fost condamnatã definitiv la
12 ani de închisoare. Sentinþa, datã în
luna aprilie de Tribunalul Prahova, a
rãmas definitivã dupã ce Lucia Groza ºia retras apelul în data de 30 mai,
declarat la Curtea de Apel Ploieºti.
Autoarea crimei a fost arestatã
preventiv în octombrie 2016 atunci
când a sunat la numãrul unic de urgenþã
112 ºi a anunþat cã ºi-a ucis copilul, un
bãrbat în vârstã de 41 de ani, ºi i-a
îngropat cadavrul în spatele casei situatã
pe strada Rovine din Ploieºti. Femeia a
mãrturisit cã a ajuns în aceastã situaþie
tragicã în urma unui scandal provocat
de consumul excesiv de alcool. A aºteptat ca victima sã adoarmã, iar în timpul
nopþii ºi-a fãcut curaj cu o sticlã de
Metaxa, pe care a bãut-o dintr-o suflare
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apoi a luat un ciocan cu care l-a lovit de
zeci de ori pe fiul sãu. A rãmas în casã
cu cadavrul timp de mai multe zile pânã

ce a reuºit sã sape o groapã în spatele
casei unde a ascuns ulterior urmele

faptei sale.
Prietenilor ºi vecinilor le-a mãrturisit
cã bãiatul sãu plecase în Italia, unde îºi
gãsise un loc de muncã. A crezut cã va scãpa
fãrã sã fie pedepsitã,
însã, din cauza remuºcãrilor femeia a declarat cã nu a mai putut
avea liniºte, aºa cã a decis sã recunoascã tot.
Din ziua arestãrii ºi
pânã în prezent, Lucia
Groza a fost încarceratã
în arestul din cadrul Penitenciarului de mare
siguranþã din Mãrgineni. Cel mai probabil,
femeia îºi va ispãºi
pedeapãsa în Prahova, la Penitenciarul
.)
de Femei de la Târgºor. (D.F
(D.F.)

„Fiecare copil în grãdiniþã”
Administratorul public al Judeþului Prahova, Fabioara Ionescu, a
participat marþi, 30 mai, la evenimentul de promovare al Programului “Fiecare
copil în grãdiniþã”, eveniment ce a fost organizat de Asociaþia OvidiuRo, în
parteneriat cu alte entitãþi publice, private ºi nonguvernamentale. Acest
program este implementat folosind ca instrument legea 248/2015 – ,,privind
stimularea participãrii în învãþãmântul preºcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate” ºi constã în distribuirea de tichete sociale în valoare de
50 lei / lunã cãtre pãrinþii cu un venit sub 284 lei/ membru de familie, cu
condiþia sã-ºi aducã la grãdiniþã copiii în fiecare zi.
Fabioara Ionescu a precizat cã administraþia judeþeanã este implicatã
în programul guvernamental prin care se distribuie mere atât în grãdiniþe
cât ºi în ciclul gimnazial, subliniind ºi posibilitatea dezvoltãrii unor parteneriate
cu comunitãþile locale pentru a renova sau a construi grãdiniþe acolo unde
este necesar. Consiliul Judeþean Prahova sprijinã astfel educaþia ºi accesul
la educaþie, având în vedere cã o societate educatã este o societate cu
potenþial de dezvoltare.
La evenimentul de astãzi au mai participat: subprefectul Judeþului
Prahova, Emil Drãgãnescu; reprezentanþi ai Primãriei Municipiului Ploieºti;
ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova; ai primãriilor din judeþ; educatori
ºi învãþãtori.

Avem mai mulþi salariaþi 31.848 de turiºti au vizitat judeþul Prahova în luna martie
decât în anul trecut

Efectivul salariaþilor din judeþul Prahova, la sfârºitul lunii martie a.c., a fost
de 180.654 persoane, în creºtere cu 6.037 persoane faþã de luna martie a
anului trecut, informeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova. Câºtigul
salarial mediu brut din judeþul Prahova, în luna martie, a fost de 3.031 lei/
salariat, mai mare cu 14,1% faþã de luna martie 2016, iar cel mediu net a fost
de 2.170 lei/salariat, mai mare cu 251 lei faþã de luna martie din 2016. Indicele
câºtigului salarial real faþã de aceeaºi perioadã a anului precedent a înregistrat
o creºtere de 12,9%. Câºtiguri salariale peste media judeþului sau înregistrat
în ramura servicii ºi comerþ (2.258 lei pe salariat), iar sub media judeþului în
industrie ºi construcþii (2.075 lei/salariat) ºi în agriculturã, silviculturã ºi
pisciculturã (1.958 lei/salariat). Judeþul Prahova ocupã locul 8 dupã câºtigul
salarial mediu net: Bucureºti (3.060 lei/salariat ), Cluj (2.654 lei/salariat), Timiº
(2.462 lei/salariat), Ilfov (2.435 lei/salariat), Sibiu (2.406 lei/salariat), Braºov
(2.367 lei/salariat) ºi Iaºi (2.241 lei/salariat).
Mihail Marinescu

Structurile de primire turisticã deschise în judeul Prahova au pus la dispoziia turiºtilor, în luna martie 2017, o
capacitate de cazare de 12.092 locuripat, valoare mai
mare cu 4,2% comparativ cu luna martie 2016. În
structura numãrului total al structurilor de primire turisticã
deschise în luna martie 2017 (316 unitãi), pensiunile turistice urbane au deinut cea mai mare pondere, respectiv
37,7%, urmate de hoteluri (25,6%), vile turistice (13,9%),
pensiuni agroturistice (11,7%) ºi 11,1% celelalte tipuri de
structuri de primire turisticã (moteluri, cabane turistice
...). Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire turisticã, în luna martie 2017, a fost de 31.848 persoane, din
care 27.079 au fost turiºti români (85%) ºi 4.769 turiºti
strãini (15%).
Numãrul înnoptãrilor în structurile de primire turisticã
a fost de 60.577 în luna martie 2017, în creºtere cu 4,2%

Adolescentã din Ploieºti, bãtutã de douã colege
ºi obligatã sã sãrute mâinile agresoarelor!

(urmare din pagina 1)
Dupã ce filmarea a apãrut pe
internet, cazul a luat amploare, iar
agresoarele au fost identificate de
prietenii din mediul virtual, dar ºi de
colegii lor de ºcoalã care nu s-au sfiit
deloc sã comenteze agresiv, ba chiar
sã le trimitã mesaje de ameninþare
pe paginile de facebook.
În urma acestui scandal, care
pare cã ia amploare de la o zi la alta,
una dintre tinerele implicate, Andreea
I. a postat un mesaj pe pagina personalã de facebook prin care îºi cere
scuze în mod public. “Îmi prezint scuzele mele publice pentru ceea ce am
fãcut. Sunt foarte conºtientã ca am
greºit, îmi asum vina pentru tot, voi
raspunde moral ºi penal pentru tot
ce am comis. Îmi pare extrem de rãu
pentru tot, am fost chiar proasta. A
fost un moment de nervozitate în care am reacþionat aºa, mi-a pãrut rãu
imediat dupã ce am comis fapta. În
situaþia datã, îmi închid contul de face-

book si îmi cer scuze tuturor, îmi pare
rãu pentru ce am fãcut. Un share vã
rog din suflet”.
Prietenii sãi virtuali, mulþi chiar colegii de liceu, nu au vãzut însã cu ochi
buni mesajul fetei, cãreia îi reproºeazã

acum cã scuzele ar fi trebuit sã le
cearã personal victimei sale, nu pe
un cont de socializare.
Scuzele nu au fost deloc suficiente pentru cã Poliþia a deschis în

Angajate ale unei unitãþi bancare din Câmpina anchetate
pentru delapidare. Au furat aproape 300.000 de euro!
Douã angajate ale unei unitãþi bancare
din Câmpina s-au ales cu dosar penal
pentru delapidare ºi neglijenþã în serviciu.
Cele douã funcþionare bancare sunt cercetate de procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Câmpina într-o cauzã
în care prejudiciul total este de 290.000 de
euro.
Andreea Camelia A. ºi Astrid Elena B.,
angajate ale UniCredit Bank, sucursala
Câmpina sunt cercetate în stare de libertate
pentru delapidare respectiv neglijenþã în

serviciu, în urma unei anchete a Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii Economice
din cadrul IJP Prahova. Cazul se aflã pe masa
poliþiºtilor încã din noiembrie 2015, atunci
când reprezentanþii bãncii au sesizat lipsa
unor importante sume de bani din caseria
unitãþii de la Câmpina.
Conform unui comunicat al Biroului
de Presã al IJP Prahova, “din cercetãrile
poliþiºtilor au rezultat indicii cã una dintre
femei, în calitate de casier al unei unitãþi
bancare, ºi-ar fi însuºit din numerarul exis-

cauzã un dosar penal pentru ameninþare, loviri ºi alte violenþe. Agresoarele,
ambele în vârstã de 15 ani, au fost
audiate duminicã la Secþia 2 de Poliþie
în prezenþa pãrinþilor, urmând ca
anchetatorii sã identifice ºi posibilii
martori care au asistat la toatã scena.
Pentru cã victima, în vârstã de
14 ani, a fost bãtutã pe stradã, nu
în curtea ºcolii ºi în
afara orelor de program, cele douã
eleve de liceu nu
pot fi sancþionate
cu scãderea notei
la purtare sau cu o
altã pedeapsã administrativã. Fiind
minore, nu pot rãspunde nici penal,
cel mai probabil pãrinþii lor vor fi nevoiþi
sã plãteascã o amendã.
(D.F.)

tent în casieria unitãþii, respectiv tezaur,
sumele de 999.951,99 ron ºi 66.499,90
euro, profitând de faptul cã cealaltã nu ar fi
participat efectiv la verificarea numerarului
ºi la închiderile de casã, aceasta din urmã
încãlcându-ºi astfel atribuþiunile de serviciu
privind monitorizarea ºi închiderea casieriei”, se aratã în documentul citat. Surse
judiciare au precizat pentru Adevãrul cã banii
au fost sustraºi în mai multe tranºe, în perioada mai-noiembrie 2015. Dosarul a fost
înaintat Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Câmpina, cu propunere de emitere a rechizitoriului ºi sesizare a instanþei competente
a soluþiona cauza.

(D.F.)

faþã de aceeaºi lunã a anului 2016. Înnoptãrile turiºtilor
români în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de
cazare din judeþul Prahova, în luna martie 2017, comparativ
cu luna corespunzãtoare a anului precedent, au înregistrat
o creºtere cu 3,9% ºi ale turiºtilor strãini cu 5,7%.
Indicele de utilizare netã a capacitãii de cazare turisticã
în funcþiune, în judeul Prahova, în luna martie 2017 a fost
de 16,2% la fel ca cel înregistrat în aceeaºi lunã a anului
2016.
Durata medie a ºederii turiºtilor în luna martie 2017,
la nivelul judeului Prahova, a fost de 1,9 zile pe total structuri de primire (1,8 zile la turiºtii români ºi 2,2 zile la turiºtii
strãini) la fel ca cea înregistrata în luna martie 2016, când
a fost de 1,9 zile pe total structuri de primire (1,8 zile la turiºtii români ºi 2,3 zile la turiºtii strãini).
Mihail Marinescu

119 autorizaþii de construire eliberate
în cea de-a treia lunã a acestui an
În luna martie a acrtui an, în judeþul Prahova sau eliberat 119 autorizaþii
de construire pentru clãdiri rezidenþiale, în scãdere cu 12,5% faþã de luna
martie 2016. Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri rezidenþiale din Prahova,
în luna martie 2017, deþin o pondere de 3,4% din totalul autorizaþiilor
pentru clãdiri rezidenþiale din România, ceea ce ne conferã întrun clasament
naþional locul 7 dupã: Ilfov (514 autorizaþii de construire), Suceava (246
autorizaþii de construire), Iaºi (205 autorizaþii de construire), Timiº (200
autorizaþii de construire), Constanþa (139 autorizaþii de construire) ºi Bihor
(129 autorizaþii de construire). În luna martie 2017, din totalul autorizaþiilor
de construire pentru clãdiri rezidenþiale 19,3% au fost eliberate în mediul
urban ºi 80,7% în mediul rural.
Mihail Marinescu

S.C. PALD
ENGINEERING S.R.L.
firmã de instalaþii în construcþii,
angajeazã cu contract de muncã:

Xinstalator
X lãcãtuº
Xmuncitor necalificat
Relaþii la telefon:

0757 711 434;
0758 226 344
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Au fost patru zile de sãrbãtoare,
la Ploieºti, pentru Ziua
Internaþionalã a Copilului

Patru zile de distracþie ºi spectacole au fost organizate de municipalitatea ploieºteanã ºi de alte instituþii
pentru a marca Ziua Internaþionalã a
Copilului. Începând cu dimineaþa zilei
de 1 iunie ºi pânã pe 4 iunie seara,
copiilor, dar ºi pãrinþilor lor, le-au fost
oferite numeroase programe distractive, cu o pleiadã de activitãþi care mai
de care mai atractive, mai ceva ca la
Zilele Ploieºtiului!
Dupã ce copilãria a... inundat „Bãtrânul Bulevard” (parada micuþilor
artiºti de la Palatul Culturii pe Bulevardul Independenþei), a urmat deschiderea Festivalului Ploieºti –Magie,
Feerie ºi Poveºti – cu fanfarã, paradã
de pãpuºi gigant, marionete, statui

vivante, artiºti pe picioroange.
Spectacolul muzical susþinut de
artiºtii Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieºti, alãturi de copii artiºti,
a fost magnific. Îmbrãcaþi în haine de
sãrbãtoare, frumos aranjate, copiii au
încântat publicul cu interpretãri superbe la diverse instrumente muzicale. La pupitrul orchestrei s-a aflat
celebrul dirijor Ilarion Ionescu Galaþi,
care a oferit baloane copiilor dupã ce
aceºtia terminau de cântat.
Platoul dintre Palatul Culturii ºi
Palatul Administrativ, locul în care a
fost amenajatã scena ºi în care s-au
desfãºurat multe dintre activitãþile
dedicate Zilei Copilului, se aglomera
vizibil. Mulþi copii, însoþiþi de
pãrinþi ºi bunici, dar erau ºi...
trecãtori ai cãror ochi priveau
cãtre buzunare ºi genþi...!
Cum precizam ºi mai devreme, multe activitãþi au fost
organizate pentru Ziua Internaþionalã a Copilului, printre care
amintim: Ateliere pentru copiii
– organizatori Casa de Culturã
„I.L.Caragiale” ºi Palatul Copiilor
Ploieºti (atelier de origami, atelier de picturã, atelier fantezie
– pãpuºi cusute, atelier aeromodele, atelier de ºah, atelier de
plantat – statui vivante, artiºti pe
picioroange; „Motanul Încãlþat” – tea-

trul de animaþie „Þãndãricã” Bucureºti; „Vreau sã fiu rock star” - trupa
de teatru a Palatului Copiilor Ploieºti;
„Spectacol de muzicã ºi dans” –
organizator Casa de Culturã
„I.L.Caragiale”; Spectacol muzicã
uºoarã – Vox Apollo; „Prinþesa
mofturoasã” – trupa de copii Dia Fun;

concerte - Lora, CRBL, Alina Eremia,
Mateo, Liviu Teodorescu, Cargo;
„Frumoasa din pãdurea adormitã”–

Asociaþia Culturalã CREAS – Bucureºti, categoria 3-8 ani; „Spectacol de
muzicã ºi dans” – Clubul Artist; „Fãt
Frumos când era mic” – Dia Fun;
Cântãreþii din Bremen – Teatrul „Toma
Caragiu” secþia pentru copii „Ciufulici”; Magic Bublle Show by Claudia
Stroe - Spectacol de magie ºi baloane
de sãpun; Concurs Naþional de dans
– „Copilãrie în paºi de dans”- organizator Primãria Municipiului Ploieºti,
în parteneriat cu Palatul Copiilor
Ploieºti; „Ursul pãcãlit de vulpe” –
Teatrul pentru copii „Cãrãbuº” din
Brãila, categoria 4-8 ani; Amnarul
Fermecat – Teatrul „Toma Caragiu”
secþia pentru copii „Ciufulici”.
Pleiada de sãrbãtoare s-a
încheiat cu activitatea intitulatã „Colorãm vãzduhul cu baloane”, în cadrul cãreia copiii au primi baloane cu
heliu de care au legat un bileþel cu o
dorinþã ºi le-au înãlþat în vãzduh.
Mihail Marinescu

Gest impresionant al unor copii

Doi tineri din Câmpina au impresionat o þarã întreagã cu spiritul
lor civic. Au predat la poliþie un teanc de bani gãsit pe jos

Luca Alexandru (11 ani) ºi Cãtãlin Mihai
Ciutã (12 ani), doi copii din Câmpina, elevi în
clasa a V-a la ªcoala Generalã Ion Câmpineanu,
au impresionat o þarã întreagã dupã ce povestea
lor a devenit viralã pe internet. Cei doi puºti au
gãsit pe o stradã din localitate un plic în care se
afla o importantã sumã de bani ºi, în loc sã o
cheltuie, au mers împreunã la sediul Poliþie
pentru a preda pachetul. Banii aparþineau unui
om de afaceri din localitate, iar bãrbatul a
declarat cã îi va recompensa pe cei doi bãieþi
pentru gestul lor de omenie.
Luca ºi Cãtãlin au povestit cã, în timp ce se
plimbau cu bicicletele prin parcarea din spatele
Complexului ABC din Câmpina, au observat un
plic pe care era notat ceva. L-au ridicat curioºi
sã vadã ce scrie pe hârtie ºi abia atunci au
realizat cã în plic se aflã ºi un teanc de bani.
“Iniþial nu am vãzut banii, dar am ridicat
hârtia sã vãd ce este. Erau facturi cu multe
calcule pe ele. Când am întors acea hârtie am
gãsit un fiºic mare de bani. Erau legaþi cu un
elastic. Am zis cã trebuie sã-I duc la Poliþie cât
mai urgent. I-am pus în buzunar ºi am plecat
acasã sã o anunþ pe bunica mea cã voi merge
la Poliþie, sã ºtie de mine. ªi ea a insistat foarte
mult sã mergem la Poliþie. Mã simþeam rãu, cã
banii aceia nu erau ai mei. Am fugit la Poliþie cu

prietenul meu, iar acel domn poliþist ne-a felicitat
cã i-am gãsit. Când am ajuns acasã, a venit la
noi o doamnã poliþist cu un suc ºi pãrjituri ºi nea felicitat”, a povestit Cãtãlin.
Stãnuþa Aldea, bunica lui Cãtãlin în grija
cãreia a rãmas copilul dupã ce pãrinþii lui au
plecat sã munceascã în afara þãrii, spune cã
pentru ea a fost un ºoc, atunci când bãiatul a
intrat în casã cu teancul de bani. Femeia a
recunoscut cã s-a speriat atunci când ºi-a vãzut
nepotul în mânã cu o sumã atât de mare de
bani, dar s-a calmat atunci când a aflat despre
ce este vorba ºi cã baiatul nu i-a furat de undeva.
Mai mult, bãtrâna a declarat cã, deºi situaþia
financiarã a familiei este una precarã, nu s-a
gândit niciun moment sã opreascã banii.
“Pentru mine ºi pentru el a fost un ºoc. A
venit transpirat tot ºi mi-a spus cã a gãsit un

ghemotoc de bani. Aºa
mi-a zis. I-am numãrat.
Erau 3.200 de lei, iar eu
în casã atunci aveam
doar 5 lei, dar nu am
avut niciun pic ezitarea
sã zic sã-i oprim. Nu-mi
trebuie bani nemunciþi”, a spus femeia.
Luca ºi Cãtãlin au
decis sã ducã isprava
pânã la capãt aºa cã au
plecat singuri la sediul
Poliþiei Municipale din
Câmpina unde le-au
spus poliþiºtilor tot ceea
ce s-a întâmplat. Persoana care a pierdut banii,
administratorul unei societãþi comerciale din
oraº, a fost identificatã imediat dupã înscrisurile
prezente pe plicul în care erau banii. Acesta a
fost contactat de oamenii legii, iar vineri patronul
a intrat din nou în posesia banilor pierduþi.
Bãrbatul a recunoscut cã, într-un moment de
neatenþie, în timp ce cobora din maºinã, banii
pe care îi avea în buzunar i-au cãzut. ªi-a dat
seama cã îi lipseºte plicul dupã câteva zeci de
minute, dar când s-a întors în parcare n-a mai
gãsit nimic.
“A fost o întâmplare. Mi-au cãuzut banii din
buzunar când m-am dat jos din maºinã în
parcarea blocului. Mi-am dat seama cã nu-i mai

am cam într-o jumãtate de orã. M-am întors în
parcare, am cãutat peste tot, dar nu i-am mai
gãsit. 90 la sutã îmi luasem gândul cã îi voi mai
gãsi. Apoi s-a întâmplat minunea. Am fost
contactat de cãtre Poliþie cã doi copii au gãsit
banii în parcare ºi au venit speriaþi la Poliþie sãi predea. Un gest minunat, de nota zece. Niºte
copii cu o educaþie deosebitã”, a declarat
persoana care a pierdut suma de bani ºi care a
þinut sã nu-ºi dezvãluie identitatea.
Bãrbatul a solicitat poliþiºtilor datele de contact ale bãieþilor ºi a promis cã vrea sã se
revanºeze, fie sã le cumpere câte un cadou, fie
.)
sã le dea niºte bani. (D.F
(D.F.)
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Încep emoþiile pentru Admiterea la liceu
Primul obstacol de trecut,
Ev aluar
ea N
aþionalã, 119-2
9-2
aluarea
Naþionalã,
9-211 iunie

Absolvenþii învãþãmântului gimnazial vor susþine luni, 19 iunie, prima probã din cadrul Evaluãrii
Naþionale, anume la Limba ºi literatura românã,
dupã care, pe 21 iunie, urmeazã proba la Matematicã, ambele probe fiind scrise. Media obþinutã
are o pondere de 80% din calculul mediei de admitere, faþã de 75% cât era pânã în acest an, Evaluarea
Naþionalã având un rol foarte important pentru
Admiterea la liceu.
Media de admitere se calculeazã indiferent
dacã media generalã la Evaluarea Naþionalã din
clasa a VIII-a este inferioarã notei cinci. Media generalã de absolvire a claselor V-VIII ºi media de admitere se calculeazã cu douã zecimale, fãrã ro-

tunjire. Înscrierea în
clasa a IX-a, la învãþãmântul de zi, a
absolvenþilor de
gimnaziu (cu excepþia celor care candideazã pentru licee/
clase pentru care se
susþin probe de aptitudini, a celor care
solicitã înscrierea în
învãþãmântul special ºi a celor care
candideazã pe locurile speciale pentru romi) se
face prin repartizare computerizatã, în ordinea
descrescãtoare a mediilor de admitere, în baza
opþiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv ºi în limita locurilor aproba-te, prin planul de ºcolarizare, pentru
uni-tãþile ºcolare finanþate de la bugetul de stat.
În cazul în care doi candidaþi au medii de
admitere egale, aceºtia vor fi departajaþi folosind,
în ordine, urmãtoarele criterii:
a) media generalã obþinutã la Evaluarea
Naþionalã din clasa a VIII-a;
b) media generalã de absolvire a claselor VVIII;

Vedere de la re...vedere!
Era în 1987. Aveam de
învãþat la geografie o lecþie despre economia RSR. Am citit o
datã lecþia ºi, când sã reiau, au
întrerupt curentul! A doua zi, la
Liceul Caragiale, la geografie nea dat lucrare.
Mai mult ca protest, am
scris în lucrare cã România e cea
mai tare þarã din lumea civilizatã,
cã doar la noi curentul e de trei
feluri: alternativ, continuu, - cum
au toþi amãrâþii Europei-, plus
încã un tip, cel mai tare. Adicã în
RSR curentul este alternativ,
continuu ºi... întrerupt! Evident,
dupã ce a venit profa cu lucrarea,
a început bombãneala oficial
comunistã: mama la ºcoalã sã
se vadã clar „ce e cu elementul
ãla de Mihu care loveºte în marile cuceriri socialiste ale þãrii...”
Continuând similar ideea de
atunci, noi, colegii acelei clase,
XII F – 1987, am avut întâlnirea
de 30 de ani ºi am remarcat cã
am fost 35 de prezenþi, câþiva
absenþi, dar ºi câþiva ... absenþi
prezenþi. Prin amintirile despre
ei!
Ce înseamnã aceste revederi prin optica actualilor profesori ai liceelor absolvite cu decenii în urmã, ce mai este nou în
evoluþia generaþiei de acum, am
aflat de la directoarea generalã
a liceului, pardon, colegiului, Carmen Bãjenaru ºi aflaþi din materialul urmãtor.

Sezonul de
revederi

Interviu cu Director
general al Colegiului
Naþional „I.L. Caragiale”,
profesor de istorie
Carmen Bãjenaru

R: Câteva cuvinte despre dumneavoastrã ºi,
parafrazând shakespearian, „Cum vã place Colegiul
„I.L. Caragiale” ? ªi de ce?
C.B.: Sunt director general

al acestui Colegiu din 9 ianuarie
2017, dar între 1 septembrie
2014 ºi acea datã am fost director adjunct al acestei ºcoli. Legãtura mea cu aceastã instituþie
este mult mai profundã pentru
cã am fost ºi elevã aici. Din 1990
predau aici istoria.
-Vi s-a întâmplat sã
predaþi ºi în clasele în care
aþi fost elevã?
-Evident cã da. Mi s-a întâmplat sã fiu colegã cu foºtii mei
profesori, sã am foºtii mei elevi
pe post de colegi.
-De aceea nu am vrut
sã ratez cea mai banalã întrebare, anterioara, pentru

cã bãnuiam cã va genera
un rãs
puns gr
rãspuns
groza
ozavv.
oza
-Da. Am fost ºi profesoara
copiilor foºtilor mei profesori.
-În aceastã funcþie,
care vã sunt principalele obiectivele principale?
-Oh, sunt foarte multe. Cele
mai multe sunt legate de zona
administrativã. Trebuie ca totul
sã fie foarte bine, de la valoarea
profesorilor la cea a elevilor. Aºa
se obþin rezultate de calitate.
-Spuneþi-ne ceva despre rezultate. Despre performanþele ºcolare care v-au
mulþumit.
-Sunt multe. De exemplu, de
la catedra de informaticã au
mers 11 elevi la Olimpiada Naþionalã ºi 9 s-au întors cu premii ºi

menþiuni. Între ele a fost ºi
premiul întâi absolut, adicã media cea mai mare pe þarã, obþinutã de Tudose Maria Alexa. La
fel, la clasa a X-a, Cristea Teodor.
De asemenea, la românã, la biologie, la francezã, latinã, istorie,
matematicã. Sunt satisfacþii
extraordinare! Avem rezultate ºi
la sport, de exemplu echipa de
pentathlon fete a obþinut menþiune la faza naþionalã a Olimpiadei Sportului ªcolar, în condiþiile în care noi nu avem profil
sportiv ºi ele au concurat cu elevi
de la licee cu acest profil.
-Ca dir
ect
or
edeþi cã
direct
ector
or,, cr
credeþi
îi puteþi convinge sã rãmânã în România? Nu detaliez subiectul despre pierderea valorilor chiar înainte
de începerea invaziilor barbare. S-au pierdut ºi stricat
multe, inclusiv structura geneticã. În ciuda acestor dezastre, statisticile spun cã
poporul român e cel mai
deºtept din lume. Aceºti
olimpici au generat statistica. Dacã ei ar fi pierduþi,
ar fi omiºi, bãnuiesc cã am
fi tot pe primul loc. Dar la
ãia proºti...
-Este un numãr de 20-30
de copii care ºi în acest an ºcolar
au ales sã plece sã studieze la
universitãþile din Europa. Important este ca ei sã îºi doreascã sã
revinã. Asta depinde de societatea româneascã în general.
Noi, ca profesori de învãþãmânt
preuniversitar, ne facem datoria
ºi îi pregãtim. Nu doar în domeniile în care vor sã se specializeze, ci ºi în culturã generalã.
-Are trebui pregãtiþi ºi
ca patrioþi. Ca profesor de
istorie, ºtiþi foarte bine ce
a fãcut ªcoala Ardeleanã...
-E, aici mai avem de lucru
foarte mult.
-Întrucât noi, clasa XIIa F din 1
98
7, a
198
987,
avvem întâlnirea de 30 de ani ºi ne-aþi
ajutat sã ajungem la obiec-

c) nota obþinutã la proba de limba ºi literatura
românã din cadrul Evaluãrii Naþionale;
d) nota obþinutã la proba de matematicã din
cadrul Evaluãrii Naþionale.
Candidaþii pot participa la repartizarea computerizatã într-un singur judeþ. Înscrierea candidaþilor
pentru admiterea în liceele din judeþul de provenienþã se face, în perioada prevãzutã de calendarul
admiterii, 3-6 iulie 2017, la ºcolile gimnaziale pe
care aceºtia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenþii din seriile anterioare). Candidaþii care participã
la admitere în alte judeþe, se înscriu la Centrul special de înscriere din judeþul în care doresc sã fie admiºi, în perioada prevãzutã de Calendarul admiterii,
3-6 iulie 2017. Centrul special de înscriere pentru
elevii din alte judeþe va funcþiona în sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, Municipiul Ploieºti, Str. Democraþiei, Nr. 35.
Înscrierea candidaþilor la admitere se face prin
completarea fiºelor de îns-criere, conform modelului stabilit de Comisia Naþionalã de Admitere ºi
transmis comisiilor de admitere judeþene.
Repartizarea computerizatã în învãþãmântul
liceal de stat a absolvenþilor clasei a VIII-a, valabilã
pentru prima etapã de Admitere, are loc pe 12
iulie.
Mihail Marinescu

Desfãºurat la ªcoala din
Mãrginenii de Jos,

Concursul Judeþean
,,Permis de bun pieton”
ºi-a desemnat premianþii

Luni, 29
mai a.c., în
ºcoala din
Mãrginenii de
Jos s-a desfãºurat cea de-a
VI-a ediþie a
Concursului
Judeþean
,,Permis de bun pieton”, din cadrul proiectului cu
acelaºi nume, coordonat de prof. Eliza Furdui ºi
prof. Tonia Bucurica. Ca în fiecare an, acest eveniment este aºteptat cu nerãbdare, mai ales cã
elevii sunt implicaþi în mod direct în organizarea
acestuia. Pe lângã concursul propriu - zis, interacþiunea dintre participanþi reprezintã un mare beneficiu. O particularitate a acestei ediþii o reprezintã
faptul cã, echipajele care s-au prezentat anul acesta,
au venit foarte bine pregãtite, necesitând chiar o
probã de baraj, între echipajele ºcolilor din
localitãþile Filipeºtii de Târg ºi Brãtãºanca.
Premiul I a fost adjudecat de cãtre ªcoala
Gimnazialã Filipeºtii de Târg, premiul II a fost câºtigat
de ªcoala Gimnazialã Brãtãºanca, premiul III de
ªcoala Gimnazialã Mãrginenii de Jos, iar menþiune
a obþinut ªcoala Gimnazialã Mãgureni.
Mihail Marinescu

Un infinit mai mult
pentr
u XII FF,, L.I.L.C
pentru
L.I.L.C..
(1
986; 20
17)
(1986;
201
Planeta-i scurtã bine
Când clasa a crescut
ªi de departe vine
Colegul din trecut.
Sunt trei decenii! Lipsã!
Era printre strãini ...
ªi-a revenit eclipsã
La primele lumini.
Scriam ce ne aºteaptã,
Ce bãnuiam c-ar fi,
Când vom ieºi în soartã
Ca absolvenþi copii:

tivele pe care le-am dorit,
spuneþi-ne câteva cuvinte
despre aceste revederi. ªtiu
cã recent a fost una dupã
50 de ani!
-Au avut ºi de 55 de ani, ºi
60 de ani. Revederile sunt
momente extrem de emoþionante, în primul rând pentru cei
ce vor sã revadã ºcoala ºi apoi
pentru noi, cei care o conducem
acum. Absolvenþii redevin elevi,
redevin copii ºi îºi deapãnã amintirile cu o savoare greu de explicat. Se cunoaºte ataºamentul
profund pe care îl au faþã de
aceastã ºcoalã. Eu însãmi a fost
în postura aceasta acum câþiva
ani. Revederea e un moment
foarte frumos, foarte emoþionant.
-Cam câte sunt pe an?
-Sunt 10-15 pe an. De la începutul lunii mai pânã la sfârºitul
lunii iunie este începutul sezonului de revederi. Ca la nunþi! Mai
începe partea a doua, de la
începutul lunii septembrie pânã
la sfârºitul lunii octombrie.
-Vã mulþumesc. Mã duc
sã nu ratez prima tranºã a
lor
...
lor...

Dupã „capsula
timpului”

Înainte de a mã întalni cu
colegii mai aveam ceva de fãcut.
În mai 1987, cu o colegã, Fani
Popescu, am scris un bileþel pe
care l-am pus bine, în podul
liceului, urmând, ne gândeam
noi cu trei decenii în urmã, sã îl
revedem peste timp. Sã fie ca o
reîntâlnire a noastrã, cu noi!

Amabilã, doamna directoare a
liceului mi-a permis accesul,
chiar mi l-a dat pe domnul Georgicã, ajutor. ªtiam cã prin 2000
se fãcuse ignifugarea podului,
dar am sperat cã, dacã au gãsit
biletul, nu îl vor considera chiar...
incendiar. Am controbãit prin tot
podul... nimic! Exceptând un alt
bilet cu mesajul: “Acum 2 ani am
pus un bilet aici... dar geamurile
au fost schimbate... dacã citeºti
asta nu uita sã te bucuri de viaþã!”
Cãtã 2017
Întâlnirea cu colegii a fost

„Spre vârfuri urci doar pante,
În faþã bezna-i drum
Dar vezi, în diamante,
Luceºte ce-a fost scrum.
Cum va veni o treaptã
Sã nu uitaþi deloc
Cã viaþa nu aºteaptã
Sã vezi de ai noroc...
E luptã în continuu,
Sã nu o duci în hãu,
Sã nu triºezi destinul,
El nu e moftul tãu!
În tot ce o sã fie
Tu sclav, tu împãrat,
În orice stare vie
Va trebui luptat!
Trãi-vom stãri opuse
Alb, negru ºi mult gri ...
Dar când vor fi apuse
Mai vii vom rãsãri!
Pe oriºiunde merge
Fiinþa ta, ºi-i greu
Sã ai aceastã lege:
tu sã fii Tu!
Mereu.”

captivantã. ªi spun asta nu la
adresa celor din Ploieºti, care nu
au venit, în contra-partidã cu cei
din Anglia care nu au ratat ocazia
reîntâlnirii, ci pentru cei care pot
avea o astfel de ocazie ºi nu ar
trebui sã o rateze. În sala de festivitãþi a liceului, of, pardon, adicã
a colegiului, s-a citit catalogul de
cãtre directorul Cezar Apostolescu. Moment emoþionant. ªi
acesta a continuat prin stãri
similare la petrecerea care a
urmat pânã la 4 dimineaþa. Fiind
aºa special, totul, mã gândesc
cã, dacã nu ne revedem la 5 ani,
atunci sã fie mãcar anual...
Dani Mihu

Acum, de peste vreme,
Am revenit la noi
Iar vârstele probleme
Au altfel de altoi.
Îþi joacã viaþa feste,
Te-aratã mai bãtrân,
Dar vechile ferestre
Tot tinere rãmân!
ªi-ai vrea sã mai revinã
Adolescent cãrunt
Tot timpul de luminã,
Imensul din mãrunt.
Aprinde dimineaþa,
Dã la stagnãri tumult
ªi o sã-þi fie viaþa
Cu-n infinit.
Mai mult!
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Elevii de la C.N. „I.L. Caragiale Ploieºti” au câºtigat etapa
judeþeanã a Olimpiadei „Tinerii dezbat” la secþiunea „avansaþi”
În urma desfãºurãrii celor douã secþiuni,
„începãtori” ºi „avansaþi”, judeþul
Prahova urmeazã sã fie reprezentat la
etapa anþionalã de Colegiul Naþional
„Jean Monnet” Ploieºti ºi de Colegiul
Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti

La Colegiul Tehnic “Elie Radu”,
municipiul Ploiesti, s-a desfãºurat faza
judeþeanã a Olimpiadei Naþionale de
Argumentare, Dezbatere ºi Gândire
Criticã „Tinerii dezbat”.
Dupã disputarea copetiþiei la
secþiunea „începãtori” (6 mai), la finele
sãptãmânii trecute, pe 27 mai, a venit
rândul elevilor de la secþiunea „avansaþi” sã-ºi etaleze vocaþia.
Au participat ºase echipaje, cel
mai bun dovedindu-se cel al Cole-

giului Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti,
desemnat câºtigãtorul ediþiei din acest
an a etapei judeþene a Olimpiadei „Tinerii dezbat”, secþiunea „avansaþi”,
echipã alcatuitã din elevii Cristina Mocanu, Daria Chioveanu, ªtefan Pintea,
profesor indrumator Monica Marin.
Podiumul a fost completat de Colegiul Naþional „Al.I. Cuza” Ploieºti
(echipã alcãtuitã din elevii Robu Victoria, Crãiþa Miruna, Vlãsceanu Valentin, profesor îndrumãtor Irina Sã-

vuþã) ºi de Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti (echipã alcãtuitã din
elevii Drãgulin David, Matei Alexandru, Ilasi Alexandru, profesor îndrumãtor Janin Pintea). Coordonator al
competiþiei a fost prof. Arurel Graur,
inspector ºcolar pentru proiecte educaþionale din cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Prahova.
De semnalat faptul cã, în total, au
participat, la cele douã secþiuni, 140
de elevi ºi 35 de arbitri, întâlnindu-se
în 61 de meciuri, în urma cãrora echipele de „începatori” de la Colegiul
Naþional „Jean Monnet” Ploiesti ºi de
„avansaþi” de la Colegiul Naþional „I.L.
Caragiale” Ploiesti s-au calificat pentru
etapa naþionalã a Olimpiadei „Tinerii
dezbat”, care va avea loc în perioada
10 – 15 iulie 2017, la Piatra Neamt,

judeþul Neamþ.
Tinerii dezbat” este o olimpiadã
naþionalã care contribuie la formarea,
dezvoltarea ºi exersarea competenþelor de gândire criticã ºi de comunicare raþionalã în spaþiul public, precum ºi la formarea ºi dezvoltarea
atitudinilor social-civice democratice,
necesare tinerei generaþii pentru
participarea activã la viaþa socialã.
Principiile generale dezbaterilor sunt
reflectate în: respectul faþã de coechipieri ºi faþã de adversarii de idei;
manifestarea unui comportament
civilizat; responsabilitatea de a cerceta
moþiunea în amãnunt pentru a descoperi date relevante despre subiect
ºi argumente valide; atenta documentare în colectarea de dovezi; utilizarea corectã a propriilor dovezi; folo-

Evaluarea formativã a
directorilor ºi a profesorilor

Evaluarea formativã a resursei umane
din orice domeniu de activitate aduce numai beneficii acelei instituþii. În învãþãmânt,
acest tip de evaluare reprezintã un factor
important pentru asigurarea calitãþii educaþiei. În acest context, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova este implicat în proiectul
european ERASMUS + “Evaluation of skhool
leadership and teaching practice” din
septembrie 2015. Coordonatorul proiectului
este Inspectoratul ªcolar General din Þara
Bascilor ºi avem ca parteneri alte trei inspectorate din Portugalia, Lithuania ºi Bolzano.
Colaborãm, de asemena, în acest proiect,
pentru partea ºtiinþificã, cu Universitaea din
Cumbria, Marea Britanie ºi cu Universitatea
din Cipru.
Obiectivele proiectului se referã la identificarea criteriilor, indicatorilor, strategiilor,
dovezilor ºi a exemplelor de bune practici
referitoare la evaluarea directorilor ºi a
cadrelor didactice, furnizarea inspectoratelor ºi unitãþilor de învãþãmânt a unor strategii ºi instrumente de evaluare comune,
încadrate în dimensiunea europeanã, furnizarea unor instrumente on-line care vor
fi utilizate pentru formarea inspectorilor, directorilor, cadrelor didactice în ceea ce priveºte procesul de autoevaluare/evaluare,
furnizarea unei baze de date cu centre
de formare, cu universitãþi ºi cu informaþii
utile pentru alegerea unor programe de
formare dorite, promovarea dimensiunii europene a tuturor activitãþilor proiectului care
vin în sprijinul tuturor partenerilor ºi a altor
þãri, diseminarea tuturor propunerilor, concluziilor ºi a rezultatelor finale obþinute prin
implementarea proiectului.
Rezultatele finale ale proiectului vor fi
concretizate în: rapoarte comparative
referitoare la evaluarea directorilor ºi a profesorilor din fiecare þarã partenerã, Ghidul
evaluãrii directorilor (School Leadership Assessment Giude), Ghidul evaluãrii cadrelor
didactice (Teaching Practice Assessment
Guide), Curs moodle – „Procesul de evaluare a cadrelor didactice”.

Activitãþile proiectului sunt structurate astfel: diseminarea proiectului (pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului fiecare partener va disemina,
conform unei planificãri, obiectivele proiectului, conþinutul programului de formare, concluziile ºi rezultatele obþinute
în urma întâlnirilor transnaþionale, rezultatele finale (curs moodle, analize, rapoarte,
ghiduri), întâlniri transnaþionale ale partenerilor, elaborarea ºi completarea chestionarelor iniþiale pentru analiza sistemelor
de evaluare a directorilor ºi a profesorilor,
analiza chestionarelor în cadrul întâlnirilor partenerilor, sesiune de formare a
echipelor de proiect din fiecare þarã partenerã în cadrul Universitãþii din Cumbria,
Marea Britanie, elaborarea cursului de
formare (moodle) –„Procesul de evaluare
a cadrelor didactice”, postarea/încãrcarea cursului de formare pe platforma
proiectului ºi utilizarea acestuia de cãtre
fiecare partener, elaborarea ghidurilor –
„Evaluarea directorilor” (School Leadership Assessment Guide), „Evaluarea

cadrelor didactice” (Teaching Practice
Assessment Guide) ºi traducerea lor în
limba maternã a fiecãrui partener, elaborarea rapoartelor finale, conferinþa de
lansare ºi conferinþa finalã internaþionalã
– Bilbao - Þara Bascilor Spania, care va
avea loc în luna iulie 2017.
În fiecare þarã participantã la acest
proiect s-au derulat întâlniri de lucru pentru elaborarea ghidurilor ºi a cursului
de formare pentru inspectori ºi directori.
Inspectoratul ªcolar Prahova a gãzduit
echipã internaþionalã a proiectului în luna
ianuarie 2016, perioadã în care s-a lucrat
intens la definitivarea conþinutului ghidului de evaluare a activitãþii didactice
a profesorilor. În timpul aceºti vizite de
lucru a fost organizatã ºi o masã rotundã
în cadrul Consiliului Judeþean Prahova,
la care au participat inspectori, directori,
cadre didactice din învãþãmântul preuniversitar ºi din cel universitar – UPG Ploieºti, reprezentanþi ai autoritãþilor locale
ºi judeþene. S-au purtat discuþii pe marginea evaluãrii ºi a formãrii continue a
personalului didactic ºi a celui de conducere, oaspeþii fiind intersaþi de sitemul
de evaluare ºi de cel de formare a
cadrelor didactice din România.
În momentul actual sunt definitivate
ghidurile de evaluare. În martie 2017,
întâlnirea de lucru pentru definitivarea
cursului de formare a avut loc în Bolzano
– Regia Autonomã din Tirolul de SudItalia, urmând sã fie postat acest curs
pe platforma proiectului la sfârºitul lunii
iunie 2017.
Pentru Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova aceste produse finale vor
constitui adevãrate surse de inspiraþie
în ceea ce priveºte modalitãþile, criteriile
ºi procedurile de evaluare în context
european.
Prof. Lãcrimioara Cojoianu,
inspector ºcolar pentru management instituþional

sirea faptelor ºi opiniilor menþionate
de alþii într-o manierã corectã ºi cu
bunã-credinþã, logice, fãrã a distorsiona cu bunã ºtiinþã informaþia. Olimpiada naþionalã de argumentare,
dezbatere ºi gândire criticã „Tinerii
dezbat” are drept scop cultivarea
unei atitudini critice, logice ºi raþionale
în rândul tinerilor ºi conºtientizarea
valorilor cetãþeniei active ºi democratice, prin înþelegerea informatã a
realitãþilor sociale, susþinerea dialogului interetnic ºi a nondiscriminãrii,
dezbaterea argumentatã ºi exersarea
atitudinii tolerante ºi deschise faþã de
diferenþele sociale, etnice, economice,
de sãnãtate, de gen etc., care pot
constitui bariere în comunicare.
Mihail Marinescu

Oaspeþi polonezi în Prahova
Delegaþia din þara vecinã a participat,
alãturi de partenerii români la activitãþi
incluse în Proiectul Erasmus +
„Key Competences and Future Careers”
În perioada 26-29 mai 2017 a avut loc, în Prahova, cea de-a
douã întâlnire de lucru în cadrul proiectului Erasmus + „Key Competences and Future Careers” (Erasmus + School Education Program). Din delegaþia polonezã au fãcut parte mr. Henryk Jaroszek –
preºedintele Consiliului Judeþean Mikolow, Anna Jadasz – directorul
ºcolii, Dariusz Kurzeja – reprezentantul agentului economic, Marek
Popek – secretarul Consiliului Judeþean ºi Edward Dawidowski coordonatorul proiectului.
La activitãþi au participat, pe lângã partenerii din Polonia, directorul Casei Corpului Didactic Prahova – profesor Mariana Ca-zacu,
directorul Colegiului Naþional „Jean Monnet” Ploieºti – profesor Lucia Ionescu ºi preºedintele Asociaþiei „Iuventa” - Iuliana Elena Tanur,
asociaþia elevilor din Colegiul Naþional „Jean Monnet”. Dele-gaþia a
fost invitatã la Consiliul Judeþean Prahova de preºedintele acestei
instituþii, Bogdan Toader.
Modernizarea învãþãmântului trebuie sã fie sprijinitã de activitãþi suplimentare pentru elevi. Astfel de activitãþi determinã creºterea popularitãþii educaþiei ºi formãrii orientate cãtre piaþã forþei
de muncã ca o cale educaþionalã, precum ºi adaptarea ofertei sale
la cerinþele pieþei forþei de muncã (în toate dimensiunile). Datoritã
unui astfel de proiect, sistemul de învãþãmânt ºcolar contemporan
va fi capabil sã livreze un numãr mai mare de specialiºti educaþi cu
calificãrile cerute de potenþialii angajatori.
Acest proiect urmãreºte sã creeze o înþelegere comunã a aplicãrii competenþelor cheie europene în contextul propriei lor curricule
de învãþare. Se preconizeazã rezultate pozitive majore pentru
învãþarea elevilor pe baza competenþelor-cheie, în special în domenii
de comunicare într-o limba strãinã, competenþe digitale, implicarea
tuturor elevilor în învãþarea de a învaþã. Proiectul „Key Competences
and Future Careers” se deruleazã pe o perioada de 2 ani, începând
cu 1 septembrie 2016, ºi este finanþat de Comisia Europeanã.
Profesor Daniela Ionescu – coordonator proiect
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Vizitator la BOOKFEST – 2017 DOMNIÞA
Douãzeci de minute pânã la gara
Floreºti, per pedes, o orã – fix! – pânã la
furnicarul care este zi ºi noapte Gara de
Nord a capitalei Þãrii noastre, cu trenul
particular, apoi un tur de forþã pânã la
Romexpo, cu taxiul ºi, printr-o ploaie potop, cu apa pânã glezne, iatã-mã, vineri
/ 26 mai, într-unul din cele 4 pavilioane
ale Salonului Internaþional de Carte
Bookfest – 2017.

oaspetele Bookfestului a fost Suedia –
Þara Premiului Nobel.
Miercuri, 24 mai, la
deschiderea oficialã a
Salonului Internaþional de Carte Bookfest,
standul Suediei a fost
onorat de prezenþa
doamnei Anneli Lindahl Kenny, ambasadoarea Suediei în Ro„Fraþi” într-ale Cuvântului tipãrit, cu mânia. A urmat ver- Cãrþi despre
biblioteci consistente ºi rarissime colecþii nisajul expoziþiei „Un- Corneliu
de reviste ºi ziare, în fiecare an fost-am de cresc copiii”, cu Coposu la
la ediþiile BOOKFEST (mai /iunie) ºi invitaþii Marten San- editura Corint.
respectiv GAUDEAMUS (octombrie / den ºi Stina Wirsen.
noiembrie), în solidara trinitate: Apoi, lansarea revistei de benzi dese- în patrimoniul mondial UNESCO. Erich
Alexandru Chivu, un bibliofil „înrãit”, prof. nate Galago, cu Johannes Klenell. Joi, von Daniken considera cã este vorba
dr. Christian Crãciun, eseist, editorialist, 25 (selectiv): Literatura vizualã, Sã de niºte piste de aterizare pentru extracritic literar, el însuºi autor a 5 cãrþi dezlegãm misterele literaturii Nordic tereºtri. Cercetãtorul William H. Isbell a
publicate, ºi subsemnatul – globetrotter Noir; Vineri, 26: Interferenþe literare grupat cele aproximativ 300 de geoglife,
de-o viaþã, reporterul ºi cronicarul de româno-suedeze, Femei în literatura cu dimensiuni începând de la 15 cm, în
serviciu, de numai 41 de ani!
scrisã de femei; Video-conferinþã cu urmãtoarele categorii: linii lungi ºi drepte,
David Lagercrantz – continuatorul figuri largi, geometrice, desene de plante
trilogiei Millenium, de Stieg Larsson; ºi animale, grãmezi de roci ºi figuri care
Peste 160 de edituri din România Sîmbãtã, 27: lansarea romanulor Mary, decoreazã laturile colonelor din jur.
s-au reîntâlnit, pe meridianele acestei de Aris Fioretos, Un bãrbat pe nume Ove, Printre reprezentãri se numãrã maimuediþii – a XII-a, a Bookfestului (Sãrbã- de Fredrik Bakman; Duminicã 28: þe, tarantule, condori, iguane, cercuri, linii
Singurãtatea incura- perfect paralele sau trapezoidale, unele
bilã a sufletului, în întinzându-se pe 14 km”.
romanele lui Hjalmar
Soderberg.
Adina Eros semneazã în pagina
interioarã dreapta, reportajul „Taj Mahal
– Minunatã perlã albã a Indiei negre”.
Decupaj: „ªahul Jahan, fiu al celui de-al
Ca de obicei, li- patrulea mare mogul al Indiei ºi strãneder al imensei familii pot al lui Akbar cel Mare (...) i-a succedat
a editurilor, Humani- tatãlui sãu la tron în 1628. Deºi a avut
tas a dominat Book- mai multe soþii de-a lungul vremii, Mufestul. Liiceanu. Cãr- mtaz Mahal a rãmas favorita sa, însotãrescu, Patapievici, þindu-l peste tot, chiar ºi în campaniile
Mihãilescu ºi Pleºu militare. În 1631, pe când dãdea naºStandul Suediei au animat publicul tere celui de-al 14-lea copil al lor, Mumcu spiciurile lor ele- taz Mahal a murit din pricina unor comtoarea Cãrþii), toate – sub acoperiºul gante ºi inteligente. Am strãbãtut plicaþii. Stând lângã patul sãu de moarte,
celor 4 pavilioane vecine cu rotonda labirintul Cãrþii – 2017, exasperându- soþul sãu i-a promis cã n-avea sã se mai
RomExpo, de lângã bãtrâna fostã „Casa ne cu titluri, coperþi, nume de autori ºi cãsãtoreascã vreodatã ºi urma sã-i
Scânteii”, azi doar Casa Presei – nu ºi ale editurilor – în marea lor parte
Libere, dupã cum merg treburile în vizitate. Câteva: All, Ars Docendi, Corint,
Istorie editatã de „ªcoala
þãriºoara noastrã. Lume, începând de Niculescu, Cartea Româneascã, Casa
Ardeleanã”
la orele matinale 10, nici prea-prea, nici Radio, Curtea Veche, Eikon, Herald,
foarte-foarte, numai bine sã nu simþi Nemira, Polirom, Prut, ªcoala Ardeînghesuiala ºi sã n-ai senzaþia cã te leanã, Tracus Arte, Academiei Române,
sufoci. Între 24 ºi 28 mai 2017, „peste Basilica, Buticul Lizzucãi, Cununi de
1.000.000 de volume” – scrie „Univer- stele, Junimea, Rao, Regalã, Militarã,
sul Cãrþilor”, au fost puse pe standurile Muzeului Literaturii Române, Nestor,
ultra-luminate, pentru pasionaþii de Patriarhalã Românã, Steaua Nordului,
lecturã. Nu ai timp sã zãboveºti la fiecare Trinitas, Vremea, Vinea.
titlu, decorul este ameþitor, editurile sunt
într-un fel de „formula 1”, accelereazã
„Universul Cãrþii” – ziarul ediþiei BF
curiozitatea ºi plãcerea de a aduce în
biblioteca ta cãrþile preferate, adesea 2017, nr. 28, director Ion Enescu, puesenþiale; preþurile par sã te þinã la dis- blicã în interior câte o paginã de reportaj.
tanþã, dar voinþa e mai tare ºi biruie, ªi Cea din stânga scrie despre „Liniile din
dai ºi 50 de lei pe voumul x sau y sau z, Nazca, imposibil de descifrat”, drept una
ºi când e ºi cu reducere, atunci, dacã din „Marile enigme ale lumii”, semnat
adaugi ºi o ciocolatã, nevasta te primeº- de Roland Cãtãlin Pena. Excerpt: „La
circa 400 de km sud de capitala statului înalþe cel mai frumos mausoleu care
te cu un zâmbet elocvent!
Peru, Lima, au fost descoperite în anii putea sã existe pe faþa pãmântului.
1920, odatã cu primele zboruri comerAnul trecut, Bookfest a avut ca ciale, celebrele linii Nazca. Ele acoperã
Serghie Bucur
invitat de onoare Israelul; anul curent, o surprafaþã de 450 kmp, fiind incluse

Echipajul

Raiul pe pãmânt

Un monument

Parada
editurilor

O enigmã

Invitaþie „zeiss”

Program Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”
SECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 17 Iunie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
nchiul V
anea”
– „U
„Unchiul
Vanea”
anea”, de A.P. Cehov. Regia: Sânziana Stoican. În
distribuþie: Paul Chiribuþã (Serebreakov Alexandr Vladimirovici),
Mãdãlina Anea (Elena Andreevna), Ana Creþu (Sofia Alexandrovna - Sonia), Oxana Moravec (Voinitkaia Maria Vasilievna),
Ioan Coman (Voinitki Ivan Petrovici - Vanea), Cristian Popa (Astrov
Mihail Lvovici), Ion Radu Burlan (Teleghin Ilia Ilici), Lucia
ªtefãnescu Niculescu (Marina).
Duminicã, 18 Iunie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
– „Ce vor fetele”
fetele”, adaptare de Dragoº Câmpan. Regia: Dragoº
Câmpan. În distribuþie: Nadiana Sãlãgean (Alice), Ioana Fãrcaº
(Laura), Otilia Pãtraºcu (Betty), Cristina Moldoveanu (Tina), Dragoº
Câmpan (Manolo), Bogdan Farcaº (Jesus).
SECÞIA PÃPUªI
Marþi, 13 Iunie, ora 11:00 - Sala Teatrului pentru Copii –

„Cântãreþii din Bremen”
Bremen”, adaptare de Cristian Pepino
dupã H.C. Andersen. Regia: Cristian Pepino. Distribuþia:
Lucian Orbean, Daniel Burcea, Nelu Neagoe, Lizica
Sterea, Ana Maria Orbean.
Miercuri, 14 Iunie, ora 10:30 - Sala Teatrului pentru
Pãcalã” de Roxana Matache. Regia:
Copii – „D’ale lui Pãcalã”,
Mihai Androne. În distribuþie: Cãtãlin Rãdulescu
(Pãcalã),Paul Niculae (Preotul), Lizica Sterea (Nevasta
preotului), Ioana Roºu (Nevasta Pãcalã), Nelu Neagoe
(Aghiuþã).
Duminicã, 18 Iunie, ora 10:30, ora 12:00 - Sala
Teatrului pentru Copii – „Mo
„Mottanul încãlþat”
încãlþat”, adaptare
dupã Charles Perrault. Regia: Mihai Androne. În distribuþie:
Ramona Vornicu / Diana Uþã, Daniel Burcea, Lucian
Orbean, Gabriela Sandu, Nelu Neagoe, Paul Niculae,
Carmen Bogdan, Mihai Androne.
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NEBUNIA
Decolase de pe Bãneasa în muzica mai multor chei – în care sunetele elicei ajungeau în auzul sãu blindat de cascheta de aviator, derutând
pãmântenii care ar fi zãrit, curioºi,
cã vedeau cum un avion alerga bezmetic, pe cerul fãrã niciun nor, cu
roþile în sus, o vreme în zig-zag, cuminþindu-se apoi, dincolo de Ploieºti,
emoþionat cã se apropie de moºia
tatãlui sãu rãposat. August – lunã a
fertilitãþii, citise Bâzu undeva, îi fusese
prielnic câteva zile mai înainte, pentru cã, în ciuda îngrijorãrii celor douã
doamne scumpe lui (cu diferenþele
impuse de mentalitãþi ºi mai cu seamã a manierelor cu care se tratau
între ele): mamã-sa, prinþesa moldavã alintatã Maruka ºi sora lui, Alice
– care ar fi trebuit sã fie de genul
masculin, din pricina felului ei de a
fii: durã, bãrbãtoasã.
Avionul plutea la câteva sute de
metri deasupra pãdurii care începea
de pe la Butimanu, cândva codrii
Vlãsiei. Cu el luase brevetele de zbor
de zi ºi de noapte, inclusiv pentru
vreme rea. Aerul era altul – mai rece
ºi mai plãcut, asemãnãtor aceluia
izvorât din oceanul verde – desiºul
care înconjoarã Micul Trianon, cu
liniºtea ºi paza lui... „Fãrã îndoialã
cã maestrul Pynx m-ar fi lãmurit în
ce tonalitate „cântã” „fluturele” meu,
dacã ar fi avut curajul sã zboare
acuma cu mine, inspirându-i cine
ºtie ce sonatã ori pavanã, cum este
maestrul de inventiv!”, îºi spune
junele pilot Bâzu Cantacuzino,
proaspãt laureat pentru recordul de
timp – câºtigat în dauna celorlalþi
concurenþi – parcurs în raidul Bucureºti-Tecuci-Buzãu-Tescani-Bucureºti. „Cam pe-aici a zburat ºi Vlaicu!”,
se aude pe el, în cãºtile de sub caschetã, dinaintea privirilor – apãrate
de ochelari – cu scena tragicã petrecutã în marginea Bãneºtiului,
când el, încã ºcolar în Bucucreºti,
avea doar 8 ani, locul unde „Maistoraºul Aurel” – cum l-a veºnicit scriitorul Victor Ion Popa în cartea lui –
pierise zdrobit sub avionul lucrat la
Arsenal. Pe sub aripa de sus zãreºte
clãdirea uzinei electrice Floreºti (ridicatã de domnul inginer arhitect Emil
Prager, amic devotat al tatãlui sãu,
invitatul acestuia, la braþul cuceritoarei lui soþii) ºi casa gãrii; acestea,
odatã cu palatul, i se pãruserã cã ar
fi plecat spre el, vãzându-i tot mai
conturate ferestrele, ancadramentele ºi loggia – splendoarea pe care
lacul parcului i-o reflectã ºi îi dã mãreþia greceascã a templelor din
Elada.
„– Felicitãri, domnule Cantacuzino, pentru excelenþa dumitale
sportivã, automobilisticã ºi aviaticã!
Voi þine minte clipa asta, în care am
prilejul sã te decorez cu Crucea de
Aur a Ordinului Virtutea Aeronauticã,
pentru câºtigarea cupei „Ionel Ghica”! Ai fost formidabil, raidul Galaþi
– Cernãuþi – Arad – Cluj – Turnu
Severin, pe care mi l-am dorit ºi eu,
ne-a arãtat nouã, românilor, ce spiþã
vitalã, cu adevãrat nobilã, sunt
Cantacuzinii!”. Vocea regelui Carol
al II-lea sunã isntantaneu, ca în ziua
aceea însoritã, pe stadionul ANEF,
în gândul lui, dar încetã brusc, lãsând locul vuietelor elicei; avionul
intrase pe firul apelor Prahovei, semn

cã Branciul – „aerodromul” pe care
acum îndrepta aparatul sã aterizeze,
era plin de turme de capre, vaci ºi
oi, scoase la pãscut de copiii floreºtenilor. Luã înãlþime ºi accelerã deodatã cu rãsucirea avionului de câteva ori în jurul axei longitudinale, apoi
rãmase aºa, cu roþile spre cer. Zburã
peste palat ºi parcul rãmase moºtenire lui ºi Alicei, se întoarse – cu capul în jos – sã reintre pe izlaz, cãutând locul aterizãrii, pe când vietãþile
de sub el slergau în margini, speriate de zumzetele din vãzduh asurzitoare.
- Bine ai venit, cumnate!, salutã
sobru, în uniformã, cãpitanul Ion Lupoaia, însoþit de câþiva trupeþi cu
armele în bandulierã.
- Am onoarea!, îi strânse Bâzu
mâna celuilalt, privindu-l o secundã
în ochii severi dar plãcuþi sorã-sii,
capricioasa Alice.
Soldaþii rãmaserã de pazã în
jurul avionului, uitându-se la el cu
mirare ºi uluire; „ – Domnu Bâzu,
ce curaj pe el, mamããã...!” „ – Pãi,
cum sã nu-l cãsãpeascã madamele,
muicã, p-un aºa boier avut ºi frumos
bãrbat...?”, murmurau, unii cu glasul slobod, uitându-se unul la altul.
Maºina frânã pe aleea spre
pavilionul Alicei, la câþiva paºi de trupeºa vãduvã Cantacuzino, acum solemna prinþesã moldavã Maria Cantacuzino, ieºitã în tîntâmpinarea
adoratului sãu fiu. Deºi între bãrbaþi
regula deschisului portierei era
evitatã, ºoferul sãrise deja, ºi tarse
uºa cu mâner aurit ºi geamul ca
aerul de limpede, într-o parte. Bâzu
se aplecã sã cuprindã talia mamei
lui ºi o îmbrãþiºã îndelung, într-o legãnare ce vãdea dorul reciproc al revederii.
- Doamne, dar eºti nebuneºte
de chipeº, iubitul meu bãiat...! Cum
sã-þi reziste femeile, dacã însãeºi
mama ta te admirã, obrservi, nu-i
aºa?, iatã cu cât patos...! ªi, pupându-i obrajii mereu raºi ºi parfumaþi,
îi înconjurã gâtul înalt (ca al ei), umerii, bustul, strângându-l la pieptul sãu
vulcanic, pe când Alice, de sus, din
balcon, aplauda cu voce tare:
- Ulysse s-a-ntors în Ithacaaa...!
Fosta doamnã Sturdza, de anul
trecut doamna Lupoaie (cu numele,
de data asta, nu ºi în acte) se uita,
ca totdeauna invidioasã pe fratele
ei, în aºetptarea maternei dovezi de
afecþiune.
- Mamã scumpã, am venit sã te
vãd înainte de a zbura, dupã câte
am aflat, cu „rivala” dumitale prinþesã Bibescu, în zilele congresului
prezidat de soþul ei, prinþul GeorgeValentin, la Paris, din partea cãruia
am primit invitaþia printr-un delicat
ordin, cã doar îmi este ºef... Bãnuiesc cã, întrebându-mã de dumneata, aºteaptã ºi vreun cuvânt anume...
- Înainte de a þi-l spune, te sfãtuiesc, frumosul meu fiu, sã nu te
punã naiba sã te îndrãgosteºti de
dânsa! ªtii bine ce poate face o
femeie ca ea, dintr-un june aºa de
focos cum te ºtiu ºi cred cã ºi Martha ºtie ce poamã eºti... Cã te provoacã George la duel! Cu toate astea, ureazã-i sãnãtate din partea mea
ºi, dacã îþi oferã ocazia, sãrutã-i
mãcar mâna...!
Serghie Bucur

sãnãtate
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Antrenor de fitness: ”Seara
e cel mai bun moment sã mãnânci
dacã vrei sã slãbeºti ºi sã-þi
dezvolþi masa muscularã”
Este sau nu un mit faptul cã mâncatul
înainte de culcare este cel mai rãu lucru pe
care-l putem face când vine vorba de diete? La
aceastã întrebare ne rãspunde Tim Ernst, expert în fitness ºi fondator al site-ului
TurnAroundFitness.com. Cem mai bun moment
pentru mâncat este seara.
În plus el îºi argumenteazã teoria prin intermediul a patru studii care vin sã-i susþinã
afirmaþiile. El ne îndeamnã sã ignorãm toate
acele sfaturi care ne interzic sã consumãm
carbohidraþii noºtri preferaþi înainte de culcare
ºi sã facem exact pe dos pentru cã vom arde
calorii ºi vom pune masa muscular, scrie revista
Doctorul Zilei.

Studiul nr. 1

Acest studiu a constat într-un regim de
slãbit bazat pe restricþia caloricã. Persoanele
implicate în studiu au avut o perioadã de ºase
sãptãmâni în care trebuia sã consume zilnic
70% din caloriile pe care le consumau în mod
normal. 10 persoane au participat la studii ºi au
fost împãrþiþi în douã grupuri. Primul grup a
trebuie sã consume cele 70% din calorii în
prima parte a zilei, iar cel de-al doilea grup în a
doua parte a zilei.
Rezultatul a fost acela cã cei care au trebuit
sã mãnânce seara au pierdut mai mult în
greutate decât cei care au mâncat dimineaþa.
În plus, cei care au mâncat dimineaþã au
pierdut mai multã masã muscularã, 30% faþã
de numai 7% – cei de searã.

Studiul nr. 2

Cel de-al doilea studiu a fost realizat în anul
2011 ºi a constat într-un program de 6 luni în

care ofiþerii de poliþie din Israel au þinut o dietã
de 1500 calorii pe zi. Din nou, au fost împãrþiþi
în douã grupuri. Un grup trebuia sã-ºi asigure
necesarul caloric în prima parte a zilei, iar cel
de-al doilea în douã parte, la cinã.
Cercetãtorii au descoperit cã persoanele
din grupul care mâncau seara au pierdut mult
mai mult în greutate ºi starea sãnãtãþii lor s-a
îmbunãtãþit considerabil – nivelul de glucozã
din sânge, sensibilitatea la insulina - ºi
au experimentat o senzaþie de saþietate mai
mare.

Boli de adulþi care apar ºi la copii

Bolile de inimã, care apar pe fondul colesterolului ridicat, dar ºi diabetul de tip 2 sunt afecþiuni
specifice adulþilor, în ultimul timp însã, incidenþa
acestor boli în rândul copiilor a crescut alarmant.
“Cel mai important factor în apariþia acestor afecþiuni este genetica la care se adaugã afecþiunile
asociate ºi factorii de mediu cum ar fi: greºelile de
alimentaþie ºi lipsa miºcãrii”, este de pãrere
medicul endocrinolog Luiza Vitan, scrie revista
Doctorul Zilei.

este o boalã a bãtrâneþii, ATS poate debuta ºi în
copilãrie, chiar de la 10-12 ani.
“Factorii de risc includ colesterolul, hipertensiunea arterialã ºi diabetul de tip 2. Majoritatea
acestor factori de risc sunt consecinþa unei interacþiuni între factorii genetici ºi cei de mediu ca: alimentaþia, expunerea la fumul de þigarã ºi sedentarismul”, adaugã profesor Doctor Rodica Manasia de
la Spitalul Clinic de Urgenþã pentru Copii ClujNapoca, Clinica Pediatrie I.

Colesterolul ridicat. Nu doar adulþii sunt afectaþi
de colesterolul mãrit, ci ºi unii copii, însã în cazul
acestora din urmã efectele sunt vizibile abia la
maturitate. Din acest motiv, colesterolul copilului
trebuie monitorizat la fel de des ca ºi cel al adulþilor.
Valorile normale ale colesterolului la copiii între 4
si 19 ani nu trebuie sã depãºeascã 170 mg/dl.
Pentru a þine colesterolul copilului în frâu, acesta
trebuie monitorizat constant, iar alimentaþia trebuie
sã fie bogatã în fructe ºi legume proaspete, cereale
integrale, carne slabã, peºte, lactate cu conþinut
scãzut de grãsimi.
Ateroscleoza (ATS) se defineºte prin depunerea
unor plãci de aterom în interiorul arterelor. Deºi,

Diabetul de tip 2. Pânã nu demult, majoritatea
cazurilor de diabet al copilului erau încadrate la
Diabet de tip 1. În ultimii 20 de ani creºterea incidenþei cazurilor obezitãþii a dus la o creºtere a numãrului cazurilor de diabet tip 2 la copii ºi
adolescenþi. “Considerat pânã nu demult o afecþiune caracteristicã persoanelor supraponderale
sau obeze de vârstã medie, diabetul de tip 2
prezintã în ultimii ani o creºtere alarmantã în rândul
copiilor ºi adolescenþilor”, explicã medicul Ionela
Tãmãºan, de la UMF “Victor Babeº” Timiºoara.
Semnele de diabet la copil includ: sete
accentuatã, urinare frecventã, respiraþie cu miros
de fructe, zahãr, vin.

Studiul nr. 3

Cel de-al treilea studiu a fost realizat în anul
2013. Studiul avea la baza ideea cã o dietã
hipocalorica ce constã în consumul de
carbohidraþi seara la cinã influenþeazã pozitiv
activitatea hormonalã. Cercetãtorii studiului
considera cã o astfel de dietã previne senzaþia
de foame din prima parte a zilei, ajuta la
scãderea în greutate ºi activeazã metabolismul
mult mai bine decât celelalte diete de slãbit
convenþionale.

Studiul nr. 4

Studiul numãrul 4 a fost realizat în anul
2014 ºi a demonstrat cã un consum de
carbohidraþi, cu precãdere seara, la cinã ºi nu
la prânz ºi menþinerea unei diete hipocalorice
au un efect mai ridicat asupra sãnãtãþii generale
a organismului ºi a pierderii în greutate. Contrar
credinþelor atât de bine înrãdãcinate în
mentalitatea noastrã, consumul de carbohidraþi
în timpul prânzului ºi de proteine seara la cinã
afecteazã în mod negativ nivelul glucozei din
corp.

Apa cu lãmâie nu este un moft
Iatã 5 motive pentru care medicii o recomandã

Apa platã cu lãmâie este o bãuturã energizantã care aduce multe
beneficii sãnãtãþii ºi siluetei. Lãmâia
ajutã la curãþirea organismului ºi are
conþinut ridicat de vitamina C. Se remarcã prin proprietãþile antibacteriene, efectele remineralizante ºi
diuretice, în plus ajutã la arderea grãsimilor ºi la întãrirea sistemului imunitar, scrie revista Doctorul Zilei.
Iatã cinci motive importante pentru care ar trebui sã bei apã cu lãmâie
1. TTe
e ener
giz
eazã
energiz
gizeazã
Când începi dimineaþa cu o cafea, îþi încurajezi corpul sã producã
energie sub forma fluctuaþiilor glicemiei ºi al stresului oxidant, iar efectele
sunt de scurtã duratã. Apa cu lãmâie
produce energie „verde” în corpul tãu
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prin hidratare ºi oxigenare de-a lungul întregii zile, fãrã oxidare în exces
la nivel celular.
2. TTe
e ajutã sã slãbeºti
Unul dintre beneficiile majore ale
consumului de apã cu lãmâie este
acela de a acþiona ca un accelerator
în arderea grãsimilor. Atenþie însã! Dacã suferi de gastritã sau ulcer gastroduodenal, dieta cu lãmâie este total contraindicatã. De asemenea,
cura cu suc de lãmâie nu le este recomandatã copiilor ºi vârstnicilor.
3. Ajutã la reglarea tensiunii
arteriale
Apa cu lãmâie face minuni în cazul persoanelor care au probleme cu
inima, datoritã conþinutului ridicat de
potasiu care regleazã tensiunea arterialã. „Toatã lumea ºtie cã lãmâile

conþin vitamina C din belºug, dar
jumãtate de lãmâie stoarsã într-o canã
cu apã caldã are ºi mult potasiu,
excelent în stimularea activitã ii cerebrale ºi în controlul presiunii arteriale”,
aratã Ashley Pitman, specialist în
detoxifieri dupã metoda Ayurvedicã.
4. Stimuleazã sistemul
imunitar
Vitamina C contribuie la sãnãtatea sistemului imunitar, însã nu
poate fi stocatã în corp. Din acest
motiv, este important sã consumi alimente bogate în vitamina C zi de zi.
Bioflavonoizii din lãmâie ac ioneazã
împreuna cu vitamina C pentru creºterea capacitã ilor sale antioxidante
ºi contribuie la stimularea sistemului
imunitar.
5. Excelentã pentru îngrijirea pielii
Datoritã proprietãþilor antiseptice,
lãmâia poate deveni un aliat de nãdejde în tratarea problemelor legate
de piele. Consumul zilnic de apã cu
lãmâie poate aduce o îmbunãtãþire
evidentã a aspectului pielii, acþionând
ca un remediu antiîmbãtrânire. “E
adevãrat, apa cu lãmâie netezeºte
ridurile ºi dã chipului un aspect întinerit”, explicã Pitman.
Pentru rezultate maxime, spune
specialistul, combina ia ar trebui
consumatã în fiecare zi timp de o lunã.
“Constipa ia, balonãrile ºi oboseala,
toate vor dispãrea ca prin minune”,
dã asigurãri medicul.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

ªapte simptome care anunþã
cã ai ficatul bolnav

Ficatul este unul dintre cele mai
mari ºi esenþiale organe. Printre funcþiile
lui se numãrã producþia de proteine,
metabolizarea glucozei, fierului ºi
eliminarea toxinelor din corp, scrie
revista Doctorul Zilei.
Simptomele ficatului bolnav
Cu excepþia creierului, ficatul este
al doilea cel mai complex organ, de
aceea este important sã îl menþineþi
sãnãtos.O dietã echilibratã ºi un stil de
viaþã sãnãtos pot îmbunãtãþi starea
ficatului. Când ficatul este afectat, apar
anumite simptome.
1. Crampe la stomac ºi balonare
Balonarea, durere de stomac,
probleme cu digestia, mâinile ºi picioarele umflate, sunt simptome care ar
trebui sã te alarmeze dacã apar în fiecare zi. Acestea sunt efectele unui ficat
care nu eliminã toxinele din organism,
aºa cum ar trebui.
2. Schimbarea culorii urinei
Ai observat cã urina este mai deschisã sau mai închisã la culoare decât
de obicei? Poate fi un semn al acumulãrii
bilirubinei. Aceasta este o substanþã
rezultatã din metabolismul (distrugerea)
hemului, componentã a hemoglobinei
din globulele roºii. De aceea, dupã ce
globulele roºii îmbãtrânite sunt distruse,
bilirubina rezultatã ajunge în ficat, sub
formã de bilirubinã indirectã. Aceasta
ar trebui eliminatã din organism, lucru
dificil de fãcut însã, deoarece bilirubina
indirectã este o substanþã insolubilã. De
aceea, ficatul transformã bilirubina
indirectã în bilirubinã directã, care este
solubilã ºi iese apoi din ficat prin bilã. Ea
ajunge astfel în intestin, unde este
transformatã în urobilinogen. O parte din

acesta se eliminã prin fecale sub formã
de stercobilinogen. Altã parte se întoarce
în ficat, iar restul trece în sânge ºi se
eliminã prin urinã. Dacã se observã însã
o creºtere a bilirubinei directe se
suspecteazã fie o afectare (distrucþie)
hepaticã, fie existenþa unui blocaj pe
cãile biliare, adicã un icter mecanic.
3. Icter
Acesta este poate cel mai evident
simptom ºi cel care ar trebui sã te alarmeze. O culoare gãlbuie a pielii, a ochilor
ºi a unghiilor este un semn al acumulãrii
bilirubinei în organism.
4. Sensibilitate a pielii
O stare continuã de mâncãrime ca
ºi cum ceva ar umbla pe sub piele, este
un sentiment enervant ºi îngrijorãtor.
Este semnul unei acumulãri de toxine
în organism, deoarece ficatul nu îºi
îndeplineºte rolul de detoxifiere.
5. Refluxul gastroesofagian
Senzaþia de plin, balonarea care nu
te lasã sã repsiri ºi refluxul gastroesofagian care cauzeazã durere ºi disconfort,
sunt simptomele unui ficat cu probleme.
6. Diaree
Episoadele dese de diaree sunt
destul de frecvente atunci când ficatul
nu funcþioneazã corect.
7. Obosealã
Unul dintre primele simptome în tulburãrile hepatice este starea permanentã de obosealã. Deºi este normal
sã ne simþim epuizaþi dupã o zi de muncã, persoanele care au tulburãri hepatice resimt oboseala ºi slãbiciunea chiar
ºi dupã o noapte de somn sau dupã o
sãptãmânã de odihnã. În plus, nivelul
de energie fluctueazã de-a lungul zilei,
astfel cã apar dificultãþi de concentrare
ºi stãri de somnolenþã dupã-amiaza.

programe TV
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Miercuri, 14 iunie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
13:35 Festivalul Internaþional de Teatru Sibiu, 2017;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 Banii tãi;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbeºte correct!;
00:00 România 9;
01:30 În grãdina Danei ®;
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei (r);
04:10 Interes general (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legenda cavalerului rãtãcitor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 „Moskvici, dragostea mea...” (f);
15:50 “Mutant X” (f);
16:40 Destine ca-n filme;;
17:40 „Legenda cavalerului rãtãcitor”;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:00 Câºtigã România! (r);
21:10 „Tris Savage Land” (f);
22:50 Poate nu ºtiai;
23:00 „CSI – Crime ºi investigaþii” (s);
23:50 Câºtigã România!;
00:50 “Mutant X” (r);
01:40 Poate nu ºtiai;
01:50 5 minute de istorie;
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30 Telejurnal (r).

PRO 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 “Ocolul Pãmântului în 80 de zile” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:15 „Joc diabolic” (f);
02:00 „Las fierbinþi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 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);
20:00 “Bãieþi de oraº” (s);
20:30 ZaZaSing;
22:30 Xtra Night Show;
01:00 „Lege ºi ordine: Brigada specialã” (f);
02:00 Observator (r).

PRO CINEMA
08:00 Ce spun românii (r);
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Cheia” (r);
14:00 “Nopþi albe în Seattle” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Un semn invizibil” (f);
20:30 „Camera de refugiu” (f);
22:45 „Cãlãul cu ochi albaºtri” (f);
00:45 „Camera de refugiu” (r);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 NASA - cazuri neelucidate;
09:50 Secretele misiunilor spaþiale;
10:38 Cele mai ciudate fenomene;
11:26 Evadare premitã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 NASA - cazuri neelucidate
13:50 Secretele misiunilor spaþiale;
14:38 Evadare premiatã;
15:26 Cele mai ciudate fenomene;
16:14 NASA - cazuri neelucidate;
17:02 Secretle misiunilor spaþiale;
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Invenþii ºi invstiþii;
20:20 NASA - cazuri neelucidate
21:10 Focul din cer;
22:00 Invenþii ºi investiþii;
22:50 Evadare premiatã;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
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Programe TV 14 - 18 iunie 2017
Joi, 15 iunie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
13:55 Festivalul Internaþional de Teatru, Sibiu, 2017;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 MAI aproape de tine;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:30 Drum bun!;
23:55 Festivalul Internaþional de Teatru, Sibiu (r);
01:30 MAI aproape de tine (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei (r);
04:10 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
05:00 Ora Regelui (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legenda cavalerului rãtãcitor” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de zece (live);
11:30 Teleshopping;
11:20 “Saltimbancii” (f);
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 „Un nabab maghiar” (f);
15:50 „Mutant X” (f);
16:40 D’ale lu’ Miticã;
17:40 „Legenda cavalerului rãtãcitor” (s);
18:50 Handbal masculin;
20:30 Câºtigã România!;
21:30 „Inimã sãlbaticã” (f);
23:20 “CSI - crimã ºi investigaþii” (s);
00:10 Câºtigã România!;
01:10 „Mutant X” (r);
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30 „Der Artz vom Worthersee” (r).

PRO TV

TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 ªtiri;
10:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 „Povestea lui Dumnezeu” – Apocalipsa” (f);
22:00 Provocãri, decizii, efecte;
22:30 Eu, consumatorul;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
01:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Legenda cavalerului rãtãcitor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 „Zoltan Karpathy - cultura minoritãþilor” (f);
15:50 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Legenda cavalerului rãtãcitor”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
19:45 Sport;
20:10 „Bãtãlia de la Alamo” (f);
22:30 Gala Umorului;
23:30 „Joc sângeros” (r);
01:15 Ieri, azi, mâine (r);
03:00 Cap Compas (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:15 “Joc sângeros” (r)..

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 „Mariaj de Vegas” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Numere fatale” (f);
02:00 „Las fierbinþi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

PRO TV

Antena 1

Antena

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);
20:00 Bãieþi de oraº;
20:30 “Waterworld - Lumea apelor” (f);
23:00 Xtra Night Show;
00:30 „Lege ºi ordine: Brigada specialã” (f);
01:15 “Waterworld - Lumea apelor” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Nopþi albe în Seattle” (r);
14:30 “Glee: Concertul” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Safari” (f);
20:30 „Unde vei fi poimâine?” (f);
23:00 „Ronin” (f);
01:30 „Unde vei fi poimâine?” (r);
03:45 Cine A.M.
Discovery Science
09:50 Focul din cer;
10:38 Invenþii ºi investiþii;
11:26 Evadare premiatã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 NASA - cazuri neelucidate;
13:50 Focul din cer;
14:38 Evadare premiatã;
15:26 Invenþii ºi investiþii;;
16:14 NASA - cazuri neelucidate;
17:02 Focul din cer;
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
20:20 Pionierul ºi spaþiul;
21:10 Existã ºi alte planete Pãmânt?;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Evadare premitã;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 ªtiinþa pe înþelesul tuturor.

Sâmbãtã, 17 iunie

Vineri, 16 iunie

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 “Rãpirea” (f);
22:30 “Mãria ta” (f);
00:30 “Rãpirea” (r);
02:30 “Mãria Ta” (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r).

06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:15 Prietenii de 11;;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:30 „Incredibilul Hulk” (f);
22:30 “Duplicitate” (f);
01:00 “Vine tornada!” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO Cinema
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Un semn invizibil” (f);
14:30 „Bãiatul mamei” (f);
16:30 „La Bloc” (s);
18:30 „Roboþi” (f);
20:30 „Furioºi ºi iuþi” (f);
22:30 „Tentaþiile Jessicãi Stein” (f);
00:30 „Furioºi ºi iuþi” (r);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
09:50 Existã ºi alte planete Pãmânt?
10:38 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
11:26 Evadare premiatã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Pionierul spaþiului;
13:50 Existã ºi alteplanete Pãmânt?;
14:38 Evdare premiatã;
15:26 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
16:14 Pionierul spaþiului;
17:02 Existã ºi alte planete Pãmânt?;
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
18:40 Vânãtorii de mituri;
20:20 Pionierul spaþiului;
21:10 Un univers cu probleme;
22:00 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
22:50 Evadare premiatã;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
02:10 Pionieriul spaþiului;
03:00 Un univers cu probleme;
03:48 Evadare premiatã.

TVR1

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vestigii ºi patrimoniu (r);
08:30 Între cer ºi mare;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 Zon@IT;
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Cooltura (r);
12:00 Banii tãi;
12:30 Eu, consmatorul;
13:00 Izolaþi de România (r);
13:30 Drum bun! (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Lumea azi;
17:30 Interviu cu Xavier Bettel, primul ministru al
Luxemburgului;
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
00:00 Recurs la moralã;
00:35 Dosar România (r);
01:30 Exclusiv în România (r);
02:10 Telejurnal;
02:50 Sport;
03:00 Lumea azi;
03:25 Zon@IT (r);
03:50 Interviu cu Xavier Bettel, primul ministru al
Luxemburgului (r).

TVR 2

07:00 5 minute de istorie;
07:10 „Legea lui Doyle” (r);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 „Safari” (f);
09:50 Poate nu ºtiai;
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap Compas;
13:30 „Millie cea modernã I” (f);
15:00 Gala Umorului (r);
16:10 “Milie cea modernã II” (f);
17:30 E vremea ta!
17:50 Fotbal Cupa Confederaþiilor;
20:10 O datã-n viaþã;
22:10 „Onoare ºi respect” IX;
00:10 “Inimã sãlbaticã” (r);
02:00 „Onoare ºi respect” (r);
03:50 Constanþa 65 (r);
04:40 Naturã ºi sãnãtate (r);
05:10 “Safari” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Avem un Zoo” (f);
12:45 Ce spun românii (r);
13:45 ªtirile ProTv;
14:00 “Hitch - Consilier în amor” (f);
16:30 “Ocolul Pãmântului în 80 de zile” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Mumia revine”
23:00 “Ultraviolet” (f);
00:45 „Mumia revine” (f);
03:00 România, te iubesc! (r);
04:00 “Avem un zoo” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

06:00 Observator;
09:00 „Albã ca Zãpada ºi cei ºapte
pitici” (r);
11:00 „Incredibilul Hulk” (r);
13:00 ZazaSing (r);
16:00 Observator;
17:00 2K1 cu Mirela Vaida;
19:00 Observator;
20:00 “Mr. Bean” (s);
20:30 Fantastic Show;
23:00 Insla iubirii (r);
01:30 “Mr. Bean” (r);
02:00 Observator (r);
03:00 2K1 cu Mirela Vaida (r).

PRO Cinema
08:15 „Bãiatu mamei” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:15 „Safari” (r);
14:15 “Roboþi” (r);
16:15 „La Bloc” (f);
18:30 „Tarzan” (f);
20:30 „Profilul perfect” (f);
22:30 “Miracolul de la Sfânta Ana” (f);
23:45 „Bellamy” (r);
02:00 “Miracolul de la Sfânta Ana” (r);
04:30 Cine A.M.;
06:00 La Mãruþã (r).
Discovery Science
14:38 Evadare premiatã;
15:26 NASA - cazuri neelucidate;
17:50 Pionierul spaþiului;
19:30 Ciudat sau explicat?
20:20 Cele mai ciudate fenomene;;
21:10 Invenþii ºi investiþii
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
23:40 Coliziuni cosmice.

Duminicã, 18 iunie
TVR 1

07:00 TeleEnciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
1 0 : 3 5 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal;
17:40 Discover România (r);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Între cer ºi mare;
19:00 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Folclor;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Poveste dupã poveste (r);
01:00 Adevãruri despre trecut (r);
01:30 Ultima ediþie (r);
02:00 Telejurnal (r)
02:40 Sport;
02:50 Recurs la moralã (r);
04:10 Universul credinþei (r).

TVR 2

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Legea lui Doyle” (s);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Naturã ºi sãnãtate;
13:30 „Pas în doi” (f);
15:20 handbal masculin;;
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
17:50 Fotbal: Cupa Confederaþiilor;
20:00 Joaca de-a vacanþã;
20:50 Fotbal: Cupa Confederaþiilor;
23:10 „Pas în doi” (r);
03:00 Teatrul Naþional de Televiziune –„L’Om DAdA”;
04:00 Festivalul Internaþional de Circ de la Monte
Carlo (r);
04:40 Naturã ºi aventurã (r);
05:05Ferma(r).
PRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Hitch - Consilier în amor” (r);
12:45 Apropo TV, cu Andi Moisescu;
13:45 Jocuri de celebritate (r);
14:45 „Invitaþie cu bucluc” (f);
16:45 „Idilã pentru o piatrã preþioasã” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Jocurile foamei: revolta - Partea a II-a" (f);
23:00 „Petrecere la bord” (f);
00:45 Apropo TV (r);
01:45 „Jocurile foamei: revolta - Partea a II-a" (r);
03:45 “Invitaþie cu bucluc” (r);
05:15 Ce spun românii (r).

Antena 1

06:00 Observator (live);
09:30 “Pistruiatul 2 - Ascunziºuri”;
11:15 Plasa de stele - Rãzbunarea
vedetelor;
13:00 Observator;
14:00 “Simte-te ca acasã” (f);
16:00 Observator;
16:30 fantastic Show;
19:00 Observator (live);
20:00 “O poveste încâlcitã” (f);
22:00 „Maºini” (f);
00:00 „O poveste încâlcitã” (r);
02:00 Plasa de stele - rãzbunarea vedetelor (r);
03:30 „Pistruiatul 2 - Ascunziºuri” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
0800 „Roboþi” (r);
10:00 “La Bloc” (r);
12:15 „Tarzan” (r);
14:15 „Dansul dragostei 4: Revoluþia”
(r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Scãpaþi-mã de mma!” (f);
20:30 „Rezerve de lux” (f);
22:15 „Încredere ftalã” (f);
00:15 „Rezerve de lux” (r);
02:00 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Evadare premiatã;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Coliziuni cosmice?
16:14 Secretele misiunilor spaþiale;
17:50 Existã ºi alte planete Pãmânt?
19:30 Ultimul zbor al navetei spaþiale Atlantis;
20:20 NASA - cazuri neelucidate;
22:00 Pionierul spaþiului;
23:40 Cum se fabricã mâncarea?;
03:48 Vânãtorii de mituri.
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Berbec (21 martie - 20 aprilie)
O perioadã beneficã pentru activitãþi culturale,
planuri de cãlãtorie, planuri pentru abordarea
unor cursuri, studii ºi documentãri. Chiar dacã
unele dintre intenþiile tale vor fi zãdãrnicite
deocamdatã, la momentul potrivit vor apãrea
altele mult mai favorabile þie. Ceva din mentalitatea ta se va schimba definitiv în aceastã sãptãmânã, în sensul cã îþi vei redefini multe dintre
concepþiile pe care le ai acum.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡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 0368007836, între orele 17.00 22.00.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.
¡Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-avis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,

gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Vând 12103 mp teren
extravilan, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.
0744-887514.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã

pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡Vând apartament 2
camere, Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preþ 47.000 euro. Telefon: 0721700544.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând apartament 3 camere, et. 7/10, zona Republicii,
cu multiple îmbunãtãþiri, Tel:
0745/121550.
¡Vând casã, zona Bariera Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând 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, negociabil. Tel: 0731-512011.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

Vânzãri auto
¡Vând Dacia Solentza, an
fabricaþie 2004, gri metalizat,
stare foarte bunã de funcþionare.
Preþ: 3500 lei, negociabil. Tel.
0751-252887.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.
¡Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.
¡Vând piese de schimb
motor, cutie de viteze, cauciucuri
varã-iarnã ºi celelalte componente dintr-o Dacie Logan nouã,
dezmembratã, la preþ scãzut. Tel.
0730-682829.

Vânzãri diverse
¡Vând lemne pentru foc
ºi tablã provenitã de la o casã
demolatã, oraº Bãicoi. Tel. 1723406498.
¡Vând sufragerie sculptatã 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.

Cumpãrãri
¡Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.
¡Cumpãr telefon mobil
Samsung, model GT E1230. Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912.
¡Cumpãr urgent 2 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul pe
loc. Tel. 0727-616347.

Schimburi

cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medical + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zimbrului, 150 Euro/lunã negociabil. Tel. 0732-429297.

Prestãri servicii

¡Schimb maºinã de tencuit marca PFT cu Opel Vectra
diesel, an de fabricaþie 2002. Are
¡Tehnician maseur, ofer
capacitate de lucru de 200 m2/ întreaga gamã de masaj în
zi,cuîntrebuinþãrimultiple.Telefon: probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.
0761 604 233.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de
locuit. Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efec¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în tuez masaj de recuperare la
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
totalã 400 mp utili, open space, ºedinþã. Tel. 0729222993;
cu destinaþie birouri, policlinicã, 0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc docabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc. cumentaþie pentru obþinere
Relaþii la telefon 0723 659554. autorizaþie de construire (civile
¡Închiriez 2.500 mp hale ºi industriale). Tel. 0769industriale în comuna Brazi, cu 090545; 0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depo- ANEVAR, evaluez mijloace fixe
zitare în Ploieºti, cu temperaturã (clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
constantã, suprafaþã totalã 500
scopuri. Tel. 0244-533082.
mp. Telefon 0723 659554.
¡Ofer servicii complete de
¡Închiriez garsonierã uti- contabilitate (balanþã, declaraþii,
latã, Crângaºi, Bucureºti. Preþ bilanþ) ºi personal salarizare (Re230 Euro/lunã. Tel. 0722- visal, fiºe fiscale). Tel: 0726336069.
754238.
¡Închiriez garsonierã la
¡Ofer meditaþii la limba
bloc, etaj 1, complet mobilatã, englezã la domiciliul meu sau al
preþ negociabil. Tel. 0721- dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
957817.
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
¡Închiriez spaþiu 90mp, 0720908819.

Închirieri

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Banii ºi bunurile comune cu alþii reprezintã temele principale ale acestei sãptãmâni. Se finalizeazã o etapã importantã vizavi de achitarea unor
datorii, rezolvarea unor documente financiare
sau vizavi de lãmurirea unor demersuri patrimoniale. Temerile sunt majore, însã ar fi bine sã
selectezi datoriile, cheltuielile prioritare, sã te
ocupi de ele ºi apoi sã trasezi un plan financiar
pe termen lung.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Relaþiile parteneriale, atât relaþia matrimonialã,
cât ºi o relaþie de afaceri sau colaborare profesionalã, vor cunoaºte o revigorare definitivã în
aceastã sãptãmânã. Finaluri neaºteptate, concluzii bulversante, desprinderi din relaþii ºi situaþii toxice! Este vremea marilor schimbãri relaþionale, astfel cã nu-þi vei mai putea ignora nevoile
sufleteºti.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Foarte interesant ºi important ce se petrece la
locul de muncã în aceastã sãptãmânã! Se contureazã schimbãri definitive, finaluri ale unor sarcini de lucru, aflarea unor informaþii bulversante,
demascarea unor jocuri de culise care se desfãºoarã de foarte mulþi ani. Gestioneazã-þi corect
emoþiile, evitã luarea deciziilor importante ºi
doar priveºte la cum se desfãºoarã lucrurile.
Leu (23 iulie - 22 august)
Segmentul amoros îþi dã multe bãtãi de cap în
aceastã sãptãmânã. Fie cã este vorba despre
persoana iubitã, fie despre copii este clar cã
lucrurile nu mai pot continua ca pânã acum. Este bine sã stai de vorbã cu fiecare persoanã
dragã, sã lãmureºti animozitãþile ºi sã-þi trasezi
alte planuri de viitor. Concepþiile tale privitoare
la iubire ºi implicaþiile ei se vor modifica radical
de acum încolo.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Acasã în familie se contureazã schimbãri importante începând cu aceastã sãptãmânã. Pe de o
parte este vorba despre locuinþã propriu-zis, în
sensul cã se pot finaliza lucrãri de reparaþii, se
pot vinde sau achiziþiona bunuri patrimoniale
sau se poate cãdea la pace cu neamurile vizavi
de moºteniri sau plãþi comune.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Foarte dinamice sunt în aceastã sãptãmânã
relaþiile cu anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri
cu multã lume, cãlãtorii pe distanþe scurte, rezolvarea unor demersuri privitoare la obþinerea
unor acte, documente oficiale personale sau
profesionale. Mentalul este agitat, haotic, astfel
cã sunt posibile erori de judecatã vizavi de
relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Energia de care beneficiezi în aceastã sãptãmânã te susþine sã începi o nouã etapã de
viaþã. Dar mai întâi este nevoie sã finalizezi etape vechi, relaþii ºi situaþii nemulþumitoare. Eºti
mânat de idealuri nobile, de gânduri mãreþe
însã numai tu singur poþi decide ce este mai
bine pentru tine de acum încolo. În plan financiar
se contureazã schimbãri importante.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Este o perioadã foarte importantã pentru tine,
deoarece ai ºanse mari sã-þi reconfigurezi întreaga viaþã. Debaraseazã-te de concepþiile,
ideile, relaþiile ºi situaþiile care nu au dat roade
pânã acum ºi orienteazã-te spre noi orizonturi.
Cineva din anturajul prietenilor te poate ajuta
foarte mult sã-þi trasezi planuri noi.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Sãptãmâna este favorabilã odihnei, discreþiei,
discuþiilor de tainã cu cineva drag ºi de încredere,
meditaþiilor în locuri sfinte. Energia vitalã este
la cote joase, de aceea fii prudent ºi dozeazã-þi
eforturile. Poate ar fi bine, în limita posibilitãþilor,
sã-þi iei câteva zile libere, sã stai mai mult în
naturã alãturi de cei dragi.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Relaþiile cu prietenii, proiectele socio-profesionale, dorinþele tale înalte se vor reconfigura
începând din aceastã sãptãmânã. Vei simþi
foarte clar cã este momentul sã renunþi la persoanele ºi ideile care þi-ai obstrucþionat progresul
sau care s-au dovedit nesatisfãcãtoare pânã
acum.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Se finalizeazã o etapã profesionalã importantã.
Poziþia ta în cadrul unui grup de lucru, relaþiile
cu ºefii, cu oficialitãþile, relaþiile de muncã în general se vor reconfigura în totalitate. Se dizolvã
unele, iar altele la orizont nu se contureazã
încã. Acum este un moment de bilanþ al situaþiei
tale profesionale ºi al statutului social.
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A demarat Programul „Prima Chirie”

Începând cu data de 6 iunie a acestui an, agenþiile pentru
ocuparea for ei de muncã primesc cererile însoþite de
documentele necesare pentru acordarea sumelor prevãzute în
Programul „Prima chirie” (prima de relocare).
Persoanele care îndeplinesc condiþiile legale sunt aºteptate
sã depunã sau sã transmitã prin modalitãþile prevãzute de
dispoziþiile legale (personal, prin scrisoare recomandatã cu
confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenþia pentru ocuparea
for ei de muncã unde sunt în eviden ã, actele necesare acordãrii
acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrãrii în
muncã. Prin derogare de la acest termen, „Prima Chirie” (prima
de relocare) se acordã ºi persoanelor care îndeplinesc condiþiile
legale ºi care s-au angajat în perioada dintre 25.01.2017, data
intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 6/
2017 ºi 06.06.2017. Pentru aceste persoane, termenul de 60
de zile, în care se poate solicita pentru viitor prima de relocare, a
început cu data de 06.06.2017, data la care a fost publicatã în
Monitorul Oficial al României Partea I nr.414/2017 ºi a intrat în
vigoare Hotãrârea Guvernului nr.374/2017 pentru modificarea
ºi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr.
174/2002, i pentru modificarea i completarea Procedurilor

privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forþei de muncã,
modalitãþile de finanþare ºi instrucþiunile de implementare a acestora,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 377/2002.

Persoanele care se încadreazã
în muncã într-o altã localitate
situatã la o distanþã mai mare
de 50 km. faþã de localitatea
în care îºi au domiciliul
sau reºedinþã pot sã primeascã
o primã de relocare
Potrivit prevederilor legale, persoanele înregistrate ca ºomeri
la agenþiile teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã, care se
încadreazã în muncã într-o altã localitate situatã la o distanþã mai
mare de 50 km. faþã de localitatea în care îºi au domiciliul sau
reºedinþã ºi ca urmare a acestui fapt îºi schimbã domiciliul sau îºi
stabilesc reºedinþa în localitatea respectivã sau în localitãþile
învecinate acesteia, pot primi o primã de relocare.
Prima de relocare se acordã persoanelor ale cãror venituri
nete lunare realizate de cãtre acestea, în situaþia în care sunt
persoane singure sau împreunã cu familiile acestora, nu depãºesc
suma de 5.000 lei/lunã ºi este în cuantum de 75% din suma
destinatã asigurãrii cheltuielilor pentru locuire (chirie ºi utilitãþ) în
noul domiciliu sau noua reºedinþã, dar nu mai mult de 900 de lei.
Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

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

Meseria

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

18
4
5
10
10
2
2
2
10
1
2
2
4
2
5
1
1
3
2
5
10
2
5
10
15
2
5
2
5
2
10
2
5
1
1
5
2
10
5
1
10
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
6
5
1
2
5
3
2
4
5
5
2
1
1
1
1
1
1
4

8 cls
8 clase
atestat paza
liceu
liceu
medii
sc prof/ liceu
liceu
liceu
sc prof/ liceu
liceu
medii
medii/ sup
medii
calificare
calificare
medii/ sup
8 clase
medii
8 cls
medii
liceu
liceu
scoala prof
medii
liceu
medii
liceu
8 cls
scoala prof
sc prof/ liceu
scoala prof
8 cls
8 cls
scoala prof
8 cls
calificare
calificare
medii
medii
liceu
medii
superioare
liceu
superioare
liceu
8 cls
medii
liceu
calificare
liceu
calificare
scoala prof
calificari
medii/ sup
calificare
medii
medii
sc prof/ liceu
medii
sc de maistri
sc maistri
superioare
calificare
liceu
-

8 cls
1 an
1 ani
2 ani
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
5 ani
2 ani
10 ani
3 ani
3 ani
3 ani
1an
3 ani
2 ani
2 ani
2 ani
-

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

PLOIEªTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Agent vanzari
Ambalator manual
Ambalator manual
Asistent director vanzari
Brutar
Brutar
Bucatar
Buldoexcavatorist
Calcator confectii
Coafor
Coafor stilist
Cofetar
Confectioner asamblor art. din textile
Confectioner asamblor art. din textile
Confectioner prelucrator in ind conf textie
Confectioner tamplarie PVC si aluminiu
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Constructor structuri metalice
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Croitor
Croitor
Dulgher
Dulgher
Economist
Faiantar
Faiantar
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor constructii
Frezor/ Strungar / operator CN
Frizer
Functionar administrativ
Gestionar
Gestionar depozit
Imprimeur textil
Incadrator confectii
Inginer auto
Inginer constructor
Inginer electrotehnica
Inginer mec. ptr constructii met. si conducte
Inginer productie
Ingrijitor animale
Lacatus c-tii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic pentru constructii
Lacatus, operator masini de debitat
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Maistru c-tii metalice
Maistru lacatus c-tii metalice
Manager proiect
Manichiurista
Manipulant marfuri
Mecanic auto

Nr.
crt.
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

Meseria
Mecanic intretinere utilaje patiserie
Menajera
Mn nec in ind confectiilor textile
Montator fatade si pereti cortina
Motostivuitorist
Mun nec in ind confectiilor
Muncitor nec la asamblarea montarea pieselor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - santier
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor schelar
Operator calculator
Operator la masini unelte automate
Operator Pc
Operator produse fainoase
Operatori masini, utilaje, pt ind confectiilor
Ospatar
Ospatarita
Patiser
Pavator
Pedichiurist
Pregatitor lansator confectii
Proiectant inginer constructii
Reprezentant comercial
Reprezentant vanzari
Rigipsar
Sablator
Sef de sala
Sef echipa constructii
Sef linie confectii
Sofer
Sofer
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer cat C
Sofer livrator
Sofer masina mare tonaj
Sofer masina mare tonaj
Sofer TIR
Spalator vehicule
Stilist protezist unghii
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor cu arc electric
Sudor electric MIG-MAG
Sudor in argon
Sudor manual cu flacara de gaze
Taietor pasari
Tamplar
Tehnician devize
Tehnician fibra optica
Tehnician textile
Tractorist
Vanzatoare
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial / lacatus chituitor
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar - tencuieli si glet mecanizat
Zidar amenajari interioare
Zugrav
Zugrav

Nr.
locuri
2
2
10
4
2
5
5
1
10
2
10
3
10
10
8
8
5
5
10
10
2
1
1
2
10
5
1
3
1
1
1
1
2
2
5
1
2
7
2
1
1
2
1
2
9
2
1
1
2
5
1
1
5
3
2
1
1
2
1
10
5
1
42
2
3
2
1
4
1
5
3
4
3
5
3

Studii
medii/ sup
medii
calificari
liceu
medii
liceu
sc prof/ liceu
8 cls
8 cls
liceu
scoala prof
medii/ sup
8 cls
sc generala
8 clase
medii
liceu
liceu
medii
medii
liceu
sc generala
medii
medii
medii/ sup
sc prof/ liceu
calificare
superioare
liceu
medii/ sup
scoala prof
medii
medii
medii/ sup
medii
sc prof/ liceu
sc prof/ liceu
scoala prof
calificari
medii/ sup
liceu
8 cls
scoala prof
liceu
8 clase
calificare
medii
liceu
calificare
medii/ sup
scoala prof
experienta
scoala prof.
superioare
medii/ sup
8 cls
liceu
medii
calificare
sc prof/ liceu
scoala prof
liceu
liceu
scoala prof
-

Vechime
2 ani
1an
1 an
2 ani
2 ani
1 an
Exp.
1 an
Exp.
2 ani
5 ani
2 ani
1 an
1an
2 ani
2 ani
3 ani
5-10 ani
Exp.
1 an
10 ani
10 ani
1 an

Tip contract
per det
per det
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det/ ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
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Adevãrata învãþãturã despre viaþã a dat-o Hristos
noastrã cea mare cu Mântuitorul Hristos
nu face parte din viaþa noastrã astãzi,
deºi o astfel de pregãtire a fost, secole
de-a rândul, centrul vieþii creºtinilor. În
societatea de astãzi, ipocrizia a devenit
unul dintre cele mai mari pãcate. Trebuie
sã ne ferim de ea cu orice preþ. Avem
nevoie sã învãþãm sã ne pregãtim zilnic

ºi aºa cum se cuvine pentru întâlnirea
noastrã cu Hristos. Este foarte necesar
sã începem chiar dacã nu ºtim cum sã
începem. Lui sã-i cerem ajutorul zicând:
„Doamne, Doamne ajutã-mã sã te
cunosc ºi sã te iubesc! El rãspunde cu
siguranþã întotdeauna la rugãciunile
noastre, numai cã fiind cel mai bun dintre pãrinþi, nu spune mereu „Da”. Din
când în când tãcerea lui vorbeºte mai
puternic ºi mai tare decât cuvintele,
fiindcã ceea ce ne cere El de fapt este
ca noi sã creºtem frumos, duhovniceºte
ºi sã înþelegem exact cu propria noastrã
minte ce anume trebuie sã facem într-o
situaþie sau alta. Ne cere sã realizãm
lucruri frumoase, sã acordãm mai multe
atenþie iubirii, atât celei pe care noi o

dãruim, cât ºi celei pe care o primim, ne
cere sã-i descoperim pe cei care au nevoie de noi, pe cei care nu-ºi permit sã
ofere mese la fel de îmbelºugate ca ale
noastre ºi cãrora noi sã le dãruim din
cele ce avem. ªi lista poate continua.
Cu acestea ne putem prezenta la
întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, sã reflectãm ºi sã ne întrebãm care din
activitãþile noastre zilnce pot fi
înfãþiºate lui Hristos? Vreau eu cu
adevãrat sã-l cunosc ºi sã-l iubesc
din tot sufletul meu? Aº vrea ºi eu
sã intre în casa sufletului meu sau
îmi pare foarte bine cã este departe
de mine? Acestea sunt doar câteva
întrebãri pe care este bine sã ni le
punem mereu.
Se spune cã un om foarte bogat
ºi cu destulã slãvire de la oameni se
simþea totuºi foarte nefericit. Toatã
averea ºi mãrirea lui nu-l mai mulþumeau deloc. A mers atunci spre un
loc foarte pustiu unde trãia un cãlugãr bãtrân. L-a gãsit, a intrat în coliba
cãlugãrului ºi i-a zis: „Spune-mi, cum
poate sã fie omul fericit? Pustnicul l-a
privit ºi i-a arãtat vârful muntelui zicând:
„Vezi unde ºi-a fãcut vulturul cuib? Sus
de tot, foarte sus, în crãpãtura muntelui,
ca sã nu-l poate ajunge primejdia. Aºa
sã faci ºi tu”. Cum a întrebat bogatul.
„Urcã-te sus de tot, cu duhul spre Dumnezeu ºi atunci te vei simþi fericit, cãci
toate vijeliile ºi furtunile ºi primejdiile vieþii nu te vor mai putea ajunge, dacã-l cunoºti pe Dumnezeu”. Omul nostru a coborât de acolo cu o foarte mare bogãþie
sufleteascã. De o astfel de bogãþie avem
nevoie ºi noi toþi, iubiþii mei credincioºi,
ca sã fim fericiþi noi toþi în veci de veci.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

ANECDOTE:

-E în camera lui Iisus. Îl þine pe post de
ventilator.

N Un om moare ºi ajunge la Sf.Petru.
Pe pereþi vede numai ceasuri ºi îl întreabã
ce e cu ele.
-Sunt ceasurile minciunii ºi fiecare om are
câte unul. Când omul spune o minicuna, limba
ceasului avanseazã cu o orã.
Omul întreabã… ºi ceasul acela care nu se
miºca?
-E de la Maica Tereza.
-Dar ceasul lui Bãsescu unde e?

NLa un ºantier vine un poliþist sã ancheteze o crimã! Îl interogheazã pe Bulã
despre modul în care a murit un muncitor!
- Ce s a întâmplat bulã? De ce a murit
colegul tãu?
- Pãi domn poliþist sã vedeþi, el a cãzut de
pe schela pentru cã l-a înjurat pe Dumnezeu!
- Hai mã Bulã tu glumeºti, cum adicã?
- Pãi zicea: Bulã, în dumnezeii mãtii, nu
mai scutura schela!

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Fructe timpurii
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Se îndoaie sub
povara fructelor

Bãuturã din fructe
Neplãcutã la gust
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Adept al
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Râu în Germania
Cel de viºine este
roºu

Prânz

Expertul parfumier Marlen Harrison susþine cã cea
mai mare greºealã pe care o
fac majoritatea oamenilor
este sã þinã parfumurile în
baie, deoarece umezeala ºi
cãldura din aceastã încãpere
pot provoca descompunerea
uleiurilor aromatice conþinute
de acestea. Potrivit specialistei, în cazul în care nu este respectat acest sfat, parfumurile
scumpe îºi pot pierde aroma ºi îºi pot schimba conþinutul. Cel mai indicat loc pentru
depozitarea produselor cosmetice este dormitorul, informeazã Rador.
Harrison explicã ºi modalitatea în care putem recunoaºte diferitele produse
cosmetice pe baza procentajului de uleiuri parfumate active. Cele mai diluate sunt
apele de toaletã cu conþinut de 3%, urmate de cele cu un conþinut de 10% ºi apa de
parfum cu 15-20% concentrat de aromã. Cel mai puternic parfum este cel cu o
concentraþie de 25%.
Sursa: descopera.ro

Trei mutaþii genetice care pot
sã ofere omului abilitãþi extraordinare

Mutaþiile pot fi neutre, dãunãtoare
sau benefice, totul depinde de localizare. Unele dintre acestea pot duce la
abilitãþi „supraumane”.
Spre exemplu, o mutaþie în ADN
poate face proteinele din muºchi ca celulele musculare sã fie mai mari, ducând
la un fizic extrem de dezvoltat, chiar ºi la
copii. Alte mutaþii pot duce la o rezistenþã
mai mare a sistemului osos, iar alta la
explozie de energie mai mare care oferã
abilitãþi extraordinare sprinterilor ºi
halterofililor, scrie Daily Mail.
Forþa muscularã extrem de dezvoltatã: hipertrofia muscularã este o condiþie unde o genã care face ca o proteinã
numitã miostatinã sã aibã o mutaþie.
Proteina limiteazã creºterea ºi divizarea
celulelor musculare. În aceastã condiþie,
însã, genele duc la oprirea funcþiei miostatinei, dând posibilitatea muºchilor
sã se dezvolte mai mult decât în mod
obiºnuit.

Fruct timpuriu
Viºine!
Tip de cireaºã
(masc.)

1) A-G2.2)
OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. D-N-O-T
COPILIÞÃ
MICI-EN;
4. ÎNCÃ-AÞA;
5. FII-ILIR;
6. S-NOAN; 7. COCA-PAT; 8. ALINT-I; 9. AR-V-ARC; 10. ELEV-BA.

Super-viteza: celulele fibrelor musculare care au timp scurt de contracþie
dau posibilitatea unei explozii de energie. Cercetãtorii considerã cã alfa-actinina, o proteinã a celulelor muºchilor
scheletici ajutã la crearea sau stabilizarea fibrelor cu timp de contracþie mic.
Majoritatea oamenilor nu au alfa-actinina funcþionalã, totuºi, la unii mai dotaþi,
existã o mutaþie geneticã ce duce la
funcþionarea acestei proteine, oferind
explozii supra-umane de forþã ºi energie.
Oase foarte rezistente: existã o genã numitã LRP5 care afecteazã procese importante de dezvoltare a celulelor.
Unii oameni au mutaþie în aceastã genã
care declanºeazã crearea unui surplus
de celule osoase, ducând la un sistem
osos mai dens ºi mai robust. Având oase
mai dense înseamnã cã riscul fracturilor
este minim.
Sursa: descopera.ro

Lazagna de ciocolatã, fãrã coacere
INGREDIENTE: 36 biscuiþi Oreo (sau obiºnuiþi, cu cacao), 250 g
brânzã dulce, 6 linguri unt topit la bain, marie, 350 g friºcã lichidã,
3-4 linguri de zahãr tos, 2 fiole esenþã vanilie, 2 plicuri budincã
ciocolatã, 300 ml lapte rece, 150-200 g bucãþele/chipsuri decorative de ciocolatã neagrã/cu lapte.
MOD DE PREP
ARARE:
PREPARARE:
Doi termeni culinari iubiþi de toatã lumea: ciocolatã ºi lasagna! Straturi de biscuiþi fragezi
sfãrâmaþi, friºcã mãtãsoasã, budincã finã de ciocolatã ºi mini-bulgãraºi de ciocolatã… Dacã vã
mai spunem cã se face ºi fãrã coacere, urcã în topul preferinþelor tale culinare chiar dinainte sã
iei prima gurã. Unge cu unt o tavã cu dimensiunile de 9×13. Sfarãmã biscuiþii într-o pungã care
se închide etanº, presând pe un fund de lemn cu un sucitor. Adaugã unt topit la bain marie în
pungã ºi agit-o pânã se combinã bine cu biscuiþii. Tapeteazã tava cu mixtura din pungã ºi dã la
congelator timp de 5 minute. Fã budinca de ciocolatã conform instrucþiunilor de pe pachet.
Apoi las-o la rãcit. Într-un bol mediu, bate brânza dulce pânã obþii o structurã mãtãsoasã.
Adaugã 2 linguri de lapte ºi zahãr. Amestecã pânã la omogenizare. Într-un alt bol, bate friºca
lichidã cu o lingurã de zahãr ºi 2 fiole de esenþã de
vanilie pânã se întãreºte. Toarnã jumãtate din
cantitatea de friºcã obþinutã peste brânza dulce ºi
omogenizeazã. toarnã rezultatul peste “blatul” din
tavã. Dã la frigider pentru alte 5 minute. Într-un alt bol,
amestecã budinca de ciocolatã rãcitã cu laptele rece
pânã se îngroaºã. Toarn-o în tavã, peste stratul de
brânzã dulce ºi friºcã. Iar la frigider tava pentru 5-10
minute, pentru a lãsa budinca sã se aºeze. Scoate din
firgider ºi întinde deasupra restul de friºcã. Presarã
deasupra bucãþile mici de ciocolatã. Sau, dacã nu ai
ciocolatã, cerne deasupra pudrã de cacao. Se þine la
frigider 3-4 ore înainte de servire.

Cel dulce este un
fruct timpuriu
Amici!
Unitate de mãsurã
(abr.)

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Unde sã nu ne þinem parfumurile!

Vas de bãut

Cât o viºinã (masc.)
Stela Popescu

La faþa locului

REÞETA sãptãmânii

Cei care s-au declarat creºtini ar
trebui sã-ºi punã aceastã întrebare, dacã
nu zilnic, atunci mãcar în sãrbãtorile
noastre creºtineºti. „Dar, voi cine ziceþi
cã sunt eu?”, i-a întrebat Mântuitorul
nostru Iisus Hristos pe ucenicii ºi pe
prietenii sãi, pe vremea când se afla cu
ei în lume. Desigur cã oamenii aveau
tot felul de idei despre identitatea
lui. Rãspunsul pe care îl vom da la
întrebarea de mai sus, pusã chiar
de el ºi pentru noi, va determina în
foarte mare mãsurã decizia pe care
o vom lua în legãturã cu modul
nostru de viaþã.
Iisus Hristos este o persoanã
istoricã despre care se vorbeºte mai
ales în Sfânta Bisericã ºi pentru care
ºi noi din când în când nutrim sentimente ºi gânduri foarte puternice.
Dar, îl consinderãm noi toþi pe
El, Creatorul nostru, viaþa noastrã
cel cãruia noi toþi îi datorãm faptul
cã existãm? Dacã vom fi cinstiþi,
com recunoaºte cã nu ne putem însuºi
aceastã concepþie. Trãim acum într-o
þarã democraticã ºi liberã, în care omul,
în general, nu mai ºtie ce înseamnã sã
depinzi de Dumnezeu. Nu are nici o idee
despre existenþa unei realitãþi, în afarã
de realitatea de zi cu zi. Faptul cã lumea
a fost creatã din nimic ºi cã de felul în
care noi ne trãim viaþa depinde experienþa veºniciei, toate acestea nu mai
au nici o semnificaþie pentru noi. Am
uitat pur ºi simplu, cã într-o zi viaþa noastrã se va sfârºi ºi ne vom afla faþã în faþã
cu Hristos, Domnul nostru. Deºi, din când
în când, moartea cuiva foarte apropiat
parcã ne ridicã un vãl de pe ochii noºtri,
ca sã vedem ºi sã înþelegem cã o
pregãtire zilnicã pentru întâlnirea
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Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699

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

Petrolul ’52 Ploieºti – CS Pãuleºti 2-0 (1-0)
Stadion: „Ilie Oanã”. Spectatori: 4000. Au marcat: R. Stãnescu
(’35), N. Popescu (’84).
PETROLUL ’52: Marinicã – Olaru, Prunescu, Frâncu, Velisar
– Butufei, Cl. Toader (cpt.) (’90+1 Niþescu), Pãun (’69 Catanã), N.
Popescu (’89 R. Alexandru), D. Gheorghe, R. Stãnescu (’59 Vintilã).
Antrenor: Octavian Grigore.
C.S. PÃULEªTI: B. Rãdulescu – Þugui, Pripu (cpt.), Neagu, C.
Mihai – Cârstocea (’64 Pantilimonescu), Lungu, Þânþaru. Antrenor:
Iulias Mãrgãrit.
Cartonaºe galbene: - / Cârstocea (’33), Neagu (’54).
Au arbitrat: Andrei Moroiþã (Ploieºti), Valentin Dumitru
(Gherghiþa), Sebastian Pãduraru (Gura Humorului).
Observator AJF: George Negoiþescu (Ploieºti).

Înainte de începerea finalei
„Cupei României” faza judeþeanã, a avut loc un minut de reculegere pentru suporterul Octavian Tatomir,
cel care acum patru
ani a murit în drum
spre Bucureºti, la finala „Cupei României” câºtigatã de Petrolul Ploieºti.Lovitura
de începere a finalei
a fost datã, onorific,
de Paul Guºã, cel care
tocmai a împlinit 54
de ani.
Despre finalã
putem spune cã a fost una ce sa þinut într-o atmosferã frumoasã, în faþa celor 4000 de spectatori. Prima reprizã a avut loc la lumina zilei, iar cea de-a doua la lumina reflectoarelor.
Petrolul a fost vioara întâi a
finalei, iar Pãuleºtiul s-a þinut ºi
ea tare în multe momente ale
jocului, încasând doar douã goluri, câte unul în fiecare reprizã.
Lupii aveau sã deschidã
scorul dupã mai bine de o jumãtate de orã.
P Min. 35, 1-0: Olaru centreazã perfect, pe jos, în faþa porþii
ºi R. Stãnescu înscrie lejer în poarta lui Rãdulescu. Cel de-al doilea
gol al ploieºtenilor avea sã se

Locul opt cu un lot de doar 10 jucãtori!
Echipa de handbal juniori
IV a CSM Ploieºti s-a clasat pe
poziþia a VIII-a a clasamentului
final al sezonului 2016-2017,
dupã partidele susþinute la
Turneul final, competiþie ce a
avut loc la Bacãu, în perioada

8-11 iunie. De reþinut cã nu
toþi componenþii echipei ploieºtene au putut participa la acest
turneu, din cauza problemelor
financiare ale clubului, iar deplasarea celor 10 handbaliºti
participanþi la competiþie s-a
realizat pe cont propriu.
Bãieþii pregãtiþi de Gheorghe Puia s-au calificat din grupa
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preliminarã B dupã o victorie,
31-13 (12-2), cu CS HC Adrian
Petrea Reºiþa ºi douã rezultate
de egalitate identice, 21-21 (99) cu CSU Suceava ºi 21-21
(10-10) cu AH Minaur Baia Mare, dar nu au putut face mai

mult, mai ales cã, spre finalul
turneului, s-au confruntat ºi cu
accidentarea lui Klaus Drãgan
ºi au încheiat competiþia în doar
nouã jucãtori, dintre care doi
portari ºi ºapte jucãtori de
câmp.
În faza grupelor principale, CSM Ploieºti a pierdut cu
ACS Olimpic Mizil, scor 22-24,

ºi a încheiat egal 21-21 confruntarea cu CS ªtiinþa Municipal Dedeman Bacãu, rezultate
în urma cãrora a intrat în turneul pentru locurile 5-8. Elevii
lui Gheorghe Puia au pierdut
cu 31-33 meciul cu CSª Medgidia ºi, în disputa pentru 7-8, cu 19-21 întâlnirea cu ACS Olimpic
Mizil.
Cei zece jucãtori
care au fost prezenþi la
Bacãu sunt Cãtãlin
Stan, Mihnea Matache
(portari); Alexandru Ilie,
Bogdan Niculaie, Eric
Moldoveanu, Sebastian
Davidoiu, David ªtefan,
Mihai Sârbu, Mihai Stãnescu ºi Klaus Drãgan
(jucãtori de câmp), însã
felicitãri pentru performanþa din acest sezon
meritã ºi colegii lor care au jucat
de-a lungul campionatului, dar
nu au putut face deplasarea
la turneul final: Sebastian Stãnescu, Alexandru Crãciun, Alexandru Constantinescu, George Manea, Rafael Floroiu ºi
Fabian Matei.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

marcheze abia în minutul 84.
PMin. 84, 2-0: Gol frumos
înscris de Nini Popescu, cu un
ºut imparabil, prin mijlocul careului. Sã menþionãm cã ºi cei de la
Pãuleºti au avut douã bune oportunitãþi în partea a doua a jocului.
Una ratatã de Pripu (’60) ºi alta
de C. Mihai (’88).
Una peste alta, formaþia
mai bunã a câºtigat meritat ºi
aceasta a fost Petrolul ’52.
Pe bãncile celor douã echipe au stat doi antrenori care în
cariera lor de jucãtori au evoluat
în Divizia „A”.
Dupã terminarea finalei au
avut loc premierile serii. Mai întâi
a fost premiat omul de fotbal
George Negoiþescu, observatorul
finalei. Apoi au urmat arbitrii partidei ºi jucãtorii celor douã for-

maþii. A fost premiat ºi golgeterul
Ligii „A” Prahova, Andrei Ciobanu.
Petroliºtii au primit medaliile
pentru învingãtori, iar cãpitanul
lor, Claudiu Tudor, a ridicat Cupa
deasupra capului. A urmat apoi
turul stadionului, fiind aplaudaþi
ºi aclamaþi de fanii din tribune.
La final s-au fãcut poze cu
toþi cei care au contribuit la succesul Petrolului din sezonul recent încheiat.
Acum urmeazã „dubla” din
barajul de promovare pentru Liga
a III-a ce va avea loc pe 17 ºi 24
iunie, cu campioana judeþului
Dâmboviþa, Dentas Tãtãreºti.
Primul meci va avea loc în
deplasare, la Rãcari, sâmbãtã,
de la ora 17:30. Ionuþ Mitoiu

Competiþiile “Bucuria Copiilor” ºi “Stadionul
Veseliei” ºi-au desemnat câºtigãtorii
Clubul Copiilor din Slãnic, în parteneriat cu Primãria Vãrbilau ºi
Grãdiniþa Poiana Vãrbilãu, a organizat, în perioada 29-31 mai a.c., la
baza sportivã a ªcolii cu clasele V-VIII Coþofeneºti, ediþia a XII-a a
triatlonului pentru grãdiniþe “Bucuria Copiilor” ºi ediþia a XI-a a
competiþiei pentru clasele primare “Stadionul Veseliei”.
La ,,Bucuria Copiilor”, clasamentul general aratã astfel:
Locul I - Grãdiniþa cu program normal nr. 1;
Locul II - Grãdiniþa cu program normal Vãrbilãu nr. 2;
Locul III - la egalitate Grãdiniþa Poiana Vãrbilau ºi Grãdiniþa cu
program normal Coþofeneºti.
Competiþia “Stadionul Veseliei” are urmãtorul clasament general:
Locul I - ªcoala nr. 2 Vãrbilãu;
Locul II - ªcoala Poiana Vãrbilãu;
Locul III - ªcoala Livadea.
Câºtigatorii pe probe au primit premii ºi diplome, iar ceilalþi copii
au primit dulciuri.
Mihail Marinescu

Liga de minifotbal la Sinaia

Cea de-a VIII-a ediþie a competiþiei sportive„Liga de Fotbal”,
adresatã jucãtorilor amatori din Sinaia, a început duminicã, la baza
sportivã a Colegiului “MihailCantacuzino”. Evenimentul, organizat
de Primãria Oraºului, în parteneriat cu Clubul Sportiv Carpaþi, S.C.
Transport Urban ºi Colegiul
„Mihail Cantacuzino”, se
va desfãºura în perioada
10 iunie – 2 iulie ºi va pune
faþã în faþã 9 echipe împãrþite în douã grupe. Astfel,
la fiecare sfârºit de sãptãmâna, se vor juca 4 meciuri, 2 sâmbãta ºi 2 duminica, începând cu ora 11.
Cele mai bune echipe se
vor întâlni pe data de 2 iulie, când va avea loc marea finalã. dar ºi premierea. „Aºtept cu nerãbdare
meciurile Ligii de Fotbal
pentru cã ºtiu cât de mare
este dorinþa sinãienilor de
a participa la astfel de întreceri sportive în aer liber. Am
sprijinit mereu sportul, iar Liga de Fotbal este unul dintre cele mai
îndrãgite evenimente de la noi. Jucãtorii sunt foarte motivaþi dar cred
cã ºi în acest an, atât ei cât ºi spectatorii, vor da dovadã de fair-play”,
a declarat Vlad Oprea, primarul oraºului Sinaia.

Fetele de la CSM Ploieºti, premiate
la Festivalul Naþional de Minihandbal

Echipa de minihandbal fete a CSM Ploieºti a
participat, alãturi de cele mai bune 15 echipe din
þarã la aceastã categorie, la Festivalul Naþional de
Minihandbal Feminin, care a avut loc în perioada
6-8 iunie, în Sala „Traian” din Rm. Vâlcea.
S-a jucat pe teren redus, echipe fiind alcãtuite din 5 sportive (4 jucãtoare ºi un portar),
fãrã a se þine cont de scor. În aceste condiþii, toate echipele participante au fost premiate de FRH cu medalii diplome ºi tricouri.
CSM Ploieºti a jucat, pe rând, cu LT
Traian Vuia Reºiþa, CS Leu Giarmata, Phoenix Baia Mare, CSª Vaslui, United Galaþi,
Vulturii Bucureºti ºi Pegasus Târgu Mureº,
având un bilanþ pozitiv.
Pentru CSM Ploieºti, au evoluat: Bianca Rãdulescu, Diana Ilie, Enryka Bodijar,
ªtefania Ghiþã, Bianca Pârvulescu, Andreea Popescu, Teodora Bucur, Delia Roºu, Bianca Voicilã,
Daria Comendant, ªtefania Mihãilescu, Alexia Niþã,

Medeea Zafiris, Daria Toader ºi Cãtãlina Tudoroiu, fetele fiind pregãtite de Geta Opincaru.
Deplasarea copiilor s-a fãcut pe cont
propriu, iar cazarea ºi masa tuturor delegaþiilor

prezente la festival au fost asigurate de Federaþia
Românã de Handbal.
Mihail Marinescu; Sursa: csmploiesti.ro
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