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Un medic din Spitalul Bãicoi
a refuzat internarea unui pacient cardiac
pe motiv cã “nu-i merge pixul”
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FPTR: Peste 167.000 de turiºti români au cheltuit
aproape 37 milioane euro de Revelion
Peste 167.000 de turiºti români
au cheltuit în staþiunile din þarã de
Revelionul 2017/2018 aproape 37
de milioane de euro, în creºtere cu
11% faþã de anul anterior, potrivit
unei analize realizate de Federaþia
Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). De asemenea, numãrul turiºtilor a înregistrat în acest an
un plus de 5,5%, scrie Agerpres.
“În ciuda faptului cã hotelierii
se aºteptau ca în acest an, de Revelion, numãrul turiºtilor sã scadã
comparativ cu anul trecut, þinând
cont de puterea de cumpãrare mai
micã ºi de faptul cã în aceastã perioadã n-a fost zãpadã, au avut o
surprizã plãcutã, pentru cã staþiunile din þarã au fost cu 5,5% mai
pline decât de Revelionul 2016/

2017”, precizeazã FPTR într-un comunicat remis AGERPRES.
În opinia prim-vicepreºedintelui
Federaþiei, Dragoº Rãducan, România se detaºeazã de la an la an ca
fiind principala opþiune de vacanþã a
turiºtilor români. “Fãrã sã fi devenit,
aºa cum ne dorim, de altfel, cu toþii, o
destinaþie pe care strãinii o iau în calcul atunci când îºi plãnuiesc vacanþa
de Revelion, România se detaºeazã
de la an la an ca fiind principala opþiune de vacanþã a turiºtilor români. Tarifele de cazare accesibile, mâncarea
mai ieftinã decât oriunde în destinaþiile concurente ºi faptul cã este o þarã
sigurã, fac ca numãrul de români din
staþiunile autohtone sã se majoreze
constant de la an la an.
(continuare în pagina 4)

Demisie la vârful Ministerului
Apelor ºi Pãdurilor

Doina Panã: “Consider cã
mi-am îndeplinit misiunea scãderea drasticã
Pag 4

www
.inf
or
matiapr
aho
www.inf
.infor
ormatiapr
matiapraho
ahovv ei.r
ei.roo

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

Judeþul Prahova ocupã locul 9 pe þarã
în privinþa câºtigului salarial mediu net
Efectivul salariaþilor din judeþul
Prahova, la sfârºitul lunii octombrie
2017, a fost de 178.971 persoane, în
creºtere cu 1.326 persoane faþã de
luna octombrie 2016. Câºtigul
salarial mediu brut din judeþul
Prahova, în luna octombrie
2017, a fost de 3.091 lei/salariat, mai mare cu 15,2% faþã
de faþã de luna octombrie
2016, iar câºtigul salarial mediu net din judeþul Prahova a
fost de 2.211 lei/salariat, mai
mare cu 283 lei faþã de luna
octombrie 2016. Indicele câºtigului salarial real faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent a înregistrat o creºtere de 11,7%.
Câºtiguri salariale peste media
judeþului sau înregistrat în ramurile
agriculturã, silviculturã ºi pisciculturã
(2.230 lei/salariat), respectiv servicii
ºi comerþ (2.330 lei/salariat), iar sub

media judeþului în industrie ºi
construcþii (2.076 lei/salariat).
Judeþul Prahova ocupã locul 9
dupã câºtigul salarial mediu net: Mu-

nicipiul Bucureºti (3.081 lei/salariat),
Cluj (2.685 lei/salariat), Ilfov (2.527
lei/salariat), Timiº (2.495 lei/salariat),
Sibiu (2.484 lei/salariat), Braºov
(2.393 lei/salariat), Iaºi (2.329 lei/salariat) ºi Galaþi (2.217 lei/salariat).
Mihail Marinescu

În Prahova, în luna octombrie 2017,

Numãrul turiºtilor strãini, în scãdere faþã de octombrie 2016

Structurile de primire turisticã deschise în judeþul
Prahova, în luna octombrie 2017, au pus la dispoziþia
turiºtilor o capacitate de cazare de 12.387 locuri pat, valoare
mai mare cu 4,5% comparativ cu luna octombrie 2016.
În structura numãrului total al structurilor de
primire turisticã deschise
în luna octombrie 2017
(315 unitãþi), pensiunile
turistice urbane au deþinut cea mai mare pondere, respectiv 37,1%, urmate de hoteluri (26%),
vile turistice (14%), pensiuni agroturistice (11,4%)
ºi 11,5% celelalte tipuri de
structuri de primire turisticã (moteluri, cabane turistice etc.).
Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire turisticã, în luna octombrie 2017, a fost de 45.222 persoane,
din care 37.450 turiºti români (82,8%) ºi 7.772 turiºti strãini
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(17,2%).
Numãrul înnoptãrilor în structurile de primire turisticã
a fost de 95.599 în luna octombrie 2017, în creºtere cu
2,9% faþã de aceeaºi lunã a anului 2016. Înnoptãrile
turiºtilor români în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare
din judeþul Prahova în luna octombrie
2017, comparativ cu luna corespunzãtoare a anului precedent, au înregistrat o creºtere cu 5,7%, iar ale
turiºtilor strãini o scãdere cu 8,9%.
Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã, funcþiune, în
judeþul Prahova, în luna octombrie
2017 a fost de 24,9%, mai mic cu 0,4
puncte procentuale faþã de cel înregistrat în aceeaºi lunã a anului 2016.
Durata medie a ºederii turiºtilor în luna octombrie 2017,
la nivelul judeþului, a fost de 2,1 zile, la fel ca aceea
înregistratã în luna octombrie 2016.
Mihail Marinescu

Cele mai
importante fenomene astronomice
ale anului 2018
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Ce s-a vãzut pe cerul Ploieºtiului
în noaptea de Revelion!
Foarte mulþi oameni au þinut sã petreacã trecerea în noul an în centrul
civic al Ploieºtiului, mai ales cã ºi vremea era... blândã, cu temperaturi suportabile,
mai bine decât la Revelioanele precedente. Cu cât se apropia mai mult ora
00.00 ºi, implicit, momentul întâmpinãrii anului 2018, cu atât centrul oraºului
se umplea de lume, mulþi ploieºteni venind special pentru spectacolul de artifici...
ºi nu au avut ce regreta!
Lansate din zona Parcului „Toma Socolescu”
(din faþa Halelor Centrale), artificiile au fãcut deliciul mulþimii, care ºi-a
arãtat entuziasmul prin
urale ºi aplauze. Am
asistat la un spectacol
pirotehnic superb, artificiile luminând cerul Ploieºtiului în diferite culori,
timp de 12 minute, atât
durând întreg... arsenalul! Pe lângã spectaculoase focuri de artificii, autoritãþile locale au organizat, pentru petrecãreþi, ºi un
concert special, pe scena amplasatã pe esplanada din faþa Palatului Culturii
urcând artiºti ca Andreea Bãnicã, Dorian Popa, Amna ºi trupa Alb ºi Negru. La
mulþi ani, ploieºteni! Bine ai venit, 2018!
Mihail Marinescu

Activitãþi desfãºurate de poliþiºti
în minivacanþa de Revelion
Principalele activitãþi desfãºurate
de cãtre efectivele Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova în perioada
29 decembrie 2017–2 ianuarie 2018
s-au soldat cu numeroase amenzi.
Astfel, efectivele de poliþie rutierã
din Prahova au organizat ºi desfãºurat
24 de acþiuni având ca scop prevenirea ºi combaterea principalelor
cauze generatoare de accidente. Au
fost verificaþi cu aparatul etilotest 582
de conducãtori auto ºi au fost controlate 180 de autovehicule destinate
transportului de persoane ºi mãrfuri.
Având în vedere neregulile depistate,
poliþiºtii rutieri au constatat ºapte infracþiuni ºi 469 de contravenþii, sancþionând astfel diferite abateri de la
legislaþia rutierã (200 pentru vitezã excesivã; 41 pentru abateri ale pietonilor; 23 pentru neutilizarea centurii
de siguranþã etc.). Totodatã, ca mãsuri
complementare, au fost reþinute 36
de permise de conducere ºi au fost
retrase cinci certificate de înmatri-
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culare auto.
De asemenea, dispozitivul de
siguranþã publicã a acþionat pe raza
întregului judeþ în vederea menþinerii
unui climat de normalitate civicã. În
urma activitãþilor de patrulare în mediul urban, agenþii de siguranþã publicã au constatat 33 de infracþiuni (23
în flagrant) ºi 353 de contravenþii
(dintre care: 175 pentru diferite încãlcãri ale prevederilor Legii nr. 61/
1991, 135 la O.U.G. nr. 195/2002,
ºase la Legea nr. 12/1990 rep. etc.),
în valoare totalã de 118.570 lei. Totodatã, agenþii de siguranþã publicã au
verificat 773 de autovehicule ºi au
legitimat 1.815 persoane.
În aceeaºi perioadã, în mediul
rural au fost sesizate 50 de infracþiuni
ºi constatate 408 contravenþii (dintre
care 166 la Legea nr. 61/1991 ºi 189
la O.U.G. nr. 195/2002). De asemenea, au fost legitimate 2.764 persoane
ºi au fost controlate 1.735 de autovehicule (334 testãri alcoolscop).

111 autorizaþii de construire
eliberate în octombrie, în Prahova
În luna octombrie 2017, în judeþul Prahova sau eliberat 111 autorizaþii de construire pentru clãdiri rezidenþiale, în creºtere cu 29,1% faþã de
octombrie 2016, ne anunþã Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Prahova.
Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri rezidenþiale din judeþul Prahova,
în luna octombrie 2017, deþin o pondere de 2,9% din totalul autorizaþiilor
pentru clãdiri rezidenþiale din România, ceea ce ne conferã întrun clasament naþional din totalul autorizaþiilor
pentru clãdiri rezidenþiale locul 11 dupã: Ilfov (563 autorizaþii de construire),
Timiº (286 autorizaþii de construire),
Iaºi (195 autorizaþii de construire),
Suceava (189 autorizaþii de construire), Bihor (186 autorizaþii de cons-

truire), Cluj (184 autorizaþii de construire), Arad (181 autorizaþii de construire), Constanþa (143 autorizaþii de
construire), Dâmboviþa (119 autoriza-

þii de construire) ºi Argeº (118 autorizaþii de construire).
În luna octombrie 2017, din tota-

lul autorizaþiilor de construire pentru
clãdiri rezidenþiale, 12,6% au fost eliberate în mediul urban ºi 87,4% în
mediul rural. În trimestrul III din 2017,
în judeþul Prahova sau finalizat ºi sau dat în folosinþã 382 locuinþe, mai multe
cu 55 locuinþe faþã de trimestrul III 2016 (+16,8%).
Ponderea cea mai mare a
locuinþelor terminate în
trimestrul III din 2017 a fost
în mediul rural, 238 locuinþe, reprezentând 62,3%
din totalul locuinþelor, numãrul lor fiind în creºtere
faþã de trimestrul III din 2016 (+4,4%).
Mihail Marinescu

În primele opt luni ale anului trecut,

Exporturile de bunuri, din judeþul Prahova,
au însumat 1.462.032 mii euro

Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova ne
informeazã cã, în luna octombrie 2017, indicele
producþiei industriale, faþã de luna corespunzãtoare din

anul precedent, calculat ca serie brutã, la nivelul judeþului
a fost de 108,4%, iar indicele valoric al cifrei de afaceri
din industrie a fost de 126,0%.
Exporturile de bunuri din judeþul Prahova, în primele
opt luni ale anului trecut au însumat 1.462.032 mii euro.
Comparativ cu primele opt luni ale anului 2016,

exporturile au crescut cu 9,8%. Þãrile partenere situate
pe primele 5 locuri în derularea exporturilor din perioada
1 ianuarie – 31 august 2017 (reprezentând 49,0% din
total exporturi) au fost:
1. Italia (19,3%),
2. Germania (12,0%),
3. Franþa (6,7%),
4. Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord (6,0%),
5. Republica Moldova ( 5,0%).
Tot în perioada amintitã, importurile
de bunuri din judeþul Prahova au însumat 2.152.047 mii euro. Comparativ cu
aceeaºi perioadã, dar din 2016, importurile au crescut cu 14,0%. Þãrile partenere situate pe primele 5 locuri în derularea importurilor din primele opt luni ale
anului 2017 (reprezentând 58,5% din
total importuri) au fost:
1. Germania (22,4%),
2. Federaþia Rusã (14,0%),
3. Italia (8,2%),
4. Kazahstan (8,2%),
5. Polonia (5,7%).
Deficitul comercial, din perioada 1 ianuarie – 31 august 2017, a fost de 690.015 mii euro, mai mare cu
133.803 mii euro (+24,1%) decât în perioada 1 ianuarie –
31 august 2016.
Mihail Marinescu

Controale, instruiri, exerciþii ºi acþiuni de La 30 noiembrie 2017,
informare preventivã la ISU Prahova Fondurile de pensii private
obligatorii aveau active în
valoare de 39 miliarde de lei

În luna decembrie a anului trecut, Inspecþia de
Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “ªerban Cantacuzino” al judeþului Prahova a
desfãºurat 41 de acþiuni de control la operatori economici
ºi instituþii din întreg judeþul. De asemenea, în scopul
preîntâmpinãrii unor evenimente nedorite, premergãtor
sãrbãtorilor de iarnã, personalul Inspecþiei de Prevenire a
efectuat activitãþi de îndrumare ºi control pe linia respectãrii
mãsurilor de apãrare ºi stingere a incendiilor, la categoriile
de obiective unde este preconizat un aflux mare de
persoane, cum ar fi unitãþi de cazare (hoteluri, pensiuni
turistice ºi agroturistice, cabane montane), unitãþi de
alimentaþie publicã unde au fost organizate mese festive,
lãcaºuri de cult ºi ansambluri mãnãstireºti, tabere de copii,
precum ºi la spaþii comerciale de tipul supermarketuri, malluri sau hipermarket-uri.
Pe timpul verificãrilor au fost depistate 260 de încãlcãri
ale normelor de apãrare împotriva incendiilor ºi protecþie
civilã, dintre care 143 au fost înlãturate pe timpul
desfãºurãri acestor acþiuni. Ca urmare a neregulilor
constatate, personalul Inspecþiei de prevenire a aplicat un
numãr total de 262 de sancþiuni, cuprinzând 199
avertismente ºi 63 de amenzi, în cuantum de 133.500 lei.
Principalele deficienþe au constat în neasigurarea

funcþionãrii optime a mijloacelor tehnice de primã
intervenþie (stingãtoare), executarea lucrãrilor de
modernizare fãrã solicitarea avizului de securitate de
incendiu, neasigurarea marcãrii complete a tuturor cãilor
de acces ºi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaþii
electrice defecte sau exploatate necorespunzãtor,
deficienþe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate ºi
desfãºurate 8 exerciþii în caz de incendiu, cu 68 de
participanþi, precum ºi 45 de instruiri cu personalul cu
atribuþii în domeniul situaþiilor de urgenþã de la localitãþi,
operatori economici ºi instituþii.
În luna decembrie, personalul Inspecþiei de Prevenire
a Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban
Cantacuzino” al judeþului Prahova a continuat sã
desfãºoare, la nivelul întregului judeþ, acþiuni de informare
preventivã aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur”
ºi “RISC”, campanii ce vizeazã transmiterea cãtre
populaþie a informaþiilor corecte privind modul de
comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv
a informaþiilor ce urmãresc reducerea incidentelor de
natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de
improvizaþii la instalaþiile de gaze naturale ºi electricitate,
precum ºi de coºuri de fum necurãþate.

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30
noiembrie 2017, în creºtere cu
26,95% faþã de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritãþii
de Supraveghere Financiarã (ASF).
Titlurile de stat deþin cea mai
mare pondere în cadrul activelor, de
24,1 miliarde de lei, respectiv 61,79%.
Pe locul doi de aflã acþiunile, cu 7,66
miliarde de lei (19,65%). Depozitele
bancare se situeazã pe locul trei din
acest punct de vedere, cu 3,53 miliarde de lei, respectiv 9,07% din totalul
activelor.
Potrivit datelor ASF, valoarea
activului total al fondurilor de pensii
de pe Pilonul II era de 39,008 miliarde

de lei, la 30 noiembrie 2017, iar
valoarea activului net era de 38,990
miliarde de lei.
Fondurile de pensii private obligatorii aveau 7 milioane de participanþi.
Conform datelor ASF, de la începutul
colectãrii în sistem, au fost virate
contribuþii pentru 6,8 milioane participanþi. În luna septembrie, au fost
virate contribuþii pentru 4,135 milioane participanþi, iar pentru 2,844
milioane nu au fost virate contribuþii.
De asemenea, datele ASF aratã cã
existã 126.319 de participanþi fãrã
contribuþii.
Pe pilonul II sunt active urmãtoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life Pensii, Aripi, AZT Viitorul tãu,
BCR, BRD, NN ºi Vital.
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Un medic din Spitalul Bãicoi a refuzat
internarea unui pacient cardiac
pe motiv cã “nu-i merge pixul”

Anchetã la spitalul orãºenesc din
Bãicoi dupã ce un medic de la Camera de Gardã a refuzat internarea
unui pacient cu probleme cardiace.
Doctorul ºi-a justificat decizia invocând faptul cã “nu-i merge pixul”,
dupã care a rupt mai multe documente medicale care aparþineau pacientului. Întreaga conversaþie a fost
însã înregistratã de cãtre ruda
bolnavului, iar filmarea a fost postatã

pe internet, a ajuns ºi la autoritãþile
locale care fac acum verificãri.
Incidentul s-a petrecut în ziua de
6 ianuarie. Aºa cum se vede în filmarea realizatã de ruda pacientului,
medicul Marta Coman, de gardã la
Spitalul din Bãicoi în acea searã,
refuzã sã interneze un bolnav care
avea trimitere în acest sens de la
Spitalul Judeþean de Urgenþã din Ploieºti. Medicul explicã pe un ton ridicat

Ce aduce revoluþia fiscalã care
se aplicã din 1 ianuarie 2018?

Contribuþiile sociale trec de la angajatori la angajaþi începând cu 1 ianuarie
2018, potrivit unei Ordonanþe de Urgenþã pentru modificarea Codului Fiscal, adoptatã
în 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la
16% la 10% pentru salariaþi, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de
autor. Tot de la începutul acestui an s-a schimbat ºi regimul de impozitare pentru
microîntreprinderi , care vor plãti un impozit de 1% la venituri dacã au afaceri de
pânã la un milion de euro. Modificarea, în acest caz, este cã se majoreazã de la
500.000 de euro la un milion de euro pragul veniturilor pânã la care o companie
este consideratã microîntreprindere ºi, în consecinþã, impozitatã pe venituri ºi nu pe
profit. Revenind la transferul contribuþiilor sociale de la angajat la angajator, potrivit
Ministerului Finanþelor, nivelul contribuþiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel
cã, din totalul de 39,25% contribuþii plãtite la un salariu brut, se vor plãti 37,25%. Din
totalul de 22,75% contribuþii datorate de angajator, 20 de puncte se transferã cãtre
salariat. Calculele de la Finanþe aratã cã, în total, din salariul brut, 35% vor fi contribuþii
reþinute de angajator în numele salariatului, iar contri-buþiile rãmase în sarcina
angajatorului, respectiv 2,75% (dupã transferul de 20 puncte la salariat), scad la
2,25% ºi vor acoperi riscurile de ºomaj, accidente de muncã, concediu medical,
creanþe salariale. Ministerul mai aratã cã acestea din urma vor fi cuprinse într-o
singurã contribuþie, care se va numi contribuþie asiguratorie pentru muncã. Astfel,
din nouã contribuþii plãtite în prezent de salariat ºi angajator vor rãmâne trei, respectiv
contribuþia pentru pensie (CAS) - plãtitã pentru salariat, contribuþia pentru sãnãtate
(CASS) - plãtitã pentru salariat ºi contribuþia asigurãtoare pentru muncã - suportatã
de angajator. Totodatã, CAS pentru condiþii deosebite de muncã scade de la 31,3%
la 29% (-2,3 p.p.) ºi CAS pentru condiþii speciale de muncã scade de la 36,3% la 33%
(-3,3 p.p.). Românii care desfãºoarã activitãþi independente (medicii, avocaþii, notarii,
jurnaliºtii, scriitorii, artiºtii etc.) nu vor mai plãti contribuþii sociale raportate la sumele
obþinute din aceste activitãþi, aceste contribuþii urmând sã se calculeze la nivelul
salariului minim pe economie.
În sprijinul deciziei de transfer al con-tribuþiilor sociale, Ministerul Finanþelor
aduce argumente precum o diminuare anualã a “muncii la negru” de circa 10% ºi
încasãri suplimentare de circa 3 miliarde lei. “Reducerea cotei totale a contribuþiilor
sociale obligatorii cu 2 puncte procentuale, concomitent cu mãsura ca obligaþiile
privind contribuþiile sociale (CAS ºi CASS) sã fie exclusiv ale persoanelor fizice, are un
impact nesemnificativ la nivel macroeconomic. Costul forþei de muncã nu se
majoreazã decât marginal în cazul unor contracte negociate anterior în valoare
netã. Ca urmare, competitivitatea firmelor nu va fi afectatã. Semnificativ este
impactul asupra mediului de afaceri din perspectiva simplificãrii administrative, ca
urmare a reducerii numãrului de contribuþii sociale ºi, mai ales, ca urmare a eliminãrii
unor obligaþii ale angajatorului”, explica MFP în noiembrie.

cã nu poate sã interneze pacientul
pentru cã “nu vrea” ºi pentru cã
“nu-i merge pixul”. În plus, deranjatã
de insistenþele femeii, doctoriþa rupe
în bucãþele, într-un acces de nervozitate, hârtiile cu care aceasta s-a prezentat la spital. Toatã scena a fost
filmatã cu o camerã ascunsã de cãtre
ruda persoanei bolnave, iar imaginile
au fost postate pe internet.
Oana Irimescu, managerul
Spitalului din Bãicoi, spune cã a vãzut
filmarea, dar cã nu poate comenta
nimic cu privire la comportamentul
medicului Marta Comam, de acest
lucru urmând sã se ocupe Comisia
de disciplinã ºi Consiliul de Eticã al
Spitalului. Irimescu a precizat cã, în
prezent, conducerea spitalului din
Bãicoi face verificãri ºi cu privire la
situaþia medicalã a pacientului în
cauzã, o femeie în vârstã de 87 de
ani cu afecþiuni cardiace. Managerul
a precizat cã pacienta s-a prezentat
iniþial la spital în dimineaþa zilei de 6
ianuarie, iar medicul care a cosultato prima datã a considerat cã nu are
competenþe în acest sens, având în
vedere cã unitatea medicalã din
Bãicoi nu are o secþie de cardiologie.
Acesta a fost motivul pentru care
bãtrâna a fost trimisã într-o primã fazã
la Spitalul din Ploieºti.
“Doamna doctor a avut o reacþie

pe care eu nu pot sã o
comentez. De acest
lucru se vor ocupa Comisia de disciplinã ºi Consiliul de eticã.
Ce pot sã vã spun este cã am început
sã facem verificãri din punct de vedere medical sã vedem ce s-a întâmplat la Camera de gardã. În primul
rând verificãm de ce aceastã pacientã
a fost retur la noi de la Spitalul Judeþean de Urgenþã din Ploieºti.
Pacienta este în vârstã de 87 de ani.
S-a prezentat la noi în cursul dimineþii,
în jurul orelor 7-8. Medicul care a
vãzut-o a decis sã o trimitã la Spitalul
Judeþean, având probleme de sãnãtate care pe noi ne depãºesc ca ºi
competenþã. Este cardiacã, iar la
Spitalul Orãºenesc din Bãicoi nu
avem secþie de cardiologie. Am cerut
fiºa de la UPU de la Spitalul Judeþean
sã vedem exact despre ce este vorba.
Aºtept informaþiile de la Ploieºti,” a
declarat Oana Irimescu, managerul
Spitalului Orãºenesc din Bãicoi.
Se verificã acum ºi de ce medicii
de la Spitalul Judeþean au refuzat ºi
ei internarea ºi au decis sã o trimitã
din nou pe bãtrânã la Bãicoi.
Pe de altã parte, Marius Constantin, primarul localitãþii Bãicoi, instituþie
în subordinea cãreia funcþioneazã
spitalul din localitate, a declarat cã
medicul Marta Coman nu este anga-

jatul spitalului orãºenesc, ci are doar
un contract de colabore ºi asigurã
doar gãrzile la Camera de primiri urgenþe. Constantin a precizat cã va solicita conducerii untiãþii meidicale sã
întrerupã colaborea cu medicul în
discuþie.
“Noi avem aceastã filmare încã
de asearã (duminicã searã n.r.). Merg
acum la spital sã vãd despre ce este
vorba, sã vãd de ce s-a ajuns la acest
comportament de neînþeles al medicului. Noi încercãm sã facem la Bãicoi
un spital modern, iar unii medici stricã
totul printr-o astfel de atitudine. Nu
cred cã existã o justificare pentru felul
în care s-a comportat acel medic. Pot
înþelege cã era obosit, cã era dupã
nopþi nedormite, dar parcã e prea
mult. Doamna doctor nu este angajatul spitalului, dumneaei vine de la
spitalul din Drajna. Cu noi are doar o
colaborare pentru gãrzi. Este medic
generalist. Primãria poate sugera spitalului sã întrerupã colaborarea cu
medicul respectiv ºi cred cã acest lucru se va ºi întâmpla. Soluþia aceasta
este, sã oprim colaborarea”, a declarat
Marius Constantin, primarul oraºului
Bãicoi.
(D.F.)

Prahovenii au apã sfinþitã direct la robinet!
În Prahova, credincioºii ortodocºi nu s-au mai complicat
sã se înghesuie la bisericã pentru a primi un bidon cu agheasmã,
aºa cum spune tradiþia de Boboteazã ºi asta pentru cã,
începând de luni, au avut apã sfinþitã direct la robinet, mãcar ºi
pentru câteva ore. Un preot din satul Lunca Mare a mers sã
þinã o slujbã specificã acestei sãrbãtori direct la uzina de apã
de la Barajul Paltinu. Dacã în alte pãrþi ale þãrii, în zilele de 6 ºi
7 ianuarie, credincioºii ortodocºi au stat la cozi imense ºi s-au
înghesuit în curþile bisericilor pentru a prinde o sticlã plinã cu
agheasmã, în Prahova, dar ºi în Dâmboviþa, localnicii au primit,
începând de luni, apa sfinþitã direct acasã, la robinet. Minunea
s-a întâmplat începând cu ora 12, atunci când la barajul Paltinu
a sosit preotul Gheorghe ªopaltã, paroh în satul Lunca Mare,
din comuna ªotrile, acolo unde se aflã lacul de acumulare.
Slujba de sfinþire a apei nu va fi oficiatã pe malul lacului, ci chiar
în interiorul uzinei de apã, în staþia de tratare din cadrul Sistemului de Exploatare Zonal, locul de unde pleacã spre populaþie

Un preot a sfinþit uzina de apã
de la Barajul Paltinu
trei metri cubi de apa pe secundã, curatã ºi gata de bãut.
George Poienaru, cel care se ocupã de administrarea
barajului Paltinu, spune cã slujba de sfinþire a apei din staþia
de tratare în perioada în care se prãznuieºte Boboteaza a
devenit deja o tradiþie, acum fiind al zecelea an când preotul
ªopaltã vine sã slujeascã la baraj. Nu este un eveniment
public, la care sã poatã participa toþi credincioºii ºi asta pentru
cã uzina de apã este o zonã securizatã, la care au acces doar
angajaþii sistemului. Însã de apa sfinþitã ºi curãþatã de duhurile
rele vor beneficia zeci de mii de persoane, ºi asta pentru cã de
la Paltinu se alimenteazã cele mai importante oraºe din judeþul
Prahova, inclusiv Ploieºtiul, dar ºi o parte din judeþul Dâmboviþa,
.)
în special localitãþile din zona Moreniului. (D.F
(D.F.)

Liviu Dragnea ºi Victor Ponta,
audiaþi la DNA Ploieºti

Liviu Dragnea, preºedintele PSD, a
ajuns la DNA Ploieºti înainte de Crãciun
alãturi de alþi lideri importanþi ai PSD: Victor Ponta, Dan Nica ºi Constantin Boºcodealã. Aceºtia au fost citaþi în calitate de
martori pentru a da declaraþii în dosarul
colegului lor de partid, Valeriu Zgonea, trimis
recent în judecatã de procurorii anticorupþie
din Ploieºti într-un dosar de trafic de
influenþã. Audierea celor patru lideri PSD a
fost realizatã în mare secret, în zilele premergãtoare vacanþei de Crãciun, susþin
surse judiciare. Aceleaºi surse susþin cã
Dragnea, Ponta, Nica ºi Boºcodealã au fost
chestionaþi în dosarul în care Valeriu Zgonea
era urmãrit penal. Zgonea a fost trimis în
judecatã de DNA Ploieºti în data de 3 ianuarie. Fostul preºedinte al Camerei Deputaþilor este acuzat cã, în perioada în care

deþinea aceastã funcþie, ar fi primit foloase
necuvenite pentru a numi într-un post important din cadrul Ministerului Comunicaþiilor, o rudã a lui Dumitru Dobricã, un
consilier judeþean din Buzãu. Potrivit unui
comunicat remis presei de DNA, „în perioada iulie 2012 - aprilie 2013, când
îndeplinea funcþia de preºedinte al Camerei
Deputaþilor ºi totodatã vicepreºedinte al
unei formaþiuni politice, inculpatul Zgonea
Valeriu – ªtefan a acceptat promisiunea
fãcutã de inculpatul Dobricã Dumitru,
consilier judeþean, privind primirea de
foloase necuvenite pentru sine, în schimbul
influenþei pe care a lãsat sã se creadã cã o
are asupra unor funcþionari publici ºi a promis cã-i va determina sã numeascã într-o
important funcþie publicã o rudã a lui Dobricã
Dumitru. Ulterior, inculpatul Zgonea Valeriu

– ªtefan a primit de la inculpatul Dobricã
Dumitru foloase necuvenite în sumã totalã
de 62.143 lei, reprezentând contravaloarea
unor servicii de turism ºi cheltuieli legate
de construirea unei case de vacanþã în
judeþul Covasna. La data de 22 aprilie 2013,
ca urmare a demersurilor fãcute de Zgonea
Valeriu–ªtefan, persoana respectivã a fost
numitã în funcþia de preºedinte al Centrului
Naþional de Management pentru Societatea Informaþionalã din cadrul Ministerului
pentru Societatea Informaþionalã, deºi nu
avea pregãtire de specialitate în domeniu.
Ulterior, tot ca urmare a demersurilor fãcute
de Zgonea Valeriu-ªtefan, persoana respectivã ºi-a pãstrat funcþia la nivelul administraþiei publice centrale, fiind numitã,
la data de 23 ianuarie 2014, în funcþia de
subsecretar de stat în cadrul Ministerului
Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale”, se aratã în comunicatul citat. În aceastã
cauzã, Dumitru Dobricã a încheiat un acord
de recunoaºtere a faptelor cu procurorii
ploieºteni. Dosarul se judecã în present pe
rolul Tribunalului Bucureºti.

(D.F.)
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FPTR: Peste 167.000 de turiºti români au cheltuit
aproape 37 milioane euro de Revelion
(urmare din pagina 1)

Cu toate acestea, vremea caldã,
anormalã pentru aceastã perioadã, a
scãzut cererea pentru destinaþiile de
schi interne ºi externe”, a declarat
Dragoº Rãducan.
Potrivit sursei citate, evenimentele
politice, sociale, dar, mai ales, cele
economice din ultima parte a acestui
an nu au influenþat fluxul de turiºti
români ºi nu au existat modificãri
semnificative pentru rezervãrile de
Revelion în staþiunile din þarã, comparativ cu anul trecut, lucrurile mergând chiar mai bine per total, deºi
anumite segmente au scãzut.
Datele federaþiei aratã cã destinaþiile cu tradiþie au fost arhipline,
înregistrându-se la nivel naþional o
creºtere a numãrului de turiºti cu
5,5% faþã de anul trecut. În continuare, cel mai mare numãr de locuri
vândute de Revelion se înregistreazã
în turismul rural. Astfel, 58.000 de
turiºti au preferat sã-ºi petreacã noaptea de Revelion la pensiuni, cu 5,5%
mai mult faþã de anul trecut. Datoritã
pachetelor consistente de servicii, în
acest segment s-au înregistrat cele mai
lungi sejururi, de pânã la cinci nopþi.

“Peste 28.000 de români au ales
sã petreacã sãrbãtorile de iarnã în
staþiunile balneare, în scãdere cu
3,4%, faþã de anul trecut. Scãderi sau înregistrat ºi în zonele montane,

caldã, nespecificã acestei perioade ºi
lipsa posibilitãþilor de agrement
alternativ sporturilor de iarnã”, se
menþioneazã în comunicatul patronatului din turism.

unde 36.000 de persoane au optat
sã-ºi petreacã vacanþa de Revelion la
munte, cu 5,5% mai puþin faþã de anul
trecut. Motivul principal pentru aceasta involuþie a fost vrema extrem de

FPTR precizeazã cã pentru ofertele de Revelion ale hotelurilor din
marile oraºe ale României au plãtit
peste 36.000 de persoane, în creºtere
cu aproximativ 3% faþã de anul ante-

Agenþiile de turism acreditate IATA
vor atesta conformarea la
standardul de securitate a datelor
de pe carduri pânã la 1 martie

Agenþiile de turism acreditate de
Asociaþia Internaþionalã de Transport
Aerian (IATA) vor atesta conformarea
la standardul de securitate a datelor
de pe cardurile de platã (PCI DSS)
pânã la 1 martie 2018, a precizat joi
pentru AGERPRES, secretarul general al Asociaþiei Naþionale a Agenþiilor
de Turism (ANAT), Liviu Moraru.
“În 2018, prima schimbare pentru agenþiile de turism vine pentru cele
care sunt membre IATA. Payment
Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) este standardul de
securitate a datelor de pe cardurile
de platã, destinat prevenirii pierderii
sau furtului acestor date. PCI DSS
este actualizat periodic de Consiliul
PCI Security Standards, dar în mod
direct fiecare brand de card de plata
se ocupã de respectarea cerinþelor
acestui standard, de cãtre toate entitãþile ce deþin, proceseazã sau transmit date de pe cardurile de platã ce
poartã acest brand. Agenþiile de turism sunt, de regulã, comercianþi care
îºi pot verifica singuri conformarea PCI
DSS, în fiecare an, cu o scanare exterioarã în fiecare trimestru. Apelarea
la un consultant extern pentru conformare sau angajarea unui responsabil
intern acreditat este cerutã doar
pentru alte roluri legate de cardurile
de platã”, spune Liviu Moraru.
PCI DSS este un standard de securitate apãrut ca reacþie la numãrul
tot mai mare de furturi realizate în
procesul de plãþi cu carduri bancare.
Acest standard este dezvoltat de
cãtre PCI Security Standards Council. Practic, un responsabil intern, fãrã
sã fie obligatoriu acreditat, poate
verifica, pas cu pas, prin completarea

unui chestionar, cum sunt preluate,
stocate ºi transmise datele de pe
cardurile de platã ale clienþilor, cum
sunt protejate aceste informaþii (prin
proceduri interne, prin softuri de securitate, prin instruirea personalului),
astfel încât datele de card sa nu poatã
fi furate sau pierdute. Dupã completarea chestionarului ºi luarea mãsurilor
de corecþie eventual necesare, agenþia de turism poate emite un formular
de conformare, ce atestã cã se conformeazã cerinþelor PCI DSS. Conformarea previne pierderea sau furtul
de date de card.
Liviu Moraru spune cã potrivit
unui studiu al Institutului Ponemon,
centru de cercetare în domeniul confidenþialitãþii, protecþiei datelor ºi
politicilor de securitate a informaþiilor,
fiecare breºã de date de card aduce
entitãþii responsabile un cost mediu
total de 3,62 milioane dolari, fiecare
set de date de card pierdute sau
furate înseamnã în medie o rãspundere de 145 dolari. La acestea se
adaugã pierderi asociate, de imagine
ºi de clientelã, mai greu de estimat.
“Conformarea PCI DSS are desigur
costuri ºi ea, diferite de la o situaþie la
alta, însã mult mai mici decât costul
unui incident ºi al pierderilor asociate.
Asumarea de cãtre comerciant a costului unui program de conformare,
etapizat ºi cu variante optime de corecþie, este de departe cea mai bunã
alegere”, spune Liviu Moraru. În
sprijinul agenþiilor membre acreditate
IATA, ce au nevoie sã îºi instruiascã
un responsabil intern de conformare
PCI DSS, versiunea 3.2., ANAT va
susþine primul curs de cinci zile, între
29 ianuarie ºi 2 februarie 2018.

rior. Creºteri s-au înregistrat în Delta
Dunãrii, dar ºi pe Litoral, numãrul
turiºtilor din aceste destinaþii fiind,
totuºi, foarte mic.
În ceea ce priveºte tarifele
percepute în perioada sãrbãtorilor, se
constatã cã acestea au crescut faþã
de 2017 cu o medie de 5%. Astfel, românii au cheltuit peste 172 milioane
de lei pentru achiziþionarea pachetelor
de Revelion în þarã, în creºtere cu
11% faþã de anul anterior. Cele mai
cãutate zone au fost Valea Prahovei,
Poiana Braºov, Pãltiniº, Rânca, Strajã,
Cãlimãneºti, Felix ºi zonele tradiþionale
rurale Bran-Moieciu, Maramureº,
Bucovina.
Patronatul menþioneazã cã românii care au ales sã îºi petreacã
vacanþa de sãrbãtori în strãinãtate au
avut de ales între destinaþii de schi ºi
sporturi de iarnã, pachete turistice de
tip city-break în oraºe europene ºi
destinaþii exotice îndepãrtate. Chiar
dacã au beneficiat de un numãr mai
mic de zile libere, aproape 11.000 de
turiºti români au apelat la agenþiile de
turism pentru petrecerea Revelionului
în strãinãtate. În aceste condiþii, numãrul celor care au petrecut sãrbãtorile de iarnã în alte þãri a crescut cu

aproximativ 8% faþã de anul 2016,
aceºtia cheltuind cu 13% mai mult
faþã de anul trecut. Cei mai mulþi ºiau cumpãrat pachete pentru destinaþii de schi ºi sporturi de iarnã în
Austria, Franþa, Italia ºi Bulgaria.
“Se menþine, în schimb, un
interes scãzut pentru destinaþii tip citybreak, precum ºi dispariþia solicitãrilor
pentru þãrile din zona Orientului apropiat ºi mijlociu, compensate de creºterea interesului pentru destinaþii îndepãrtate. Au apãrut destinaþii noi de
Revelion în preferinþele turiºtilor români, precum Bahamas, Jamaica,
Australia, Africa de Sud, Dubai. S-a
înregistrat un interes crescut pentru
Republica Dominicanã, Maldive, Singapore, Mauritius ºi Thailanda”, se
mai aratã în comunicat.
Conform FPTR, pe finalul acestui
an s-a menþinut trendul organizãrii pe
cont propriu a vacanþelor, astfel numãrul turiºtilor români care îºi cumpãrã servicii turistice folosind sisteme
de rezervãri online este în continuã
creºtere. Aceºtia rezervã în special
bilete de avion ºi cazãri în destinaþii
externe, renunþând la serviciile de
masã ºi agrement, specifice perioadei.

Demisie la vârful Ministerului
Apelor ºi Pãdurilor

Doina Panã: “Consider cã
mi-am îndeplinit misiunea scãderea drasticã
a tãierilor ilegale de arbori
din pãdurile României”
Ministrul demisionar al Apelor ºi Pãdurilor, Doina Panã,
considerã cã prin acþiunile ºi mãsurile concrete luate în
domeniul pãdurilor în cele douã mandate ale sale ºi prin
activitatea sa din Parlament ºi-a îndeplinit misiunea,
respectiv scãderea drasticã a tãierilor ilegale de arbori din
pãdurile României, respectiv de la 8,8 milioane metri cubi/
an - în 2014 - la 0,4 milioane de metri cubi/an în prezent.
“Prin acþiunile întreprinse ºi mãsurile concrete luate
în domeniul Pãduri în cele douã mandate ale mele de
ministru al Apelor ºi Pãdurilor (martie 2014 - decembrie
2014 ºi 30 iunie 2017 - 3 ianuarie 2018), precum ºi prin
activitatea mea susþinutã în Parlamentul României, consider cã mi-am îndeplinit misiunea: scãderea drasticã a
tãierilor ilegale de arbori din pãdurile României. Datoritã
Radarului Pãdurilor ºi a sistemului 112 pentru transportul
de lemn, instrument pe care l-am implementat în 2014 ºi
a mãsurilor legislative la care am fost co-iniþiator, un nou
Cod Silvic ºi o nouã Lege a contravenþiilor silvice, de la 8,8
milioane mc/an lemn tãiat ilegal (conform raportului Curþii
de Conturi a României din anul 2014), s-a ajuns la circa
0,4 milioane mc/an”, menþioneazã Doina Panã, în
concluziile de la finalul raportului sãu de activitate.
Tot datoritã Radarului Pãdurilor, precizeazã Doina
Panã, care nu permite achiziþia de lemn tãiat ilegal, s-a
ajuns la situaþia cã România a devenit din exportator de
buºtean, importator de buºtean. Astfel, România exportã
anual circa 0,3 milioane metri cubi ºi importã peste douã
milioane metri cubi. În plus, sistemul informatic SUMAL
funcþioneazã din 2014, fãrã întrerupere.
“Este pentru prima datã când se corecteazã o mare
nedreptate fãcutã proprietarilor de pãduri din zonele
protejate, care sunt obligaþi prin lege sã nu valorifice propriul
bun. La finalul anului 2017, s-au înregistrat 586 de cereri
pentru obþinerea compensaþiilor, dintre care 506 au fost

validate ca eligibile. Suma totalã plãtitã beneficiarilor, la
31 decembrie 2017, a fost de 17,833 milioane lei. Totodatã,
s-au acordat despãgubiri civile proprietarilor de pãdure
din arii protejate în valoare de 23,3 milioane lei’’, afirmã
Doina Panã.
De asemenea, a decis preluarea în pazã a tuturor
suprafeþelor de pãdure din România rãmase nepãzite,
indiferent de forma de proprietate ºi indiferent dacã este
sau nu cunoscut proprietarul, precum ºi suportarea de la
bugetul de stat a contravalorii acesteia pentru suprafeþele
de pãdure mai mici de 30 de hectare - operaþionalizare
Cod Silvic, mãsura contribuind la reducerea drasticã a
micului furt. Tot în mandatul sãu, s-a finalizat Strategia
naþionalã forestierã 2017 - 2027, document trimis la
Ministerul Mediului pentru procedura de evaluare de
mediu SEA, a fost demaratã dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmãrire a materialelor lemnoase
(SUMAL, Radarul Pãdurilor etc.) în colaborare cu Serviciul
de Telecomunicaþii Speciale, conform protocolului încheiat
între Ministerul Apelor ºi Pãdurilor ºi STS.
În domeniul apelor, printre altele, a fost demaratã
cea de-a doua etapã a proiectului de reconstrucþie a plajelor. Astfel, Administraþia Naþionalã Apele Române a demarat procedura de licitaþie pentru etapa a doua a proiectului de reducere a eroziunii costiere ºi refacere a plajelor
din sudul litoralului, unul dintre cele mai mari proiecte de
infrastructurã din România, din ultimii 27 de ani.
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49 de ani de la înfiinþarea Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova
Data de 15 decembrie este declaratã ca fiind Ziua Inspectoratului
ªcolar Judeþean Prahova, în anul,
2017, instituþia împlinind 49 de ani
de existenþã. Cu acest prilej, la sediul
instituþiei a fost organizatã pe 21
decembrie, o activitate pe cât de frumoasã, pe atât de emoþionantã, în
care actualii inspector ºcolari s-au reîntâlnit cu foºtii inspectori ºcolari, nelip-

Proiectele planurilor-cadru
pentru învãþãmântul liceal
(ciclul inferior ºi ciclul
superior) - filiera teoreticã,
supuse consultãrii publice
Ministerul Educaþiei Naþionale
(MEN) ºi Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei (ISE) a lansat o primã etapã a
procesului de consultare publicã privind planurile-cadru pentru învãþãmântul liceal, filiera teoreticã, prin
prezentarea a trei variante. Toþi cei
interesaþi - cadre didactice, specialiºti
în curriculum, elevi, pãrinþi - sunt invitaþi sã participe ºi sã-ºi exprime punctele de vedere, sugestiile ºi propunerile pe adresa de e-mail info@ise.ro,
pânã la data de 26 ianuarie 2018,
inclusiv. O altã formulã de colectare
a feedback-ului va fi publicarea unui
chestionar online, instrument disponibil în perioada imediat urmãtoare.
Toate cele trei variante supuse
consultãrii au fost construite pornind
de la competenþele ce urmeazã a fi
dobândite de elevi la finalul claselor
a X-a ºi a XII-a, aºa cum sunt definite
de profilul absolventului. Variantele
de proiect urmãresc eliminarea unor
incoerenþe/dezechilibre existente în
actualele planuri-cadru ºi dezvoltarea
unor oferte educaþionale care sã
corespundã aºteptãrilor elevilor ce au
optat pentru un anumit profil/specializare. Principiul de bazã a fost
acela de a asigura un trunchi comun
(TC) pânã în clasa a X-a, care sã permitã tuturor elevilor ce vor finaliza învãþãmântul obligatoriu deþinerea la
nivel funcþional a celor opt competenþe-cheie. Fiecare variantã are o
raportare specificã la rolul curriculumului diferenþiat (CD) ºi al curriculumului la decizia ºcolii (CDS), situaþie
reflectatã ºi de ponderile orare diferite
alocate acestora.
Procesul de elaborare a propunerilor de planuri-cadru pentru ciclul
liceal (filiera teoreticã) s-a fundamentat pe un set de repere ºi principii de dezvoltare curricularã ºi pe un
profil de formare al absolventului,
promovate în documentul de politici

„Repere pentru proiectarea ºi actualizarea curriculumului naþional”.
Consultarea publicã va include
ºi întâlniri cu elevi, pãrinþi, cadre didactice, reprezentanþi ai societãþii
civile, organizate la nivel regional/judeþean. Opiniile argumentate ºi sugestiile participanþilor vor sprijini în mod
esenþial luarea unei decizii pe acest
subiect. Adoptarea noilor planuri de
învãþãmânt va permite demararea procesului de elaborare a unor noi programe ºcolare pentru liceu ºi implementarea, în premierã, a unui model
unitar de proiectare bazat pe competenþe la nivelul învãþãmântului primar,
gimnazial ºi liceal.
Prezentare ºi argumente
pentru planurile-cadru puse în
dezbatere
1. Variantele supuse consultãrii
acoperã ciclul inferior ºi cel superior
al liceului, filiera teoreticã.
2. Toate cele trei variante au fost
construite pornind de la competenþele
aºteptate de la elevi la finalul claselor
a X-a ºi a XII-a, aºa cum sunt definite
de profilul asolventului.
3. Toate cele trei variante au urmãrit eliminarea unor incoerenþe/dezechilibre existente în planurile actuale ºi dezvoltarea ocaziilor de învãþare semnificative din perspectiva aºteptãrilor elevilor care au optat pentru
un anumit profil/specializare.
4. Principiul urmãrit a fost acela
de a asigura un trunchi comun (TC)
pânã în clasa a X-a, care sã permitã
tuturor elevilor ce vor finaliza învãþãmântul obligatoriu deþinerea la nivel
funcþional a celor opt competenþecheie.
5. Fiecare variantã are o raportare
specificã la rolul curriculumului diferenþiat (CD) ºi al curriculumului la
decizia ºcolii (CDS), situaþie reflectatã
ºi de ponderile orare diferite alocate
acestora.
Mihail Marinescu

sind nici cei care se aflã ori care s-au
aflat la cârma Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova, depãnându-se
amintiri într-o atmosferã plinã de cãldurã sufleteascã. Au fost prezenþi, de
asemenea, reprezentanþi ai Casei Corpului Didactic Prahova, conducerea
acestei instituþii, asiguratã de prof. Mariana Daniela Cazacu. Dupã un discurs susþinut de prof. Nicolae Angelescu – inspector ºcolar general al ISJ
Prahova, au urmat momentele artistice, moderator al evenimentului fiind
prof. Cristina Ionescu – inspector
ºcolar de limba românã. Pe scenea
sãlii de festivitãþi a Casei Corpului Didactic Prahova a urcat, întâi, grupul
de elevi instrumentiºti de la Colegiul
de Artã „Carmen Sylva”, care a interpretat melodii se sezon, de Crãciun.
Dupã aceea, ne-au încântat profesori
de religie, care au format un grup coral, intepretând muzicã psalticã dedicate sãrbãtoririi Naºterii Domnului.
Partea artisticã a fost încheiatã de un
alt grup vocal, membrii coralei „Ioan
Hristu Danielescu”, alcãtuit din profe-

sori, ingineri, funcþionari publici. Un
moment emoþionant avea sã aibã loc
ºi dupã încheierea pãrþii artistice, profesoara Rodica Georgescu – care a
ieºit de curând la pensie, dupã ce a
fost ºi inspector ºcolar de muzicã, primind un frumos buchet de flori ºi o
Diplomã de Excelenþã pentru întreaga activitate desfãºuratã cu pasiune

în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova prin care a promovat
în mod exemplar valorile artistice.
Evenimentul ce a marcat împlinirea a 49 de ani de activitate ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova
avea sã se încheie protocolar, participanþii socializând ºi servind ºampanie.
Mihail Marinescu

Elevii care frecventeazã învãþãmântul
profesional, inclusiv dual, vor beneficia în
continuare de burse profesionale

Programul naþional de protecþie socialã „Bursa profesionalã”, care subvenþioneazã costurile pentru elevii din
învãþãmântul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul
3 de calificare profesionalã, va fi aplicat în continuare de
Guvernul României, conform unei hotãrâri adoptate la
final de an 2017.
Bursa profesionalã se acordã tuturor elevilor care
frecventeazã învãþãmântul învãþãmântul profesional ºi
constã într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada
cursurilor ºcolare, a pregãtirii practice ºi pe timpul pregãtirii
ºi susþinerii examenului de certificare a calificãrii profesionale. De bursã beneficiazã ºi copiii cetãþenilor strãini
beneficiari ai unei forme de protecþie în România sau
copiii cetãþenilor strãini, ai cetãþenilor Uniunii Europene/
Spaþiului Economic European ºi ai Confederaþiei Elveþiene

cu drept de ºedere/rezidenþã pe teritoriul României, care
frecventeazã învãþãmântul profesional.
Conform Cadrului Naþional al Calificãrilor, învãþãmântul
dual pentru nivelul 3 de calificare este organizat dupã clasa a VIII-a, ca parte a învãþãmântului secundar superior.
Conform metodologiei de organizare a învãþãmântului
dual, au acces la programele de pregãtire, în mod gratuit
ºi persoanele în vârstã de maximum 26 de ani, absolvenþi
ai învãþãmântului obligatoriu, care au întrerupt studiile.
Fondurile pentru finanþarea „Bursei profesionale” vor
fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi se repartizeazã inspectoratelor
ºcolare judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti, începând cu anul ºcolar 2018-2019.
Mihail Marinescu

Creºte costul standard per elev/preºcolar
pentru învãþãmântul preuniversitar

Costul standard pentru fiecare
elev/preºcolar pentru învãþãmântul
preuniversitar de stat, particular ºi
confesional acreditat, pentru anul
2018, creºte de la 3.740 lei/an la
4.413 lei, potrivit unei hotãrâri adoptate într-o ºedinþã de Guvern. Costul
standard per elev/preºcolar se aplicã

pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaþiile ºi alte drepturi
salariale în bani, stabilite prin lege, precum ºi contribuþiile aferente acestora.
De asemenea, pentru anul 2018,
valoarea costului standard pentru fiecare elev/preºcolar privind cheltuielile
cu pregãtirea profesionalã, cheltuielile

cu evaluarea periodicã a elevilor, precum ºi cheltuielile prevãzute la
articolul bugetar „Bunuri ºi servicii”
creºte de la 330 de lei la 355 de lei.
Majorarea costului standard pentru fiecare elev/preºcolar pentru învãþãmântul preuniversitar de stat, particular ºi confesional acreditat, precum ºi pentru învãþãmântul profesional, are loc în condiþiile creºterii salariilor în sistemul de învãþãmânt.
Unitãþile de învãþãmânt particular ºi confesional acreditat care
primesc finanþare de bazã pentru
elevii ºi preºcolarii din învãþãmântul
general obligatoriu, particular ºi confesional acreditat, precum ºi pentru
cei din învãþãmântul profesional ºi
liceal acreditat, particular ºi confesional care au fost acreditate pentru
niveluri/filiere/profiluri, în anul ºcolar
2017-2018, beneficiazã de toate
drepturile ºi obligaþiile prevãzute de
lege, începând cu anul ºcolar 20182019.
Mihail Marinescu
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O emblemã hasdeeanã: DOMNIÞA
REVISTA NOUÃ – 130
CAPITOLUL 130

„Autori de schimb”

„Corespondenþa între savant ºi
fiica sa, aflatã la studii în capitala
Franþei” sugereazã o faþetã a diversitãþii: „Julia a scris tatãlui cã ar fi foarte
avantajos sã fie acceptate materialele
propuse de aºa-ziºii „auteurs de rechange” = autori de schimb” (...). „În
replicã, Hasdeu demonstreazã cât de
mult dorea savantul sã fie publicate
în revistã scrierile fiicei lui: „Un
„auteur de rechange” foarte important lipseºte însã: autorul „Sandei”
(„chiar Julia, nuvelã ce apare în ediþia
nr. 4 din 15 aprilie 1889").

Impas tragic

Pe 15 decembrie 2017 s-au împlinit 130 de ani de când Bogdan
Petriceicu Hasdeu a fondat ºi a scos,
la Bucureºti, REVISTA NOUÃ – publicaþie de real interes ºtiinþific ºi artistic
pentru Cultura naþionalã ºi a lumii. În
aprilie 2004, Câmpinei i-a surâs norocul reluãrii apariþiei ilustrei publicaþii,
editatã de Cercul Literar „Geo Bogza”,
sub ºefia redacþionalã a poetului ºi
publicistului Florin Dochia.

Începutul

Cartea intitulatã AMURGUL DEMIURGULUI, operã de elevatã competenþã a d-nei dr. Jenica Tabacu, directoarea Castelului-Muzeu „Julia Hasdeu”, tipãritã de editura Saeculum
Vizual a reputatului editor dr. Ionel
Opriºan, în 2007, începe chiar cu istorisirea apriþiei REVISTEI NOI, în
capitolul de deschidere a lucrãrii, din
ale cãrei „etape” care i-au marcat
existenþa, oferim cititorilor câteva momente de seamã, relevante. „O ceatã
de tineri m-a rugat de a lua asuprãmi cãlãuzirea lor”, scria B.P.Hasdeu
în articolul de fond al ediþiei întâi, din
15 decembrie 1887. „Numele publicaþiei, propus de savant, a fost ales
de comitetul redacþional” în care figura ºi „Victor Bilciurescu – membru
onorific, în calitate de proprietar”.

Derivã

Orgoliosul Alexandru Macedonski, „poetul „Nopþilor”, s-a retras imediat
(din comitet – n. red.) îndatã ce „propunerea sa de a da un alt titlu revistei,
LITERATORUL, a fost respinsã”.

Destinul ei

„REVISTA NOUÃ va îmbrãþiºa tot
ce merge la inima ºi mintea poporului,

tot ce se poate spune astfel încât lumea sã-nþeleagã ºi sã guste, tot ce
învaþã plãcând ºi place învãþând”. „Primul numãr al REVISTEI NOI a avut
ca redactori pe: Barbu ªtefãnescu
Delavrancea, Alexandru Vlahuþã, D.
D. Racviþã, G. Ionnescu-Gion, Ion Bianu, Theodor Speranþia. Sediul redacþiei era în strada Regalã, la numãrul
16. Se tipãrea la Stabilimentul grafic
Socec & Teclu”. „Diversitatea subiec-

„Moartea Juliei la 29 septembrie
1888 l-a îndepãrtat pe savant de la
preocupãrile legate de revistã. (...)
Începând din numãrul 10, amânat
din cauza tristului eveniment, revista
a cuprins (...) poezii, gânduri ºi prozã
semnate de Julia B. P. Hasdeu. Marea
grijã a savantului era aceea de a copia
din caietele fiicei defuncte versurile
ºi proza acesteia pentru a le tipãri”.

Misticul

Din „O introducere în istoria universalã”, studiu retipãrit în memoria
fiicei sale” se desprinde „opinia lui
B.P.Hasdeu cã „doctrina spiritistã reprezintã creºtinismul pur, adecã cel
mai respopit, aºa cum rezultã el din
zisele ºi din faptele lui Christ, dânduse la o parte tot ce au adus mai târziu
popii ºi papii”.

Un demers

telor, prin alternanþa producþiilor
literare cu portrete ºi articole biobibliografice, cu reproduceri dupã
lucrãri plastice româneºti ºi strãine,
cu arii muzicale, reflecta însãºi natura
preocupãrilor directorului publicaþiei,
unde „ca trãsãturã esenþialã intrã
varietatea ocupaþiunilor” (...) „prin
poezie, prozã, studii lingvistico-istorice,
spiritiste, articole biografice, note
bibliografice, pamflete”.

REVISTA NOUÃ a fost periodicul
în care filologul a publicat Darea de
seamã asupra fascicolului întâi din tomul al III-lea al dicþionarului ETYMOLOGICUM MAGNUM ROMANIAE,
cititã în ºedinþa academicã din 18
martie 1893. Cu acest prilej vorbitorul
„þintind direct spre mentorul JUNIMII,
Titu Maiorescu: „Lumea nu’mi apare
prin ochelarii cei negrii d’ai lui Schopenhauer sau Leopardi, ci prin perspectiva progresului, prin diorama
evoluþiei universale”.

Comparaþii

„Lazãr ªãineanu scria cã „B.P.
Hasdeu (...) are o mare analogie cu
G. I. Ascoli, din Italia, cu Michel Breal,
din Franþa, cu Max Muller, din Anglia,
precum ºi cu W. D. Withney, din Statele Unite ale Americii”.
Serghie Bucur

PROGRAM spectacole 12 - 14 ianuarie 2018
SECÞIA DRAMÃ
e”
Vineri, 12 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „The Night Aliv
Alive”
e”, de
Conor McPherson. Regia: Cristi Juncu. În distribuþie: Bogdan Farcaº (Tommy), Ioan Coman
(Doc), Ada Simionicã (Aimee), Paul Chiribuþã (Maurice), Andrei Radu (Kenneth).
al P
ar
k
ark
Sâmbãtã, 13 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Centr
„Central
Par
West”
West”, de Woody Allen. Regia: Liviu Lucaci. În distribuþie: Nadiana Sãlãgean (Phyllis
Riggs), Ada Simionicã (Carol), Dragoº Câmpan (Howard), Andi Vasluianu (Sam Riggs),
Diana Roman (Juliet Powell).
SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
mis
tiþiu cu morile de vânt”
Duminicã, 14 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Ar
Armis
mistiþiu
vânt”, texte
de Cornel Udrea. Regia: Marcela Þimiraº. În distribuþie: Aurelian Temiºan, Nico, Mihaela Duþu, Romeo Zaharia,
George Cãpanu, Mãdãlina Cernat, Rodica Alexandru, Robert Oprea, Andrei Madan, Petty Muºa, Baletul Majestic:
Irina Mãcinic, Ioana Olaru, Oana Humelnicu, Tatiana Dor, Robert Anton, Lucian Vasilescu, Ionuþ Mãcinic, Vlada
Ciulei, Oana Hanganu, Soliºti balet: Loredana Bãdicã ºi Rãzvan Hanganu. Orchestra Majestic: Cristian Florea,
Aurel Anastasiu, Ionuþ Liþa, Laurenþiu Matei, Ilie Staniºte, Ciprian Corniþa, Paul Constantin, Aurelian Constantin.
SECÞIA PÃPUªI
eþii din Br
emen”
Duminicã, 14 Ianuarie, ora 10:30; ora 12:00 - Sala Teatrului pentru Copii – „Cântãr
„Cântãreþii
Bremen”
emen”,
adaptare de Cristian Pepino dupã Jacob ºi Wilhelm Grimm. Regia: Cristian Pepino. Distribuþia: Lucian Orbean,
Daniel Burcea, Nelu Neagoe, Lizica Sterea, Ana Maria Orbean.

UMBRE

Somnul se rupe ca o hârtie de indigo uzat, aruncatã la coº. Maruca a
dormit uºor dar puþin, i se pãruse cã n-a
trecut de 3 dimineaþa. Rãcoarea a fost
totdeauna, de când s-au aºezat aci, în
coasta Cumpãtului, mãrinimia Bucegilor
filtratã de barzii cu ramurile proptindu-se
în terasã, îngreunate de ninsoare. Pynx
– vãzut prin uºa întredeschisã a budoarului – aratã din cearã turnat între scaun
ºi claviatura pianului; chipul lui e o mascã
ce penduleazã în ritmurile pãrþii a II-a a
Sonatei nr. 2 pentru vioarã ºi pian, întrerupte pentru a le nota pe portative. O
lucrare tristã, o melancolie sonorizatã de
miraculoase împreunãri nãscute sub
frunte... Reluate pentru finisare, acordurile par sã închege un lied pe versuri ale
lui Eminescu – profesorul de limba românã preferat de regina Elisabeta, cu
mulþi ani în urmã (zãrit prin perdeaua
odãiþei dãruitã de Majestatea Sa, lui –
„fiului ei adoptiv”, spre uimirea vãdit geloasã a regelui Carol I, la auzul apelativului
„Pynx”). Lumina pluteºte în cercuri ºi picã
din micul candelabru, aureolând chipul
lui Enescu, asemenea unui sfânt pictat
pe zidul unei mânãstiri...
„Prinþesã, n-aþi vrea sã fiþi primitã la
Kremlin, acum când marele nostru Stalin
e victorios, dupã cum vedeþi, Europa e jumãtate la picioarele lui?” Ambasadorul
rus o complimentase tocmai când visul
se frânsese – dintr-o cauzã pe care acum
Maestrul n-o ia în seamã ºi intrã în dormitorul de o revoltãtoare modestie, trãgând
uºa cu mare grijã, sã n-o trezeascã pe
„Mon adoree”. La recepþia în „onoarea”
revoluþiei bolºevice, generalul sovietic o
poftise pe fotoliul din dreapta lui, între el
ºi soþia legitimã. Stalin avusese în
secvenþa aceea, insinuantã, neobrãzarea
sã îi facã, ºi nu odatã, cu ochiul, iar cu
fruntea (pãroasã ºi asudatã), împinsã prin
aer cãtre soþul ei (cu ochii tot timpul în
parchet), sã îl apostofeze cu hilarul a propos, dedus din licãrul sclipitor al bulbilor
oculari umflaþi de vodcã... Maruca, pur ºi
simplu fericitã, simte cã a scãpat de un
coºmar capabil sã îi smulgã lui Enescu,
totuºi, un „Sã vã sãturaþi, prinþesã!”, ºoptit
în ureche. Din infernul acela pulverizat,
pieriserã ºi ambasadorul ºi „þarul”, dar
printr-o întorsãturã a memoriei, îºi aduse
aminte de povestea Marthei Bibescu, trãitã aidoma în clipa în care Fuhrerul o
primea în palatul sãu ºi, extaziat, îndoit
din ºale, cu cascheta într-o mânã, îi sãrutase dosul cateifelat al palmei pânã
dincolo de încheieturã...
Bine cã a fost doar un vis! Groaza îi
retezase, din instinct, firul somnului. A
fãcut bine Jorj, cã s-a opus. Stãruinþele
lui, afectuoase, cum numai el ºtie sã fie
faþã de ea, au exclus ocaziunea s-o vadã
– ea înseºi sã se vadã - victima elanurilor
acum atât de stupid stârnite de spiritul
ei de aventurã, uneori cu nebunia vecin!
În realitate, vizita cu ardoare nãzuitã, ar fi
compromis, finalmente, blazonul nobiliar!
Cel puþin o paginã ar fi publicat Pravda,
despre „audienþa burjuii Cantacuzine la
baloºi generalissim Stalin”! Brrrrrr...! se
scuturã trupul ei ºarmant, în pelerina de
caºmir trasã peste þinuta de noapte. La
Bucureºti, doamnele din elita seratelor
ei s-ar fi simþit dezonorate, nevenindu-le
sã creadã altceva. decât o fãþiºã obedienþã!
Uºa cãmãruþei unde Maestrul de la
o vreme se retrage sã fie lãsat în pace, a
pocnit înfundat, scurt. Liniºtea s-a întins
din nou în încãperile din jurul salonului
pentru oaspeþi ºi audiþii, tablourile, vazele
cu flori ºi mobilele în furnir „cafea-culapte” ascultã þignalul trenului venind
dinspre Braºov. Dormitorul lor primeºte
o razã din soarele scãpat printre norii agãþaþi pe vârful Omu ºi intrã aici, pe sub
perdelele din catifea muºtarie, recucerind tihna refugiilor cu adevãrat romantice.
Suveranã în toatã vila cãreia Enescu încã
de când i-a schiþat planurile ºi i-a zis calm
„Luminiº”, este, încã este Muzica lui, cu
Oedip pornit încã de când studia la Paris,
operã dezlãnþuitã ºi care îl obsedeazã.
Dacã Dumnezeu îi va da puterea Lui, sã
o isprãveascã înainte de a pleca la Paris,

de data asta pentru totdeauna! Eutherpe
ºi fermacele ei l-au fãcut, în zorii zilei,
prizonier. Doarme din ce în ce mai puþin,
atâtea compoziþii îl asediazã. Le poartã
sub frunte ºi când sunt împreunã pe divanul parcã din poveºtile domnului Sadoveanu adus aici – în micul serai al iubirii
lor –, devin izvoarele sunetelor pentru
pian, pentru fagot, pentru tubã, auzite ºi
de Maruca...
Atunci când s-au aºezat, dupã cãsãtorie, în Capitalã, þine prinþesa minte, dimineþile erau pentru dânºii foarte aprinse.
Vechiul pat avusese un baldachin rococo,
decorat cu blazoane din catifea roºie ºi
albã, din care se lãsau ciucurii în franjuri
cu clopoþei ascunºi. La orice adiere sau
miºcare, sunetele lor susurau notele
unei game complete: Do grav – Do acut.
Fusese adus la comanda ei, în cãsuþa
din spatele palatului de pe Calea Victoriei,
de însuºi nefericitul Mihai Cantacuzino
– primarul Bucureºtilor! Dupã deceniul
trecut de la moartea lui - fiul preferat de
tatãl sãu, Nababul – boierul cel mai bogat
al României ºi cãpetenia Conservatorilor,
George Enescu, zi ºi noapte transpus,
cu mãsurile rezonând sub tâmple, o dorea
nebuneºte. ªoaptele îi uneau în tonalitãþi
majore, cu înãlþimi ºi ritmuri care durau
cât durau îmbrãþiºãrile ºi posedãrile reciproce, prin neºtiute minuni; patetice sau
melancolice sonoritãþile apãreau pe portative, rezonând sub arcuº ºi, alternativ,
din clapele în sidef negru ºi alb... Fruntea
sus, Maruca!, îºi ordonã prinþesa, cãutând
ieºirea din amlgamul spuselor bãrbatului
înfiorat de atingerile astãzi amnitiri,
atingeri care, inspirându-l, s-au prefãcut
în lucrãri (termen arid) celebrate prin Europa ºi în America. Visul esenþial – acela
de compozitor –, de ani buni strãbate
metropole ale lumii (Maruca a învins în
disputa cu Alice – duºmana lui Pynx – în
gândirea ei, doar un „lãutar”!) ºi, aºa, cu o
rãutate în inima ei, vulcan plin de pasiuni,
ºi le aminteºte vorbindu-ºi murmurat, în
aºteptarea cafelei: „Sonata pentru pian
nr. 3”, dedicatã lui Marcel Ciampi, audiþie
în premierã la Paris (1935), „Sonata pentru violoncel nr. 2”, dedicatã lui Pablo
Casals, coleg de Conservator la Paris
(1936), „Suita pentru orchestrã nr. 3, „Sãteasca”, în memoria minunatei sale gazde la Paris, pianista Elena Bibescu (Mama
celor doi fraþi Bibescu, adoraþii lui Marcel
Proust), premierã la New York (1939), „Impresii din copilãrie”, dedicatã mentorului
sãu, Eduard Caudella – acela care, intuindu-i geniul, l-a îndrumat spre consacrare,
cântate cu Dinu Lipatti la Atheneul Român (1942), „Cvintetul pentru pian opus
29”, triumf pentru Pynx, datorat fraþilor –
magnifici! – ªtefan ºi Valentin Gheorghiu,
la Atheneu (1940), în fine „Uvertura de
concert pe teme în caracter popular
românesc, opus 32”, dirijatã de Maestru
la Washington (1948)!...”
Capitala strãluceºte fals, au împânzit-o steagurile roºii, cu secera ºi ciocanul
în colþul de sus, fluturând peste portretele
„marilor dascãli a proletariatului”: Marx,
Engels, Lenin ºi Stalin. Echipaje în haine
de „gãrzi patriotice” dau jos tablourile cu
chipurile – senine – ale regelui Mihai,
ale lui Brãtianu ºi Maniu. Casa cu Lei
pãstreazã mãreþia palatelor pairilor Franþei, pe scãrile din marmurã se vânturã
indivizii care aduc birouri masive ºi canapele, scaune ºi bãnci din parcuri adunate,
sã le foloseascã în sediul guvernului
impus cu forþa, de Vâºinski, pe care –
scriu ziarele, recent apãruta Scânteia – îl
conduce deja avocatul ardelean dr. Petru
Groza!
În amintirea doamnei Enescu-Cantacuzino, stãruie celelalte capodopere
arhitectonice – de pe Zamora Buºtenilor,
de la Jilavele, Micul Trianon, de pe moºia
din Floreºti... A, ºi conacul de la Tescani,
deja colhoz, grajduri ºi cazarmã pentru
„eliberatori”. Umbre urâte îi sfâºie amintirile rãmase undeva, în anii aceia de viaþã
romanticã, dãruitã cu ascunsã ipocrizie,
de Mihai („Doamne!, o iert pe Nelly, grea
soartã i-ai dat!”), pe care George i-a prelungit-o prin compoziþiile care l-au fãcut
celebru!...
Serghie Bucur
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Întâlnire între ministrul Sãnãtãþii ºi reprezentanþii
tinerilor medici care au obþinut punctaj de promovare
la concursul de Rezidenþiat din anii 2015-2017

Prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii,
s-a întâlnit cu reprezentanþii tinerilor medici care
au obþinut punctaj de promovare la concursul
de Rezidenþiat din anii 2015-2017, dar nu au
loc sau post.

“Susþin ºi sprijin orice medic care doreºte
sã munceascã în þara sa pentru pacienþii români
ºi pentru sistemul nostru de sãnãtate. Însã Rezidenþiatul este un concurs, nu un examen, având o limitã de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregãtire a centrelor universitare ºi
cu resursele financiare alocate. Anul acesta am
primit aprobare de suplimentare cu 95 de locuri
pentru domeniul medicinã. Dar cred cã cel mai
important acum pentru dumneavoastrã este sã
vã dãm posibilitatea sã vã angajaþi în sistem. Pacienþii din unitãþile sanitare publice ºi cabinetele
medicale au nevoie de expertiza dumneavoastrã
ºi am început discuþiile cu toþi factorii de decizie
implicaþi pentru identificarea unor soluþii
optime”, a declarat ministrul Sãnãtãþii.
Acesta le-a comunicat medicilor cã ºi în
prezent existã cadrul legal care oferã posibilitatea absolvenþilor facultãþilor de medicinã care

Imunoglobulinã pentru spitale

La data de 14 decembrie 2017 a început livrarea cãtre spitale a dozelor de
imunoglobulinã utilizatã pentru tratarea imunodeficienþelor primare, conform unei
informãri a Companiei Naþionale UNIFARM cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Cele 900 de doze de imunoglobulinã pentru imunodeficienþã primarã au primit
certificatul de calitate, conform procedurilor europene ºi vor fi direcþionate într-o primã
etapã la spitalele unde existã urgenþe ºi mai apoi cãtre unitãþile care au solicitat
medicamentul.
“Am cerut SC UNIFARM sã livreze în regim de urgenþã aceste doze de imunoglobulinã
ca sã ajungã cât mai repede la pacienþi. Producãtorul ne-a informat cã luna viitoare va
mai livra încã 2000 de doze din acest produs”, a declarat ministrul Sãnãtãþii.
Cu o sãptãmânã în urmã au fost livrate cãtre unitãþile sanitare peste 2000 de doze
de imunoglobulinã pentru tratarea cazurilor de urgenþã din secþiile de Terapie Intensivã
ºi, pânã la sfârºitul acestui an, vor mai fi trimise cãtre spitale încã 1000 de doze din
acest produs. Mai mult, un producãtor care a ales sã pãrãseascã piaþa din România în
luna mai 2016, ºi-a anunþat intenþia de a reveni. Ministerul Sãnãtãþii a aprobat preþul
pentru imunoglobulina utilizatã în tratamentul imunodeficienþelor primare produsã de
acest furnizor.

nu devin medici rezidenþi sã desfãºoare activitate ca medici cu competenþe limitate în cabinetele medicilor de familie, unitãþi sanitare, dispensare, sub îndrumarea unui medic cu drept de
practicã. “Am solicitat deja Colegiului Medicilor
din România sprijinul pentru îmbunãtãþirea
cadrului legal astfel încât absolvenþii care au
obþinut punctaj de promovare la Concursul de
Rezidenþiat sã poatã desfãºura activitãþi medicale cu competenþe limitate în zone defavorizate/izolate, centre de permanenþã. Intenþionez
sã am o discuþie pe aceastã temã cu preºedintele CMR”, a mai spus ministrul Sãnãtãþii.
Mai mult, ministerul a început sã identifice
soluþiile legale pentru ca aceºti medici sã poatã
fi încadraþi în compartimentele (ex: respectiv
epidemiologie, igienã, laborator de analize) cu
deficit de personal din direcþiile de sãnãtate
publicã.

Î

n luna decembrie a anului trecut, printr-o ordonanþã
de urgenþã, s-a suspendat temporar, pentru o
perioadã de pânã la 2 ani, începând 1 ianuarie 2018,
obligaþia de platã a taxei de clawback pentru deþinãtorii
autorizaþiilor de punere pe piaþã a medicamentelor derivate
din sânge uman sau plasmã umanã. Aceastã mãsurã
are ca scop asigurarea disponibilitãþii permanente a

Ordonanþã de urgenþã
de suspendare temporarã
a obligaþiei de platã
a taxei de clawback
tratamentelor cu medicamentele derivate din sânge uman
sau plasmã umanã, suportate din Fondul naþional unic
de asigurãri sociale de sãnãtate (FNUASS) ºi din bugetul
Ministerului Sãnãtãþii. Astfel, vor fi evitate pe viitor situaþiile
cauzate de lipsa de pe piaþã a disponibilitãþii acestor
medicamente, situaþii care au impact direct asupra
sãnãtãþii publice.

Alimente care te scapã aproape instant de balonare ºi constipaþie
Unele dintre cele mai întâlnite probleme
digestive, mai ales dupã o perioadã cu excese
alimentare, sunt constipaþia ºi balonarea. Ca sã
eliminaþi aceste probleme deranjante, puteþi
apela la câteva alimente cu efect imediat.

Ovãzul

Principalul tãu aliat în
lupta cu constipatia ºi balonarea, ovãzul
este recomandat datoritã fibrelor ºi
vitaminelor
pe care le
conþine ºi care sunt benefice digestiei. Ovãzul
poate fi consumat sub formã de cereale integrale, aliment care îþi oferã, de asemenea, senzaþia de saþietate, chiar dacã nu ai consumat o
cantite mare.

Prunele

Folosite la
prepararea
dulceþurilor ºi
a prãjiturilor,
prunele sunt
alimente laxative foarte des
folosite. Sunt
recomandate a se consuma uscate, simple sau
sub formã de compot. Prunele uscate sunt ºi
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ele o sursã bogatã de vitamine (A, C, grupul B)
ºi de minerale (calciu, magneziu, potasiu, seleniu, fier). De asemenea, prunele uscate oferã
organismului o bunã dozã de fibre care potolesc
foamea ºi o amânã apetitul alimentar pentru
mai multe ore.

Nucºoara

Mirodenia
este un remediu des utilizat
pentru calmarea flatulenþei
ºi pentru stimularea proceselor digestive. Praful de
nucºoarã amestecat cu ghimbir ºi coriandru
este un ajutor eficient pentru indigestie. Nucºoara adãugatã în ceai poate ajuta ºi la alinarea
durerilor de cap cauzate de indigestie.

Chefirul

Lactatele sunt de ajutor, cel mai indicat fiind
chefirul. Este o sursã bogatã de bacterii bune
pentru sãnãtatea sistemului digestiv, facilitând
digestia.

Un colon sãnãtos
înseamnã
o viaþã sãnãtoasã

Chiar ºi preventiv, curãþarea colonului de
cel puþin douã ori pe an este vitalã pentru menþinerea sãnãtãþii tale. În felul acesta vei contribui
substanþial la eliminarea deºeurilor acumulate
ºi menþinute în colon prin lipsa miºcãrii ºi a
alimentaþiei corespunzãtoare.
Tot ce ai nevoie pentru a prepara remediul
anticonstipaþie este: 150 grame de prune, 150
grame de curmale, 5 ceºti de apã clocotitã.
Dupã ce ai clocotit apa adaugã prunele ºi
curmalel, apoi lasã-le la fiert la foc mic pentru
15 minute.
Lasã remediul la rãcit ºi transferã-l într-un
borcan din care sã consumi câte o lingurã de
amestec în fiecare dimineaþa pe stomacul gol
dupã care este necesar sã bei douã pahare de
apã la temperatura camerei.
Miºcarea fie cã este vorba de mersul e jos
în pas alert sau 30 d eminute de alergare va
ajuta substanþial colonul sã elimine fecalele
acumulate ºi sã combatã astfel constipaþia.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Reglementãri
clare pentru
tratarea
pacienþilor cu
arsuri grave
Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanþare ºi implementare a acþiunilor prioritare pentru tratamentul pacienþilor cu arsuri
grave, în cadrul programului de acþiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigurã fondurile
necesare pentru cazurile de mari arºi.
Ordinul a fost aprobat în urma reanalizãrii
proiectului iniþial al ordinului de ministru pus
în transparenþã publicã în 2016, dar retras în
scurt timp, din care Comisia de specialiºti a
Ministerului Sãnãtãþii a eliminat o serie de
prevederi nespecifice pentru tratamentul
marilor arºi ºi care nu se puteau aplica.
Conform Ordinului aprobat, acþiunile
prioritare (AP-ARSURI) sunt elaborate, derulate
ºi finanþate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi se
implementeazã prin unitãþi sanitare care au
în structurã secþii/compartimente de ARSURI
cu expertizã în domeniu.
„Programul AP-Arsuri asigurã acoperirea
costurilor tratamentului urgenþelor majore ale
pacienþilor cu arsuri grave, care sunt de regulã
costisitoare ºi nu pot fi acoperite din finanþarea
unitãþilor sanitare în baza contractelor încheiate cu casele de asigurãri. Ordinul prevede
reguli clare pentru derularea acestui program,
pentru care sunt prevãzute fonduri în cadrul
bugetar de anul viitor”, a declarat Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii.
Pentru perioada 2017-2019, va fi constituit
un colectiv de lucru format din specialiºti în
specialitatea chirurgie plasticã, esteticã ºi
microchirurgie reconstructivã (Colectivul de
Lucru al AP-ARSURI), a cãrui componenþã va
fi aprobatã prin ordin de ministru, pe baza
propunerilor înaintate de cãtre Comisia de
chirurgie plasticã, esteticã ºi microchirurgie
reconstructivã a Ministerului Sãnãtãþii.
Secretarul de stat care are în coordonare APARSURI ºi ºeful Serviciului medicinã de urgenþã al Ministerului Sãnãtãþii sunt invitaþi
permanenþi ai CL-ARSURI.
La nivelul spitalelor, derularea ºi monitorizarea AP-ARSURI se va realiza de cãtre un
coordonator local desemnat de managerul
unitãþii sanitare, care poate fi ºeful de secþie
sau un alt medic din cadrul structurii care
deruleazã AP-ARSURI. Finanþarea programului
din bugetul Ministerului Sãnãtãþii se va face
lunar, pe baza cererilor fundamentate de
coordonatorii locali ai unitãþilor sanitare incluse
în AP-ARSURI.
Sumele alocate pentru AP-ARSURI sunt
cuprinse în bugetele de venituri ºi cheltuieli
ale direcþiilor de sãnãtate publicã si ale unitãþilor
sanitare ºi se utilizeazã numai potrivit
destinaþiilor stabilite.
Sunt consideraþi pacienþi critici, pacienþii
cu arsuri de gradul 2 pe o suprafaþã mai mare
de 10%, arsuri la faþã, scalp, mâini, picioare,
organe genitale, perineu, articulaþii mari, arsurile de grad 3 indiferent de suprafaþã, arsurile electrice, arsurile chimice, arsurile cu suspiciune de leziuni ale cãilor inhalatorii, cele
asociate cu traumatisme concomitente, precum ºi cele suferite de pacienþi cu risc (batrani,
diabetici, cardiac etc.).
Vã reamintim cã, pentru tratarea în condiþii optime a pacienþilor cu mari arsuri, Ministerul Sãnãtãþii va înfiinþa 4 Centre de Mari Arºi
în Bucureºti (2 centre), Timiºoara ºi Tg. Mureº.
În prezent, Ministerul Sãnãtãþii deruleazã procedurã de selectare a consultantului care va
elabora studiile de fezabilitate ºi proiectele
celor patru centre, care vor fi finanþate în cadrul
proiectului derulat cu Banca Mondialã.

programe TV
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Programe TV 10 - 14 ianuarie 2018

Miercuri, 10 ianuarie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Politicã ºi delicateþuri;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 Unde sunt banii?;
23:30 Ora de ºtiri;
00:30 România 9 (r);
02:20 Unde sunt banii? (r);
03:15 Vorbeºte corect!
03:20 Telejurnal (r);
04:10 Pofticioºi, la cratiþã! (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 D’ale lu’ Miticã (r);
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar (r);
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:00 Telejurnal;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Revelion la TVR;
15:40 Gala muzicii româneºti (r);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Millie cea modernã” (f);
22:40 „Onoare ºi respect” (s);
00:20 „Ioana D’Arc” (r);
02:00 „Onoare ºi respect” (r);
03:35 Telejurnal TVR2 (r);
04:30 Memorialul Durerii (r);
05:25 Sãnãtate cu de toate (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Cod de acces: Swordfish” (f);
22:15 „lara Croft: Tomb Raider” (r);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Cod de acces: Swordfish” (f);
02:15 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Mama”;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ghiceºte vârsta;
21:00 „Parteneri neobiºnuiþi” (f);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Mama” (f);
03:00 Acces direct (r);
05:00 „Mama” (r).

PRO CINEMA
07:00 La Mãruþã (r);
08:45 „Zeiþa diavol” (r);
10:00 Ce spun românii (r);
11:15 „La Bloc” (s);
13:15 „Cuibul inimilor zdrobite” (f);
15:00 „Muppets în spaþiu” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:30 „Iubire necondiþionatã” (f);
20:30 „Adâncul Albastru 2: Reciful” (f);
22:30 „Pânza de pãianjen” (f);
00:30 „Pearl Harbor” (r);
03:30 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Cele mai ciudate fenomene
meteo;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 ce ne rezervã viitorul;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
12:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Cele mai ciudate fenomene meteo;
14:38 Ce ne rezervã viitorul;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Cele mai ciudate fenomene meteo;
17:50 Ce ne rezervã viitorul;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:00 Dispariþii misterioase;
22:50 Ce ne rezervã viitorul;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
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Joi, 11 ianuarie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 Magazin World Cup Rusia 2018;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
22:30 Dincolo de hartã;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 Magazin World Cup Rusia 2018 (r);
01:00 România 9 (r);
02:20 Unde sunt banii? (r);
03:15 Vorbeºte corect!

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Gala umorului (r);
09:00 “Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Euromaxx;
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 5 minute de istorie cu Adrtian Cioroianu;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Revelion la TVR (r);
15:40 Revelion la cabaret (r);;
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Pãrãsiþi corabia!” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 “Ultima rapsodie” (f);
01:35 Euromaxx (r);
02:05 „Onoare ºi respect” (r);
03:40 Telejurnal TVR2 (r);
04:30 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „1000 post Terra” (s);
22:15 „Resident Evil: Rãsplata” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „1000 post Terra” (f);
02:15 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Mama” (r);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ghiceºte vârsta;
21:00 „Comoara naþionalã” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 „Parteneri neobiºnuiþi”(r);
02:45 Acces direct (r).

PRO CINEMA
08:30 „Clubul inimilor zdrobite” (f);
10:15 Ce spun românii (r);
11:30 „La Bloc” (s);
13:30 „Zeiþa diavol” (r);
14:45 „Iubire necondiþionatã” (r);
16:45 „La Bloc” (s);
18:45 „America în carantinã” (f);
20:30 „Acum ori niciodatã” (f);
22:15 „Sfârºitul aventurii” (f);
00:15 „Armageddon – Sfârºitul lumii?” (f);
03:15 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Cele mai ciudate fenomene
meteo;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 Ce ne rezervã viitorul;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Cele mai ciudate fenomene meteo;
14:38 Ce ne rezervã viitorul;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Cele mai ciudate fenomene meteo;
17:50 Ce ne rezervã viitorul;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Cosmosul – Asteroizi ucigaºi;
22:00 Dispariþii misterioase;
22:50 Ce ne rezervã viitorul;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

Vineri, 12 ianuarie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Pofticio•i, la crati•ã!;
13:00 Aici, acum – ªtiri;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Lumea azi;
21:35 “Secrete de rãzboi”;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Vorbeºte corect!;
00:30 Profesioni•tii... cu Eugenia Vodã;
01:30 Exclusiv în România(r);
02:10 Ora regelui;
03:00 Discover România;
03:15 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Memorialul durerii;
09:00 „Pre•ul trãdãrii” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Azi despre mâine;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Revelion la TVR 2;
15:40 Poate nu tiai;
15:50 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Pre•ul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Profe iile Omului/Molie” (f);
22:45 Poate nu ºtiai;
23:15 „Mãsurând lumea” (r);
01:20 Ieri-Azi-Mâine;
03:00 „Mãsurând lumea” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Pira•ii din Caraibe: Cufãrul Omului Mort”;
23:15 „Na ul II” (f);
03:00 Vorbe te lumea ®;
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

Antena

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Mama” (f);
1 6 : 0 0 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Victime colaterale”;
22:30 “Copiii tatãlui”
00:00 „Victime colaterale” (r);
02:00 Prietenii de la 11 (r);
04:00 „Mama” (r).

PRO Cinema
08:00 “Muppets în spa iu”;
10:00 Ce spun românii?
11:15 „La Bloc” (s);
13:15 „Escrocul •i-a gãsit na•ul” (r);
15:00 „Americ în carntinã” (r);
16:45 „La Bloc” (s);
18:45 „Mã sco•i din min•i” (f);
20:30 „Asedia i la domiciliu” (f);
22:30 „Rãzbunãtorul” (f);
00:15 „Nimfomana Vol I” (f);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Adevãrul despre Terra;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri;
10:38 Cum funcþioneazã diferite
maºinãrii;
11:26 Ce ne rezervã viitorul;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Adevãrul despre Terra;
14:38 Ce ne rezervã viitorul;
15:26 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul despre Terra;
17:50 Ce ne rezervã viitorul;
18:40 Vânãtorii de mituri –Ping-pong supersonic;
19:30 Cum funcþioneazã Universul?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Adevãrul despre Terra;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã?
22:50 Adevãrul despre Terra;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum funcþioneazã Universul?
02:10 Adevãrul despre Terra;
03:00 Ce ne rezervã viitorul;
03:48 Vânãtorii de mituri.

Sâmbãtã, 13 ianuarie
TVR 1

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
08:30 Lumea azi;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Zon@IT;
10:30 Sibiu 825 (r);
11:00 Cooltura (r);
12:00 Dincolo de hartã;
13:00 #Creativ (r);
13:30 Poveste dupã poveste;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Festival naþional de folclor „Ion Macrea”;
18:00 Exclusiv în România;
18:50 Teleenciclopedia;
19:45 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
23:05 Anchetele comisarului Antonescu;
23:35 Recurs la moralã;
00:35 Poveste dupã poveste (r);
01:00 Tezaur folcloric(r);
02:00 Zon@IT;
02:25 În grãdina Danei (r);
02:50 Vorbeºte corect! (r);
03:00 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 „Trenul cu dinozauri” (s);
09:00 „Safari” (r);
09:50 Poate nu ºtiai;
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Gala Umorului (r);
13:30 MotorVlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:00 Handbal feminin: Rapid Bucureºti – CSM
Bistriþa;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Bibliotecarii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Mythica: A Quest for Heroes” (f);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Rãtãcitoarea” (f);
00:20 „Profeþiile Omului Molie!” (r);
02:15 „Rãtãcitoarea” (r);
04:20 Memorialul Durerii (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „La mijloc” (f);
11:45 Ce spun românii (r);
12:45 „Legendele toamnei” (s);
15:15 „Poartã-te ca o doamnã, gândeºte ca un
bãrbat” (f);
17:30 „Paulie” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
22:15 „Un socru de coºmar” (f);
00:15 „Las fierbinþi” (r);
01:45 “Un socru de coºmar” (f);
03:30 „Legendele toamnei” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

07:00 Observator;
09:00 Ghiceºte vârsta (r);
10:00 Aventura de 4 stele;
13:00 Observator;
14:00 „Ceva nou” (f);
16:00 Observator;
16:30 „Comoara naþionalã” (r);
19:00 Observator;
20:00 „Neînfricata” (f);
22:00 „Prinþesa îndãrãtnicã 2 - Nunta” (f);
00:30 „Jurassic park III” (f);
02:00 „Ceva nou” (r);
04:00 „Jurassic Park III (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
07:30 „Escrocul ºi-a gãsit naºul!” (r);
09:30 „America în carantinã” (r);
11:15 „La Bloc” (s);
13:15 „Mã scoþi din minþi!” (r);
15:00 „Asediaþi la domiciliu” (r);
16:45 „La Bloc” (f);
18:45 „Reþetã pentru dezastru” (f);
20:30 „Air Force One” (f);
23:00 „Casa Usher” (f);
00:45 “Air Force One” (r);
03:00 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse
lucruri?
11:26 Cele mai ciudate fenomene meteo;
13:50 Adevãrul despre Terra;
15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
19:55 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Secrete bine ascunse;
22:00 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
22:50 Nerecomandat celor slabi de inimã;
23:40 Ce ne rezervã viitorul;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?;
05:24 Cum se fabricã mâncarea?

Duminicã, 14 ianuarie
TVR 1

07:00 Teleenciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 România mea;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Handbal feminin: ASC HCM Slobozia – U.
Cluj;
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 România în versiune francezã;
19:00 „Secrete de rãzboi” (s);
19:45 Extragere Loteria Bonurilor Fiscale;
20:00 Telejurnal;
20:41 Sport;
21:00 Festivalul Naþional de Folclor „Ioan Macrea”
(r);
23:00 Garantat 100%;
00:00 Dosar România (r);
01:00 România mea (r);
02:00 Cooltura (r);
02:50 România în versiune francezã (r);
03:05 Telejurnal (r);
03:55 Universul credinþei (r);
05:10 Recurs la moralã (r).

TVR 2

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Bibliotecarii” (r);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme;
12:00 Azi despre mâine (r);
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „ªantaj” (f);
14:50 Poate nu ºtiai;
15:00 Duelul pianelor (r);
17:10 „Bibliotecarii” (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „ªtefan cel Mare – Vaslui 1475" (f);
22:10 „Monologul” (f);
00:25 „ªantaj” (r);
02:05 „ªtefan cel Mare – Vaslui 1475" (r);
03:50 „Monologul” (r);
05:55 Poate nu ºtiai (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Poartã-te ca o doamnã,
gândeºte ca un bãrbat” (r);
12:15 Ce spun românii (r);
13:15 „Paulie” (r);
14:45 „Rocky” (f);
17:00 „Mereu în offside” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Stãpânul inelelor: Cele douã turnuri” (f);
23:45 „Misiune de recuperare 2" (f);
01:30 „Stãpânul inelelor: Cele douã turnuri” (r);
04:15 Apropo TV (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
09:00 Ghiceºte vârsta (r);
10:00 Aventura de 4 stele;
13:00 Observator;
14:00 „Neînfricatã” (r);
16:00 Observator;
17:00 „Prinþesa îndãrãtnicã 2 - Nunta” (r);
19:00 Observator;
20:00 „Sahara” (f);
22:30 „Clinica” (f);
00:30 „Sahara” (r);
02:30 Observator (r);
03:15 Ghiceºte vârsta (r);
04:00 „Clinica” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:30 La Mãruþã (r);
09:15 “Mã scoþi din minþi” (r);
11:00 „La Bloc” (r);
13:00 „Reþetã pentru dezastru” (f);
14:45 „Escrocul ºi-a gpsit naºul” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:30 „Spãrgãtorul de nuci 3D” (f);
20:30 „Promisiunea” (f);
22:45 „14 ani de sclavie” (f);
01:15 „Promisiunea” (r);
03:00 La Mãruþã (r).
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã div. lucruri?
07:26 Ce ne rezervã viitorul;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
20:20 Imperiul solar;
21:10 Atari: Spãrgãtorii de coduri?
22:25 Cum se fabricã diverse lucruri?
22:50 Cele mai ciudate fenomene meteo;
23:40 Cosmosul – În interiorul soarelui;
01:20 Adevãrul despre Terra;
03:00 Vânãtorii de mituri – Sfãrâmãtorii de mituri;
03:48 Vânãtorii de mituri – Muniþie accidentalã;
04:36 Vânãtorii de mituri – Curse în san Francisco;
05:24 Vânãtorii de mituri – Þintaºi incredibili;
06:12 Vânãtorii de mituri – Jocuri video.
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Berbec (21 martie - 20 aprilie)
O perioadã în care este bine sã pui la punct
aspectele gospodãreºti ºi relaþiile cu membrii
familiei. Planurile alcãtuite acum împreunã
cu persoanele dragi se vor desfãºura în timp
în mod benefic pentru toatã lumea. Final de
etapã domesticã. Este rost de distracþii ºi
aventuri cu persoana iubitã ºi cu copiii.

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
¡Ploieºti, ultrecentral,
vând apartament 2 camere, et1/
1, complet mobilat ºi utilat cu
mobilier nou + dependinþe (2
camere subsol), 2 locuri de
parcare cu poartã de acces,
suprafaþã totalã 64.49mp. Preþ:
55000 Euro. Tel. 0746261142.
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Blejoi - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

¡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, visa-vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, 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, Ba-

riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡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 apar-
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tament 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.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡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 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 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vânzãri diverse

¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marcaDubiet.Tel.0732-648542.
¡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
¡Schimb maºinã de tencuit marca PFT cu Opel Vectra
diesel, an de fabricaþie 2002. Are
capacitate de lucru de 200 m2/
zi,cuîntrebuinþãrimultiple.Telefon:
0761 604 233.

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã
totalã 400 mp utili, open space,
cu destinaþie birouri, policlinicã,
cabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc.
Relaþii la telefon 0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
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: 0244-518649;

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,
zona23August,StradaZim-brului,
150 Euro/lunã negocia-bil. Tel.
0732-429297.

Prestãri servicii
¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
¡Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Revisal, fiºe fiscale). Tel: 0726754238.
¡Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi adulþi. Preþ neg. Tel.
0720908819.

Pentru procurarea abonamente
lor
abonamentelor
la “Informaþia Prahovei”, puteþi
apela la C
ALLIOPE S.R.L. Ploieºti,
CALLIOPE
str
4 C
64
C,,
tr.. Elena Doamnei nr
nr.. 6
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
Se întrezãresc schimbãri în relaþiile cu
anturajul apropiat. Probabil cã în urma celor
discutate sau petrecute în ultimele zile decizi
sã te îndepãrtezi de persoanele care te-au
necãjit prea mult sau de aceia pe care nu-i
mai simþi pe aceeaºi lungime de undã cu
tine.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Noutãþi financiare, mai ales la secþiunea
venituri obþinute din munca proprie. Este rost
sã primeºti bani, bunuri sau cadouri din partea
celor apropiaþi, dar în paralel va trebui sã
cheltuieºti ºi tu ceva. Prudenþã ºi discernãmânt, pentru cã existã riscul sã rãmâi fãrã
lichiditãþi.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
O nouã etapã foarte importantã, pentru tine,
începe din aceastã sãptãmânã. Eºti hotãrât
sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta ºi
bine ai face. Rezervã momente de odihnã, de
singurãtate ºi gândeºte-te pe îndelete cum ai
dori sã se desfãºoare viaþa ta de acum încolo.
Leu (23 iulie - 22 august)
Sunt momente bune pentru introspecþie,
meditaþii interioare, întoarcerea eforturilor
spre tine însuþi. Chiar dacã stãrile tale de spirit
sunt oscilante, iar sãnãtatea destul de
vulnerabilã cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Evitã eforturile fizice ºi
suprasolicitarea nervoasã.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Vizavi de prieteni se contureazã un final de
etapã. Este bine sã te desprinzi rapid de aceia
care nu mai sunt pe aceeaºi lungime de undã
cu tine ºi de cei care se implicã nepermis de
mult în viaþa ta. De unii poþi fi foarte surpins,
pentru cã vor avea reacþii sau vor spune niºte
chestii de nebãnuit.
Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Zile în care eºti nevoit sã te întâlneºti cu multã
lume. Forfota din ultima vreme te va ajuta sã
iei decizii importante privitoare la relaþiile
socio-profesionale, dar ºi vizavi de relaþiile
familiale trebuie sã pui lucrurile la punct. Unii
vor dori sã-þi asculte opiniile, sã-þi cearã
sfaturile, alþii pur ºi simplu vor dori sã asculte
orice povesteºti.
Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)
Relaþiile cu strãinãtatea se vor evidenþia printrun final. Probabil cã datoritã ultimelor
experienþe în care ai fost implicat alãturi de
persoane strãine sau datoritã unei cãlãtorii
recente, hotãrãºti sã pui punct unui capitol
perimat. Sunt momente bune pentru a-þi
schimba mentalitatea ºi sistemul valorilor
morale ºi spirituale.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Sunt zile în care eºti nevoit sã achiþi facturi,
taxe, servicii comune cu alþii. Pe de altã parte
se va încheia o etapã privitoare la câºtigurile
provenite de la ºi prin alþi. Sunt ºanse bune
de ae rezolva chestiunile specifice moºtenirilor, partajelor, documentelor financiare ºi
relaþiilor cu instituþiile financiare.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Relaþiile parteneriale te solicitã din plin în
aceastã sãptãmânã. Discuþii ample, decizii
rapide, schimbãri definitive atât în relaþia de
cuplu, cât ºi în relaþiile de colaborare profesionalã. Ceva se încheie, ceva începe.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Eºti hotãrât sã schimbi ceva în programul tãu
de viaþã. Ai nevoie de a selecta prioritãþile ºi
de a introduce în mod constant în fiecare zi,
momente de relaxare. Sãnãtatea este foarte
vulnerabilã, astfel cã vrei, nu vrei vei fi nevoit
sã te îngrijeºti corespunzãtor. Pe de altã parte,
rãscolirile sufleteºti se datoreazã conflictelor
din zona profesionalã.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Relaþiile sentimentale îþi solicitã atenþia. Este
rost de discuþii ample cu persoana iubitã ºi cu
copiii. Se finalizeazã o etapã, se deschide o
alta. Este momentul sã-þi remodelezi concepþiile privitoare la iubire ºi implicaþiile ei. Permite-le celor dragi sã-ºi rezolve treburile aºa cum
cred ei de cuviinþã, iar tu implicându-te numai
la cererea lor expresã.
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Ratã a ºomajului de 3,05% în Prahova,
mai micã decât la nivel naþional

La data de 30 noiembrie 2017,
în baza de date a Agenþiei Judeþene
pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Prahova, erau înregistraþi 9.075 ºomeri, reprezentând o ratã a ºomajului
de 3,05%. Din numãrul total al ºomerilor, 2.740 sunt ºomeri indemnizaþi,
iar 6.335 sunt ºomeri neindemnizaþi.
Cei mai mulþi ºomeri sunt din mediul
rural 6.118, restul 2.957 fiind din mediul urban.
Dupã nivelul de instruire, se constatã cã cei mai mulþi ºomeri sunt absolvenþii de învãþãmânt primar, gimnazial
ºi profesional (6.746 ºomeri, din care
2.683 sunt femei), urmaþi de absolvenþii de învãþãmânt liceal ºi postliceal

(1.791 ºomeri, din are 1.063 ºomeri
sunt femei), iar cei mai puþini fiind
absolvenþii de învãþãmântul universitar
(538 ºomeri, din care 336 ºomeri
sunt femei).
Repartizarea ºomerilor pe grupe
de vârstã ne aratã cã cei mai mulþi
ºomeri sunt persoane cu vârsta cuprinsã între 40 ºi 49 de ani (2.641 persoane, din care 1.254 sunt femei), urmaþi de cei cu vârsta cuprinsã între
30 ºi 39 de ani (1.634 persoane, din
care 772 sunt femei). Cei mai puþini
ºomeri sunt cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 29 ani (490 persoane, din
care 205 sunt femei).
*La nivel naþional, rata ºomajului

înregistrat în evidenþele ANOFM, în
luna noiembrie 2017, era de 4%, mai
micã cu 0,04 pp faþã de luna anterioarã ºi cu 0,75 pp faþã de luna noiembrie
a anului 2016.
Dintre cele 349.730 de persoane
înregistrate în evidenþele agenþiilor
teritoriale pentru ocuparea forþei de
muncã, 65.935 primeau indemnizaþie
de ºomaj. Comparativ cu luna precedentã, rata ºomajului masculin a scãzut de la 4,23% în luna octombrie 2017
la 4,18%, iar rata ºomajului feminin a
scãzut de la 3,82% în luna octombrie
la 3,79%.
În funcþie de mediul de rezidenþã,
numãrul ºomerilor la finele lunii noiembrie 2017 se prezenta astfel: 101.278
ºomeri provin din mediul urban ºi
248.452 ºomeri provin din mediul rural. Cei mai mulþi ºomeri aveau între
40 – 49 de ani (100.065), urmaþi de
cei din grupa de vârstã 30–39 de ani
(69.298), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (25.470).
Referitor la structura ºomajului dupã
nivelul de instruire, ºomerii fãrã studii
ºi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial ºi profesional aveau ponderea
cea mai mare în totalul ºomerilor înregistraþi în evidenþele ANOFM (78,68%),
în timp ce ºomerii cu nivel de instruire
liceal ºi post-liceal reprezentau 16,40%,
iar cei cu studii universitare 4,92 %.
Mihail Marinescu

84 de programe de formare profesionalã programate
pentru prima lunã din an, la nivel naþional
1.601 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã în luna ianuarie 2018.
Programele de formare profesionalã cu cele mai multe locuri disponibile vizeazã
calificãri precum: operator introducere, validare ºi prelucrare date (120), agent de
securitate (113), contabil (82), instalator instalaþii tehnico – sanitare ºi de gaze (82),
comunicare în limba englezã (76), ospãtar (chelner) vânzãtor în unitaþi de alimentaþie
publicã (70), dulgher, tâmplar, parchetar (64), lucrãtor în comerþ (59), patiser (56).
Cei mai mulþi participanþi se preconizeazã în judeþele: Braºov (154 persoane),
Dâmboviþa (126 persoane), Harghita (100 persoane), Mureº (100 persoane), Bistriþa
(96 persoane).
Mihail Marinescu

551 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European
Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 551 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:
Spania – 164 locuri de muncã:
150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1
montator structuri (panouri) metalice;
Malta – 158 de locuri de muncã:
150 ºofer de autobuz, 5 specialist vânzãri televizate, 3 inginer de sistem software;
Germania – 87 locuri de muncã:
28 ºofer camion, 25 salvamar, 10
programator PLC, 4 bucãtar, 3 personal
servire clienþi, 3 ºofer de autobuz, 2
ospãtar, 2 personal întampinare oaspeþi,
1 commis chef, 1 contabil, 1 electrician
în construcþii, 1 inginer construcþii civile,
1 macaragiu, 1 manager front office, 1
menajerã, 1 tehnician service, 1 tehnician sisteme de încãlzire, 1 zidar;
Mar
ea Britanie – 61 locuri de
Marea
muncã: 50 mãcelari, tranºatori, fasonatori, împachetatori carne, 6 lenjer/
croitor, 5 asistent medical;
Cehia – 30 locuri de muncã: 15
operator CNC, 15 forjor;

Belgia – 28 locuri de muncã: 4 operator cnc, 3 ºofer camion, 2 electrician
iluminat stradal (electrician de întreþinere
ºi reparaþii), 2 macaragiu, 2 tehnician
reþele de telecomunicaþii, 1 electrician
rezidential, 1 inginer aplicatie (inginer de
cercetare in electronica aplicata), 1
inginer de calitate industrial, 1 inginer
dezvoltare (inginer productie), 1 instalator
instalaþii tehnico-sanitare ºi de gaze, 1
inginer materiale, 1 inginer producþie, 1
mecanic autoturisme- meca-nic
camioane, 1 operator/ ambalator în industria alimentarã, 1 operator turnare
metale, 1 programator cnc, 1 proiectant mecanic, 1 tehnician de intreþinere ºi instalare, 1 tehnician testare
(tehnician electromecanic), 1 tehnician hvac (încãlzire, ventilaþie ºi aer
condiþionat);
Finlanda – 11 locuri de muncã:
10 mãcelar/tranºator carne de pui, 1
ospãtar;
Luxembourg - 10 locuri de muncã:
10 senior tehnician Chrome;
Norvegia – 2 locuri de muncã: 2
frizer.

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

Nr.
crt.

Meseria

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

9
10
5
10
10
3
2
2
2
1
2
4
1
2
1
3
2
1
2
5
2
10
1
2
4
100
1
10
10
10
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
2
5
1
2
1
5
8
1
1
1
2
10

min 10 cls
atestat
10 cls
8 cls
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
min 10 cls
sc. prof.
min 8 cls
medii
medii
calificare
8 cls
sc. prof.
medii
medii
medii
medii
calificare
calificare
medii
superioare
medii
calificare
medii
calificare
min 8 cls
calificare
medii
sc. prof.
medii
min 10 cls

1-2 ani
1 an
1 an
2 ani
1 an
1 an
1 an
1 an
calificare
1 an
3 ani
2 ani
2 ani
1 an
1 an
3 ani
3 ani
2 ani
1 an
3 ani
3 ani
3 ani
calificare
2 ani
1 an
2 ani
-

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

Agent comercial
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Ajutor bucatar
Ajutor bucatar
Ambalator manual
Ambalator manual
Animator
Asamblator
Barman
Barman
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Calcator confectii
Camerista
Casier
Circuralist la taiat lemne foc
Confectioner articole din textile
Confectioner articole din textile
Confectioner cablaje auto
Confectioner structuri metalice
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Contabil
Contabil
Controlor calitate in confectii textile
Controlor calitate in confectii textile
Electrician
Electrician auto
Electrician de reparatii
Electrician intretinere in c-tii
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Frezor
Frezor/strungar /operator CN
Gazda club
Gestionar depozit
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Instalator i tehnice si sanitare
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lansator produse
Lucrator benzinarie
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial

Nr.
crt.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121

Meseria
Lucrator gestionar
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Maseur
Masinist pod rulant
Mecanic auto
Modelier confectii
Montator
Mun nec la montare piese
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in dom. Ind
Muncitor necalificat
Muncitor topograf
Operator calculator
Operator control nedistructiv
Operator produse zaharoase
Operator masini de debitat
Operator taietor textile
Operator vanzari prin telefon
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Paznic
Receptioner hotel
Receptioner marfa
Reprezentant comercial
Schelar
Sculer matriter
Secretara
Sef linie confectii textile
Sofer
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoutilitara
Sofer de autoturisme
Sofer manipulant
Sofer masina mare tonaj
Sofer microbuz scoala
Sofer taxi
Strungar carusel (borwer)
Sudor
Sudor
Sudor
Tamplar universal
Tehnician electrician
Tinichigiu auto
Vanzator
Vanzator
Vopsito industrial
Vopsitor auto
Vulcanizator
Zidar rosar tencuitor
Zugrav

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

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

medii
sc. prof.
10 cls
medii
medii
medii
medii
8 cls
min 8 cls
calificare
medii
medii
medii
medii
experienta
sc. prof.
calificare
min 8 cls
min 10 cls
sc. prof.
medii
medii
medii
calificare
medii
min 10 cls
medii
medii
medii
medii
medii
calificare
medii
sc. prof.
medii
calificare
sc. prof.
medii
8 clase
min 10 cls
experienta
8 cls
medii
medii

2 ani
3 ani
2 ani
3 ani
1 an
calificare
2 ani
1 an
2 ani
3 ani
min 6 luni
1-2 ani
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
5 ani
2 ani
2 ani
3-5 ani
1 an
1 an
1 an
8 cls
-

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det/ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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Viaþa noastrã este permanent în mâna lui Dumnezeu
complace în decãdere. Sã ne ferim de
toþi cei care aduc foarte grave prejudicii
spirituale societãþii umane. Omul de
astãzi este smuls de la preocupãrile spirituale ºi este atras spre alte provocãri
care îl golesc sufleteºte ºi care îl robesc
atâta de mult încât uitã de
cele sufleteºti, justificându-se
cã nu mai are timp pentru ele.
Noi avem timp? Cât gol avem
în noi ºi cu ce ne hotãrâm sãl umplem?
Am creat foarte multe ºi
credem cã l-am depãºit pânã
ºi pe Dumnezeu: am ajuns
chiar la aceastã trufie! Dar bunul Dumnezeu îl atenþioneazã pe om sã nu se trufeascã în cele ce a creat sã
nu se laude omul cu ceea ce
are, cã nu sunt de la sine, ci
de la Dumnezeu. Omul trebuie sã recunoascã puterea
lui Dumnezeu ºi sã urmeze
sfaturile ºi recomandãrile lui:
rugãciune, cumpãtare ºi înfrânare (post).
Toate acestea sunt numai pentru a
umple „golul” din noi ºi a pãstra un echilibru sãnãtos pentru folosul nostru fizic,
biologic ºi spiritual. Prin post noi ne
cultivãm înfrânarea de la rãul care lucreazã în noi ºi în care mereu cãdem.
Postul ºi rugãciunea stãruitoare ne ajutã
sã ne curãþãm inima de zgura pãcatului
ºi sã descoperim adevãrata fericire,
fericirea de a fi mereu curat cu inima este singura fericire accesibilã pe pãmânt,
iar rugãciunea stãruitoare ºi postul îndelung sunt cãile spre dobândirea ei, în
veci de veci.

de cercetare pentru toþi ceilalþi. Ne ceartã
Dumnezeu din cer „pe bunã dreptate,
dar nu ne dã morþii”.
Dacã vom avea fricã de Dumnezeu
ºi vom respecta legile ºi poruncile lui
Dumnezeu, vom scãpa sigur de orice

primejdii ºi nenorociri ºi necazuri, fiindcã
mereu suntem în mâna lui. Trebuie ºi
noi toþi sã ne supunem lui din conºtiinþã,
ca El sã ne aibã mereu în vedere ºi sã
ne þinã permanent sub ocrotirea sa ºi
sub Sfântul sãu acoperãmânt.
Sã nu ne lãsãm pradã urii ºi înrobirii
diabolice cãci zice Domnul: „ ...Dacã nu
vã veþi pocãi, toþi veþi pieri”. De aceea
este foarte bine ºi foarte folositor pentru
noi toþi sã ne pãstrãm verticalitatea ºi
sã nu ne lãsãm pradã degradãrii fiinþei
umane. Sã ne ridicãm mintea, gândurile
ºi simþirea cãtre înãlþimile duhovniceºti
care ne apropie ºi ne unesc cu Dumnezeu. Sã fugim de toate nelegiuirile ce
au înrobit lumea de astãzi ºi care se

ANECDOTE:

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

- Care crezi tu cã e mai departe: luna sau Londra?
- Fatã, da’ proastã mai eºti, vezi tu Londra de

aici?
P Schimb cultural între popoare:
P La un congres erau germani, chinezi ºi blonde.
- La voi morþii se îngroapã cu popa?
Germanii zic: “-Noi am inventat berea”. Chinezii: -”Noi am
- Nu, la noi popa rãmâne afarã...
descoperit orezul”. Blondele :”Noi am fost primele fiinþe
P - Ioane, vino sã-mi vezi copilul nou nãscut!
pe soare”. Toþi se mirã: “Cum aºa? Nu te poþi apropia de
- E drãgãlaº, dar nu-i puþin cam mic?
soare, cã te topeºti…” Blondele rãspund: “Pãi noi ne-am
- Mic? Pãi cât de mare ai vrea sã fie dupã douã
dus seara…”
sãptãmâni de cãsnicie?
P – Aþi vãzut filmul “Salvaþi de clopoþel”?
P Soþul bucuros îºi întreabã nevasta:
- Nu, domnu’, la noi, în Moldova a rulat “Izbãviþi de
- Ce ai face dacã aº câºtiga la Loto?
tãlãnguþã”.
- Aº lua jumãtate ºi te-aº pãrãsi, rãspunde soþia.
P Douã blonde urcã pe munte: Prima o întreabã pe
- Perfect, spune el. Am câºtigat 2 dolari…
cea de-a doua:

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Luna a noua
Petrecerea din 31
decembrie

File de calendar
Identic
Verzi!

DICÞIONAR:
ASAF; LERÃ

Fiecare cu
calendarul lui (pl.)

Iunie (pop.)
Calibru pieptene

Aprilie (pop.)
24 septembrie!
21 decembrie!

Prima lunã din
calendar (abr.)
Numãrul lunilor
din trimestru
Cea din calendar!

Februarie
(pop.)

REÞETA sãptãmânii

Dintotdeauna credinþa noastrã în
bunul Dumnezeu ne-a salvat din orice
nenorocire ºi din orice necaz. Omul care
a stat sub ocrotirea lui Dumnezeu a
simþit cã darul salvator pentru el vine de
sus, de la Pãrintele Luminilor ºi nu de
altundeva. Degeaba mai strigã
omul când de foarte multe ori
este prea târziu.
Multe îi tulburã liniºtea
omului de astãzi. Multe îi zdruncinã viaþa. Dar toate sunt provocãri ale timpului pentru ca
omul sã se aºeze din nou sub
ocrotirea lui Dumnezeu, cât nu
este prea târziu. În faþa multor
pericole omul este total neputincios. Nu este capabil sã dea
rãspuns salvator nici înainte, nici
dupã momentul tragic. Este
prins la fel ca într-un nãvod. Dar
credinþa în Dumnezeu ne dã
pricepere ºi isteþime în astfel de
momente. Însã, pentru aceasta
trebuie sã ne încredinþãm sub
paza ºi sub ocrotirea bunului Dumnezeu. El ne poate feri de toatã întâmplarea
cea rea. Dacã eºti cu adevãrat credincios ºi crezi din suflet în puterea salvatoare a lui Dumnezeu. El sigur te va ocroti
aºa cum a fãcut-o cu ucenicii sãi ºi cu
mulþi alþii. Viaþa noastrã este în mâna lui
Dumnezeu ºi El sigur ne va salva, când
noi meritãm sã fim salvaþi ºi ne va lãsa
pradã necazurilor când suntem cu adevãrat vrednici de osândã. Uneori, Dumnezeu ne lasã sã ne confruntãm cu
„valurile vieþii pãmânteºti”, ne lasã sã
cãdem chiar tocmai pentru a ne recunoaºte neputinþa ºi pãcãtoºenia de
care, de foarte multe ori, nici nu ne mai
dãm seama... El vrea sã fie un exemplu
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Asteroidul cu forma unui craniu
va „vizita” Pãmântul în 2018
În 2018, un obiect ciudat din Sistemul Solar se va apropia de Pãmânt
pentru a doua oarã. Anterior, obiectul a
fost observat în 2015, de aici provenind
ºi denumirea de 2015 TB145, denumit
ºi asteroidul Halloween.
Obiectul are o formã ciudatã,
asemãnãtoare cu cea a unui craniu
în anumite condiþii. Conform Science
Alert, anterior a vizitat Pãmântul pe
31 octombrie 2015, iar specialiºtii
considerã cã ar fi de fapt o cometã
moartã.
În timpul vizitei din 2015, cometa s-a aflat la cea mai apropiatã
distanþã de Pãmânt (486.000 de
km) pe care o va mai atinge doar
peste 500 de ani. Obiectul nu îºi face
apariþia doar de Halloween, în 2018
acesta se va apropia de Pãmânt la începutul lui noiembrie, însã distanþa va fi
mult mai mare decât cea din 2015. Prin
intermediul telescoapelor, specialiºtii au
reuºit sã analizeze obiectul în timpul
apropierii din 2015. „Obiectul mãsoarã
în jur de 625-700 de metri ºi are o formã

Eclipsa tto
otalã de LLunã
31
unã din 3
1
ianuarie - eclipsa va fi vizibilã din Asia,
Australia, Pacific ºi vestul Americii de
Nord. Din România se va putea observa
doar ieºirea Lunii din penumbra Pãmântului, maximul eclipsei având loc ziua,
la ora 15.31, informeazã Gândul.
Eclipsa parþialã de Soare din
15 februarie - fenomenul este vizibil
din sudul Oceanului Pacific, Antarctica
ºi sudul Americii de Sud. Nu este vizibil
din þara noastrã.
Eclipsa parþialã de Soare din
13 iulie - vizibilã din sudul Ocenului
Pacific ºi sudul Australiei.

Ultimele în
calendare!

INGREDIENTE:
300 gr caºcaval, 200 gr brânzã de oi,
400 gr kkaiz
aiz
er
ox 400 gr mãlai griºat, 1
,200 ml apã,
aizer
er,, apr
apro
1,200
1 cub de unt, 1 linguriþã sare,
6 ouã - sau câte vrea fiecare membru al familiei,
smântânã - opþional, pt servire
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Se dau pe razãtoarea mare caºcavalul ºi brânza de oi. Kaizerul se taie mic ºi se prãjeºte.
Se face o mãmãligã mai moale. (Se pune apã la fiert cu un praf de sare ºi un praf de mãlai.
Când începe sã fiarbã apa, se adãugã mãlaiul în ploaie ºi se lasã sã fiarbã bine, amestecând
foarte des în mãmãligã. Spre final se adãugã cubul de unt. Fierberea dureazã cam 25-30
min.
Împãrþim kaizerul ºi brânzã în 2 pãrþi egale. Mãmãligã se împarte în 3 pãrþi.
Asamblare: Se aºeazã într-o tavã de aragaz micã sau un vas de Yena rotund, de diametrul
de 20, un strat de mãmãligã, apoi punem kaizer ºi brânzã rasã, apoi iar strat de mãmãligã ºi
iar strat de kaizer ºi brânzã. La final se pune al
treilea strat de mãmãligã peste care punem
caºcavalul ras ºi dãm la cuptor, la 180 grade,
cam 30 min, pânã ce caºcavalul s-a gratinat
frumos.
Pentru ouã avem douã posibilitãþi: ori le
facem ochiuri prãjite separat în ulei, ori le punem peste caºcaval, de la început, ºi se coc în
cuptor. Noi le preferãm prãjite, ca sã rãmânã
cu gãlbenuºul moale. Se poate servi aºa,
simplu sau alãturi de o lingurã de smântânã.

Mãsurã
de timp
Ore!
24 februarie

Ilie Gãman

Ere!
Septembrie
(pop.)

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Ianuarie (pop.)

1) A-G2. 2)
OLAR 3)
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. M-D-VI
DUMINICI
3. ITA
ANIVERSA
4. CRÃCIUN;
5. LAE-AL-U;
6. I-AUZ-PA; 7. NAºI-DAR; 8. MA-RÂS; 9. ZI-CÂNTÃ; 10. CAI-ªIC.

Bunã dispoziþie
Cuci!

Eclipsa tto
otalã de LLunã
unã din 2
7
27
iulie - Este cel mai important fenomen
astronomic al anului 2018. Eclipsa este
vizibilã din America de Sud, Europa, Africa, Asia ºi Australia, faza de totalitate
durând 1 ora si 42 de minute. Eclipsa
este vizibilã în întregime de pe teritoriul
României la începutul serii de 27 iulie.
Momentul maxim al eclipsei are loc la
ora 23.22.
Eclipsa parþialã de Soare din
11 august - vizibilã din nordul Europei,
Oceanul Arctic, Groenlanda, centrul ºi
nordul Asiei. Nu este vizibilã din þara
noastrã.
Mihail Marinescu

Taci ºi înghite

Fata din Banat!
Porþiuni dintr-o
circumferinþã
Prima lunã de
primãvarã (abr.)
Pene!

Obiectul nu a putut fi descoperit înaintea anului 2015, deoarece în cea mai
mare parte a timpului se aflã în spatele
planetei Marte. Trãsãturile obiectului sugereazã cã acesta a fost cândva o cometã, care în prezent este doar o rocã
moartã ce zboarã prin spaþiu.
Mihail Marinescu
Sursa: descopera.ro

Cele mai importante fenomene astronomice
ce se vor desfãºura pe parcursul anului 2018

Sfetnic al Regelui
Solomon
31 mai!
Ultima lunã din
an (abr.)
Florar
Abis!

uºor elipticã, turtitã, axa de rotaþie fiind
uºor perpendicularã cu cea a Pãmântului”, a declarat Pablo Santos-Sanz din
cadrul Institutului de Astrofizicã din Andaluzia.

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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Departamentul Competiþii a anunþat programul de acordare a vizelor anuale pentru jucãtorii seniori ºi juniori
Începând din luna ianuarie, Federaþia Românã de Fotbal – prin
Direcþia Competiþii – organizeazã operaþiunile privind acordarea vizelor
anuale pentru jucãtorii seniori ºi juniori participanþi în competiþiile
organizate. Pentru ca aceste operaþiuni sã se deruleze în condiþii
optime s-a stabilit ca echipele cluburilor din fiecare judeþ sã se prezinte
cu documentele necesare la FRF conform programãrii de mai jos:
Joi, 18.01.2018 - Municipiul Bucureºti
Vineri, 19.01.2018 - Municipiul Bucureºti
Luni, 22.01.2018 - Ilfov, Ialomiþa
Marþi, 23.01.2018 - Cãlãraºi, Giurgiu
Joi, 25.01.2018 - Dâmboviþa, Prahova
Vineri, 26.01.2018 - Constanþa, Brãila
Luni, 29.01.2018 - Galaþi, Buzãu
Marþi, 30.01.2018 - Argeº, Teleorman
Miercuri, 31.01.2018 - Tulcea, Olt
Joi, 01.02.2018 - Dolj, Braºov
Vineri, 02.02.2018 - Vâlcea, Gorj
Luni, 05.02.2018 - Mehedinþi, Sibiu
Marþi, 06.02.2018 - Covasna, Vrancea
Miercuri, 07.02.2018 - Vaslui, Bacãu
Joi, 08.02.2018 - Harghita, Mureº
Vineri, 09.02.2018 - Alba, Hunedoara
Luni, 12.02.2018 - Caraº-Severin, Timiº
Marþi, 13.02.2018 - Arad, Bihor
Miercuri, 14.02.2018 - Neamþ, Iaºi
Joi, 15.02.2018 - Cluj, Sãlaj
Vineri, 16.02.2018 - Bistriþa-Nãsãud, Satu Mare

Veste bunã pentru
sportul românesc:

Corina Cãprioriu revine în competiþii

Judoka românã Corina Cãprioriu, vicecampioanã olimpicã
la Londra în 2012, revine în arena sportivã dupã o pauzã de un
an ºi jumãtate, dupã cum a
declarat, pentru AGERPRES,
preºedintele Federaþiei Române
de Judo (FRJ), Cozmin Guºã.
Acesta a afirmat cã decizia
sportivei în vârstã de 31 de ani
de a reveni în competiþie este o
mare bucurie atât pentru judoul
românesc, cât ºi pentru miºcarea olimpicã. „Corina a avut un
2017 cu douã experienþe care

Handbal

Luni, 19.02.2018 - Maramureº, Suceava, Botoºani
Pentru acordarea vizei anuale, cluburile solicitante trebuie sã
prezinte la FRF urmãtoarele documente:
a. Carnetele de legitimare ale jucãtorilor amatori;
b. Licenþele de jucãtori profesioniºti;
c. Tabelele nominale cu jucãtorii, cuprinzând: numele ºi
prenumele, CNP, data naºterii, numãrul carnetului de legitimare ºi,
pentru jucãtorii profesioniºti, numãrul de înregistrare ºi durata
contractului - modelul de tabel poate fi descãrcat de aici: TABEL VIZE
2018
d. Contractele încheiate cu jucãtorii profesioniºti (dacã nu se
aflã în evidenþele FRF);
e. Cerere de acordare a licenþei pentru jucãtorii amatori cãrora
li se schimbã statutul;
f. Chitanþã de platã a taxei de vizã anualã
Cotizaþia anualã trebuie plãtitã de membrii afiliaþi în condiþiile
stabilite de art. 5 din R.O.A.F.
Departamentul Competiþii le reaminteºte membrilor afiliaþi cã
perioada de transfer aprobatã de Comitetul Executiv al FRF pentru
perioada de iarnã, este 23 ianuarie 2018 – 19 februarie 2018, iar
campionatele se vor relua dupã urmãtorul calendar:
Liga 2 Casa Pariurilor - 24 Februarie 2018
Liga 3 - 3 Martie 2018
Juniori Elitã U19 - 10 Martie 2018
Juniori Elitã U17 - 10 Martie 2018
Juniori U19 Naþional - 10 Martie 2018
Juniori U17 Naþional - 10 Martie 2018.
Sursa: frf.ro

au aºezat-o ca adult, ca ºi campion. Una este de tip uman, s-a
cãsãtorit, un eveniment fericit
pentru cã ºi-a legalizat relaþia
veche cu actualul soþ (n.r. - luptãtorul ªtefan Gheorghiþã). Iar a
doua experienþã a fost cea de
spectator avizat al competiþiilor
internaþionale de judo. Lucru
care a convins-o în mod clar cã
se poate califica în continuare
pentru marea performanþã. Am
avut multe discuþii cu ea în care
am lãsat-o sã se lãmureascã
singurã asupra potenþialului ei de

judoka actual ºi viitor. Iar faptul
cã a luat decizia de a reveni în
competiþii e o mare bucurie, nu
doar pentru mine, ci pentru întreg

judoul românesc ºi miºcarea
olimpicã din România”, a spus
Guºã pentru agenþia de presã
amintitã.
Nãscutã la Lugoj, în 18 iulie
1986, Corina Cãprioriu este una
dintre cele mai bune judoka române din ultimii ani, ea câºtigând
de-a lungul carierei sale o medalie de argint la Jocurile Olimpice (2012), un argint (2015) ºi
un bronz (2011) la Campionatele
Mondiale ºi un aur (2010) ºi un
bronz (2011) la Campionatele
Europene. Ea îºi anunþase retragerea din activitate dupã Jocurile
Olimpice de la Rio de Janeiro din
2016.

Douã victorii ºi o înfrângere la turneul de la Râmnicu
Vâlcea pentru junioarele III de la CSM Ploieºti

Junioarele 3 ale CSM Ploieºti au încheiat anul 2017 în
forþã, participând la cel de-al
doilea turneu al iernii, susþinând, gãzduit de Rm. Vâlcea.
Handbalistele pregãtite de
Robert Comendant s-au întors
cu un bilanþ pozitiv, douã victorii ºi o singurã înfrângere,
menþinându-se astfel pe poziþia
a 5-a a clasamentului seriei.
CSM Ploieºti a început cu victoria obþinutã în faþa CSª Sibiu,
cu 21-17 (9-9), apoi a pierdut
disputa cu CSM Fãgãraº, 26-

32 (12-13), pentru ca în ultima
partidã sã se impunã cu în faþa

formaþiei LPS Viitorul Piteºti cu
25-16 (15-7).

Lotul de jucãtoare folosit
de Robert Comendant la
Râmnicu Vâlcea a fost urmãtorul: Andreea Floroiu, Mihaela
Neagu (portari), Daria Manolache, Daria Sicaru, Bianca Andronache, Cornelia Podãrescu,
Maria Radu, Eliza Lãcuºteanu,
Anne-Marie Gheorghe, Maria
Radu, Livia Boticã, Daria Grãdiºteanu, Carla Profirescu,
Nicola Jianu, Denisa Anghel ºi
Bianca Popescu (jucãtoare de
câmp).
Mihail Marinescu

Mircea Dridea a primit Premiul
de Excelenþã la Gala AFAN
Fosta mare glorie a echipei de fotbal Petrolul Ploieºti, Mircea Dridea,
a primit Premiul de excelenþã în cadrul Galei Asociaþiei Fotbaliºtilor Amatori
ºi Nonamatori din România (AFAN). În cadrul evenimentului, care a avut
loc, duminicã seara, la Hotelul Intercontinental din Capitalã, fotbalistul
formaþiei FCSB, Constantin Budescu, a fost desemnat jucãtorul anului
2017. Dupã cum se ºtie, Budescu a evoluat ºi la Petrolul Ploieºti, în Liga a
doua, dar ºi la Astra Ploieºti (actualã Astra Giurgiu).

În cadrul galei sindicatului fotbaliºtilor din România, aflatã la a cincea
ediþie, premiile au fost acordate în urma voturilor jucãtorilor ºi antrenorilor
care activeazã în primele trei eºaloane. Ca un element inedit, la aceastã
ediþie nu au mai fost acordate premii individuale pentru jucãtori pe fiecare
post din echipã, ci s-a votat “11-le ideal” al anului 2017. Acesta este
urmãtorul: Florin Niþã, Mihai Bãlaºa, Bogdan Þîru, Cristian Ganea, Romario
Benzar, Constantin Budescu, Mihai Pintilii, Filipe Teixeira, Denis Alibec,
Harlem Gnohere ºi Alexandru Bãluþã. Cel mai bun antrenor al anului 2017
a fost desemnat tehnicianul formaþiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, iar titlul
de cel mai bun conducãtor de club l-a primit Valeriu Argãsealã, preºedintele
Consiliului de Administraþie FCSB.
Au mai fost acordate urmãtoarele premii:
Cel mai bun tânãr jucãtor – Dennis Man;
Cel mai bun jucãtor strãin din România – Filipe Teixeira;
Cea mai bunã jucãtoare de fotbal – Andreea Voicu;
Cel mai bun jucãtor de futsal – Savio Valadares;
Cel mai bun arbitru – Ovidiu Haþegan;
Premiu pentru întreaga carierã fotbalisticã – Ianis Zicu;
Premiu pentru întreaga carierã fotbalisticã – Marius Niculae;
Premiu pentru întreaga carierã fotbalisticã – Florin Lovin.

Mihail Marinescu

Pregãtiri pentru România a câºtigat Trofeul Carpaþi la handbal masculin
Cupa Mondialã de juniori

Patinaj

Începând de pe 4 ianuarie a.c., patru sportivi din cadrul secþiei de
patinaj vitezã a CSM Ploieºti, însoþiþi de antrenorul Marius Bãcilã,
participã, la Inzell (Germania), la un stagiu de pregãtire al lotului naþional
de juniori. Cantonamentul se întinde pânã pe data de 28 ianuarie,
urmând sã se finalizeze, în intervalul 25-28, cu participarea la Cupa

Mondialã de patinaj vitezã pentru juniori.
Dintre cei patru, doar Rãzvan Militaru, Nicole Constantinescu ºi
Andreea Nãstãsache vor lua parte la întrecerea ce va avea loc la
Innsbruck (Austria), Eduard Niþu fiind junior mic ºi nefiind înscris în
competiþie. Întreaga acþiune se desfãºoarã cu susþinerea exclusivã a
Federaþiei Române de Patinaj. Lotul naþional de juniori nu are un
coordonator, sportivii fiind însoþiþi de proprii antrenori de la club. (M.M.)

Echipa naþionalã de handbal masculin a României a izbutit sã câºtige Trofeul Carpaþi, dupã o finalã jucatã în faþa naþionalei Portugaliei, sâmbãtã, 6 ianuarie, în Sala Sporturilor din Cãlãraºi.
Tricolorii au învins cu 26-23
(15-10) într-o confruntare în care nu le-au dat nicio ºansã adversarilor în a se impune. Doar în
prima reprizã, dupã un 12-6,
portughezii au avut o revenire
mai importantã, apropiindu-se
la douã goluri, dar asta ºi din pricina jucãtorilor români, care nu
au mai înscris cam opt minute.
Spre finalul primei reprize, România ºi-a regãsit cadenþa ºi a
intrat la cabine în avantaj clar,
15-10.
Dupã pauzã, avantajul avea sã fie ºi mai clar în favoarea
tricolorilor, care au avut ºi 2012. Pentru frumuseþea finalei,

oaspeþii nu au depus armele ºi sau mai apropiat la 3 goluri 2320, însã nu erau semne cã s-ar
putea rãsturna situaþia pe tabelã.
Pentru România au marcat:
Alex ªimicu 5 goluri, Demis Grigoraº 5, Dan Racoþea 3, Javier
Humet 3, Adrian Rotaru 2, Gabriel
Bujor 2, Nicuºor Negru 2, Roland
Thalmaier 2, Cristian Fenici 1,

Dragoº Soare 1.
Golurile portughezilor au
fost înscrise de Fabio Magalhaes
4, Joao Ferraz 3, Diogo Branquinho 3, Daymaro Salina 3, Rui Silva
2, Gilberto Duarte 2, Pedro
Portela 2, Carlos Martins 1, Sergio Barros 1, Miguel Batista 1,
Alexis Borges 1.
În semifinale, România a

învins Bahrainul cu scorul de 2920 (11-13). În finala micã a Trofeului Carpaþi, Bahrainul a învins
Tunisia cu 25-24 (13-13).
Competiþia de la Cãlãraºi a
fost ultima verificare a echipei
României înaintea participãrii în
preliminariile CM 2019.
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