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Ouãle, untul ºi fructele proaspete
sunt mãrfurile alimentare care s-au
scumpit cel mai mult în decembrie
2017 faþã de luna anterioarã din ace-
laºi an, în timp ce, în categoria de mãr-
furi nealimentare, cele mai importante
creºteri de preþuri au fost consemna-
te în cazul combustibililor, relevã date-
le Institutului Naþional de Statisticã
(INS), publicate vineri.

Astfel, ouãle s-au scumpit în de-
cembrie 2017, comparativ cu luna
precedentã, cu 6,72%, ºi cu 43,19%
raportat la decembrie 2016, untul cu
2,65% (+22,77% faþã de decembrie

2016), ºi fructele proaspete cu 1,32%
(+11,06% faþã de decembrie 2016).
De asemenea, preþul legumelor ºi
conservelor de legume a crescut cu
1,54%, iar cel al cartofilor cu 1,32%.

Pe segmentul mãrfurilor neali-
mentare, preþul combustibililor a urcat
în decembrie 2017 cu 1,02% rapor-
tat la luna precedentã ºi cu 5,85%
faþã de decembrie 2016, cel al frigi-
derelor ºi congelatoarelor cu 0,75%,
al maºinilor de spãlat ºi buteliilor cu
0,73%, iar cel al tutunului ºi þigãrilor
cu 0,24% (+5,52% faþã decembrie
2016).

INS: Preþurile la ouã, unt, fructe proaspete ºi combustibili
au crescut cel mai mult în decembrie 2017

În sectorul de servicii, creºteri mai
semnificative au fost consemnate în
decembrie 2017 în cazul biletelor de
avion, cu 2,04% faþã de noiembrie
2017 ºi cu 23,29% comparativ cu
decembrie 2016, al abonamentelor
auto, cu 0,74%, la transportul interur-
ban, cu 0,72%, al restaurantelor, ca-
fenelelor ºi cantinelor, cu 0,52%, al
confecþionãrii ºi reparãrii de îmbrãcã-
minte ºi încãlþãminte, cu 0,48%, ºi la
serviciile de apã, canal ºi salubritate,
cu 0,32%.

 (continuare în pagina 4)
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INS: Preþurile la ouã,
unt, fructe proaspete
ºi combustibili
au crescut cel mai mult
în decembrie 2017

Colaborare între Inspectoratul
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19,8 milioane euro pentru
dotarea spitalelor cu echipamente
de imagisticã
Printre unitãþile medicale care sunt
incluse în program se numãrã ºi
Spitalul Judeþean Ploieºti

În contextul avertizãrii meteorologice, pentru o cãlãtorie în siguranþã,
poliþiºtii prahoveni vã recomandã:

-Pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaþie pe fondul con-
diþiilor meteorologice nefavorabile, poliþiºtii le recomandã conducãtorilor
auto sã se intereseze cu privi-
re la starea meteorologicã de
pe traseul pe care urmeazã
sã îl parcurgã ºi sã îºi echi-
peze autovehiculul cores-
punzãtor.

 -De asemenea, pe timpul
cãlãtoriei cu autovehiculul, le
recomandãm ºoferilor sã cir-
cule cu vitezã redusã, adap-
tatã condiþiilor meteo-rutiere, sã pãstreze distanþa de siguranþã în mers,
pentru a putea opri în siguranþã ºi sã nu se angajeze în efectuarea unor
manevre riscante în trafic.

Conduceþi cu atenþie pe timp de ninsoare!

(continuare în pagina 3)

Un bãrbat din comuna prahovea-
nã Filipeºtii de Pãdure ºi-a pus capãt
vieþii printr-un gest demn de filmele
cu samurai. Omul ºi-a tãiat gâtul cu
un cuþit, iar tot acest spectacol ma-
cabru l-a interpretat în dreptul mor-
mânului soacrei sale. Constantin
Bucuroiu (61 de ani) ameninþase de
mai multe ori cã se sinucide, dar
nimeni nu l-a luat în serios, pentru cã
în localitate era cunoscut ca un
împãtimit al alcoolului.

Tragedia s-a întâmplat vineri, 12
decembrie, în jurul orelor 16.00, în
cimitirul baptist din comuna Filipeºtii
de Pãdure. Cadavrul bãrbatului a fost
descoperit într-o baltã de sânge,
deasupra unui mormânt, de cãtre o
persoanã care venise sã aducã flori
la cimitir. Ulterior s-a dovedit cã locul
de veci unde a fost gãsit corpul neîn-

sufleþit al sinucigaºului aparþinea
soacrei sale, însã nimeni nu a putut
înþelege ce l-a determinat pe bãrbatul
din Filipeºti sã meargã în acel loc
pentru a-ºi pune capãt vieþii.

În urma anchetei, poliþiºtii din co-
munã au gãsit lângã cadavru ºi un
cuþit de bucãtãrie cu care omul ºi-a
tãiat gâtul. Cei care l-au cunoscut pe
Constantin Bucuroiu spun cã acesta
ameninþase de mai multe ori cã s-a
sãturat de viaþa pe care o ducea ºi
ca are de gând sã se sinucidã. Bãr-
batul era cunoscut drept un consu-
mator de alcool, iar de puþin timp soþia
sa îl anunþase cã se pregãteºte de
divorþ.

Potrivit Biroului de Presã al IJP
Prahova, în cauzã a fost deschis un
dosar de cercetare penalã pentru
omor din culpã. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Un bãrbat din Filipeºtii
de Pãdure ºi-a tãiat

gâtul în faþa mormântului
soacrei sale

Povestea alpinistului care a urcat
pe cei mai înalþi munþi din lume, dar
a murit într-o avalanºã din Bucegi

Amãnunte în
pagina 3
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Cererile de platã pentru acorda-
rea ajutorului pentru motorina achi-
ziþionatã ºi utilizatã în agriculturã în
perioada 1 octombrie - 31 decembrie
2017 se pot depune pânã la data de
31 ianuarie 2018, inclusiv, informea-
zã Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA), într-un co-
municat de presã transmis, joi,
AGERPRES.

Potrivit sursei citate, cererile se
depun la Centrele Judeþene ale APIA,
respectiv al municipiului Bucureºti, de
cãtre administratorul/reprezentantul
legal sau împuternicitul acestuia, caz
în care împuternicirea este emisã de
administratorul/reprezentantul legal
ºi este însoþitã de copia actului de
identitate al persoanei împuternicite.

Ajutorul de stat se acordã sub

formã de rambursare a diferenþei
dintre rata accizei standard ºi rata
accizei reduse (stabilitã la 21 de
euro/1.000 litri) pentru motorina utili-
zatã la efectuarea lucrãrilor me-
canizate în agriculturã a cãrui valoare
unitarã este de 1,7385 lei/litru.

Toate cererile de platã trebuie
însoþite de o serie de documente ce
pot fi consultate pe pagina de internet
a APIA. Documentele depuse în copie
vor fi certificate pentru conformitate
cu originalul de cãtre solicitantul spriji-
nului, însuºite prin semnãturã, ºi vor
purta sintagma ‘Conform cu origi-
nalul’. APIA a achitat, în decembrie
2017, peste 177 de milioane de lei
pentru acciza la motorina utilizatã în
agriculturã în T3 (perioada 1 iulie -
30 septembrie 2017).

Autoritatea de Management pentru Programul Ope-
raþional Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte
de finanþare, în valoare totalã de aproximativ 93,7 milioane
euro, în cadrul apelului de proiecte de tip non-competitiv
România Start-Up Nation, potrivit unui comunicat al
Ministerului Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei Publice
ºi Fondurilor Europene (MDRAPFE) remis, joi, AGERPRES.

„Prin aceste proiecte, al cãror beneficiar este Minis-
terul pentru Mediul de Afaceri, sprijinim întreprinderile sã
se dezvolte ºi sã creeze locuri de muncã în România.

Estimãm cã, dupã finalizarea activitãþilor, minimum 2.100
de microîntreprinderi ºi întreprinderi mici ºi mijlocii vor
beneficia de sprijin, fiind create ºi menþinute minimum
4.200 de locuri de muncã”, a declarat Marius Nica,
ministrul delegat pentru Fonduri Europene.

Activitãþile finanþate, derulate de Ministerul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat (MMACA),
cuprind selecþia planurilor de afaceri depuse de
antreprenori, susþinerea implementãrii planurilor de
afaceri ºi monitorizarea acestora în perioada de
sustenabilitate.

„Proiectele încurajeazã antreprenoriatul ºi ocuparea
pe cont propriu, prin susþinerea dezvoltãrii de între-
prinderi cu profil non-agricol din zona urbanã. Beneficiarii
finali ai finanþãrilor sunt microîntreprinderi sau între-
prinderi mici ºi mijlocii (persoane juridice) cu profil non-
agricol, din zonele urbane, cu mai puþin de un an de
funcþionare, selectate pentru finanþare din ajutorul de
minimis conform metodologiei prezentate în proiect, care
activeazã într-una dintre cele ºapte regiuni de dezvoltare
mai puþin dezvoltate”, menþioneazã sursa citatã.

Start-Up Nation România este un program cu finan-
þare dualã, europeanã ºi naþionalã, prin care se oferã
pânã la 200.000 de lei (44.000 euro) unor firme nou-
înfiinþate, beneficiarii putând fi persoane juridice (societãþi
comerciale) care aplicã direct în program.

Cererile de platã pentru acordarea
ajutorului de stat privind acciza la motorinã

utilizatã se depun pânã pe 31 ianuarie

Autoritatea de Management
pentru Programul Operaþional
Capital Uman a semnat trei
contracte de finanþare de

93,7 milioane euro
privind Start-Up Nation

Agenþia Judeþeanã penturu Ocu-
para Forþei de Muncã Prahova anunþã
cã sunt disponibile 300 locuri de
muncã în domeniul agricol (recoltare
zmeurã) în Portugalia, prin interme-
diul Reþelei EURES.

Selecþia candidaþilor se va desfã-
ºura în douã localitãþi din þarã, înce-
pând cu ora 9.00:

La Roman (judetul Neamþ) - 17
ianuarie 2018 - Complex Brãduþul, Bu-
levardul Republicii nr.46, lângã Liceul
Tehnologic „Vasile Sav” (fostul Liceu
nr.2); La Brãila (judetul Brãila) – 19
ianuarie 2018 - Regal Events Ballroom
(fostul Club Progresul), Bulevardul
Independenþei nr.282 (cu intrare din
strada Galaþi).

Durata contractului este  de apro-
ximativ 3 luni, iar timpul de lucru este
de 40 de ore/sãptãmâna, cu posibilita-
tea ca, în timpul campaniei, în funcþie
de productþe, sã se efectueze ore su-
plimentare.

Data estimatã de angajare: sfâr-
ºitul lunii februarie/începutul lunii
martie 2018.

Cerinþe: sunt solicitate persoane
fãrã cazier, apte pentru munca la
câmp, avantaj pentru persoanele cu
experienþã în agriculturã, cu experie-
nþã în recoltarea zmeurei sau în mun-
ca în sere.

Beneficii: angajatorul asigurã ca-
zare contra cost – 2 euro/zi. Angajato-
rul oferã plata în avans a drumului
pânã în Portugalia, iar suma aferentã
deplasãrii se va deduce din primele
salarii.

Salariul de bazã pentru culegãtorii
de zmeurã fãrã ore suplimentare /

cu ore suplimentare: 603 euro brut/
lunã / 1.199 euro brut/lunã.

Una dintre companiile angajatoa-
re, JBI Group – Nuvem Maravilha,
Lda., plãteºte 4,52 euro/zi lucratoare,
pentru alocaþia de hranã, platã efec-
tuatã la sfârºitul lunii, împreunã cu
salariul.

Constituie avantaj dacã cei inte-
resaþi cunosc una dintre limbile strãi-
ne: limba englezã/spaniolã/portu-
ghezã, dar nu este obligatoriu.

Persoanele cu domiciliul în jude-
þul Prahova, care corespund cerin-
þelor posturilor oferite, trebuie sã se
adreseze consilierului EURES din ca-
drul Agenþiei Judeþene pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã Prahova, telefon
0244/577380, pentru a fi înregistra-
te în baza de date pentru munca în
strãinatate. Înscrierea se realizeazã
pe baza urmãtoarelor documente:
copie CI/BI; adeverinþã medicalã (apt
pentru munca în strãinatate); CV
EUROPASS în limba românã. La se-
lecþie vor putea participa doar persoa-
nele preselectate (persoane care au
aplicat pentru acest loc de muncã ºi
care s-au înregistrat în baza de date
a A.J.O.F.M.

Prahova, compartiment EURES,
ca persoane aflate în cãutarea unui
loc de muncã în strãinãtate).

Cei care nu au reuºit sã-ºi depu-
nã dosarul de înscrire pânã pe 16 ia-
nuarie (pentru participarea la selecþia
de la Roman), mai au o ºansã ºi pe
18 ianuarie, ei putând sã participe la
selecþia de la Braila.

Se cautã recoltatori de
zmeurã pentru Portugalia

Mihail Marinescu

Dupã o vizitã efectuatã în Ucraina,
Liviu Pop, ministrul Educaþiei Naþionale,
a susþinut o conferinþã de presã în care
a spus, printre altele, cã România nu îºi
poate permite sã aibã români care sã
nu pot sã studieze în limba românã ºi cã
de aceea doreºte sã introducã exa-
menul de Bacalaureat pentru românii
de pretutindeni.

„Joi (11 ianuarie) am fost alãturi de
Ministrul de Externe în Ucraina, acolo
unde câteva zeci de mii de copii sunt
afectaþi de noua lege a Educaþiei. Sunt
românii noºtri de acolo. Lucrurile nu stau
chiar aºa cum au fost prezentate de par-
tea ucraineanã, discuþia fost foarte bu-
nã, le-am înaintat protocolul pe care Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale din Româ-
nia vrea sã-l semneze cu Ministerul
Educaþiei Naþionale din Ucraina, ple-
când de la douã elemente clare, lãsând
evident la o parte articolul ºapte din legea
lor. Unu - niciun drept pe care astãzi ro-
mânii noºtri de acolo îl au sã nu fie în-
cãlcat ºi, doi - lucruri suplimentare pe
care Guvernul României, prin Ministerul
Educaþiei Naþionale le aduce cãtre

românii noºtri de acolo. Protocolul am
vrea sã-l semnãm pânã cel târziu în luna
martie, pentru cã dacã nu se semneazã
pânã în luna martie înseamnã cã partea
ucraineanã într-adevãr vrea sã facã
desfiinþarea învãþãmântului în  limba
românã”, a declarat ministrul Pop, citat
de www. tribuna.ro.

În protocolul înaintat autoritãþilor
din Ucraina, în timpul vizitei oficiale, mi-
nisterul Educaþiei a prevãzut o serie de
elemente suplimentare pe care auto-
ritãþile române vor sã le ducã în Ucraina
pentru susþinerea învãþãmântul ro-
mânesc.

„Am pus în protocol ca anual sã
formãm 100 de profesori în aºa fel încât
sã fim siguri cã avem resursã umanã
pregãtitã. Am pus posiblitatea ca Ro-
mânia sã asigure manualele pentru ro-
mânii din Ucraina ºi din toate zonele în
care avem români. Protocolul a fost vizat
de Guvernul României, în aºa fel încât
pânã la martie sã îl semnãm. De ce este
important semnãm acest protocol,
lãsând la o parte acordul cadru pe care-
l avem e cu Ucraina, pentru cã urmeazã

în Parlament sã se introducã legea se-
cundarã a învãþãmântului, iar dacã noi
nu avem acest protocol, nu avem nicio
garanþie cã în proiectul legii secundare
vor fi prinse acele lucruri care ne intere-
seazã pe noi vizavi de educaþia români-
lor de pretutindeni”, a explicat Liviu Pop.

Totodatã, dupã vizita efectuatã în
Ucrania ºi dupã o serie de discuþii pe
care le-a avut cu autoritãþile locale, minis-
trul Liviu Pop a declarat  cã va veni cu un
proiect de completare a Legii Învãþã-
mântului prin introducerea unui examen
de bacalaureat al românilor de pretu-
tindeni.

„O sã fac aceastã propunere cãtre
coaliþia de guvernare, sã venim cu o pro-
punere de completare a Legii Educaþiei
naþionale române în sensul în care cred
cã pentru aceºti etnici români trebuie
sã gãsim o variantã de bacalaureat a
românilor de pretutindeni, pentru cã nu
vã ascund cã sentimentul meu este
acela cã se încearcã în Ucraina limitarea
accesului la învãþãmântul universitar în
limba românã ºi nu cred cã putem, ca
þarã, sã ne permitem sã avem români
care sã nu aibã dreptul sã studieze în
limba românã. Este doar o intenþie
deocamdatã pe care o voi discuta cu
colegii din PSD ºi apoi o vom propune la
nivelul coaliþiei ºi vom veni cu un proiect
de completare a legii educaþiei naþio-
nale”, a mai spus Pop.

Mihail Marinescu

În perioada 8-12 ianuarie a.c., SC Servicii de Gospodãrire
Urbanã SRL a efectuat o serie de lucrãri pe domeniul public.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri de corecþie la arborii de pe
domeniul public ºi privat al municipiului în ordinea depunerii
cererilor ºi verificãrii în teren, în conformitate cu legislaþia în
vigoare (tãieri de corecþie ºi toaletãri: circa 100; doborâri: circa
50), în zonele: Petrolului, Deltei, Pictor Rosenthal, Republicii,
Secelenilor, Lãcrãmioarei, B-dul Republicii, Cumpãtului, Nalbei,
Elena Doamna, Anotimpului.

2.Lucrãri de întreþinere executate pe spaþiile verzi (parcuri,
grãdini publice, aliniamente, peluze): strâns ºi încãrcat gunoi ºi
crengi, golit coºuri de gunoi, curãþenie-(strâns gunoi menajer,
pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.), îndepãrtat resturi vegetale,
plantãri material dendro-floricol de sezon.

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

3 Lucrãri cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, între-
þinerea aleilor prin curãþenie zilnicã ºi transport gunoi, întreþinere
curãþenie capelã, grupuri sanitare ºi clãdiri administrative,
monitorizare ºi intervenþii utilitãþi ori de câte ori a fost necesar,
program zilnic îndepãrtare vegetaþie crescutã în exces din incinta
cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public: reparaþii garduri Zona Vest,
Nord; vopsit locuri de joacã str. Cameliei; transportat cãsuþe la
sediul societãþii; montat panouri de gard - Cimitir Bolovani ºi
Viiºoara; reparaþii leagãne; reparaþii motounelte; constatãri
cimitire ºi zone verzi; montat leagãne diverse locaþii; debranºat
scenã + cãsuþã Moº Crãciun; reparaþii birou aprovizionare sediul
societãþii; curãþat þeava metalicã - fântâna Gara de Sud;  vopsit

Ministrul Educaþiei cautã soluþii
pentru ca românii din Ucraina sã studieze

ºi sã dea examene în limba românã

locuri de joacã str. Cameliei; montat leagãne 9 Mai; montat
rigle bãnci str. Criºan; demontat motor electric ºi pompa de
pe ºasiu pentru estimare/constatare stare de uzurã – fântânã
Gara de Sud; alimentare cu energie electricã Târg Bunãtãþi -
Parc Toma Socolescu; reparat aeroterme – serã; constatare
defecþiuni reþea de iluminat parcare supra-teranã Cuza Vodã;
constatare în urma unor sesizãri (Parc Modern + Cirezari +
Libertãþii); curãþat 12 duze tip lebãdã - fântâna artezianã
Gara de Sud; demontat gard zona Catedralã; confecþionat
rame leagãn ºi montat leagãne în diferite zone; evacuat apã
din vasele tampon - fântâna artezianã Gral Medical; demontat
elemente iluminat ornamental.

Activitatea SGU Ploieºti
în perioada 8-12 ianuarie a.c.
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(urmare din pagina 1)
 -În situaþia conducerii

autovehiculelor pe timp nin-
soare sau ploaie, este nece-
sarã utilizarea luminilor de
întâlnire ºi pe timpul zilei,
pentru toate categoriile
de drumuri, precum ºi a
celor de ceaþã, în cazul
apariþiei acestui feno-
men. Atunci când vizibi-
litatea în oglinzile retro-
vizoare ale autovehicu-
lului este redusã, folosirea
luminilor de cãtre ceilalþi
conducãtori auto reduce
riscul producerii unor ac-
cidente pe fondul neasigurãrii
la schimbarea direcþiei de
mers.

-Totodatã, le recomandãm
pãstrarea unei distanþe mai
mari faþã de autovehiculele
care circulã în faþã, precum ºi
evitarea acþionãrii bruºte a
mecanismului de direcþie ºi a
sistemului de frânare al au-
tovehiculului, pentru evitarea
acvaplanãrii sau derapajelor

necontrolate.
 -Conducãtorii auto sunt

obligaþi sã îºi echipeze auto-
vehiculele cu anvelope de iar-
nã atunci cãnd circulã pe dru-

muri acoperite cu zãpadã,
gheaþã sau polei.

 -Asiguraþi-vã cã instalaþiile
de degivrare ºi dezaburire ale
autovehiculului funcþioneazã
în parametri. Pe timpul depla-
sãrii atât parbrizul cât ºi gea-
murile laterale ale autovehi-
culului trebuie menþinute cu-
rate pentru o mai bunã vizi-
bilitate.

 -În cazul rãmânerii în pa-

Conduceþi cu atenþie pe timp de ninsoare!

cea care l-a înghiþit pe alpinist, cãutãrile fiind
mult îngreunate.

Pânã la închiderea ediþiei, salvamontiºtii din
Bucegi nu au reuºit sã gãseascã trupul
neînsufleþit al tânãrului din Bucureºti.

Luni dimineaþã, la Buºteni a început o nouã
misiune de cãutare, de data aceasta cu forþe
suplimentare. Au fost aduºi câini special
antrenaþi pentru gãsirea victimelor surprinse de
avalanºã. Sunt doi câini aduºi de la Serviciul
Salvamont Argeº, însoþiþi de Ion Sãnduloiu, ºeful
echipei de salvamontiºti din acest judeþ.
Cãutãrile sunt extreme de dificile ºi asta pentru
cã în continuare existã risc crescut de avalanºã.

Duminicã, la Buºteni a fost adusã o dronã
performantã cu ajutorul cãreia s-a filmat zona
de la înãlþime. Aºa s-a putut observa faptul cã
exact deasupra zonei unde sondeazã salvatorii
se aflã mai multe blocuri de zãpadã îngheþatã
care stau sã cadã. Salvamontiºtii din Buºteni
spun cã la baza prãpastiei, stratul de zãpadã

are între un metru ºi jumãtate ºi patru metri
grosime, dupã ce în ultimele douã zile s-au produs
douã avalanºe succesiv.

(D.F.)

Daniel Rusu (30 de ani), alpinistul din
Bucureºti, surprins sâmbãtã de o avalanºã în
Bucegi, era un sportiv experimentat, participase
la mai multe expediþii în munþi mai înalþi de
6000 de metri printre care vârful Khan Tengri
din Asia, al doilea cel mai înalt din lume. Tânãrul
se cãsãtorise de curând, iar petrecerea de nuntã
a fost organizatã în vara anului trecut. O
greºealã l-a costat viaþa, iar faptul cã se afla la o
altitudine de doar 1700 de metri, ceea ce pentru
un alpinist atât de experimentat era “floare la
ureche”, nu a contat în faþa maldãrului de

Povestea alpinistului care a urcat
pe cei mai înalþi munþi din lume,
dar a murit într-o avalanºã din Bucegi

zãpadã care s-a prãbuºit odatã cu Daniel.
Daniel Rusu era unul dintre cei mai expe-

rimentaþi alpiniºti din România. În 2013 a a
participat la o expediþie în Asia unde escaladat
vârful Khan Tengri, dar ºi în Tajikistan, unde a
urcat pe  Ismoil Somoni, cel mai înalt munte
din aceastã þarã.

„Partea cardiacã trebuie sã fie foarte bine
pusã la punct pentru cã acolo inima trece prin
niºte presiuni foarte mari...Ai nevoie de un suport
logistic impresionant. (...). O chestie care acasã
poate pãrea neimportantã, când ajungi la 6000

de metri, se poate dovedi decisivã”, a declarat,
pentru Digi24, Daniel, la întoarcerea în România
a celei mai tinere echipe de alpiniºti români care
a urcat pe Everest.

Sâmbãtã, când Daniel a fost surprins de
avalanºã pe Valea Coºtilei din Bucegi, alpinistul
se afla la o altitudine de puþin peste 1700 de
metri. Ar fi fãcut o greºealã banalã, un pas greºit
de neiertat pe munte, el fiind cel care a dislocat
un bloc de zãpadã îngheþatã care a declanºat
avalanºa, iar zãpada l-a tras în prãpastie mai
bine de 500 de metri.

Alpiniºtii cu experienþã învaþã tehnici speciale
prin care se pot salva singuri dintr-o avalanºã,
iar despre Daniel nu se poate spune cã nu era
un profesionist sau neechipat corespunzãtor.

Cel mai probabil, spun prietenii care l-au însoþit
în ultima lui escaladã pe munte, s-ar fi lovit la
cap sau în piept, iar asta l-a fãcut sã-ºi piardã
conºtienþa, deºi avea cascã de protecþie în cap.
Din pãcate, aceasta nu i-a putut salva viaþa, fiind
gãsitã sfãrâmatã în urma cãutãrilor ce au urmat
tragediei. Pãrþi din echipamentul lui Daniel au
fost gãsite încã din ziua accidentului. Atunci,
prietenii sãi care l-au însoþit pe munte au coborât
imediat dupã avalanºã în vale unde au dat
peste rucsac, mãnuºi, pioleþi ºi bucãþi din cascã.
Duminicã, salvamontiºtii au mai gãsit câteva
resturi din casca de protecþie, fesul ºi bucãþi
din haine, dar nici urmã de trupul bãrbatului.
Asta însemnând cã Daniel n-a mai avut nicio
ºansã în faþa maldãrului de zãpadã îngheþatã,
care, cel mai probabil l-a sufocat ºi apoi l-a
astupat complet.

Luni a fost cea de-a treia zi de cãutãri, iar la
acþiune au participat ºi salvamontiºti din Argeº
ºi Gorj care au venit la Buºteni cu doi câini
special antrenaþi sã gãseascã victime surprinse
de avalanºã. În paralel, salvamontiºtii din Sinaia,
Azuga ºi Buºteni au sondat zãpada în strat gros
de peste patru metri pe alocuri, cu niºte tije
speciale. Când au simþit suprafaþã moale în vârful
suliþei, salvatorii au sãpat cu lopeþile, dar nu au
reuºit sã gãseascã nimic. De altfel, orice urmã
care ar fi putut fi lãsatã de Daniel în timpul
cãderii a fost astupatã de cea de-a doua
avalanºã care s-a produs la puþin timp dupã

nã, triunghiurile de presemna-
lizare trebuie aºezate la o dis-
tanþã mai mare de autovehicul,
decât în condiþii normale.

-În condiþiile unui trafic
aglomerat, precipitaþiile
pot determina apariþia u-
nor blocaje rutiere tempo-
rare. Pãstraþi-vã calmul,
nu uitaþi de politeþea ru-
tierã ºi nu blocaþi inter-
secþiile! Nu vã angajaþi în
depãºirea de autovehi-
cule fãrã a avea o bunã
vizibilitate ºi faceþi fiecare
manevrã în trafic, numai
dupã o temeinicã asigu-

rare.
-Pietonii sunt rugaþi sã îºi

ia toate mãsuri de precauþie
pentru a fi siguri cã sunt obser-
vaþi în trafic de cãtre ºoferi.
Totodatã, îi sfãtuim sã circule
numai pe trotuare, traversarea
strãzii sã o facã pe la locurile
marcate, la culoarea verde a
semaforului electric ºi numai
dupã ce sunt siguri cã intenþia
lor de a traversa a fost observa-
tã de cãtre ºoferi!
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(urmare din pagina 1)
Pe de altã parte, cele mai mari

scãderi de preþuri au fost consemnate
la citrice ºi alte fructe meridionale (-
4,37%), zahãr (-1,13%) ºi ulei (-0,29%).

Pe total mãrfuri alimentare, pre-
þurile au crescut cu 0,44%, în decem-
brie 2017 faþã de luna precedentã,
iar cele nealimentare au urcat cu
0,28%. Totodatã, la servicii, tarifele au
crescut cu 0,21%.

În decembrie 2017, rata anualã
a inflaþiei a urcat la 3,3%, de la 3,23%
în noiembrie, pe fondul scumpirii mãr-
furilor alimentare cu 0,44% ºi a celor
nealimentare cu 0,28%, potrivit da-
telor Institutului Naþional de Statisticã
publicate vineri.

“Rata medie a preþurilor de con-
sum în ultimele 12 luni ((ianuarie 2017
- decembrie 2017) faþã de prece-
dentele 12 luni (ianuarie 2016 - de-

Numãrul persoanelor fizice cu
restanþe mai mari de 30 de zile la
bãnci ºi instituþii financiare nebancare
a scãzut cu 0,39% în noiembrie, com-
parativ cu luna precedentã, ajun-
gând la 666.381, reiese din cele mai
recente date ale Bãncii Naþionale a
României (BNR). Aceste persoane a-
veau restanþe în valoare de peste 7,69
miliarde de lei. Cea mai mare parte a
sumei era în lei ºi euro, respectiv 3,07
miliarde în lei ºi echivalentul a 3,17
miliarde lei în euro. În funcþie de cate-
goria de întârziere, cea mai mare va-
loare corespunde termenului de pes-
te 90 de zile, cu 4,51 miliarde lei.

Rata creditelor neperformante a
scãzut la 7,31% în noiembrie, respec-
tiv cu 0,33 puncte procentuale com-
parativ cu luna precedentã, ºi cu 2,59
p.p. în raport cu luna similarã din
2016. Liviu Voinea, viceguvernatorul
BNR, declara, la începutul anului
trecut, cã Banca Centralã ºi-a propus

o þintã de 6% a creditelor neperfor-
mante în acest an. “Creditele neperfor-
mante au continuat sã se reducã. În
acest an existã þinta de 6% cu
creditele neperformante, adicã de a
ajunge la media europeanã. Suntem,
în schimb, peste media europeanã
în ceea ce priveºte gradul de acoperi-
re cu provizioane a acestor credite.
Din perspectiva bugetului, România
nu ar trebui sã foloseascã bani pub-
lici pentru sectorul bancar în aceºti
ani, începând cu 2009”, a spus
Voinea.

Oamenii de afaceri considerã cã economia
româneascã se va tempera semnificativ în acest
an, jumãtate dintre ei aºteptându-se la o creºtere
a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar
realizat de KeysFin ºi remis, joi, AGERPRES.

„Oamenii de afaceri privesc cu un optimism
temperat ºi chiar cu unele semne de îngrijorare
evoluþia realã a economiei în acest an. Inflaþia,
deprecierea leului ºi incertitudinile legate de
cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate
de mediul de business”, se aratã în document.

Potrivit rezultatelor Barometrului de opinie
Keysfin, la care au rãspuns peste 150 de oa-
meni de afaceri din diverse domenii de activita-
te, precum comerþ, servicii financiare, agricultu-
rã, energie, confecþii, IT, economia României va
continua sã creascã în 2018, însã avansul se
va tempera semnificativ faþã de cel înregistrat
în 2017. 54% dintre managerii chestionaþi au
estimat o creºtere a PIB-ului între 4 ºi 4,5%,
23% au indicat un avans economic peste nivelul
de 5 procente, în timp ce 7% considerã cã PIB-
ul va creºte cu mai puþin de 4%. 16% dintre
oamenii de afaceri au evitat sã rãspundã,

considerând cã, în prezent, existã prea multe
incertitudini legate de evoluþiei economiei, mai
ales în a doua parte a anului”, menþioneazã
sursa citatã.

Incertitudinile legate de Codul Fiscal se aflã
în topul riscurilor pentru economie, fiind identi-
ficat de mai mult de 76% dintre respondenþi.

„Codul Fiscal reprezintã principala preo-
cupare a mediului de business. Schimbãrile
semnificative din ultima parte a anului trecut ºi
perspectivele unor noi modificãri în acest
domeniu ridicã cele mai mari semne de în-
trebare. În condiþiile unui cadru fiscal instabil,
mulþi dintre oamenii de afaceri ºi-au amânat
planurile de investiþii, de extindere a afacerilor,
ºi asta mai cu seamã cã provocãrile de ordin
fiscal sunt însoþite ºi de perspectiva scumpirii
semnificative a creditãrii în România”, au explicat
analiºtii de la KeysFin.

Inflaþia (65%), evoluþia leului (53%), criza
de pe piaþa forþei de muncã (51%) ºi scumpirea
creditãrii (38%) au fost menþionate, de ase-
menea, pe lista principalelor riscuri pentru eco-
nomie. Investitorii au mai menþionat la capitolul

riscuri pentru economie “zgomotul” de pe
scena politicã ºi o posibilã înrãutãþire a situaþiei
economice mondiale.

Întrebaþi care ar fi, în opinia lor, domeniile
care vor performa în acest an, 72% dintre oa-
menii de afaceri au menþionat comerþul.

„Creºterile de salarii ºi pensii vor influenþa
semnificativ acest segment, însã nu în aceeaºi
mãsurã ca în 2017, având în vedere scumpirile
preconizate de producãtori ºi comercianþi pe
fondul deprecierii monedei naþionale”, aratã
datele barometrului KeysFin.

În contextul creºterii consumului, mare
parte dintre oamenii de afaceri (62%) se aº-
teaptã ca serviciile sã înregistreze, de asemenea,
un avans consistent. În topul domeniilor de acti-
vitate care vor performa anul acesta, 34% dintre
cei care ºi-au exprimat opiniile au menþionat
agricultura, iar 31% au indicat construcþiile. 29%
dintre investitori au trecut pe listã turismul, 17%
au indicat transporturile, iar 12% sectorul IT.

Întrebaþi la ce cotaþie cred cã va fi tranzac-
þionat euro în primul semestru, majoritatea

investitorilor au indicat intervalul 4,7 - 4,75 lei.
„Dupã ce, în barometrul din luna iunie

2017, peste 69% dintre investitori vedeau mo-
neda naþionalã peste pragul de 4,6 lei/euro,
fapt confirmat de realitate, acum mai mult de
75% vãd euro peste nivelul de 4,7 lei, începând
din primãvara acestui an. 19% dintre investitorii
chestionaþi de Keysfin vãd euro în jurul pragul
de 4,65 lei, iar 6% au evitat sã se pronunþe,
considerând cã previziunile sunt greu de fãcut,
având în vedere evoluþia prea puþin predictibilã
a cursului valutar. Investitorii considerã, pe de
altã parte, cã aºteptãrile de creºtere a inflaþiei
peste estimãri ºi majorarea deficitelor ar putea
determina BNR sã continue sã înãspreascã
politica monetarã în acest an”, se mai aratã în
document.

Barometrul KeysFin privind economia româ-
neascã a fost realizat în perioada 10 - 30 de-
cembrie 2017, pe un eºantion reprezentativ de
150 de firme din diverse domenii de activitate,
de la comerþ, la servicii financiare, agriculturã,
energie, confecþii, IT etc.

INS: Preþurile la ouã, unt, fructe proaspete ºi combustibili
au crescut cel mai mult în decembrie 2017

cembrie 2016), calculatã pe baza
IPC, este 1,3%. Determinatã pe baza
IAPC, rata medie este 1,1%”, noteazã
INS.

Banca Naþionalã a României
(BNR) a revizuit în creºtere la 2,7%
prognoza de inflaþie pentru finalul
anului 2017, de la 1,9% anterior. Pen-
tru finalul anului 2018, BNR estimeazã
o ratã a inflaþiei de 3,2%, similar prog-
nozei anterioare, iar pentru finalul
celui de-al treilea semestru din 2019
se aºteaptã la o ratã a inflaþiei de 3,1%.
Conform BNR, depãºirea limitei supe-
rioare a intervalului þintei în prima
parte a anului 2018 este cauzatã în
principal de unele efecte statistice de
bazã asociate unor reduceri de taxe
ºi impozite indirecte la începutul anu-
lui 2017, evoluþiei anticipate a compo-
nentelor exogene, dar ºi acumulãrii
de presiuni inflaþioniste asociate me-
diului intern, la nivelul inflaþiei de bazã.
Calculatã la taxe constante, rata infla-
þiei va atinge 3,3% în decembrie
2017, 3,1% la sfârºitul anului viitor ºi
2,9% la orizontul prognozei, septem-
brie 2019.

Numãrul restanþierilor
la bãnci ºi IFN-uri a scãzut la

666.381, în noiembrie

Valoarea cumpãrãturilor online
consemnatã în anul 2017, în Româ-
nia, a fost de 2,8 miliarde de euro, în
creºtere cu peste 40% faþã de cifrele
din anul precedent, reiese din esti-
mãrile realizate de principalii jucãtori
din comerþul electronic românesc, îm-
preunã cu GPeC, cea mai mare
comunitate a magazinelor online din
România.

La nivelul anului 2016, românii
cumpãraserã online de 1,8 - 2 miliar-
de de euro, iar creºterea înregistratã
în 2017 este una dintre cele mai mari
de la nivelul Uniunii Europene (UE).

Potrivit sursei citate, suma de 2,8
miliarde de euro din 2017 face refe-
rire strict la e-tail, adicã la produsele
fizice (tangibile) care au fost coman-
date online. Nu sunt incluse în acest
raport serviciile, plãþile de facturi la
utilitãþi, biletele de avion, vacanþele,
rezervãrile hoteliere, biletele la spec-
tacole sau la diferite evenimente,
conþinutul download etc. Acest lucru

ar însemna faptul cã românii au chel-
tuit, în medie, 7,67 milioane de euro
în fiecare zi din an pentru cumpã-
rãturi prin internet.

De altfel, valoarea pieþei de e-com-
merce din totalul pieþei de retail se
situeazã la circa 5,6%, în creºtere faþã
de 4%, cât se înregistra în 2016.

Cel mai recent raport al ONU (UN
Department of Economic and Social
Affairs) aratã cã populaþia României
a scãzut de la 19,4 milioane de lo-
cuitori, în 2016, la 19,1 milioane de
locuitori, în 2017. În acest context, da-
tele Institutului Naþional de Statisticã
(INS) relevã cã, în primul semestru
din anul anterior, din populaþia totalã
a þãrii, peste 11 milioane sunt utilizatori
de internet.

Totodatã, din datele Autoritãþii Na-
þionale pentru Administrare ºi Regle-
mentare în Comunicaþii (ANCOM) re-
iese cã rata de penetrare a interne-
tului a crescut uºor comparativ cu
2016, pânã la 4,6 milioane de

conexiuni internet fix în bandã largã
(+6% faþã de 2016) ºi 16,6 milioane
de conexiuni internet mobil în bandã
largã (+13% faþã de 2016). Astfel, rata
de penetrare a internetului fix la 100
de gospodãrii este de aproximativ
55%, iar rata de penetrare a interne-
tului mobil la 100 de locuitori de 85%.

La nivel naþional, în mediul urban,
44% dintre utilizatorii de internet din
mediul urban au fãcut cumpãrãturi
online cel puþin o datã pe lunã, reiese
ºi dintr-o cercetare de piaþã întocmitã
de iSense Solutions împreunã cu
GPeC.

În ceea ce priveºte numãrul de
magazine online existent în România,
acesta a crescut semnificativ de la
5.000, în 2016, la peste 7.000, anul
trecut.

Topul principalelor categorii de
produse vândute online în 2017 (ex-
clusiv e-tail) este, în ordine: produsele
din gama Electro-IT&C (ex: PC ºi com-
ponente PC, notebooks, tablete, tele-

foane mobile, electronice ºi electro-
casnice etc.), produsele de tip Fash-
ion & Beauty (îmbrãcãminte, încãl-
þãminte, accesorii, cosmetice, par-
fumuri, ceasuri etc.), produsele
pentru casã ºi decoraþiuni, cãrþile,
precum ºi produsele destinate copiilor
(de la jucãrii pânã la articole pentru
copii de tip: cãrucioare, vestimentaþie,
consumabile etc.).

Conform studiului citat, anul
trecut, 70% din totalul traficului ma-
gazinelor online a fost generat de
telefoanele mobile, cifra fiind cu 20%
mai mare decât în 2016. De aseme-
nea, un cumpãrãtor online a fãcut,
în medie, 8,7 achiziþii în decursul lui

Oamenii de afaceri considerã cã economia româneascã se va tempera semnificativ în acest an

2017, în creºtere faþã de anul ante-
rior, când media era de 8,4 achiziþii,
dar ºi faþã de 2015 când cifra se situa
la 8,2 achiziþii/an. Nu în ultimul rând,
metoda de platã preferatã a români-
lor rãmâne rambursul într-o proporþie
covârºitoare (circa 85%), însã procen-
tajul plãþilor online prin card a crescut
semnificativ de la aproximativ 8% în
2016, la 12-14%, în 2017.

Estimãrile principalilor procesatori
aratã cã volumul total al plãþilor online
prin card a depãºit, anul trecut, pragul
de 1,1 miliarde de euro, faþã de cele
745 de milioane de euro, înregistrate
cu un an în urmã, reiese din datele
RomCard.

Raport: Comerþul online din România a ajuns
la o valoare de 2,8 miliarde de euro, în 2017
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Joi, 11 ianuarie 2018, a fost sem-
nat Acordul de Colaborare între Ins-
pectoratul ªcolar Judeþean Prahova,
reprezentat de prof. Nicolae Angeles-
cu - inspector ºcolar general ºi Primã-
ria oraºului Aspropyrgos, din Repub-
lica Elenã, reprezentatã de cãtre
Athanasios Choupis, secretar general.

Astfel, pãrþile convin sã cola-
boreze în domenii precum educaþia
tinerilor, patrimoniu cultural, politici
educaþionale, sociale ºi ale formãrii

Colaborare între Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova ºi Primãria

din localitatea elenã Aspropyrgos
profesionale, educaþie permanentã,
cercetare ºtiinþificã ºi suport tehnic
pentru cercetare. De asemenea, lista
poate fi completatã cu alte domenii,
subiecte sau proiecte în cazul în care
ambele pãrþi considerã necesar.

Acordul de parteneriat a fost
posibil datoritã sprijinului acordat de
cãtre domnul deputat Dragoº Gabriel
Zisopol – preºedinte al Comunitãþii
elene din România, prezent, de ase-
menea, la ceremonia de semnare.

Acordul de colaborare a fost în-
cheiat pentru o perioadã de 12 luni
ºi a intrat deja în vigoare, urmând a
se prelungi anual, automat, dacã
niciunul dintre parteneri nu va cere
anularea lui.

Oraºul Aspropyrgos este situat la
15 km nord-vest de centrul oraºului
Atena. Cel mai important obiectiv eco-
nomic al oraºului este Rafinãria Aspro-
pyrgos, situatã la sud de oraº.

Este cea mai mare din Grecia,

cu o capacitate de prelucrare de
21.500 metri cubi pe zi. În oraº ºi în
vecinãtatea acestuia existã o impor-
tantã comunitate româneascã, cons-
tituitã, cu precãdere, în ultimii 20 de

ani, prin urmare ºi un numãr tot mai
mare de copii ºi tineri de origine
românã.

Mihail Marinescu

Ministrul Educaþiei Naþionale, Liviu Pop a
emis, recent, un ordin care aduce unele modi-
ficãri ºi completãri asupra Anexei - Regulament
- cadru de organizare ºi funcþionare a unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar.

Astfel, ministrul Pop vine ºi cu noi regle-
mentãri pentru elevi în privinþa modului în care
se folosesc telefoanele mobile, a serviciului pe
ºcoalã, dar ºi despre interzicera sancþionãrii
elevilor care nu poartã uniformã.

Documentul respectiv cuprinde numeroase
modificãri ºi completãri în ce priveºte Regula-
mentul-cadru organizare ºi funcþionare a uni-
tãþilor de învãþãmânt preuniversitar. Dintre  aces-
tea, am selectat unele care par a fi ceva mai
interesante.

Se interzice folosirea
telefoanelor mobile

în timpul orelor de curs

Noile reglementãri precizeazã ºi cã, în timpul
orelor de curs, al examenelor ºi al concursurilor
este interzisã utilizarea telefoanelor mobile; prin
excepþie de la aceastã prevedere, este permisã
utilizarea acestora în timpul orelor de curs,
numai cu acordul cadrului didactic, în situaþia
folosirii lor în procesul educativ sau în situaþii
de urgenþã. Pe durata orelor de curs telefoanele
mobile se pãstreazã în locuri special amenajate
din sala de clasã, setate astfel încât sã nu
deranjeze procesul educativ.

De asemenea, în unitãþile de învãþãmânt
fumatul este interzis, conform prevederilor
legislaþiei în vigoare.

 Elevii nu vor mai face de
servici pe ºcoalã ºi

nu pot fi sancþionaþi dacã
nu vor purta uniformã!

Veste bunã pentru elevi! Minsterul Educaþiei
a decis ca elevii sã nu mai efectueze serviciul
pe ºcoalã, argumentându-se cã acest „serviciu”
limita accesul la educaþie al elevilor. Deºi prin
unele canele media au apãrut ºtiri cum cã s-ar
reintroduce obligativitatea purtãrii uniformelor
de cãtre elevi, ei bine se pare cã ori nu s-a citit
corect paragraful respectiv, ori se dezinformeazã
în mod conºtient. Iatã tot paragraful cum
pricina: Articolul 198 se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins: „(1) în unitãþile de învãþãmânt
se asigurã dreptul fundamental la învãþãturã ºi
este interzisã orice formã de discriminare a
copiilor/elevilor ºi a personalului din unitate. (2)
în unitãþile de învãþãmânt sunt interzise mãsurile
care pot limita accesul la educaþie al elevilor
cum ar fi, de exemplu, efectuarea de cãtre

aceºtia a serviciului pe ºcoalã, interzicerea
participãrii la cursuri sau sancþionarea elevilor
care nu poartã uniforma unitãþii de învãþãmânt
sau altele asemenea”. Aºadar, vedeþi pe undeva
scris cã elevul este obligat sã poarte uniformã?
Evident cã nu, însã se pare cã unii au luat din
paragraf o aprte din ultima frazã, cea care le-a
convenit pentru a manipula!

Cine nu trebuie sã fie în
consiliul de administraþie

Cadrele didactice care au copii în unitatea
de învãþãmânt nu pot fi desemnate ca membri

reprezentanþi ai pãrinþilor în consiliul de adminis-
traþie al unitãþii de învãþãmânt, cu excepþia
situaþiei în care consiliul reprezentativ al pãrin-
þilor ºi asociaþia de pãrinþi, acolo unde existã,
nu pot desemna alþi reprezentanþi.

Cum poate fi demis
un director...

Directorul unitãþii de învãþãmânt de stat
poate fi eliberat din funcþie la propunerea motiva-
tã a consiliului de administraþie al inspectoratului
ºcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii
consiliului de administraþie al unitãþii de învãþã-
mânt sau la propunerea consiliului profesoral,
cu votul a 2/3 dintre membri. în aceastã ultimã
situaþie este obligatorie realizarea unui audit de
cãtre inspectoratul ºcolar. Rezultatele auditului
se analizeazã în consiliul de administraþie al
inspectoratului ºcolar. în funcþie de hotãrârea
consiliului de administraþie al inspectoratului
ºcolar, inspectorul ºcolar general emite decizia

de eliberare din funcþie a directorului unitãþii
de învãþãmânt. Hotãrârea revocãrii directorului
unitãþii de învãþãmânt preuniversitar cu
personalitate juridicã care ºcolarizeazã exclusiv
în învãþãmânt profesional ºi tehnic cu o pondere
majoritarã a învãþãmântului dual se ia prin vot
secret de cãtre 2/3 din membrii consiliului de
administraþie.”

... sau un director adjunct

Directorul adjunct al unitãþii de învãþãmânt
de stat poate fi eliberat din funcþie la propunerea
motivatã a consiliului de administraþie al

inspectoratului ºcolar, la propunerea a 2/3 dintre
membrii consiliului de administraþie al unitãþii
de învãþãmânt sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. în
aceastã ultimã situaþie este obligatorie realizarea
unui audit de cãtre inspectoratul ºcolar. Rezul-
tatele auditului se analizeazã de cãtre consiliul
de administraþie al inspectoratului ºcolar ºi, în
baza hotãrârii acestuia, inspectorul ºcolar gen-
eral emite decizia de eliberare din funcþie a
directorului adjunct al unitãþii de învãþãmânt.

Personalului din învãþãmântul preuniver-
sitar îi este interzis sã desfãºoare ºi sã încurajeze
acþiuni de naturã sã afecteze imaginea publicã
a copilului/elevului ºi viaþa inti-mã, privatã sau
familialã a acestuia sau ale celorlalþi sala-riaþi
din unitate.”

Programe educative

Coordonatorul pentru pro-iecte ºi programe
educative ºcolare ºi extraºcolare coor-doneazã

activitatea educativã din unitatea de învãþãmânt,
iniþiazã, organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi
extraºcolare la nivelul unitãþii de învãþãmânt,
cu diriginþii, cu responsabilul comisiei de învãþã-
mânt primar, cu consiliul reprezentativ al pã-
rinþilor ºi asociaþia de pãrinþi, acolo unde aceasta
existã, cu reprezentanþi ai consiliului elevilor, cu
consilierul ºcolar ºi cu partenerii guvernamentali
ºi neguvernamentali.”

Despre absenþele de la clasa
pregãtitoare ºi clasa I

În situaþia în care, pe durata clasei pregãti-
toare ori a clasei I, elevul acumuleazã absenþe
ca urmare a unor probleme de sãnãtate sau se
observã manifestãri de obosealã sau de neadap-
tare ºcolarã, pãrinþii, tutorii sau susþinãtorii legali
pot depune la unitatea de învãþãmânt o solicitare
de retragere a elevului în vederea reînscrierii în
anul ºcolar urmãtor, în clasa corespunzãtoare
nivelului din care s-a retras; la cererea motivatã
a pãrintelui, reînscrierea se poate face ºi în anul
ºcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa
anterioarã nivelului din care s-a retras elevul. În
situaþia solicitãrii de retragere, unitãþile de
învãþãmânt vor consilia pãrinþii, tutorii sau
susþinãtorii legali privind nevoia de a lua decizii
în interesul educaþional al elevului ºi îi vor
informa cã solicitarea nu poate fi soluþionatã
decât în situaþia în care evaluarea dezvoltãrii
psihosomatice atestã necesitatea reînscrierii în
clasa anterioarã sau în clasa corespunzãtoare
nivelului din care s-a retras.

Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiþi
medical, în timpul orei de educaþie fizicã ºi sport,
cadrul didactic le poate atribui sarcini organiza-
torice care vor avea în vedere recomandãrile
medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare,
mãsurare, înregistrarea unor elemente tehnice,
þinerea scorului etc.

Corigenþele

Încheierea situaþiei ºcolare a elevilor amâ-
naþi pe semestrul al doilea, a celor declaraþi amâ-
naþi pe semestrul I care nu ºi-au încheiat situaþia
ºcolarã sau a celor amânaþi anual se face
înaintea sesiunii de corigente, într-o perioadã
stabilitã de consiliul de administraþie. Elevii amâ-
naþi, care nu promoveazã la una sau douã dis-
cipline/module de studiu în sesiunea de exa-
mene de încheiere a situaþiei ºcolare a elevilor
amânaþi, se pot prezenta la sesiunea de
examene de corigenþe. Elevii declaraþi amânaþi
anual din clasa pregãtitoare, respectiv din clasa
I care nu se prezintã în sesiunile de examinare
sunt reînscriºi în clasa pentru care nu s-a
încheiat situaþia ºcolarã.

Noi reglementãri în sistemul educaþional

Mihail Marinescu
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Serghie Bucur

Noaptea de 9 spre 10 august
1935 fusese pentru Maruca un fel de
hotar între viaþã ºi moarte, ba nu, chiar
fusese aºa ceva. Camerista intrase în
dormitorul stãpânei cu fricã spãimoa-
sã - o fricã pe care domnii doctori care
o consultaserã asearã, îi lãsase o
imensã piatrã sã îi striveascã sufletul.
O prevestire dureroasã, de care simþea
cã nu scapã, se lupta în sinea ei, cu
rugãciunea repetatã în gând, având
senzaþia cã, fire evlavioasã, cuvintele
ei sunt auzite ºi ajung la Dumnezeu.
Certificatul aºteptat de Bâzu, pentru a
convinge, împreunã cu Alice, instanþa
care sã o exonereze pe mama lor de
rãspunderea averii, fusese înlocuit cu
decizia tribunalului Ilfov, care pusese
oficial  în miºcare comisia de expertizã
medico-legalã, alcãtuitã de medicii
Sandu Obregia, State Drãgãnescu ºi
Aurel Popea. „Trebuia sã fii ºi tu de faþã,
Alice!”, legã Bâzu discuþia prin telefon,
cu Floreºtii. „Mama a rãmas sub ºocul
pierderii lui tata, doctorii au întocmit
un fel de proces-verbal, de care ea nu
ºtie. Ascultã-l, te rog...” Domnul Enescu
intuia  starea lui „Mon adoree„, dar
atât de afectuoasã era iubirea pentru
„Mon princesse”, încât o varã întreagã
– ºtiau ei asta – Maestrul renunþase
la Muzica în fel ºi chip slujitã, compusã,
interpretatã ºi dirijatã, încât calvarul în
care ea se zbãtuse în salonul din
spitalul vienez Purkersdorf, i-l uºurase
zi ºi noapte cu cele mai drãgãstoase
cuvinte ºi gesturile aproape îngereºte
înfãºurându-i obrajii, grumazul, talia,
braþele, coapsele, genunchii...

Alice asculta nemiºcatã. Trecuse
pe la ferma de pãsãri, de cornute ºi
prin grajduri – clãdirile scumpe ei, unde
erau crescuþi ºi îngrijiþi caii sãi pentru
echitaþie. Dimineaþa, aici e primul ei
popas; Vifor – armãsarul roib ºi Vesta
– iapa adusã din Belgia, din grajdurile
regale, sunt vedetele familiei cabaline
ajunsã la zece membrii. Pentru Bâzu e
un spectacol adorabil freamãtul celor
douã frumuseþi pe care, într-o escalã
la Paris, le-a vãzut în pânzele lui Geri-
cault. Dar se pierde atunci când Alice îl
îndeamnã sã încalece pe oricare
dintre patrupezii pe care ºi ieri dimi-
neaþã jokeul Geo îi þesãla cu afecþiune,
cântându-le, uneori fluierând, din
„Cavaleria rusticanã”. Gând fugar. Nu
înþelege cum aºa, dintr-o datã, din
celãlalt capãt al firului lucrurile re-
zoneazã cu totul altfel... „Doamna
Maria M. Cantacuzino din tinereþe era
o fire emotivã („Cu ea seamãnã
Titu!”,îºi spune Domniþa), anxioasã, cu
tendinþe spre misiticism, superstiþioa-
sã, de o sugestibilitate exageratã, cu
unele bizarerii ºi mai ales continuu
preocupatã de ideea cã s-ar ivi ºi la
dânsa tulburãrile ascendenþilor sãi
(„Duhurile auzite în nopþile petrecute
la Tescani, o Doamne!, îi pãreau ma-
mei noastre cã umblã prin conac, prin
odãi, cã ating clapele pianului
„adoratului” ei!”, se leagã una de alta
vorbele, imaginile, tristeþile în sufletul
Alicei). Timbrul baritonal vibreazã
telefonul, vocea fratelui ei capãtã
inflexiuni grave: „Aceste mici tulburãri
psihice s-au accentuat în urma unei
serii de ºocuri nervoase: moartea
dramaticã a soþului sãu, contrarietãþi
familiale („Domnii doctori nu ºtiu ce
rãzboi duc împotriva mamei, dupã ce,
pãcãtoasa de ea, s-a legat la cap cu
lãutarul de Enescu, un aiurit ingenuu,
un parvenit în familia mea, oricând
îndreptãþit la moºtenirea din averea
noastrã!”, prolifereazã invidia ºi teama
veninoasã, în neuronii femeii cu trup
atletic, a cãrei respiraþie bãrbatul de la
celãlalt capãt al firului telefonic,
scumpul ei frate, o aude ca dintr-un
fund de fântânã ieºind...).

- Ajunge, Titele, spune-mi finalul...!
Bâzu i se supune. Firea ei durã ar

împinge-o în vreun reproº brutal, nimic
n-o scoate din  obiceiul ei belicos. E
conºtient cã Alice pãstreazã totuºi un
dram de respect ºi chiar o compasiune
faþã de mama lor.  Memoria ilustrului
lor pãrinte e cu atât mai stabilã cu cât
amândoi îi întorc – sufleteºte – iubirea
de o sinceritate copliãreascã, crudã.
Inconºtientã în clipa în care instinctual
afecþiunea scapã dinspre Alice spre
Maruka, le e limpede cã aceastã filiaþie
trece  ºi de partea „soþului”  capricioa-
sei care le-a dat viaþã ºi se crede o
autenticã Prinþesã moldavã, una de
sorginte Cantacuzinã, veche de o mie
de ani, pentru care – ºi aici el e de
partea domnului Enescu – observaþiile
celor trei medici rãmân probe ale unui
moment trecãtor, nu?, prin natura trata-
mentului ce i-l vor fi prescris, vindecabil.
Discuþia cu sora lui la Floreºti, o sã mai
atenuieze din tensiunea pe care
certificatul o generazã.

- La 55 de ani, Maman va înfrunta
necazul ãsta, dar nu mai am încredere
în ea!

- De-acum încolo, pe umerii noºtri
rãmâne povara moºtenirii, Alice dragã!
Cã uite cum încheie apostolii lui
Hypocrattes, actul constatator: „Unu:
Doamna Maria M. Cantacuzino suferã
de tulburãri mintale sub formã de
psihozã anxioasã care necesitã un
tratament susþnut. Doi: Aceste tulburãri
o pun în incapacitate de a-ºi administra
averea ºi persoana sa”!

Trecuserã alte douã sãptãmâni
din viaþa aviatorului ºi a sorei acestuia,
mondena  musafirã a ambasadelor
occidentale, cu reºedinþele în Bucureº-
tiul supranumit „Micul Paris”. Datarea
certificatului comisiei de expertizã
medico-legalã semnala, premonitiv, în
planul istoric, apropierea, dupã exact
9 ani, a „anxioasei” zile de cumplitã
prãbuºire a României în haosul pro-
stalinist. Mihai – primul ei soþ, era în
derivã; regreta - prea târziu – cã  pãrã-
sise Franþa natalã pentru o pasiune
care acum se pulveriza sub cizma
ruseascã! Ion – cel de–al doilea ºi ac-
tual, cãuta cu perfidia insului ajuns la
strâmtoare, sã scape din cleºtele care,
toatã lume vedea, se strânge în jrurl
fiecãrui român, fãrã scãpare. Moºiile
adunate de Nababu – bunicul  socotit
de gura lumii un harpagon, rãmâneau
pe umerii lor firavi ºi nepregãtiþi pentru
o imprevizibilã rãspundere acum
vulnerabilã în faþa tãvãlugului proletar.
Ana Pauker dãduse din umeri, Pãtrãº-
canu se ascunse într-o tãcere subser-
sivã, iar Dej, strângând mâna lui
Vâºinski, cu care bãtuse, fãcutã pumn,
în masa de mahon sculptat a regelui,
zâmbise acestuia pur ºi simplu fericit!
„Burjuii la canal!”, zburaserã vorbele
din gura cu dinþii înveliþi în tutun a comi-
sarului moscovit. Gestul nesigur, nepu-
tincios, de fapt, al ministrei recent pusã
la Externe, adânci negura în gândirea
lui. „Domnule Cantacuzino, scapã-þi fa-
milia!”, adãugase ea ridicatului din
umeri, sigurã  de faptul  cã aviatorul se
va fi gândit deja la fuga din þarã.

Maruka s-a lungit pe divanul de
mult pãrãsit de Pynx; rememoreazã
scenele cu Nae Ionescu, încercãrile
amoroase ale lui Mircea Eliade,
intimitãþile cu Dinu Lipatti, peste care,
ca un curcubeu solar, cuprinzãtor ºi
stenic, se arcuieºte iubirea – sfântã –
a soþului ei, prins în ritmurile „Sãteas-
cãi” – universul sonor care îl poartã pe
drumul prãfos al Livenilor... O ceatã de
þãrani  merg în urma þiganului Ciolac,
iar vioara ãstuia e acoperitã de
chiuiturile bãrbaþilor chercheliþi, în iþari
ºi cãmãºile jerpelite, fãcuþi horã în jurul
„hartistului”...

 S-au iubit pân-au murit. Pãtimaº ºi
gelozit. Dureros ºi fericit. Nãlþãtor, da‘
chinuit. Lumea, rea, i-a pizmuit, contra
lor a uneltit. Sãrãcia i-a-nsoþit, nevoia i-a
încolþit. Boalele i-au cutrupit, viaþa grea
i-a biruit. În mormânt s-au despãrþit, în
Cer s-or fi reunit. Poate, pentru totdeau-
na, precum soarele ºi luna. Sub pecetea
poeziei ºi puterea veºniciei...

   Iacatã-mã ºi pe mine aºternând
vorbele-n rime. Pe undeva, de-nþeles, cã
Mihai e un ales. Luceafãr dumnezeiesc
în areal românesc. Un poet universal,
din ceia fãrã egal. Un romantic abisal,
iubind în transcendental. Iarã Veronica
lui, graþia Pãmântului. Floare gingaºã,
bãlaie, arzând straºnicã vãpaie. Destine
împreunate de dor ºi Divinitate. Inspirat

numiþi “Martirii lui Eros”...
  Un profesor argeºean i-a pus vred-

nic în roman*. Douãzeci de ani la el a lu-
crat. E amplu, romanþat, cu locuri, fapte,
oameni, fireºte, presãrat. Putna, Viena,
Iaºi, Vãratec, Berlin, Bucureºti. Maio-
rescu, Creangã, Caragiale, Slavici, “Tim-
pul” ºi ”Junimea”. Diverse întâmplãri,
amare, luminoase, ciudate, dureroase.
Vise, halucinaþii, spaime, interogaþii.
Peisagii, fain penel. ªi descrieri, fel de
fel. Portrete, tablouri, lirism, dramatism.
Dialoguri curgãtoare, cu tâlc ºi cuceri-
toare. Limba timpului, savoare. Poeme
nemuritoare ºi scrisori doveditoare,
citate convingãtoare. Ilustrând dragoste
mare, din aia ucigãtoare. Nebunie, poe-
zie, din alea tulburãtoare. Echilibru-n
povestire, dãruire ºi simþire intrate în ros-
tuire. Meºteºug la scriiturã, dar nu ºi la
corecturã. Autor cu fantezie ºi vãditã acri-
bie, Ion Ionescu – Bucovu. Tom util, bine-
venit, cu nesaþ cã l-am cetit, pânã-n zori
l-am isprãvit. Cât ºtiui, îl consemnai ºi-n
revistã-l semnalai..

 Adrian SIMEANU
               * Ion Ionescu – Bucovu, Martirii

lui Eros, Editgraph, Buzãu, 2015

Cartea zilelor noastre

Eminescu ºi Veronica

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Vineri, 19 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „U„U„U„U„Unchiul Vnchiul Vnchiul Vnchiul Vnchiul Vanea”anea”anea”anea”anea”, de A.P. Cehov. Regia: Sânziana
Stoican. Univers sonor: Ion Radu Burlan. Light design: Ioan
Marin. În distribuþie: : Ioan Coman (Voinitki Ivan Petrovici -
Vanea), Ana Creþu (Sofia Alexandrovna - Sonia), Cristian Popa
(Astrov Mihail Lvovici), Mãdãlina Anea (Elena Andreevna),
Paul Chiribuþã (Serebreakov Alexandr Vladimirovici), Oxana
Moravec (Voinitkaia Maria Vasilievna), Lucia ªtefãnescu
Niculescu (Marina), Ion Radu Burlan (Teleghin Ilia Ilici),
Mãdãlina Cobzaru (sufleor).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Sâmbãtã, 20 Ianuarie, ora 18:30; Duminicã, 21 Ianua-

rie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – „Zar„Zar„Zar„Zar„Zaraza”aza”aza”aza”aza”,
scenariul original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. Asis-
tent regie: Robert Oprea. Asistent coregrafie: Raluca Zetu.
Pregãtire muzicalã: Viorel Gavrilã. Light design: Alin Popa. În

distribuþie: George Liviu Frâncu,
Dana Vulc, Andrei Radu, Karl
Baker, Ion Radu Burlan, Manuela
Alionte Frâncu, Cosmin Sofron,
Nico, Daniela Rãduicã, Marius
Bãlan, Romeo Zaharia, George
Cãpanu, Robert Oprea, Mihaela
Duþu, Rodica Alexandru, Petty Musa, Robert Anton ºi copilul
Alexandru Vasilescu; Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana
Bãdica ºi Rãzvan Hanganu.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 21 Ianuarie, ora 10:30; ora 12:00  - Sala

Teatrului pentru Copii – „Cenuºãr„Cenuºãr„Cenuºãr„Cenuºãr„Cenuºãreasa”easa”easa”easa”easa”, adaptare de Cris-
tian Pepino dupã Fraþii Grimm. Regia: Cristian Pepino. Distri-
buþia: Ioana Roºu, Nelu Neagoe, Ana-Maria Orbean, Carmen
Bogdan, Lizica Sterea, Mihai Androne, Diana Uþã.
Recomandat copiilor peste 5 ani.

Luni, 8 ianuarie 2018, sala „Constantin Radu”  a Casei de
Culturã  „Geo Bogza”, edificu al Culturii de peste 6 decenii, a fost
sediul sãrbãtoririi împlinirii a 515 ani de atestare documentarã a
Câmpinei. Arhiplinã, cu asistenþã simþitoare a semnficaþiilor jubileului
mai mult decât jumãtate de mileniu, sala a fost aureolatã de emoþia
tipicã „Zilei Câmpinei”.

Ambianþã, personalitãþi
Clasica definire a Câmpinei, prin sintagma „Oraºul cu cei mai

mulþi intelectruali la mia de locuitori” s-a confirmat din nou, în
dimensiunea notorietãþii pe care aceºtia o menþin pe harta
spiritualitãþii româneºti. Notez propoziþia artistului fotograf ªtefan
Muºoiu, postatã pe fb, sub portretele acestor „Oameni mari legaþi pe
viaþã de o urbe micã”: Constantin Istrati, Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Ion Heliade Rãdulescu ºi Nicolae Grigorescu”, noi completând-o cu
nume consacrate în peisajul cultural local, continuatoare ale prece-
dentelor: Alin Daniel Ciupalã, Marian Dulã, Mihai Spulber, Gheorghe
Râncu, Jenica Tabacu, Marius Zaharia, Alexandru Blank, Octavian
Onea, Mircea Cosmileanu, Gheorghe Modoianu, Mihai Boroiu. Câþiva
membri ai Consiliului Local, alãturi de numeroºi pensionari ai urbei,
cu vechi state de serviciu în învãþãmânt, economie, sãnãtate ºi
aviaþie, mulþi însoþiþi de copii ºi nepoþi, au adus culoare întrunirii. O
impresionantã expoziþie fotograficã documentarã, întocmitã de
Gheroghe Stãnescu, Mihail Minescu ºi Gabriel Nicolae, intitulatã
„160 de ani de petrol românesc în imagini”, o alta de picturã ºi încã
una a copiilor talentaþi la desen, au întreþinut acea cordialã trãire a
bucuriei unice.

Reþeta jubileului
Intonarea Imnului Câmpinei - creaþie a dr. Mihai Constantin,

interpretat de junele ªtefan Balaº, a ridicat sala în picioare, declanºând
solemnitatea plinã de rememorare ºi limpezire a conºtiinþei.
Cuvântului citit, cu adãugiri din memorie, al primarului Tiseanu, i-a
urmat referatul cu interesante inserþii despre industria ºi viaþa
societãþii câmpinene la finele secolului XIX ºi în prima jumãtate a
secolului XX, prezentat de prof. Marius Zaharia. Domnia sa a decelat
aspectele ºi cauzele metamorfozelor economice, industriale ºi sociale
ale locuitorilor Câmpinei, de pe la 1856 - când s-au scos, cu hecna
(un imens cilindru din lem, pe care se înfãºura o frânghie, rotit de un
cal înhãmat la o pârghie lemnoasã), primele gãleþi de pãcurã din
puþurile viitoarelor sonde. Cu verva fãrã seamãn ºi darul fermecãtor
al povestirii, Alin Daniel Ciupalã a electrizat asistenþa, vorbind despre
Câmpina interbelicã ºi faimoasele ei celebritãþi. A vorbit apoi, cu
aplomb ºi relevanþã, Vasile Badiu, Senior Cercetãtor ªtiinþific SPE

Century Club Member, ARA Member by Call. Domnia sa a evocat
cei 160 de ani de Petrol Românesc, prin eminenþa doveditã de
„Academia de ªtiinþe Petroliere”,  Institutul de Cercetãri ºi
Proiectãri Tehnnologice. Recitalul muzical a aparþinut junelor
Denisa Nichifor (instructor, Gheoreghe Nedelcu), Miruna Bãlan
ºi Diana Panait (instructoare, Alice Botoacã). Conferirea Diplo-
melor de Excelenþã unora dintre Cetãþenii de Onoare ai Munici-
piului Câmpina a fost momentul de sensibilã ilustrare a respec-
tului comunitãþii faþã de domniile lor.

Istorie
Conceputã ºi prezentatã prin imagini alb-negru ºi color,

Expoziþia „160 de ani de petrol...” s-a dovedit a fi un excelent
panoramic al acestei industrii care, în Interbelic situase România
pe locul 3 în lume, desfãºurat  secvenþial astfel: Introducere,
Bazinele Câmpina I ºi II, Bazinele Þintea, Bãicoi, Arbãnaºi  Moreni,
apoi Erupþii de sonde, Incendii, Rafinãria Steaua Românã,
rafinãriile din România, Depozitare ºi Transport, Ateliere ºi lucrul
la sonde. Dl. Vasile Badiu a dezvoltat capitole din aceastã epocã
– pentru Bãicoi (nota S.B.), de exemplu,  o zicalã cu tâlc: „Dupã
cât petrol s-a extras de-aci ºi s-a vândut,  acest  oraº ar fi meritat
ºoselele pavate cu...aur”! Citãm din speach-ul d-lui V. Badiu: „În
1910 a început la Câmpina activitatea de cercetare-dezvoltare ºi
proiectare în un-streamul industriei de petrol din România, la
Departamentul Tehnic al Societãþii ASTRA ROMÂNÃ,
departament pentru România al Companiei Royal Dutch Shell. În
sectorul expolatare activitatea de cercetare-dezvoltare a fost
elaboratã ºi realizatã în cea mai mare parte în Institutul de
Cercetãri ºi Proiectãri Tehnolo-gice (ICPT), înfiinþat în 1950.
Acesta a fost condus, timp de pes-te trei decenii, de Gheorghe
Aldea ºi Nicolae Cristea, definitivându-se teme capitale pentru
industria de petrol a României ºi a lumii. Din 1950 la ICPT Câmpina
s-a format Departamentul Inginerie de Zãcãmânt, cu aport
apreciabil, sub conducerea lui N. Cristea. A apãrut generaþia
memorabilã din care au fãcut parte N. Mihailovici, Al. Ursu, D.
Bossie-Codreanu, Al. Vernescu, Al. Costa-Foru, Fl. Langa. Dupã
1970 s-a înfiinþat, sub coordonarea lui N. V. Popescu, Modelarea
ºi Simularea Numericã a proceselor petroliere ºi pentru aplicarea
calculatoarelor numerice în cercetare ºi dezvoltare. N.V.Popescu
a fost liderul noi tehnologii, astfel ICPT-ul a devenit atracþia
specialiºtilor prin: 1 – Laboratorul de Modelare Matematicã în
1991, ºi 2 – Laboratorul de Simulare Numericã a Zãcãmintelor
în 1996" In fine, „Echipe multidisciplinare ale ICPT au dezvoltat
ºi folosit biblioteca de Software, sute de aplicaþii de acest gen
acoperind domeniile activitãþii ICPT”.

La al 515-lea
ceas jubiliar, CÂMPINA – 2018

Serghie Bucur
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34 de spitale din þarã ºi din Capitalã vor fi
dotate cu echipamente de imagisticã de tip
Computer Tomograf (14), Rezonanþã Magneticã
Nuclearã (24) ºi 21 de sisteme informatice PACS

(tehnologie medicalã de imagisticã utilizatã
pentru stocarea, recuperarea, prezentarea ºi
partajarea imaginilor produse prin radiografie,
scanare CT, RMN). Cele trei contracte în valoare

de 19,8 milioane de euro, pentru achiziþionarea
echipamentelor medicale au fost semnate, la
Palatul Victoria, de ministrul Sãnãtãþii, Florian
Bodog, ºi furnizorii de echipamente, în prezenþa
premierului Mihai Tudose. La ceremonia de
semnare au mai participat vicepremierul Marcel
Ciolacu, preºedinþi de Consilii Judeþene (printre
aceºtia numãrându-se ºi ºeful CJ Prahova,
Bogdan Toader) ºi primari, precum ºi managerii
spitalelor dotate cu echipamentele achiziþionate.

”Sãnãtatea este o prioritate a Guvernului,
alãturi de educaþie ºi infrastructurã. Dotarea
cu echipamente medicale performante este un
pas important în asigurarea serviciilor medicale
de calitate. Pe de altã parte, este normal ca
fiecare român sã beneficieze de sprijin atunci
când are o problemã de sãnãtate”, a afirmat
premierul Mihai Tudose.

”Astãzi îndeplinim o promisiune din
Programul de Guvernare, care prevede un CT
(Computer Tomograf) ºi un RMN (Rezonanþã
Mangeticã Nuclearã) pentru fiecare spital care
nu are astfel de echipamente. Nu ne-am limitat
doar sã bifãm o mãsurã, ci am înlocuit ºi

echipamentele vechi din spitale, care nu mai
puteau fi utilizate. Pentru prima datã în istoria
sistemului public de sãnãtate, facem achiziþii
de aparaturã imagisticã medicalã pentru a crea,
la nivel naþional, o reþea de imagisticã medicalã
sustenabilã ºi interconectatã”, a subliniat minis-
trul Sãnãtãþii, Florian Bodog. Ministrul a adãugat
cã este responsabilitatea autoritãþilor locale ºi a
managerilor de spital sã asigure spaþiile adecvate
pentru instalarea echipamentelor de imagisticã,
pe care urmeazã sã le primeascã.

Cele trei contracte de achiziþie sunt finan-
þate din Acordul de împrumut încheiat cu Banca
Mondialã, în valoare totalã de 250 de milioane
euro, accesat în anul 2014, ºi deblocat în cursul
anului 2017.  Pe lângã achiziþia de echipamente
de imagisticã, Acordul cu Banca Mondialã mai
prevede ºi construcþia de secþii noi ATI ºi UPU,
Centre de mari arºi, blocuri operatorii ºi rea-
bilitarea centrelor existente pentru diverse
specialitãþi, precum ºi achiziþii de echipamente
necesare în secþiile de ATI, UPU, blocuri operatorii,
paliaþie, imagisticã, radioterapie ºi screening
afecþiuni oncologice.

19,8 milioane euro pentru dotarea
spitalelor cu echipamente de imagisticã

Printre unitãþile medicale care sunt incluse în
program se numãrã ºi Spitalul Judeþean Ploieºti

La solicitarea ministrului Sãnãtãþii, prof.dr. Florian
BODOG, direcþiile de sãnãtate publicã controleazã, înce-
pând din 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care
promoveazã campaniile de informare pe teme de sãnãtate
publicã. “În unele localitãþi au fost postate, la sfârºitul
anului trecut, panouri publicitare împotriva vaccinãrii. Am
solicitat inspectorilor sanitari sã verifice ºi sã sancþioneze,
în conformitate cu competenþele lor promotorii tuturor
campaniilor publicitare care vizezã sãnãtatea publicã ºi
care nu au avizul Ministerului Sãnãtãþii, aºa cum prevede
legea. În opinia mea, panourile publicitare anti-vaccinare

Potrivit unui studiu, aproape 40%
dintre pacienþii de cancer au primit
diagnosticul abia în stagiul 3 al bolii,
adicã în stadiul terminal. Acest lucru
se datoreazã dificultãþii de depistare
a cancerului pulmonar, care se insta-
leazã tacit, fãrã sã genereze simptome
edificatoare în faza incipient, scrie
revista Doctorul Zilei.

1.O tuse persistentã…1.O tuse persistentã…1.O tuse persistentã…1.O tuse persistentã…1.O tuse persistentã…
De obicei o tuse dureazã între 1-

2 sãptãmâni. O tuse persistentã care
nu vrea sã fie tratatã poate fi unul din
semnele cancerului pulmonar, mai
ales în cazul în care tusea se înrãu-
tãþeºte.

2.Modificãri în sunetul2.Modificãri în sunetul2.Modificãri în sunetul2.Modificãri în sunetul2.Modificãri în sunetul
tusei…tusei…tusei…tusei…tusei…

Dacã tuºiþi tot mai des sau tusea
se aprofundeazã ºi se aude un sunet
rãguºit, atunci este cazul sã mergeþi
la medicul dumneavoastrã.  Dacã in-
tervin modificãri în simptomele de tu-
se, precum tuse cu rãguºealã, tuse
cu sânge sau cu sputum abundent,
este cazul, din nou, sã mergi la medic
pentru un consult.

3.Dificultãþi de respiraþie3.Dificultãþi de respiraþie3.Dificultãþi de respiraþie3.Dificultãþi de respiraþie3.Dificultãþi de respiraþie
În cazul în care cancerul pulmo-

nar începe sã blocheze sau sã îngus-
teze cãile respiratorii sau o tumoare
începe sã se construiascã în piept
atunci ve-þi întâmpina dificultãþi de
respiraþie. Dacã mergeþi tãrãgãnat în
timp ce transportaþi ceva sau întâmpi-
naþi probleme la mersul pe jos pe dis-
tanþe scurte faceþi o programare la
doctor.

4.Durerile de piept, de spate4.Durerile de piept, de spate4.Durerile de piept, de spate4.Durerile de piept, de spate4.Durerile de piept, de spate
ºi de umeriºi de umeriºi de umeriºi de umeriºi de umeri

Cancerul pulmonar poate duce
la dureri în piept, umeri sau spate.
Dacã durerea este ascuþitã ºi persista,
asiguraþi-vã cã medicul dumnea-
voastrã aflã acest lucru. Durerea

toracicã poate fi un indiciu al multor
probleme de sãnãtate, inclusiv can-
cerul pulmonar.

5.Respiraþie zgomotoasã/5.Respiraþie zgomotoasã/5.Respiraþie zgomotoasã/5.Respiraþie zgomotoasã/5.Respiraþie zgomotoasã/
ºuierãtoare (stridor)ºuierãtoare (stridor)ºuierãtoare (stridor)ºuierãtoare (stridor)ºuierãtoare (stridor)

Dacã remarci zgomote neobiº-
nuite în piept sau în laringe la res-
piraþie, mergi neapãrat la medic. Nu
trebuie sã intri în panicã, respiraþia
zgomotoasã este, de regulã, un
simptom al inflamaþiei sau al obstruc-
þiei parþiale a cãilor respiratorii, afecþiuni
uºor tratabile. Un semnal de alarma îl
reprezintã intensificarea ºi recurenta
acestor simptome. Este bine sã con-
sulþi un specialist ca sã prinzi pro-
blemele din timp.

6.V6.V6.V6.V6.Voce rãguºitãoce rãguºitãoce rãguºitãoce rãguºitãoce rãguºitã
Dacã observaþi o schimbare a

vocii, un ton mai profund sau mai rã-
guºit faceþi o programare la medic.
Rãguºeala poate fi cauzatã de o
rãcealã, dar dacã acest simptom
persistã, ea poate fi legatã de cancerul
pulmonar.

77777.Slãbir.Slãbir.Slãbir.Slãbir.Slãbirea brea brea brea brea bruscãuscãuscãuscãuscã
Cancerul pulmonar provoacã, de

regulã, pierderi în greutate substan-
þiale ºi bruºte. Acest lucru se datorea-
zã celulelor canceroase care priveazã
organismul de energia obþinutã din
alimentaþie.

8.Dureri de oase8.Dureri de oase8.Dureri de oase8.Dureri de oase8.Dureri de oase
Cancerul pulmonar nu poate pre-

zenta mai multe simptome pânã când
nu s-a rãspândit. Cancerul care s-a
extins la oase poate provoca dureri
în spate sau în alte zone ale corpului.
De asemenea se pot înrãutãþi în tim-
pul nopþii. Dacã va confruntaþi cu ceva
mai mult decât dureri minore este
momentul sã vã consulte un profe-
sionist.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

reprezintã un atentat la sãnãtatea copiilor noºtri.  Epidemia
de rujeolã trebuie sã fie un semnal de alarmã pentru
toatã lumea: medici, autoritãþi ºi pãrinþi. Încã o datã fac
un apel la raþiune ºi responsabilitate. Lipsa vaccinãrii duce
la forme grave ale bolii ºi chiar la decesul copiilor. Dacã
nu facem ceva sã creºtem acoperirea vaccinalã vom avea
mult de suferit. ªi rujeola e cea mai blândã dintre bolile
care pot afecta sãnãtatea copiilor nevaccinaþi”, a declarat
ministrul Sãnãtãþii, prof.dr.Florian Bodog.

Conform art 44 din Legea nr. 95/2006 privind re-
forma în domeniul sãnãtãþii: „campaniile de informare,
educare ºi comunicare cu privire la teme care privesc
sãnãtatea publicã trebuie sã fie avizate de Ministerul
Sãnãtãþii”.

Nerespectarea dispoziþiilor legale în vigoare privind
avizarea publicitãþii produselor, precum ºi a campaniilor
de informare, educare ºi comunicare cu privire la teme
care privesc sãnãtatea publicã, constituie contravenþie ºi
se sancþioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 25.000
lei, conform  HG nr. 857/2011 privind stabilirea ºi sancþio-
narea contravenþiilor la normele din domeniul sãnãtãþii
publice.

Schimbãrile de culoare la nivelul
unghiilor pot ajuta la diagnosticarea
afecþiunilor tiroidiene, a anemiei ºi a
tulburãrilor de circulaþie, scrie revista
Doctorul Zilei. Punctele albe de pe unghii
nu reprezintã un motiv serios de îngrijo-
rare, însã schimbarea culorii acestora
poate fi o manifestare de mare ajutor
în diagnosticarea unor boli grave cum
ar fi anemia, ciroza, tulburãri endocrine
sau de irigaþie sangvinã.

“Unghiile nu sunt afectate doar de
factorii externi. Anumite boli ale organis-
mului pot sã determine modificãri ale
unghiilor ºi sã constituie indicii importan-
te pentru un diagnostic rapid. Anemia
produsã prin lipsa de fier (anemia feri-
privã), afecþiunile hepatice sau endo-
crine, bolile infecþioase febrile prelungite
conduc la modificãri caracteristice ale
unghiilor”, explicã prof. Dr. Anca Zbranca,
de la Catedra de dermatologie a Univer-
sitãþii de Medicinã “Gr. T. Popa”, din Iaºi.

Unghiile vineþii –
tulburãri de coagulare

a sângelui

Principalele modificãri ale unghiilor
sunt cele legate de culoare, consistenþã
ºi aspect. Astfel, unghiile devin albicioase
odatã cu înaintarea în vârstã, dar, în
acelaºi timp, o astfel de schimbare
poate fi semn atât de psoriazis, cât ºi
de micoze (infecþii provocate de diferite
ciuperci), unghiile devenind îngroºate,
sfãrâmicioase, de culoare alb-gãlbui.

“Doar aspectul unghiilor nu e sufi-
cient pentru a preciza diag nosticul
corect. De aceea, pentru instituirea trata-
mentului se realizeazã un examen mi-
cologic ºi, în funcþie de rezultatul obþinut,
se recomandã schema de tratament”,
completeazã dermatologul Anca
Zbranca.

Unghiile galbene sunt de regulã
cauzate de infecþii fungice. În cazuri mai
rare, unghiile îngãlbenite pot indica o
problemã mai serioasã precum boli
tiroidiene, ale plãmânilor sau diabet.

Unghiile mov-vineþii pot indica faptul
cã organismul nu este oxigenat suficient.
“Unghiile cianotice, caracterizate de

culoarea vineþie, pot reprezenta o
tulburare de oxigenare a sângelui.
Unghia este transparentã ºi pe sub ea
se vãd capilare, care sunt mai încãrcate
cu oxigen ºi îºi schimbã culoarea”,
explicã prof. dr. Anca Zbranca.

Aceleaºi unghii cianotice pot indica
o infecþie la plãmâni, precum pneumo-
nia, iar o culoare mai deschisã poate în-
semna diabet. Unghiile care se exfoliazã
pot fi asociate cu boli ale tiroidei.

Un alt factor care duce la schimba-
rea culorii unghiei îl reprezintã traumatis-
mele. “Înnegrirea unghiilor trebuie sã fie
diferenþiatã de tumorile pigmentare.
Pentru orice modificare de culoare a
unei unghii, care persistã ºi nu are ten-
dinþa de eliminare spontanã trebuie sã
mergeþi la un medic dermatolog care,
pe baza examenului clinic ºi a derma-
toscopiei (tehnicã de examinare care
mãreºte leziunile cu ajutorul unor lupe
speciale), va preciza diagnosticul”, mai
aratã medicul Anca Zbranca.

Este foarte important sã evitaþi apli-
carea de tratamente empirice, deoa-
rece pe lângã lipsa eficienþei se mai
adaugã ºi posibilitatea apariþiei unor
reacþii adverse ºi întârzierea trata-
mentului adecvat.

Opt semne timpurii ale
cancerului de plãmâni

Controale
la … panourile

publicitare!

Bolile de circulaþie ºi endocrine se pot “citi” în unghii



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 „Programarea subliminalã – o legendã
urbanã? II”;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Vorbeºte corect! (r);
00:30 Zon@IT (r);
01:00 România 9 (r);
02:20 „”Programarea subliminalã – o legendã
urbanã? (r);
03:10 Vorbeºte corect!
03:20 Telejurnal (r);
04:10 Pofticioºi, la cratiþã! (r).

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

11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:00 Telejurnal;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Se zice cã...;
15:40 Starea naþiei (r);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Escorta morþii” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (s);
00:10 „Iubesc pe cine nu trebuie” (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 TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Killer Elite: Înfruntarea” (f);
22:15 „Lara Croft: Tomb Raider: Leagãnul Vieþii” (r);
00:30 ªtirile ProTv;
01:00 „Killer Elite: Înfruntarea” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (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 Film artistic;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Joc mortal” (f);
03:00 Acces direct (r);
05:00 „Mama” (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Frankenweenie” (r);
09:45 Ce spun românii (r);
11:00 „La Bloc” (s);
13:00 „Grace de Monaco” (f);
14:45 „Dansul dragostei 2" (r);
16:30 „La Bloc” (s);

18:30 „Nãscuta ieri” (f);
20:30 „Dispãrutele” (f);
23:15 „The Runaways” (f);
01:15 „Dispãrutele” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Adevãrul despre Terra;
09:50 Cum se fabricã diverse

lucruri?;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Cum se fabricã?;
11:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
12:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Adevãrul despre Terra;
14:38 Maºinãriile lui Da Vinci;
15:26 Cum se fabricã?;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul despre Terra;
17:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
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 Adevãrul despre Terra;
22:00 Secrete bine ascunse;
22:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?;
00:55 Cum se fabricã mâncarea?

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

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 Banii tãi;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
22:30 Dincolo de hartã;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 Banii tãi (r);
01:00 România 9 (r);
02:20 Interes general (r);
03:15 Vorbeºte corect!

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

11:30 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 „Paris Express” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 “Escorta morþii” (f);
01:50 Poate nu ºtiai (r);
02:00 „Onoare ºi respect” (r);
03:40 Telejurnal TVR2 (r);
04:30 Mic dejun cu un campion (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „1000 post Terra” (s);
22:15 „Justiþiarul” (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 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Mama” (r);

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ghiceºte vârsta;
21:00 „Prizonierii Timpului” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 „Regatul”(r);
02:45 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Nãscutã ieri” (f);
10:15 Ce spun românii (r);
11:30 „La Bloc” (s);
13:30 „Frankenweenie” (r);
15:00 „Grace de Monaco” (r);

16:45 „La Bloc” (s);
18:45 „Zbor frânt” (f);
20:30 „Obligat sã ucidã” (f);
22:30 „Oamenii Companiei” (f);
00:45 „Obligat sã ucidã” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Adevãrul despre Terra;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?

10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
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 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Maºinãriile lui Da Vinci;
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 Adevãrul despre Terra;
22:00 Dispariþii misterioase;
22:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Memorialul durerii;
09:00 „Pre�ul trãdãrii” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Azi despre mâine;

11:50 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 „Revoluþia” (f);
22:45 Poate nu ºtiai;
23:10 „Evadarea” (r);
01:10 „Paris Express” (r).
02:50 Poate nu ºtiai (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Pira�ii din Caraibe: La capãtul lumii”;
23:15 „Na�ul III” (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);

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Taken 3: Teroare în L.A.”;
22:00 “Întuneric total”
00:00 „Taken 3: Teroare în L.A.” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Mama” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 “Zbor frânt”;
10:45 „La Bloc” (s);
12:45 „Dansul dragostei 2" (r);
14:30 „Nãscutã ieri” (r);
16:30 „La Bloc” (s);

18:30 „Cercul de foc” (f);
20:30 „Vinovat ºi victimã” (f);
22:45 „22 Bullets” (f);
01:15 „Vinovat ºi victimã” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery Scienceiscovery Scienceiscovery Scienceiscovery Scienceiscovery Science
09:02 Adevãrul despre Terra;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri;
10:38 Cum funcþioneazã diferite

maºinãrii;
11:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
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 Maºinãriile lui Da Vinci;
15:26 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Adevãrul despre Terra;
17:50 Maºinãriile lui Da Vinci;
18:40 Vânãtorii de mituri –Treburi neterminate;
19:30 Cosmosul;
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 Maºinãriile lui Da Vinci;
03:48 Vânãtorii de mituri: Treburi neterminate.

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
08:30 Lumea azi;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 M.A.I. aproape de tine;

10:00 Zon@IT;
10:30 Banii tãi (r);
11:00 Cooltura (r);
12:00 Starea naþiei;
13:00 #Creativ (r);
13:30 Poveste dupã poveste;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Sibiu 825;
16:30 Festivalul Naþional de Folclor Ioan 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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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: The Darkspore” (f);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Rãtãcitoarea: Vremea rãzbunãrii”  (f);
00:20 „Revoluþia” (r);
02:20 „Rãtãcitoarea: Vremea rãzbunãrii” (r);
04:20 Memorialul Durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Insula din vis” (f);
11:45 Ce spun românii (r);
12:45 „Danseazã cu mine” (s);

15:15 „Minþi diabilice” (f);
17:15 „Taxi 3" (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
22:15 „Doi cuscri de coºmar” (f);
00:30 „Las fierbinþi” (r);
02:15 “Doi cuscri de coºmar” (f);
04:15 „Insula din vis” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Ghiceºte vârsta (r);
11:00 „Spartacus” – ultima parte;
13:00 „Fructul oprit” (s);
16:00 Observator;

17:00 „Prizonierii timpului” (r);
19:00 Observator;
20:00 „Întors pe dos” (f);
22:00 „Poliþist de grãdiniþã 2" (f);
00:30 „Antiglonþ” (f);
02:00 „Ceva nou” (r);
03:45 Observator (r);
04:30 „Barbie ºi uºa secretã” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Cercul de foc” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:15 „Drumul spre Rio” (r);
14:15 „Zbor frânt” (r);
16:00 „La Bloc” (f);

18:15 „Lowrence al Arabiei – Partea I” (f);
20:30 „Jocul asasinilor” (f);
22:30 „Furia nevãzutã” (f);
00:30 “Jocul asasinilor” (r);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse

lucruri?
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?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Teleenciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 Viaþa satului (I) (live);

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 România mea;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Handbal feminin: ASC HCM Slobozia
– U. Cluj;
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 România în versiune francezã;
19:00 „Secrete de rãzboi” (s);
19:50 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
20:41 Sport;
21:00 Eurovision 2018;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Dosar România (r);
01:00 Ultima ediþie(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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 „Profetul, aurul ºi ardelenii” (f);
14:50 Poate nu ºtiai;
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
17:10 „Bibliotecarii” (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu”
(f);
22:40 „Fugi ºi nu privi înapoi!” (f);
00:25 „Profetul, aurul ºi ardelenii” (r);
02:20 „Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu”
(r);
04:45 New York (r);
06:10 Poate nu ºtiai (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Minþi diabolice” (r);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 „Taxi” (r);

14:30 „Rocky II” (f);
17:00 „Scrisori cãtre Julieta” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Stãpânul inelelor: Întoarcerea regelui”
(f);
00:15 „Gazda” (f);
02:30 „Rocky II” (r);
04:40 I like IT (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
09:00 Ghiceºte vârsta (r);
11:00 „Întors pe dos” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Fructul oprit” (r);
16:00 Observator;

17:00 „Poliþist de grãdiniþã 2" (r);
19:00 Observator;
20:00 „Cavalerul negru” (f);
22:30 „Moarte instantanee” (f);
01:30 „Spartacus – Partea I” (r);
03:15 „Cavalerul negru” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Drumul spre Rio” (r);
09:45 „La Bloc” (r);
11:45 „Cercul de foc” (r);
13:45 „Lawrence al Arabiei” (f);
16:00 „La Bloc” (s);

18:15 „Lawrence al Arabiei – Partea II” (f);
20:30 „Saga Amurg: Eclipsa” (f);
22:45 „Þinutul din mijlocul verii” (f);
01:00 „Saga Amurg: Eclipsa” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Maºinãriile lui Da Vinci;

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 Adevãrul despre Terra;
23:40 Cosmosul – În interiorul soarelui;
01:20 Adevãrul despre Terra;
03:00 Vânãtorii de mituri – Echipa de ºoc;
03:48 Vânãtorii de mituri – Europa mistuitã
de infern;
04:36 Vânãtorii de mituri – Islanda ne va
otrãvi vãzduhul;
05:24 Vânãtorii de mituri – Munþii stâncoºi
ºi bomba atomicã;
06:12 Vânãtorii de mituri – Echipa de ºoc –
episod special.
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30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,  Gh. Doja
nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

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

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

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

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

Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.

Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de locuit.
Tel. 0745616419.

Maseur terapeut - efec-
tuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.

Arhitect, întocmesc do-
cumentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Re-
visal, fiºe fiscale). Tel: 0726-
754238.

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi a-
dulþi. Preþ neg. Tel. 0720908819.
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riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

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

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

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

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

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

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

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

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-

Ploieºti, ultrecentral,
vând apartament 2 camere, et1/
1, complet mobilat ºi utilat cu
mobilier nou + dependinþe (2
camere subsol), 2 locuri de
parcare cu poartã de acces,
suprafaþã totalã 64.49mp. Preþ:
55000 Euro. Tel. 0746261142.

Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

Blejoi  - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.

Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.
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în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.
0743-002045.

Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-
în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.

Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732-648542.

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

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

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

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

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

Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã
totalã 400 mp utili, open space,
cu destinaþie birouri, policlinicã,
cabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc.
Relaþii la telefon 0723 659554.

Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.

Închiriez spaþii de depo-
zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +

termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

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

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

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

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

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

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

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

Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.

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

Vând hotã de bucãtãrie -
100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
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Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Prestãri servicii

Vânzãri diverse

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Relaþiile parteneriale sunt importante, deoarece
se vor discuta planuri profesionale de anvergurã.
În mod special relaþiile din câmpul muncii, care
vizeazã colaborãri vor fi aduse în discuþie pentru
revizuiri sau îmbunãtãþiri deosebite. Controver-
sele se ivesc de la te miri ce, însã au rolul de a
dinamiza situaþiile.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la
serviciu, dar ºi acasã te aºteaptã treburi restante.
Selecteazã prioritãþile ºi dozeazã-þi eforturile,
pentru cã sãnãtatea este vulnerabilã. Pot intra
în discuþie planurile de consultaþii ºi analize
medicale. Relaþiile parteneriale sunt foarte ac-
tive, iar unele se pot destrãma definitiv.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Sunt zile bune pentru a te distra, pentru, a ieºi în
lume cu persoanele dragi, pentru a te juca pur
ºi simplu. Chiar dacã pot apãrea discuþii aprinse,
iubirea pluteºte în aer ºi asta te va încânta
enorm. La serviciu este multã forfotã, colegii te
susþin, dar unii mai mult te încurcã. Dozeazã-þi
eforturile ºi selecteazã prioritãþile, deoarece
sãnãtatea este vulnerabilã.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Este nevoie sã te ocupi de treburile gospodãreºti
la începutul sãptãmânii. Sunt posibile discuþii
aprinse cu membrii familiei, controverse, dar
cu puþin efort ºi bunãvoinþã lucrurile se pot
desfãºura foarte bine. Datoritã partenerului de
viaþã sau colaborãrilor în care eºti implicat,
segmentul domestic are de suferit cumva.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Eºti tentat sã te implici în multe discuþii cu persoa-
nele din anturajul apropiat. Mai ales temele
profesionale vor fi la ordinea acestor zile. Cãlã-
toriile pe distanþe scurte pentru a rezolva ches-
tiuni personale ºi profesionale reprezintã un
subiect important. Se recomandã prudenþã,
deoarece sunt posibile neplãceri.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Se întrezãresc cheltuieli majore la începutul
sãptãmânii pe cele necesare traiului cotidian.
Pe de altã parte este posibil sã primeºti salariul,
o primã sau cadouri din partea celor dragi. Mai
ales persoana iubitã ºi copiii te pot surprinde cu
tot felul de situaþii sau favoruri inedite. Primeºte-
le cu inima deschisã!

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Eºti în formã în aceste zile, aspect ce va fi obser-
vat de toþi ceilalþi. Pe lângã treburile tale perso-
nale, membrii familiei ºi treburile gospodãreºti
te solicitã din plin. Se recomandã prudenþã,
deoarece existã tensiuni majore acasã, în familie
ºi foarte uºor se poate ajunge la conflicte pe
termen lung.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Sunt zile potrivite discreþiei, discuþiilor tãinuite
cu persoanele din anturajul apropiat, odihnei ºi
plimbãrilor în aer liber. Se pot evidenþia unele
afecþiuni, dar este vorba despre cele deja cunos-
cute, astfel încât poþi depãºi totul cu bine. Dozea-
zã-þi eforturile, deoarece în aceste zile eºti
predispus la excese de orice fel: mentale, fizice,
verbale, culinare.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Pritenii îþi sunt alãturi, fie prin discuþii importante,
fie prin activitãþi comune ce vor duce la realizãri
deosebite. Chiar dacã, pe alocuri unele informaþii
sau unele sfaturi îþi displac este bine sã le reþii.
Existã un dram de adevãr în tot ce se discutã în
preajma ta. Pe de altã parte vei avea nevoie de
odihnã ºi detaºare de cotidian.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Se contureazã reuniuni socio-profesionale în
mod special în domeniul profesional în care
activezi. Nevoia de afirmare este la cota prea
înalte, existând riscul sã gafezi serios cu efecte
pe termen lung. Fii prudent în toate apariþiile
tale publice ºi evitã excesele de orice fel! Unii
chiar sunt atenþi la fiecare vorbã sau gest de al
tãu ºi vor reacþiona în consecinþã.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Ai nevoie de o cãlãtorie îndepãrtatã pentru a te
relaxa ºi pentru a-þi rafina sufletul cu aspecte
spirituale. Desfãºoarã activitãþi culturale, alãturi
de cei dragi. Pot intra în discuþie planurile de
cãlãtorii sau de studii. Relaþii deosebite cu
persoanele aflate în strãinãtate, dar existã hibe
ascunse, interese meschine ºi chiar decizii ale
unora care te pot afecta într-un anume fel.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Cheltuielile comune cu alþii sunt frecvente. Este
bine sã achiþi frãþeºte partea ta ºi sã permiþi
celorlalþi sã-þi achite datoriile, fãrã a te sacrifica
tu. Pot intra în discuþie aspecte privitoare la
moºteniri, partaje, investiþii patrimoniale. Se
contureazã cãlãtorii îndepãrtate, planuri de
studii, dar ºi activitãþi culturale.
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Vechime

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

1
2
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12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
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25
26
27
28
29
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31
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41
42
43
44
45
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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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
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94
95
96
97
98
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100
101
102
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104
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107
108
109
110
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

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

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

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

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

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

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

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
-

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 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

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
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per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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per ned
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per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned

Potrivit datelor furnizate de agenþii
economici privind locurile de muncã
vacante, în evidenþele Agenþiei
Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM) sunt înregistrate
17.535 locuri de muncã, în data de
12 ianuarie 2018.

Situaþia locurilor de muncã
vacante, în fiecare judeþ: Bucureºti –
3.811, Prahova – 1.492, Arad – 1.343,
Sibiu – 1.227, Timiº – 848, Dolj – 576,

Cluj – 555, Iaºi – 518, Ilfov – 489,
Galaþi – 474, Hunedoara – 458, Cons-
tanþa – 399, Vâlcea – 347, Harghita
– 323, Braºov – 317, Neamþ – 302,
Maramureº – 280, Vaslui – 275,
Dâmboviþa - 258, Gorj – 252, Bihor –
246, Brãila – 238, Argeº – 204, Tulcea
– 204, Alba – 191, Olt – 190, Teleor-
man – 181, Cãlãraºi – 178, Satu Mare
– 166, Bistriþa-Nãsãud – 160, Mureº
– 139, Ialomiþa – 139, Sãlaj – 116,

Vrancea – 110, Giurgiu – 89, Botoºani
– 87, Covasna – 82, Mehedinþi – 72,
Suceava – 67, Bacãu – 51, Buzãu -
50, Caraº-Severin – 31.

La nivel naþional, cele mai multe
locuri de muncã sunt oferite pentru:
agent de securitate (1.172), muncitor
necalificat în industria confecþiilor
(1.130), muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor (961), con-
fecþioner-asamblor articole din textile
(687), lucrãtor comercial (684), vân-
zãtor (608), montator subansamble
(532), muncitor necalificat în agricultu-
rã (472), manipulant mãrfuri (463),
muncitor necalificat la ambalarea pro-
duselor solide ºi semisolide (442).

Persoanele interesate sã ocupe
un loc de muncã se pot adresa agen-
þiilor teritoriale pentru ocuparea forþei
de muncã de domiciliu sau de reºedin-
þã ale cãror date de contact se aflã pe
site-ul www.anofm.ro. Oferta locurilor
de muncã se actualizeazã în timp real
ºi poate fi vizualizatã pe site-ul
www.card-profesional.ro.

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.eo

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul
reþelei EURES România, 903 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:

PortugaliaPortugaliaPortugaliaPortugaliaPortugalia – 330 de locuri de muncã: 300 culegãtor de zmeurã,
30 culegãtor de zmeurã, mure ºi afine;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 164 locuri de muncã: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician,
1 montator structuri (panouri) metalice;

MaltaMaltaMaltaMaltaMalta – 155 de locuri de muncã: 150 ºofer de autobuz, 5 specialist
vânzãri televizate;

GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 87 locuri de muncã: 28 ºofer de camion, 25 salvamar,
10 programator PLC, 4 bucãtar, 3 personal servire clienþi, 3 ºofer de
autobuz, 2 ospãtar, 2 personal întâmpinare 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;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 55 locuri de muncã: 50 mãcelari, tranºatori,
fasonatori, împachetatori carne, 5 asistent medical;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 30 locuri de muncã: 15 forjor, 15 operator CNC;
SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia – 30 locuri de muncã: 30 muncitor asamblare producþie

componente auto;
BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 28 locuri de muncã: 4 operator CNC, 3 ºofer camion C, 2

electrician iluminat stradal, 2 macaragiu, 2 tehnician reþele de telecomu-
nicaþii, 1 electrician rezidenþial, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer de calitate
industrial, 1 inginer producþie, 1 inginer materiale, 1 inginer aplicaþie, 1
instalator instalaþii tehnico-sanitare ºi de gaze, 1 mecanic autoturisme, 1
proiectant mecanic, 1 operator/ambalator în industria alimentarã, 1
operator turnare metale, 1 programator CNC, 1 tehnician de întreþinere ºi
instalare, 1 tehnician hvac, 1 tehnician testare;

FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda – 11 locuri de muncã: 10 mãcelar - tranºator carne de
pui, 1 ospãtar; Luxembourg - 10 locuri de muncã: 10 senior tehnician
Chrome;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 2 locuri de muncã: 2 frizer;
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania – 1 loc de muncã: 1 manager vânzãri.

17.535 locuri de muncã vacante
la nivel naþional, dintre

care 1.492 se aflã în Prahova

903 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European
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ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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ii Dovlecei umpluþi cu ton ºi parmezan

Obiceiuri

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

Obiceiuri

1. S-L-C-A 2. REVELION 3. PRIER-I 4. ET-TREI; 5. DEC-ASAF;
6. MAI-ANA; 7. AB-MAR-U; 8. RE-R-OR; 9. VINICER;  10. E-GERAR.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Are obiceiul de a
bea peste mãsurã

Solid

Reguli generale
Care þine strict de

tipic (fem.)

Datini la început!

În sfârºit, un obicei

Lac în Scoþia
Metru cub (abr.)

Rodatã!

Obicei

Armã de artilerie
Obicei de a mânca

continuu

Obiceiuri

Obicei
Cuvier (abr.)

Staþiu gol
Obiceiuri

Volum

Obiceiuri în sud!

DICÞIONAR:
RAA; CUV

Parte
Rãutãcioasã

Astãzi
Munte!

A folosi
de obicei

Unu ºi unu!
Mai jos!

“A muri lumii, însemneazã a trãi cu
Hristos ºi a fi viu în Dumnezeu” spune Sf.
Apostol Pavel (Filisteni 2, 10) ºi aceasta
este misiunea oricãrui creºtin, deoarece
suntem botezaþi în moartea ºi sângele Fiului
lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. De aceea
se cuvine a duce noi toþi o viaþã potrivitã
poruncilor lui Dumnezeu, cât mai desprinºi
de grijile exagerate pentru cele ale timpului,
în acestea vãzând numai dragostea ºi
ajutorarea aproapelui. Aceasta este
îndatorirea principalã a creºtinului care
nãzuieºte nu numai la desãvârºire, dar ºi la
sfinþenie, coborându-se în smerenie ºi
având privirea îndreptatã mereu spre ceruri,
neavând altã mângâiere decât rugãciunea
ºi altã nãdejde decât mântuirea.

Aceste gânduri le-a avut în minte
marele Antonie a cãrui prãznuire sfântã o
face astãzi Biserica Ortodoxã de pretu-
tindeni, acest om pe care numai Dumnezeu
l-a scos din mijlocul poporului ºi pe care l-a
þinut vreme de aproape 100 de ani în pustie,
ca sã-l fereascã de rãutãþile lumii. Cãci
atunci când a avut 20 de ani s-a bucurat
mai întâi de toate binefacerile pe care le
oferea viaþa, bogãþia, frumuseþea ºi tine-
reþea.

Asemeni unui porumbel nevinovat,
zburând pe aripile credinþei sale puternice
ºi de o curãþenie desãvârºitã, Sdântul An-
tonie a zburat din mijlocul lumii ºi a mers
sã gãseascã cer nou ºi pãmânt nou în
pustia Egiiptului.

Cãci el ca înger în trup, fãcându-se ca
nevãzut, a urcat în împãrãþia cerurilor cu
rugãciunile sale, a susþinut Biserica cu curaj,
mãrturisind pe Hristos în lipsurile ºi greu-
tãþile vieþii, a schimbat înþelepciunea ome-
neascã cu simplitatea Evangheliei, a com-
bãtut pe eretici prin cuvintele sale ºi prin
tãria tãcerii sale, a biruit pe demon ºi iadul
cu ajutorul cerului ºi prin râvna sa mai pre-
sus de orice închipuire, a fost o minune a
harului lui Hristos ºi o dovadã a adevãrului
credinþei noastre, cum mãrturisea Sf.

Antonie cel Mare.
Iconomia divinã a rânduit ca acelaºi

sfânt care a susþinut Dumnezeirea lui Hris-
tos la Sinodul I de la Niceea sã laude ºi
virtuþile Sfântului Antonie cel Mare, aceeaºi
mânã care a semnat actul de condamnare

a ereticului pe temelie sfântã a mãrturisirilor
Sfintei Scripturi sã fie martor al sfinþeniei
marelui singuratic al pustiului, Sfântul An-
tonie cel Mare. Cãci ce sfânt a avut mai
multã curãþenie ºi mai multã râvnã, mai
multã dragoste pentru Dumnezeu, care nu
a trãit decât ca s-l adore pe Dumnezeu, nu
a gândit decât numai rugãciunea, nu a
cãutat decât numai laude, nu a lucrat ºi nu
a suferit decât numai sã fie preþuit de Dum-
nezeu. Însingurarea de lume a Sfântului
Antonie cel Mare a fost numai din voia lui
Dumnezeu, care l-a condus în liniºte  pe
cãrãrile aspre ale suferinþei. El nu s-a retras
din lume la vremea bãtrâneþii, când anii se
adunã pe umeri, când puterile fizice au
slãbit, când patimile s-au stins, când viaþa

a pus pecetea unei bãtrâneþi mai timpurii
pe ridurile feþei, când sãrãcia, lipsurile ºi
poate toate dispreþuirile lumii înconjoarã
pe oameni, când retragerea din lume a fost
atunci când aceasta poate nu te mai
doreºte.

El s-a retras în pustie la vârsta unei
tinereþi înfloritoare, nãscut sã fie respectat
ºi cinstit de toþi pentru bogãþia, renumele
ºi onoarea sa. El renunþã la tot ºi se face
robul lui Hristos, se desparte definitiv de
lume. Acolo, convorbirea sa era numai cu
cerul înstelat, contemplarea, munca ºi
rugãciunea sa se împleteau cu murmurul
pasiunilor cu care se ocupa ziua ºi noaptea,
cu cât era mai gol de sine era mai plin de
Dumnezeu. Aºa a fost ºi aºa a rãmas în
conºtiinþa creºtinismului Sfântul Antonie
cel Mare “lauda pãrinþilor” cum i se cântã
în filele de acatist. Aºa a rãmas ca un înger
în trup, mai ales în privirea limpede a
monahismului creºtin, aceastã mãreaþã
figurã a însingurãrii cvare a rânduit pentru
viaþa monahiceascã reguli de ascultare ºi
de rugãciune.

Cãci deschizând “vieþile sfinþilor” ºi
“Patericul” hrana de desfãtare sufleteascã
a monahului, ni se istoricesc mult fapte ºi
învãþãminte ale Marelui Antonie.

De aceea astãzi, la pomenirea sa,
Ortodoxia îºi aduce omagiul sãu în faþa
icoanei sale, Monahismul aduce floarea
metaniei sale.

Imaginea sa mãreaþã, bãrbãþia sa de
mare atlet al lui Hristos, cavaler ºi pionier
al monahismului bisericii, înger al chipului
mohanicesc, dascãl al frãþiei ºi arãtãtor al
dreptei credinþe, toate aceste virtuþi rãmân
în inimile noastre ca podoabe scumpe, vred-
nice de urmat. La bãtrâneþea sa, la credinþa,
curãþenia, dragostea ºi ajutorul sãu, noi
alergãm azi ºi întotdeauna, ca prin sfintele
sale rugãciuni, sã aducã în sufletele noastre
pacea lui Dumnezeu, liniºtea ºi mântuirea
noastrã.

Preot ªtefan Al. Sãvulescu

Laptele cu ciocolatã este foarte delicios, însã îi pune în dificultate pe mulþi oameni
atunci când vine vorba despre provenienþa acestuia. Un studiu aratã cã 1 din 10 americani
cred cã laptele cu ciocolatã provine de la vacile maro, ei neºtiind cã acesta este o
combinaþie de lapte ºi cacao. Aceasta înseamnã cã aproximativ 16,4 milioane de americani
cred cã laptele cu cio-
colatã este produs pe
cale naturalã. Mai mult
decât atât, aceastã
convingere nu aparþine
copiilor, pentru cã stu-
diul a fost realizat pe
un eºantion de 1.000
de persoane cu vârsta
de peste 18 ani. Din-
colo de acest rãspuns,
48% dintre persoanele
intervievate au decla-
rat cã nu ºtiu de unde
vine laptele cu cioco-
latã. Acesta nu este primul studiu care scoate la ivealã niºte rãspunsuri extrem de
amuzante. O altã cercetare arãta cã unul din cinci americani nu ºtie cã hamburgerii sunt
fãcuþi din carne de vitã.

Pentru al doilea an consecutiv, în multe regiuni ale României nu au fost
înregistrate ninsori pânã la începutul lunii ianuarie, dar, precum în urmã cu un an,
fulgii de nea s-au aºternut într-unul dintre cele mai cãlduroase locuri de pe Pãmânt.

Peste oraºul algerian
Ain Sefra din deºertul
Sahara s-a aºternut
un strat de zãpadã.
Oraºul este situat la o
altitudine de 1.000
de metri faþã de ni-
velul mãrii, aici cele
mai scãzute tem-
pera-turi ajungând la
12,4 grade Celsius.
Conform Gizmodo, în

zonã nici ploile nu sunt atât de comune. Însã, sâmbãtã, meteorologii au emis o
avertizare privind apariþia unor ninsori în regiune. Un val de aer rece asociat cu
presiunea scãzutã din vestul Mediteranei au dus l-a producerea fenomenului rar în
regiune.

17 ianuarie  - Sfântul Antonie cel Mare
Peste 16 milioane de americani

cred cã vacile cu blana maro produc
laptele cu ciocolatã

Sursa: descopera.ro

A nins din nou în Sahara!

Sursa: descopera.ro

INGREDIENTE INGREDIENTE INGREDIENTE INGREDIENTE INGREDIENTE (2 persoane)(2 persoane)(2 persoane)(2 persoane)(2 persoane)
3 dovlecei zucchini medii, 1 conservã ton file Lotka în ulei de3 dovlecei zucchini medii, 1 conservã ton file Lotka în ulei de3 dovlecei zucchini medii, 1 conservã ton file Lotka în ulei de3 dovlecei zucchini medii, 1 conservã ton file Lotka în ulei de3 dovlecei zucchini medii, 1 conservã ton file Lotka în ulei de

floarea soarelui (200 g), 2 linguri suc de lãmâie, 1 lingurã ulei defloarea soarelui (200 g), 2 linguri suc de lãmâie, 1 lingurã ulei defloarea soarelui (200 g), 2 linguri suc de lãmâie, 1 lingurã ulei defloarea soarelui (200 g), 2 linguri suc de lãmâie, 1 lingurã ulei defloarea soarelui (200 g), 2 linguri suc de lãmâie, 1 lingurã ulei de
mãsline pentru uns dovlceii, 1 lingurã ulei de floarea soarelui dinmãsline pentru uns dovlceii, 1 lingurã ulei de floarea soarelui dinmãsline pentru uns dovlceii, 1 lingurã ulei de floarea soarelui dinmãsline pentru uns dovlceii, 1 lingurã ulei de floarea soarelui dinmãsline pentru uns dovlceii, 1 lingurã ulei de floarea soarelui din
conservã de ton, 25 g parmezan ras, ½ ceapã micã roºie sau albã,conservã de ton, 25 g parmezan ras, ½ ceapã micã roºie sau albã,conservã de ton, 25 g parmezan ras, ½ ceapã micã roºie sau albã,conservã de ton, 25 g parmezan ras, ½ ceapã micã roºie sau albã,conservã de ton, 25 g parmezan ras, ½ ceapã micã roºie sau albã,
sarsarsarsarsare, pipere, pipere, pipere, pipere, piper, 1, 1, 1, 1, 150 g mozzar50 g mozzar50 g mozzar50 g mozzar50 g mozzarella/caºcaella/caºcaella/caºcaella/caºcaella/caºcavvvvval clasical clasical clasical clasical clasic

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Spãlam dovleceii, îi ºtergem bine,

le tãiem capetele ºi apoi îi tãiem pe lungime în douã
jumãtãþi. Cu ajutorul unei linguriþe, eliminãm miezul
cu sâmburi ai dovleceilor. Vom obþine jumãtãþi de
dovlecel în formã de bãrcuþe. Ungem jumãtãþile de
dovlecel cu uleiul de mãsline, le aºezãm în tavã de
cuptor tapetata cu hârtie de copt ºi le coacem 3-4
minute, în cuptorul preîncãlzit la 180°C. Îi scoatem
din cuptor ºi îi lãsãm sã se rãceascã pânã preparãm
umplutura. Scurgem tonul file, dar oprim 1 lingurã de
ulei. Punem tonul bine scurs în robot, adãugãm uleiul,
sucul de lãmâie, parmezanul ras, ceapa tocatã
mãrunt, sare ºi piper dupã gust ºi mixam pânã când
obþinem o compoziþie omogenã. Umplem jumãtãþile
cãlduþe de dovlecel cu compoziþia de ton ºi le pudrãm
din belºug cu mozzarella ruptã în bucãþi mici sau cu
caºcavalul ras. Coacem dovleceii cu ton în cuptorul
preîncãlzit, încã 6-7 minute, sau pânã când mozza-
rella sau caºcavalul s-au topit complet.

Îi servim calzi sau reci, sunt la fel de gustoºi în
ambele variante.

 O tipã se duce la medic cu nasul umflat.
Medicul:

- Albinã?
- Da.
- S-a pus pe nasul dv.?
- Da.
- V-a înþepat?
- N-a avut timp, pentru cã soþul meu a ºi lovit-o cu

lopata.
- Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am

nici poftã de viaþã. Ce mã sfãtuieºti: sã mã sinucid ori sã-
mi înec disperarea în bãuturã. Cum e mai bine ?

- Depinde cum stai cu ficatul…

- Domniºoarã, de câte ori îmi surâdeþi, îmi vine
sã vã invit la mine.

- Vai, sunteþi un seducãtor!
- Nu. Sunt dentist!

 Un bãrbat la doctor:
- Doctore, soþia mea are un complex de inferio-

ritate. Cum sã procedez ca sã nu ºi-l piardã?
O mamã îºi duce fiica la ginecolog:

- Domnule doctor, vreau sã vãd dacã fiica mea
are floarea ruptã.

Dupã control:
- Doamnã, fiica dumneavoastrã nu are numai

floarea ruptã are ºi ghiveciul spart.
 Doctorul: - Nu-mi place deloc cum arãtaþi.

Pacienta: - Ei, doctore, nici dumneata nu eºti
vreo frumuseþe.
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Printre cele mai importante rezultate obþinute de
el, alãturi de Andrei Pavel, sunt victoriile din 1997,
când cei doi au trecut cu 3-0 de ruºii Evgheni Kafel-
nikov (fost nr. 1 ATP) ºi Andrei Olhovski, într-un meci
din primul tur al Grupei Mondiale, ºi din 2002, în
Slovacia, tot în primul tur al Grupei Mondiale, când
s-au impus cu 3-2 în faþa perechii Karol Beck/
Dominik Hrbaty.

Urmãtorul meci al echipei masculine a Ro-
mâniei se va disputa în perioada 3-4 februarie, la
Piatra Neamþ, cu Luxemburg, în primul tur al Grupei
II, Zona Europa/Africa a Cupei Davis.

Echipa de volei masculin
Tricolorul LMV Ploieºti a obþinut,
sâmbãtã dupã-amiazã, în Sala
Sporturilor „Olimpia”, o victorie de
prestigiu în faþa valoroasei
Arcada Galaþi, cu scorul de 3-2
(25-23, 25-19, 21-25, 17-25,
16-14).

Dupã primele 53 de minute,
la finalul primelor douã seturi,
elevii lui Sergiu Stancu ºi Mãdãlin
Marinescu conduceau, deja, cu
2-0 ºi cei peste 500 de specta-
tori prezenþi credeau într-o victo-
rie facilã. Nu a fost deloc aºa,
deoarece oaspeþii au reuºit, în
tot atâtea minute, sã egaleze os-
tilitãþile pe tabela de scor. În setul
decisiv, ploieºtenii au revenit de
la 6-9 ºi s-au impus in extremis!

Tricolorul a început cu Milivo-
jevic, Stulenkov, Licã, Olteanu,
Bisette ºi Bartha, libero fiind
Kroiss. Au mai evoluat Dushkov,
Jorna, Kullo ºi Carrascco. Jucã-
torul meciului a fost Laurenþiu
Licã, acesta având 48 de atacuri,
cu 19 mai multe decât Olteanu
ºi 31 faþã de Milivojevic. Au ex-
celat la serviciu Bartha ºi Stu-
lenkov, ambii cu contribuþii deci-
sive în seturile 2 ºi 5.

Declaraþia antrenoruluiDeclaraþia antrenoruluiDeclaraþia antrenoruluiDeclaraþia antrenoruluiDeclaraþia antrenorului
Sergiu Stancu: Sergiu Stancu: Sergiu Stancu: Sergiu Stancu: Sergiu Stancu: “Sunt deosebit
de fericit, bãieþii meritã toate
felicitãrile întrucât au fãcut un
meci mare, revenirea de la 6-9
în decisiv spunând multe despre
caracterul lor! Sunt privilegiat sã
conduc o astfel de grupare ºi, veþi

vedea, mobilizarea aceasta din
ultima parte a partidei va avea
efecte dintre cele mai benefice!
Startul cu dreptul din acest an
nu poate decât sã mã facã sã
sper într-un traiect pozitiv care sã
ne permitã sã realizãm cele
dorite atât de conducere cât ºi
de aceºti frumoºi spectatori care
ne susþin necondiþionat!”

Sãrbãtoritul
fericit!

Cu un an înainte de a schim-
ba prefixul, Mãdãlin Marinescu,
antrenorul secund al Tricolorului,
trãieºte clipe de împlinire ºi sa-
tisfacþie alãturi de echipa la care
munceºte! Sambãtã, la finalul
unui joc în care a trecut cu vitezã
de la extaz la agonie ºi invers,
Mãdãlin a zâmbit, în sfârºit!

Daniel Lazãr

Sãptãmâna trecutã, pe
stadionul „Ilie Oanã” a avut loc
reunirea lotului de jucãtori ai
Petrolului, în prezenþa fanilor,
mai puþini ca altãdatã, dar într-
o atmosferã incendiarã.

Lotul Petrolului s-a prezen-

tat cu destule nume noi, mai
ales în rândul juniorilor.

La prima strigare au fost
prezenþi 25 de jucãtori. Nume-
le noi sunt: Radu Avram (por-
tar – FC Botoºani), Alexandru
Radu (portar junior). Alþi jucã-

tori de câmp: Daniel Cârjan
(Viitorul Domneºti), Mihai Ene
(Viitorul Constanþa), Mario
Bratu, Fabian Sotir ºi Mihai
Constantinescu (toþi trei din
pepiniera proprie). Menþionãm
cã ar putea sã mai vinã încã

trei jucãtori.
Programul de pregãtire a

Petrolului este structurat pe trei
etape. În prima etapã, petroliºtii
se vor antrena la Ploieºti, pânã
pe 20 ianuarie. În cea de-a do-
ua etapã, 22 ianuarie – 2 fe-
bruarie, se va pleca într-un can-
tonament centralizat la Cheile
Grãdiºtei. Urmeazã o a treia
etapã, 6 – 16 februarie, care
va fi un stagiu centralizat la
Buftea. Au fost antamate ºi opt
jocuri amicale. Astfel, Petrolul
urmeazã sã întâlneascã ACS
Steagul Braºov (20 ianuarie),
Olimpic Râºnov (28 ianuarie),
FC Argeº (10 februarie), Chin-
dia Târgoviºte (14 februarie),
Progresul Spartac Bucureºti
(21 februarie), FC Aninoasa (24
februarie).

Pe 17 februarie ar mai fi
un amical cu un adversar ne-
stabilit.

Reunirea Petrolului
ºi prezentarea lotului

Vã prezentãm lotul Petro-
lului de la reunire:

Portari: Portari: Portari: Portari: Portari: Mirel Bolboaºã,
Raul Avram, Raul Botezan,
Alexandru Radu.

Fundaºi: Fundaºi: Fundaºi: Fundaºi: Fundaºi: Alberto Olaru,
Paul Antoche, Rãzvan Catanã,
Dragoº Frâncu, Jean Prunes-
cu, Valentin Þicu, Mihai Velisar.

Mijlocaºi: Mijlocaºi: Mijlocaºi: Mijlocaºi: Mijlocaºi: Marius Chin-
driº, Alexandru Ciocâlteu, Tibe-
riu Niþescu, Nini Popescu, Clau-
diu Tudor, Tudor ªaim, Daniel
Cârjan, Mihai Ene, Mario Bratu,
Fabian Sotir, Mihai Constan-
tinescu.

Atacanþi:Atacanþi:Atacanþi:Atacanþi:Atacanþi: Sergiu Arnãu-
tu, Cosmin Lambru, Giorgian
Pãun.

Antrenori:Antrenori:Antrenori:Antrenori:Antrenori: Romulus Cio-

banu (principal), Ciprian Pura
(secund), Cãtãlin Grigore (an-
trenor cu portarii), Marius Haitã
(preparator fizic).

Între timp s-a semnat un
contract pe doi ani ºi jumãtate
cu mijlocaºul Cristian Andor
(28 de ani), fost jucãtor de Liga
a II-a la C.S. Mioveni. Acesta a
mai jucat la F.C. Bihor, Gaz Me-
tan Mediaº, Luceafãrul Ora-
dea, C.S. Orhei, F.C. Braºov, UTA
Arad.

Vom reveni în numerele
viitoare ºi cu alte noutãþi din
sânul echipei Petrolul, care þin-
teºte în aceastã varã promova-
rea în Liga a II-a.

Ionuþ Mitoiu

Echipa de Cupa Devis a României are un cãpi-
tan nejucãtor, acesta fiind fostul jucãtor de tenis
Gabriel Trifu, în timp ce Andrei Mlendea a fost instalat
antrenor, informeazã site-ul oficial al Federaþiei
Române de Tenis.

Gabriel Trifu îl înlocuieºte pe Andrei Pavel, cel
care a ocupat funcþia de cãpitan nejucãtor al echipei
de Cupa Davis a României pânã la finalul întâlnirii
cu Israel din luna octombrie a anului trecut.

În vârstã de 42 de ani, Trifu a jucat timp de
nouã ani pentru echipa României în 15 întâlniri,
fiind unul dintre jucãtorii de bazã ai echipei de dublu.

Gabriel Trifu, noul cãpitan nejucãtor
al echipei de Cupa Devis a României

Volei Victorie în setul
decisiv cu Arcada Galaþi

Sportivii de la CSM Ploieºti, 15 medalii
la Cupa „Romanian Masters Athletics”

Sâmbãtã ºi duminicã, atleþii de la CSM Ploieºti au participat, la
Bucureºti, la Cupa „Romanian Masters Athletics”, competiþie gãzduitã
de Sala de atletism din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, reuºind o
serie de performanþe notabile.

Sportivii pregãtiþi de Augustin Iancu, Gabriel Hurmuz ºi Robert
Munteanu au obþinut în total un numãr de 15 medalii – 7 de aur, una
de argint ºi 7 de bronz -, dupã cum urmeazã:

La seniori: Radu Cristian – locul 1 la 400 m ºi 200 m; Homiuc
Costin – locul 3 la 200 m; Pricopie Cristina – locul 3 la 200 m.

La tineret: Radu Cristian – locul 1 la 200 m ºi 400 m; Pricopie
Cristina – locul 1 la 200 m; Homiuc Costin – locul 3 la 200 m.

La juniori 1: Geamãnu Alexandru – locul 1 la 60 m ºi 200 m,
locul 3 la 400; Oprea Andrei – locul 2 la 60 m; Burcea Ovidiu – locul
3 la 60 m ºi 200 m.

La juniori 2: Tomoºoiu Virgil – locul 3 la 200 m.
Mihail Marinescu

Echipa de baschet masculin
a CSM Ploieºti a realizat, recent,
douã transferuri în perspectiva
fazei semifinale a campiona-
tului, reuºind sã-i legitimeze pe
Eugeniu Melnic (foto) ºi Tudor
Emanuel Arteni.

În vârstã de
38 de ani (nãscut
pe 14 aprilie
1979), Melnic
(1.96 m, 95 kg) es-
te o extremã de for-
þã care vine dupã o
primã parte a se-
zonului petrecutã în
Liga Naþionalã, la
Phoenix Galaþi.
Acolo a evoluat în
opt partide de
campionat, având
medii de 1.3 punc-
te ºi 1.5 recuperãri în 7:40 minu-
te jucate, ºi în Cupa României,
cu medii de 9.5 puncte ºi 4.5
recuperãri în cele douã dispute
cu Dinamo, în care a jucat aproa-
pe 31 de minute/meci.

Originar din Republica Mol-
dova, fiind nãscut la Chiºinãu,
Melnic ºi-a început cariera
profesionistã în România, la

Soced Bucureºti (1999-2000),
dupã care a mai evoluat pentru
Gaz Metan Mediaº, CSª BC
Râmnicu Vâlcea, Gladiator Cluj-
Napoca ºi BC Mureº. A jucat ºi în
Ucraina ºi Azerbaidjan, la BC
Kiev, respectiv BK Baku, dar ºi în

þara natalã, la UASM Chiºinãu,
BC Donbasket Donduseni ºi Ad-
mirals UTM Chiºinãu. Compo-
nent al naþionalei Moldovei, el a
ocupat locul 5, în 2016, la FIBA
European Championship for
Small Countries.

Tudor Emanuel Arteni este
un baschetbalist în vârstã de 20
de ani (nãscut pe 25 martie

1997), care poate evolua pe
poziþiile 2 ºi 3, ºi vine de la CS
Rapid Bucureºti. Are 1.82 m ºi
78 kg ºi este originar din Bîrlad.

Despãrþire de Levi Szijarto
Sosirile celor doi baschet-

baliºti vin sã compenseze
despãrþirea de ex-
perimentatul Leven-
te Szijarto, determi-
natã de o acciden-
tare ce-l va þine pe
sportiv departe de
teren pânã la sfâr-
ºitul acestui sezon.
Levi a suferit o rup-
turã de menisc ºi liga-
mente la unul din ge-
nunchi ºi, de comun
acord, s-a decis sã
nu se mai prelun-
geascã înþelegerea

ce a fost scadentã la 31 de-
cembrie 2017.

Cei doi jucãtori vor debuta
pentru CSM Ploieºti duminicã,
atunci când, de la ora 15.00,
este programat meciul din depla-
sare, cu ABC Athletic Constanþa,
din prima etapã a fazei semifi-
nale a campionatului.

Mihail Marinescu

Baschet Eugeniu Melnic ºi Tudor Arteni
au venit la CSM Ploieºti
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