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Mircea Roºca, fost deputat PNL,
condamnat la închisoare cu
suspendare într-un dosar de corupþie

Fostul deputat PNL, Mircea Roºca,
a fost condamnat de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie la trei ani de închisoare
cu suspendare pentru sãvârºirea unei
infracþiuni de trafic de influenþã. Instanþa
a stabilit ca termen de încercare pentru
fostul parlamentar pentru o perioadã
de cinci ani, timp în care Mircea Roºca
trebuie sã se prezinte odatã la douã luni
la Serviciul de Probaþiune. Sentinþa datã
de completul de trei judecãtori din cadrul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie nu este
definitivã ºi poate fi atacatã cu recurs la
instanþa superioarã.
Mircea Roºca a fost achitat pentru
o altã infracþiune de trafic de influenþã
ºi pentru infracþiunea de abuz în serviciu.
Mircea Roºca, fost deputat de
Prahova, a fost deferit justiþiei, în februarie 2015, de procurorii DNA din Ploieºti
într-un dosar în care a fost acuzat pentru
comiterea a douã infracþiuni de trafic
de influenþã dintre care una în formã
continuatã, precum ºi pentru instigare

la sãvârºirea a patru infracþiuni de abuz
în serviciu având drept consecinþã
obþinerea pentru altul a unor foloase
necuvenite. Roºca a ajunsã sã fie
anchetat de procurorii DNA din Ploieºti
în urma unui denunþ fãcut de omul de
afaceri Vlad Constantin, zis ªomeru.

Fostul director
al Spitalului Judeþean
Ploieºti,
achitat în dosar

În dosarul fostului deputat liberal
au fost deferite justiþiei nume importante din administraþia judeþeanã din
Prahova, cei mai mulþi fiind achitaþi de
completul de trei judecãtori de la ICCJ.
Astfel, au fost trimiºi în judecatã
DUMBRAVÃ DIANA CAMELIA – fost secretar al oraºului Azuga – judeþul Prahova, în stare de libertate sub control judiciar, pentru sãvârºirea infracþiunii de

luare de mitã. A fost condamnatã la 2
ani ºi 6 ºuni de închisoare cu suspendare pentru luare de mitã.
STRÂMBEANU ADRIAN – fost director al Spitalului Judeþean de Urgenþã
Ploieºti, în stare de libertate sub control
judiciar, pentru sãvârºirea infracþiunilor
de abuz în serviciu având drept consecinþã obþinerea pentru altul a unor foloase necuvenite ºi luare de mitã. A fost
achitat.
ROTARU MARIAN EMANUEL – economist la Serviciul Achiziþii al Spitalului
Judeþean de Urgenþã Ploieºti, în stare
de libertate sub control judiciar, pentru
sãvârºirea infracþiunilor de abuz în serviciu având drept consecinþã obþinerea
pentru altul a unor foloase necuvenite
ºi luare de mitã. A fost condamnat la 1
an ºi 6 luni de închisoare cu suspendare
pentru luare de mitã în formã continuatã.
DAVID SIMONA – director al Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã a Persoanelor Adulte cu
Handicap Cãlineºti – judeþul Prahova,
pentru sãvârºirea infracþiunii de abuz în
serviciu având ca rezultat obþinerea pentru altul a unui folos necuvenit. A fost
achitatã.
MALEA MARIANA - responsabil cu
achiziþiile publice în cadrul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã a Persoanelor Adulte cu Handicap
Cãlineºti, pentru sãvârºirea infracþiunii
de abuz în serviciu având ca rezultat
obþinerea pentru altul a unui folos necuvenit. A fost achitatã.
SAVU CRISTINA – fost director economic în cadrul Regiei Autonome Administraþia Patrimoniului Protocolului de
Stat - Sucursala pentru Reprezentare ºi
Protocol Sinaia - judeþul Prahova, pentru
sãvârºirea infracþiunii de abuz în serviciu
având ca rezultat obþinerea pentru altul
a unui folos necuvenit. A fost achitatã.
(continuare în pagina 3)
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Senatul României a votat pentru ca Vinerea Mare
sã devinã zi legalã în care nu se lucreazã
În ºedinþa plenului de miercuri, 21 februarie a.c., Senatul României a adoptat o
propunere legislativã pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul
muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paºtelui - devine zi de
sãrbãtoare legalã în care nu se lucreazã.
Propunerea legislativã, care a fost iniþiatã de
un grup de 42 de senatori
ºi deputaþi din întreg
spec-trul politic, a fost
adoptatã de Senat în
calitate de primã Camerã
sesizatã cu 86 de voturi
„pentru”, 1 împotrivã ºi o
abþinere.
În expunerea de motive a actului normativ se
precizeazã cã: „Vinerea
Mare în Europa este zi legalã de sãrbãtoare în 16 þãri dintre cele 28 ale Uniunii Europene. În România, Codul
muncii prevede 14 zile de sãrbãtori legale, mai puþine faþã de alte þãri din Uniunea
Europeanã, de exemplu Belgia, Lituania sau Cipru, care au 16 - 17 zile de sãrbãtoare
legalã. (...) ªi în România ar trebui introdusã Vinerea Mare ca zi de sãrbãtoare legalã,
fiind unul dintre cele mai semnificative evenimente religioase dintr-un an”.
Mihail Marinescu

Fosta angajatã a BCR Ploieºti, acuzatã cã a incendiat
camera de tezaur, condamnatã la închisoare
Carmen Nicoleta Dãnilã, femeia
care a dat foc camerei unde se afla tezaurul unei filiale a BCR, a fost condamnatã
definitiv la cinci ani de închisoare cu executare de cãtre Cureta de Apel Ploieºti.
Decizia este definitivã ºi executorie.
Judecãtorii de la Curtea de Apel Ploieºti
au decis sã menþinã condamnarea datã
pe fond de Judecãtoria Ploieºti.
Incendiul a avut loc în noiembrie
2011, iar focul a mistuit peste 200.000
de euro. Dãnilã mai este judecatã într-un alt dosar penal ºi va trebui sã plãteascã ºi 23.551,10 euro reprezentând
daune materiale cãtre S.C. Omniasig S.A.
ºi 234.746,20 euro reprezentând daune materiale. În plus, fosta angajatã a
BCR a fost obligatã la plata sumei de
5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare
avansate de stat.
Procesul în care Carmen Nicoleta
Dãnilã a fost acuzatã de distrugere ºi
delapidare se aflã pe rolul secþiei penale
a Judecãtoriei Ploieºti din luna februarie

2012, iar de anul trecut a început
judecarea contestaþiei la Curtea de
Apel Ploieºti.
Incendiul de la sediul central al
BCR Ploieºti a avut loc în data de 30
noiembrie 2011. Anchetatorii declarau
atunci cã Nicoleta Dãnilã, care era angajat al Bãncii pe funcþia de supervizor,
a intrat fãrã a avea autorizaþie în camera tezaurului situatã undeva la subsolul clãdirii BCR. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care
femeia a intrat în camera seifului. La
ieºire, Nicoleta Dãnilã nu a anunþat cã
în incinta camerei tezaurului are loc
un incendiu.
Aceasta a fost ulterior reþinutã,
procurorii susþinând la acea datã cã
Dãnilã – împreunã cu un complice, angajat ºi el al BCR Ploieºti – ar fi sustras
suma de 150.000 de euro, încercând
sã acopere apoi furtul cu un incendiu
provocat intenþionat.
(continuare în pagina 3)
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Circulaþia feroviarã din Prahova, ameninþatã de
structuri metalice ºubrede care se pot prãbuºi oricând

Circulaþia feroviarã a fost întreruptã o zi în
dreptul localitãþii Ploieºti din cauza unui accident care se poate repeta oricând. Miercuri, 21
februarie, o pasarelã metalicã, grea de zece
tone, s-a prãbuºit peste cinci linii de cale feratã,
blocând astfel accesul trenurilor în gara Ploieºti
Vest. Pasarela era veche din anii 70 ºi se afla
într-o stare avanasatã de degradare. Problema
este cã astfel de accidente se pot întâmpla
oricând în Ploieºti. Alte pasarele, dar ºi un pod
la fel de ºubred care traverseazã calea feratã la
Gara de Sud, stau sã cadã în orice clipã.
Dupã accidentul din data de 21 februarie
autoritãþile judeþene au decis sã inventarieze
toate structurile metalice care reprezintã un
pericol pentru traficul feroviar din judeþ. Astfel,
au fost identificate alte douã pericole. Este vorba
despre o pasarelã similarã cu cea de la Gara
de Vest care se aflã la nici doi kilometri distanþã.
Este tot o structurã metalicã, folositã încã din
anii 80 pentru asigurarea mentenanþei la conductele de termoficare. ªi aceastã pasarelã este
la fel de ruginitã ca aceea care s-a prãbuºit
miercuri.
In imediata apropiere se aflã ”Podul de
lemn” care în trecut fãcea legãtura între douã
cartiere ploieºtene peste calea feratã. Este cunoscut faptul cã structura acestui pod este
ºubrezitã de trecerea timpului, astfel cã autoritãþile locale au decis în urmã cu mai bine de
cinci ani sã blocheze circulaþia rutierã din cauza
pericolului de prãbuºire. Accesul pe pod este
interzis, iar acest lucru este marcat cu indicatoare amplasate la ambele intrari ale pasajului
suprateran. Municipalitatea a alocat bani pentru
ca Podul de lemn sã fie reabilitat în curusul
acestui an.
“Podul de lemn este un pericol pe care îl

ºtim cu toþii ºi tocmai de aceea, de-a lungul timpului, au fost luate mãsuri de limitare a accesului
în acea zonã ºi acest lucru constituie o prioritate
pentru noi. La finele sãptãmânii trecute am fãcut
ºedinþa de buget acolo unde s-a aprobat alocarea unei sume de bani în vederea demarãrii
lucrãrilor pentru aceastã investiþie. Din bugetul
propriu, prin HCL, s-a alocat suma de 50.000
de lei necesarã pentru obþinerea avizelor ºi autorizaþiilor, iar în paralel, printr-un credit bancar,
este alocatã suma de opt milioane de lei. La
acest moment se aflã în derulare, la Serviciul
de Achiziþii Publice, procedura de atribuirea a
contractului de proiectare ºi execuþie, ea fiind

în acest moment ridicatã pe SEAP ºi urmând
sã obþinã autorizarea Ministerului Finanþelor,
respectiv ANAF, în vederea continuãrii acestei
proceduri dacã documentaþia este consideratã
conformã cu regulile procedurale”, a declarat
George Panã, viceprimarul municipiului Ploieºti.
În paralel, Poliþia Transport Feroviar a deschis o anchetã penalã pentru a stabili cine se
face vinovat de accidentul care ar fi putut provoca o adevãratã tragedie. Astfel, a fost deschis
dosar penal asupra faptei, privind infracþiuni
contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate. Mãdãlin Stroe, ºeful Poliþiei TF Prahova, a precizat
cã ancheta vizeazã identificarea vinovaþilor care

ar fi trebuit sã asigure mentenanþa structurii
metalice care s-a prãbuºit peste liniile de cale
feratã. Potrivit preºedintelului Consiliului Judeþean Prahova, Bogdan Toader, conductele de
termoficare susþinute de structura metalicã prãbuºitã la gara de Vest din Ploieºti sunt în proprietatea administraþiei judeþene, dar ele au fost
concesionate societãþii Veolia în anul 2004. Odatã cu acest contract, susþine Toader, Veolia a
preluat ºi obligaþia de a asigura mentenanþa întregului sistem de termoficare, deci inclusiv a
structurii metalice pe care sunt sprijinite conductele.
Veolia, societatea care are în administrare
conductele de termoficare din municipiului
Ploieºti, a remis presei un cominicat cu privire
la accidentul de la Gara de Vest în care îºi asumã responsabilitiatea exploatãrii sistemului de
termoficare: “În calitate de concesionar al sistemului de termoficare ce alimenteazã oraºul Ploieºti, operãm întreaga reþea ºi infrastructura aferentã acestuia. Chiar dacã acest obiect suport
nu apare explicit în lista bunurilor concesionate,
asumãm responsabilitatea exploatãrii sistemului
în integralitatea sa. Întreaga reþea de termoficare face obiectul unui program anual de inspecþii ºi revizii coordonat la nivelul departamentului de exploatare distribuþie. Acesta se desfãºoarã cu predilecþie în perioada extrasezon
în cadrul programului de mentenanþã ºi punctual pe timpul sezonului rece în caz de avarie.
Incidentul nu a afectat în vreun fel integritatea
reþelelor ºi nici alimentarea cu energie termicã
a oraºului. Nu a existat vreo scurgere de agent
termic, conductele funcþioneazã normal asigurând continuitatea furnizãrii serviciului public.
Colaborãm îndeaproape cu autoritãþile pentru
identificarea cauzelor ºi împrejurãrilor producerii
incidentului”, se aratã în comunicat.
(D.F.)

Mircea Roºca, fost deputat PNL, condamnat la închisoare cu suspendare într-un dosar de corupþie
(urmare din pagina 1)
FÂCÃ MIHAIL – fost administrator
public al judeþului Prahova, în prezent
secretar de stat în Ministerul Mediului
ºi Schimbãrilor Climatice, pentru
sãvârºirea infracþiunii de abuz în serviciu
având ca rezultat obþinerea pentru altul
a unui folos necuvenit. A fost achitat.
SEMCU ADRIAN EMANUIL – fost
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Prahova, pentru sãvârºirea infracþiunii
de abuz în serviciu având ca rezultat
obþinerea pentru altul a unui folos
necuvenit. A fost achitat.
ªERBÃNOIU GABRIELA CRISTINA –
fost ºef al Serviciului Achiziþii Publice ºi
Contracte din cadrul Direcþiei Patrimoniu
a Consiliului Judeþean Prahova, pentru
sãvârºirea infracþiunii de abuz în serviciu
având ca rezultat obþinerea pentru altul
a unui folos necuvenit. A fost achitatã.
Adrian Rotilã, vãrul fostului deputat,
a fost ºi el condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare ºi un termen de
supraveghere de trei ani, fiind gãsit vinovat pentru infracþiunea de dare de mitã
în formã continuatã. În plus, acesta a
fost condamnat sã presteze muncã în
folosul comunitãþii pe o perioadã de 60
de zile, la Biblioteca Orãºeneascã din
Comarnic.

De ce a fost trmis în
judecatã Mircea Roºca

În rechizitoriul întocmit în cauzã,
procurorii DNA din Ploieºti au apreciat
cã, în anul 2011, în calitate de vicepreºedinte al organizaþiei judeþene Prahova
a unui partid, inculpatul Roºca Mircea a
pretins de la un denunþãtor - administrator de firmã, suma de 20.000 euro
pentru a-ºi exercita influenþa asupra preºedintelui din acea perioadã al organizaþiei locale Azuga, judeþul Prahova –
inculpatul Popescu Gabriel Stelian ºi, prin
acesta, asupra celorlalþi membri ai

Consiliului Local Azuga ºi a factorilor
decizionali din cadrul Primãriei oraºului
Azuga, în vederea înlesnirii dobândirii
unor terenuri pe raza localitãþii respective de cãtre firma denunþãtorului, sumã
din care a primit efectiv - prin intermediul
inculpatului Popescu Gabriel Stelian –
5.000 euro, iar 11.000 euro au fost
folosiþi în interesul formaþiunii politice
pe care o conducea de la nivel judeþean.
La rândul sãu, Popescu Gabriel
Stelian în calitatea menþionatã a primit
suma de 20.000 euro de la denunþãtor
(sumã pretinsã anterior de inculpatul
Roºca Mircea), pentru a-ºi exercita
influenþa asupra funcþionarilor Primãriei
Azuga ºi Consiliului Local Azuga, în
vederea înlesnirii dobândirii terenurilor
pe raza localitãþii respective de cãtre
firma denunþãtorului, sumã din care a
remis 5.000 euro inculpatului Roºca
Mircea ºi 4.000 euro secretarului
localitãþii Azuga – inculpata Dumbravã
Diana Camelia, iar suma de 11.000
euro a folosit-o în interesul formaþiunii
politice menþionate organizând diverse
manifestãri culturale ºi caritabile - în scop
electoral. Suma de 4.000 euro a fost
pretinsã ºi primitã de inculpata Dumbravã Diana Camelia de la inculpatul Popescu Gabriel Stelian (din cea de 20.000
euro oferitã de cãtre denunþãtor), în
vederea îndeplinirii a unor acte ce intrau
în atribuþiile sale de serviciu, în legãturã
cu licitaþiile publice deschise cu strigare
organizate la nivelul Primãriei Azuga
pentru vânzarea celor douã suprafeþe
de teren ºi care vizau desfãºurarea propriu zisã a procedurilor de achiziþie publicã ºi desemnarea câºtigãtoare a
societãþii administratã de denunþãtor.
Între anii 2011– 2014, inculpatul Roºca
Mircea a primit de la inculpatul Rotilã
Adrian (vãrul sãu primar) bani ºi alte foloase (construcþii în valoare de 35.418,
39 lei, folosinþa auto marca Audi A8 contravaloare rate leasing plãtite în

sumã de 115.299 lei ºi alte bunuri în
valoare de 403.248,29 lei), în schimbul
intervenþiei la factorii de decizie din
cadrul unor instituþii publice din judeþul
Prahova (Spitalul Judeþean, Consiliul
Judeþean, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului – Centrul
de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã pentru Persoane Adulte cu Handicap Cãlineºti, Regia Autonomã Administraþia Patrimoniului Protocolului de
Stat – Sucursala pentru Reprezentare
ºi Protocol Sinaia) asupra cãrora avea
influenþã prin prisma calitãþilor pe care
le-a deþinut în mod succesiv la nivelul
autoritãþilor publice locale ºi centrale ºi
la nivel politic (consilier judeþean, vicepreºedinte/preºedinte al organizaþiei
judeþene Prahova a unui partid, director
la S.C. Hidro Prahova S.A. – Sucursala
Sinaia, vicepreºedinte al Consiliul Judeþean Prahova, deputat în Parlamentul
României), în vederea atribuirii cãtre
societãþile deþinute de acesta - S.C. ADLIV
TERMO S.R.L. Comarnic ºi S.C. STANEVIP
S.R.L. Comarnic - a unor contracte de
achiziþii publice.
În aceeaºi perioadã, inculpatul
Roºca Mircea a determinat - prin intervenþii la factorii de decizie din cadrul celor patru instituþii, respectiv la inculpatul
Strâmbeanu Adrian – fost manager al
Spitalului Judeþean de Urgenþã Ploieºti,
inculpatul Semcu Adrian Emanuil – fost
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Prahova, inculpat David Simona – director al Centrului de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã pentru Persoane
Adulte cu Handicap Cãlineºti din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului, precum ºi la inculpat Savu Cristiana – director economic
la Regia Autonomã Administraþia Patrimoniului Protocolului de Stat – Sucursala pentru Reprezentare ºi Protocol
Sinaia, încheierea mai multor contracte
de achiziþie publicã cu S.C. ADLIV TERMO

SRL Comarnic, având ca obiect furnizarea de produse alimentare, pentru
care firma nu era autorizatã (principalul
sãu obiect de activitate fiind fabricarea
elementelor de dulgherie ºi tâmplãrie
pentru construcþii), respectiv cu S.C.
STANEVIP SRL Comarnic, având ca obiect execuþia unor lucrãri. Încheierea
contractelor de achiziþie publicã s-a fãcut
ca urmare a desfãºurãrii unor proceduri
cu nerespectarea prevederilor legale în
care au fost implicaþi ºi inculpaþii Rotaru
Marian Emanuel (Spitalul Judeþean de
Urgenþã Ploieºti), Fâcã Mihail ºi ªerbãnoiu Gabriel Cristian (Consiliul Judeþean
Prahova), Malea Mariana (Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã
pentru Persoane Adulte cu Handicap
Cãlineºti) Acest fapt a avut ca rezultat
prejudicierea entitãþilor publice astfel:
Spitalul Judeþean de Urgenþã – cu
96.275,48 lei; Consiliul Judeþean – cu
68.834 lei, D.G.A.S.P.C. – Centrul
Cãlineºti – cu 47.274,08 lei; R.A.A.P.P.S
– Sucursala Sinaia – cu 2.752, 77 lei.
Aceste sume reprezintã valorile
plãtite în plus faþã de preþul pieþei pentru
produsele alimentare furnizate de S.C.
ADLIV TERMO SRL Comarnic, respectiv
contravaloarea cantitãþilor de materiale
decontate ºi nepuse în operã de cãtre
S.C. STANEVIP SRL Comarnic ºi – totodatã – obþinerea de cãtre cele douã so-

cietãþi a unor foloase necuvenite.
În cauzã s-a mai reþinut cã inculpatul
Rotilã Adrian, în calitate de administrator al SC ADLIV TERMO SRL Comarnic –
societate aflatã în derularea unor relaþii
comerciale cu Spitalul Judeþean de
Urgenþã Ploieºti (cãtre care livra produse
alimentare), a remis mai multe bunuri
ºi foloase materiale managerului unitãþii
sanitare – inculpatul Strâmbeanu Adrian
(un miel în perioada Sãrbãtorilor Pascale
din anul 2013 ºi o sabie de colecþie în
vara aceluiaºi an - estimate de organele
judiciare la valoarea minimalã de 299
lei), cât ºi angajatului care avea ca atribuþii organizarea ºi derularea procedurilor de achiziþie publicã câºtigate de firma sa – inculpatul Rotaru Marian Emanuel (o uºã din tâmplãrie termopan în
toamna anului 2013, o masã cu banchete din lemn - pentru grãdinã ºi o umbrelã pliabilã, cu aceeaºi destinaþie în
primãvara anului 2014, douã excursii
în Delta Dunãrii în vara anilor 2013 ºi
2014 - estimate de organele judiciare
la valoarea minimalã de 2.991 lei), pentru ca aceºtia, contrar îndatoririlor de serviciu, sã faciliteze continuarea livrãrilor
efectuate de S.C. ADLIV TERMO S.R.L.
Comarnic cãtre respectiva instituþie, prin
nerespectarea procedurilor de achiziþie
publicã.
(D.F
.)
(D.F.)

Fosta angajatã a BCR Ploieºti, acuzatã cã a incendiat
camera de tezaur, condamnatã la închisoare
(urmare din pagina 1)
Ulterior, în timpul anchetei deschise la bancã pentru stabilirea cauzei incendiului
anchetatorii ºi reprezentanþii bãncii au constatat cã din camera tezaurului lipsesc trei
teancuri a câte o sutã de bancnote de 500 de euro, acestea nefiind gãsite însã nici
arse, deºi cu o zi înainte fusese confirmatã prezenþa celor trei teancuri în camera de
tezaur a bãncii.
Dãnilã a fost judecatã în stare de libertate, dar sub control judiciar. În vederea
recuperãrii prejudiciului, instanþa a decis sã menþinã sechestrul asigurator instituit pe
.)
un apartament din Ploieºti aflat în proprietea fostului angajat al BCR. (D.F
(D.F.)
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FNGCIMM anunþã lansarea
Programului “Prima Casã’’ 2018

Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)
anunþã lansarea Programului “Prima
Casã” 2018, ca urmare a primirii, din
partea Ministerului Finanþelor Publice,
a acordului de distribuire pentru plafonul de douã miliarde de lei. Potrivit
unui comunicat al FNGCIMM, în acest
an, alocarea plafonului total între finanþatorii participanþi la program a fost
realizatã cu aplicarea criteriilor ºi procedurii de evaluare a activitãþii desfãºurate de finanþatori în anul 2017, în
funcþie de ponderea garanþiilor
acordate de fiecare finanþator în
totalul garanþiilor existente în cadrul
programului în anul precedent.
Se asigurã, astfel, implementarea
unui criteriu calitativ, de optimizare a
procesului de accesare a programului
de cãtre beneficiari, se subliniazã în
comunicat. “De-a lungul celor zece
ani de derulare, Programul ‘Prima Casã’ a fost adaptat gradual la tendinþele
pieþei ºi la nevoile consumatorilor,
dovedindu-se astfel unul dintre cele
mai de succes programe guvernamentale. Dintr-o perspectivã socialã,
Programul ‘Prima Casã’ a extins accesul la creditul ipotecar cãtre segmentul persoanelor tinere, cu vârste
pânã în 35 de ani, cu efect direct în
crearea unei premise de stabilitate
pentru tânãra generaþie. Pentru a veni
în întâmpinarea beneficiarilor,
FNGCIMM a demarat în cursul anului

trecut implementarea unor proiecte
destinate simplificãrii procesului de
analizã ºi facilitãrii accesului la informaþii direct din site-ul instituþiei”, a declarat Alexandru Petrescu, director
general al FNGCIMM.
Programul “Prima Casã” 2018 va
fi derulat prin intermediul a 15 bãnci
finanþatoare: Bancpost, Banca Comercialã Românã, BRD - Groupe Societe
Generale, CEC Bank, Credit Agricole
Bank România, Garanti Bank, ING
Bank, Leumi Bank România, Marfin
Bank, OTP Bank România, Piraeus
Bank, Raifeissen Bank, Banca Româneascã, Banca Transilvania, Unicredit
Bank.
Potrivit sursei citate, noua strategie
de alocare a plafoanelor se aliniazã

Numãrul firmelor cu capital strãin
nou înfiinþate a crescut cu 16,2%
Numãrul firmelor cu capital strãin nou înfiinþate a crescut în ianuarie cu 16,2%,
comparativ cu acceaºi lunã anului precedent, la 380 unitãþi, reiese din datele Oficiului
Naþional al Registrului Comerþului (ONRC). Cele 380 de societãþi noi aveau un capital social subscris în sumã totalã de peste 1,73 milioane dolari, în scãdere cu 72%
comparativ cu ianuarie 2017.
Anul trecut au fost înfiinþate în România 5.837 astfel de firme, cu 9,1% peste
nivelul din 2016, când a fost înregistrat cel mai slab an din ultimii 18 ani în privinþa
firmelor cu capital strãin nou înfiinþate. În perioada 1991 - 2017, au fost înfiinþate
215.651 de societãþi cu participare strãinã la capital, valoarea totalã a capitalului
social subscris fiind de peste 61,3 miliarde de dolari.
Din cele 215.651 firme, 45.542 firme au capital italian, dar cea mai mare
valoare a capitalului social este a societãþilor olandeze, respectiv 12,2 miliarde de
dolari, în aproximativ 5.112 firme.

BNR: Bãncile au înãsprit marginal standardele
de creditare pentru creditele de consum
Instituþiile de credit au menþinut
constante standardele de creditare
pentru împrumuturile destinate achiziþiei de locuinþe ºi terenuri acordate
populaþiei ºi le-au înãsprit marginal pe
cele pentru creditele de consum, în
ultimul trimestru din 2017, reiese dintrun sondaj realizat de Banca Naþionalã
a României (BNR) privind creditarea
companiilor nefinanciare ºi a populaþiei.
Potrivit documentului, la nivelul
companiilor nefinanciare, condiþiile de
creditare s-au menþinut la un nivel constant raportat la trimestrul anterior.
Bãncile prognozeazã pentru primul
trimestru din 2018 înãsprirea marginalã
a standardelor de creditare atât în cazul
creditelor ipotecare, cât ºi în cazul celor
de consum. În schimb, în opinia bãncilor,
standardele de creditare aferente
companiilor nefinanciare nu vor suferi
modificãri nici în T1/2018.
Sondajul BNR aratã cã, în T4/2017,
cererea de credite a scãzut semnificativ
pe ambele segmente de credite acordate populaþiei. În cazul companiilor
nefinanciare, la nivel agregat cererea de

credite s-a menþinut la un nivel constant
faþã de trimestrul precedent, contrar
aºteptãrilor iniþiale ale bãncilor care
indicau o majorare a acesteia.
Pentru primul trimestru din acest
an, instituþiile de credit estimeazã
menþinerea constantã a cererii în cazul
creditelor de consum, în timp ce în cazul
creditelor ipotecare acordate populaþiei
este prognozatã o creºtere marginalã a
acesteia. Anticipãrile bãncilor cu privire
la evoluþia cererii de credite provenite
din partea firmelor sunt în sensul creºterii
moderate a acesteia în primul trimestru
al anului în curs.
BNR precizeazã cã sondajul este
efectuat trimestrial de cãtre instituþie în
lunile ianuarie, aprilie, iulie ºi octombrie.
Acesta are la baza un chestionar (publicat în cadrul analizei din mai 2008) care
este transmis primelor 10 bãnci alese
dupã cota de piaþã aferentã creditãrii
companiilor ºi populaþiei. Aceste instituþii
deþin aproximativ 80% din creditarea
acestor sectoare.
Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr

cu reducerea gradualã a intervenþiei
statului în procesul de creditare ipotecarã prin garantare, anunþatã prin
strategia Programului “Prima Casã”
2017 - 2020, în contextul dezvoltãrii
pieþei creditului ipotecar ºi al creºterii
accesului populaþiei la produsele standard ale bãncilor.
Plafonul total al garanþiilor ce pot
fi emise în anul 2018, potrivit art. 1
alin. (3) din Ordo-nanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 60/2009, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 368/2009, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, este în
cuantum de douã miliarde de lei ºi a
fost aprobat în data de 15 ianuarie
2018 prin Hotãrârea de Guvern nr.
2/2018.
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Piaþa neagrã a þigaretelor
a ajuns la 15,6% în ianuarie,
în scãdere semnificativã
Piaþa neagrã a þigaretelor a scãzut
semnificativ în ianuarie 2018, cu 2,7
puncte procentuale faþã de noiembrie
2017, pânã la 15,6% din totalul consumului, potrivit unui studiu de profil,
remis, duminicã, AGERPRES. Aceasta este cea mai importantã scãdere
înregistratã din martie 2016, iar ponderea se aflã uºor sub media anualã
a comerþului ilegal din 2017, de 16%.
„Diminuarea comerþului ilicit la
nivel naþional se datoreazã scãderii
în regiunile unde proponderent se comercializeazã cheap whites, sursã
care în ianuarie a înregistrat o scãdere semnificativã de 13,6 p.p. pânã la
50,2%, din totalul pieþei negre. Astfel,
cea mai importantã scãdere se înregistreazã în zona de vest, cu 14,5 p.p.,
faþã de noiembrie 2017, pânã la
17,7% ºi sud-vest, de 11,6 p.p., pânã
la 14%”, a declarat Marian Marcu,
director Novel Research, compania
care a realizat studiul.
El a arãtat cã, în continuare, nordest rãmâne ºi în ianuarie regiunea
cea mai afectatã de comerþul ilegal
cu þigarete, cu o pondere de 37,6%
ºi evoluþie relativ constantã ºi prin
prisma faptului cã Moldova, ca sursã
de provenienþã a comerþului ilicit a
înregistrat o creºtere semnificativã de
15,4 p.p. în plus faþã de noiembrie,
pânã la 32,3%. Celelalte surse de
provenienþã au rãmas în ianuarie cu
ponderi relativ constante.
Producãtorii de þigarete atrag

atenþia asupra pericolului abrogãrii de
cãtre Parlament a OUG 54/2010 referitoare la reducerea evaziunii fiscale, ceea ce ar duce la reinstituirea
regimului nereglementat de vânzare
a þigaretelor în magazinele Duty Free
ºi la creºterea iminentã a contrabandei. Ei considerã cã, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai
multe schimbãri legislative pe care,
împreunã cu autoritãþile de aplicare
a legii, le solicitã de ani de zile. Astfel,
pe lângã reglementarea unitarã, pe
criteriu cantitativ, a infracþiunilor de
evaziune fiscalã ºi de contrabandã
cu þigarete, este necesarã clarificarea
situaþiei la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria ºi Bulgaria,
precum ºi stabilirea unor atribuþii specifice pentru poliþia localã ºi jandarmerie, întrucât comerþul ilegal cu þigarete se desfãºoarã aproape nestingherit în zona de competenþã a acestora - pieþe, oboare, staþii de metrou.
Sectorul tutunului este al doilea
mare contribuabil la bugetul de stat
al României, dupã cel petrolier, se mai
aratã în comunicat.

Insolvenþele au crescut cu 47%,
iar suspendãrile cu 133%
Numãrul societãþilor comerciale ºi persoanelor fizice
autorizate intrate în insolvenþã a crescut în ianuarie cu 47,07%,
comparativ cu ianuarie 2017, la 753 unitãþi, reiese din datele
publicate pe site-ul Oficiului Naþional al Registrului Comerþului
(ONRC).
Cele mai multe firme ºi PFA-uri în insolvenþã sunt din
Bucureºti, respectiv 163, în creºtere cu 60,07% comparativ
cu ianuarie 2017, Capitala fiind urmatã de judeþul Bihor cu
68 (+100%) ºi de Timiº, cu 43 cazuri (86,96%). Cele mai
multe insolvenþe au fost în comerþul cu ridicata ºi cu amãnuntul, repararea autovehiculelor ºi motocicletelor - 216, în
creºtere cu 50%. De asemenea, un numãr de 2.472 firme ºiau suspendat activitatea (132,99%), iar 3.089 au fost
dizolvate, numãr în creºtere cu 142,08%.
Insolvenþele din România rãmân la un nivel de douã ori
mai mare faþã de media din Europa Centralã ºi de Est (ECE),
conform datelor prezentate, recent, de oficialii Coface.
“Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolvenþã, în
creºtere cu 3% faþã de 2016, când s-au înregistrat 8.053 de
noi proceduri. În ciuda minimului din ultimii 15 ani, România

raporteazã un nivel mediu al companiilor insolvente raportat
la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce înseamnã de
aproape douã ori peste media din Europa Centralã ºi de Est.
În acest context, este mai important sã evaluãm calibrul
companiilor insolvente, din perspectiva pierderilor financiare
cauzate creditorilor ºi a dimensiunii sociale, prin locurile de
muncã pierdute. Din aceastã perspectivã, 2017 a înregistrat
o oarecare stabilizare a companiilor insolvente cu venituri
peste 1 milion de euro, respectiv 326 firme, comparativ cu
333, în anul anterior”, conform sursei citate.
În ciuda acestui fapt, spun reprezentanþii companiei,
pierderile produse creditorilor de cãtre firmele insolvente în
2017 s-au ridicat la 9,6 miliarde lei, în creºtere cu 13%
comparativ cu anul anterior, respectiv 8,5 miliarde lei. Pe de
altã parte, numãrul locurilor de muncã raportate de cãtre
firmele insolvente în 2017 se ridicã la 47.578, cu 32% mai
mic faþã de cel din anul anterior.
Cele 3 greºeli majore ale firmelor care au intrat în incapacitate de platã sunt finanþarea deficitarã a investiþiilor,
investiþiile greºite ºi politica agresivã a dividendelor.

România a avut a doua
cea mai mare inflaþie anualã
din UE, în ianuarie
Rata anualã a inflaþiei în Uniunea
Europeanã (UE) a scãzut în luna ianuarie
2018 pânã la 1,6%, de la 1,7% în decembrie 2017, iar cele mai mari rate
anuale au fost înregistrate în Lituania ºi
Estonia (ambele cu 3,6%) ºi România
(3,4%), aratã datele publicate, vineri, de
Oficiul European de Statisticã (Eurostat).
Comparativ cu situaþia din decembrie
2017, rata anualã a inflaþiei a scãzut în
21 de state membre, a rãmas stabilã
într-o singurã þarã membrã UE ºi a crescut în ºase state, cel mai mult în România, unde s-a majorat de la 2,6% pânã
la 3,4%.
În cazul zonei euro, rata anualã a

inflaþiei a scãzut pânã la 1,3% în luna
ianuarie 2018, de la 1,4% în decembrie.
Cel mai semnificativ impact asupra
creºterii anuale a preþurilor l-au avut serviciile (0,56 puncte procentuale), alimente (0,39 puncte procentuale) ºi
energie (0,22 puncte procentuale).
În ceea ce priveºte România, datele
publicate anterior de Institutul Naþional
de Statisticã (INS) aratã cã rata anualã a
inflaþiei a urcat în ianuarie 2018 la 4,3%,
de la 3,3% în decembrie 2017, pe fondul
scumpirii mãrfurilor alimentare cu
3,79% ºi a celor nealimentare cu 6,23%
comparativ cu luna ianuarie 2017. Pe
de altã parte, preþul serviciilor a crescut

cu 0,9% faþã de luna ianuarie 2017.
Banca Naþionalã a României (BNR)
a revizuit în creºtere la 3,5% prognoza
de inflaþie pentru finalul acestui an.
Prognoza anterioarã indica o inflaþie de
3,2% în 2018. Pentru finalul anului
2019, BNR estimeazã o ratã a inflaþiei
de 3,1%. Conform BNR, accelerarea ratei anuale a inflaþiei în primele trei trimestre ale anului 2018 se datoreazã acelor
componente ale coºului de consum exogene sferei de acþiune a politicii monetare. Epuizarea acestui puseu inflaþionist are ca efect reintrarea indicatorului
în intervalul þintei începând cu ultimul
trimestru din 2018.

învãþãmânt
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„In Memoriam Toma Caragiu”, a doua
activitate din cadrul proiectului „Toma
Caragiu – o viaþã închinatã teatrului

Pe data de 4 martie 2018 s-au împlinit 41
de ani de când România a fost zguduitã de
marele cutremur. Atunci, numeroºi oameni au
pierit sub dãrâmãturi, imaginea lãsatã de
puternicul seism fiind una apocalipticã. Printre
cei care ne-au pãrãsit s-a aflat ºi mult îndrãgitul
actor Toma Caragiu, plecarea sa în altã dimensiune lãsând un gol imens în teatrul românesc.
Vineri, 2 martie a.c., la ºcoala ploieºteanã
care îi poartã cu mândrie numele inegalabilului
actor (fosta ªcoalã nr. 3), a avut loc spectacolul
„In Memoriam Toma Caragiu”, o a doua activitate din cadrul proiectului „Toma Caragiu – o
viaþã închinatã teatrului”.
Din nevoia de a stimula interesul elevilor
pentru activitãþile culturale, din dorinþa de a
aprofunda cunoºtinþele despre omul ºi actorul
Toma Caragiu, precum ºi de a cunoaºte impactul
pe care l-a avut acesta asupra teatrului si filmului
românesc, a luat naºtere proiectul „Toma
Caragiu - o viaþã închinatã teatrului”. Coordonatorii acestui proiect sunt: prof. Rodica Tãicuþu –
director al ªcolii „Toma Caragiu” Ploieºti; prof.
Mãdalina Radu ºi prof. Camelia Sandu - cadre
didactice ale aceleiaºi ºcoli.

Activitatea s-a desfãºurat sub forma unui
spectacol, în cadrul caruia trupa de teatru a
ºcolii a prezentat scenete ºi sketch-uri din
repertoriul actorului, iar elevii Colegiului de Artã

Caragiu” au prezentat poezii ºi eseuri realizate
de ei ºi dedicate marelui actor.
„Când vorbim despre marele actor este
foarte greu sã folosim timpul trecut, deoarece

„Carmen Sylva” s-au prezentat în faþa publicului
cu momente muzicale memorabile. În cadrul
spectacolului, elevii ªcolii Gimnaziale „Toma

simþim cã Maestrul încã se aflã printre noi, este
gata sã înceapã spectacolul alãturi de actorii
care l-au îndrãgit ºi in faþa spectatorilor care

Joi, 8 martie, încep înscrierile
în clasa pregãtitoare!
Au fost aprobate metodologia ºi
calendarul de înscriere a copiilor în
învãþãmântul primar pentru anul
ºcolar 2018-2019
Dupã ceva timp de aºteptare, ministrul Educaþiei Naþionale a aprobat
metodologia ºi calendarul de înscriere a copiilor în învãþãmântul primar
pentru anul ºcolar 2018-2019.
Astfel, în clasa pregãtitoare pot fi
înscriºi copiii care împlinesc vârsta de
6 ani pânã la 31 august 2018, inclusiv.
La solicitarea pãrinþilor, copiii care
împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2018,
inclusiv, pot fi înscriºi dacã evaluarea
dezvoltãrii psihosomatice atestã
pregãtirea pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregãtitoare. Evaluarea
dezvoltãrii psihosomatice a copiilor se
efectueazã sub coordonarea Centrului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã (CJRAE) în perioada
1-23 martie.

Înscrierea
Prima etapã rezervatã depunerii
de cereri pentru înscrierea copiilor la
clasa pregãtitoare se desfãºoarã între
8 ºi 26 martie ºi va fi urmatã de o a
doua etapã, programatã între 12 ºi
18 aprilie. Aceasta este rezervatã
pãrinþilor copiilor care nu au fost înscriºi în prima etapã sau care nu au
participat la aceastã etapã, cererile
fiind completate din nou, în funcþie
de locurile disponibile.
Cererea-tip se poate completa
online sau la secretariatul unitãþii de
învãþãmânt la care pãrintele doreºte
înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de
Ministerul Educaþiei. Validarea cererii-
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tip este obligatorie ºi se realizeazã în
unitatea de învãþãmânt la care pãrintele doreºte înscrierea, în prezenþa
pãrintelui ºi a cel puþin unuia dintre
membrii comisiei, zilnic, între orele 8
ºi 18:00 (luni-vineri).
Pe data de 1 martie urmeazã sã
se afiºeze, în fiecare unitate de învãþãmânt, circumscripþiile ºcolare, a
planului de ºcolarizare propus ºi a
numãrului de clase pregãtitoare se
realizeazã în data de 1 martie.
Circumscripþiile ºcolare, planul de
ºcolarizare, respectiv numãrul de
clase pregãtitoare alocate, perioada
de desfãºurare a evaluãrii dezvoltãrii
psihosomatice, precum ºi adresele
unitãþilor/instituþiilor la care se
desfãºoarã evaluarea psihosomaticã
vor fi afiºate pe site-urile inspectoratelor ºcolare judeþene, precum ºi ale
unitãþilor de învãþãmânt (dacã existã).
Fiecare unitate de învãþãmânt în
care se organizeazã clasa pregãtitoare are obligaþia sã organizeze Ziua
porþilor deschise într-una din zilele din
intervalul 1 - 12 martie. Cu acest prilej,
pãrinþii ºi copiii vor putea vizita spaþiile
ºcolare ºi vor putea discuta cu
cadrele didactice.
Fiecare locuinþã este arondatã
unei unitãþi de învãþãmânt din
proximitate - ºcoala de circumscripþie.
Inspectoratele ºcolare judeþene au
responsabilitatea organizãrii sau,
dupã caz, a reorganizãrii circumscripþiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele
ºcolare vor soluþiona orice situaþie
legatã de înscrierea în învãþãmântul
primar, în interesul educaþional al
elevului ºi în limitele legii.
Mihail Marinescu

l-au admirat ºi l-au respectat. Glumele lui erau
tãioase ºi periculoase din punct de vedere politic, la acea vreme, dar subtilitãþile sale scãpau
celor din partid, nu ºi publicului. De aceea îi
mulþumim pentru zâmbetele complice, pe care
le-a strecurat prin fereastra alb-negru, atâþia ani.
Într-o zi nefasta de 4 martie, zidurile cenuºii au
închis actorul inegalabil într-un sarcofag de
beton, ca pe un faraon, conferindu-i viaþã
veºnicã”, ne-a declarant prof. Rodica Tãicuþu –
director al ªcolii “Toma Caragiu” din Ploieºti.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova a
fost reprezentat, la acest eveniment, de prof.
Cristina Petre – inspector ºcolar pentru educaþia
permanentã ºi activitãþi extraºcolare, dar ºi
profesor titular la ªcoala „Toma Caragiu” Ploieºti.
La activitate au mai participat Liliana Iliescu –
cosilier învãþãmânt în cadrul Primãriei Ploieºti,
actorul Adrian Ancuþa – reprezentant al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieºti ºi prof. Geanina
Botnariuk, împreunã cu elevi ai Colegiului de
Artã „Carmen Sylva”, ce sunt partenerii ªcolii
„Toma Caragiu” din Ploieºti.
Mihail Marinescu

Cu emoþie, despre Marea Unire de la 1918

Aºa putem spune cã s-a desfãºurat Sesiunea de
Comunicãri ªtiinþifice ,,România ºi Primul Rãzboi Mondial”,
pe 23 feb.2018, în sala Secþiei de Împrumut Copii a Bibliotecii
Judeþene ,,Nicolae Iorga” , Prahova.
Prin amabilitatea gazdei, Ileana Vasile, spatiul s-a dovedit
neîncãpãtor, dar plin de emoþie, strângând laolaltã elevi, pãrinþi,
bunici, dascãli ce au prezentat lucrãri-analize, referate, afiºe ,
colaje, desene dar ºi programe artistice.
Astfel , proiectul educativ judeþean ,,Locuri de ieri, poveºti
de azi”, ajuns în acest an la ediþia a VII-a ce se intituleazã
sugestiv ,,Eu iarbã, tu izvor! Eu luminã, tu speranþã! Noi
împreunã! România, 100!”, reuºeºte sã ofere fiecãrui participant dreptul ºi onoarea de a fi român.
Prof. Lucia Ionescu - directoarea Colegiului Naþional ,,Jean
Monnet” Ploieºti, ne-a declarat, cu prilejul acestui eveniment:
„Nu este o noutate, ºcoala noastrã are elevi, pãrinþi ºi dascãli
devotaþi, inimoºi, responsabili ºi este o onoare pentru aceastã
instituþie sã punã în luminã iubirea de þarã, la ceas de mare
sãrbãtoare naþionalã. Echipa proiectului ,,Locuri de ieri, Povesti
de azi”, unind, ca într-o familie, elevi ºi profesori din tot judeþul,

ne învaþã sã simþim ºi sã visãm româneºte”. Cu glas tremurând, cu ochii în lacrimi, s-a intonat Imnul proiectului ,,Treceþi,
batalioane române, Carpaþii!”, s-au susþinut programe artistice,
s-au derulat slide-uri, s-au prezentat lucrãri despre: ,Primul
Rãzboi Mondial, Participarea României la Primul Rãzboi
Mondial, Desãvârºirea unitãþii naþionale a statului român.
Au adus inocentã bucurie elevii clasei a II-a D (prof.
Carmen Iolanda Oprea – Colegiul Naþional ,,Jean Monnet”) ,
elevii clasei I E (prof.Gabriela Cornelia Costescu - ªcoala
Gimnazialã „Sf.Vineri”), elevii clasei a II-a (prof. Florina Daniela
Fazacaº - ªcoala Gimnazialã ,,Radu Tudoran” Blejoi). Au
prezentat cu seriozitate ºi dãruire liceenii: Ecaterina Stroea,
Andrei Roman, Mihai Nãstase (Colegiul Naþional ,,I.L.
Caragiale”), Theodor Florentin Burlacu, Ileana Alexandra
Pârvu, Andra Avram (Liceul Tehnologic Administrativ ºi de
Servicii „V.Slãvescu”), ªtefan Cãtãlin Trandafir, Costin Mihai
Teodoriuc, Alexandru Dragnea, Alexandru Andu (Colegiul ,,Spiru
Haret”) , îndrumaþi de distinºii dascãli: Violeta Viºinescu,
Leontin Istudor, Nicoleta Radu, Mirela Popa, Ramona Zvirid.
Au condus ,,Ora de istorie” profesorii: Sorin ªtefan Iovan
(ªcoala Gimnzialã „Grigore Moisil”), ªtefania Andreea Fãtu
(ªcoala Gimnazialã Ologeni), Ramona Iovan (ªcoala Gimnazialã ,,Radu Tudoran”), Iuliana Frigea (ªcoala Gimnazialã Cãrbuneºti), Elena Roxana Bunescu (ªcoala Gimnazialã Bertea),
Tudor Iancu (Colegiul Naþional ,,Jean Monnet”), Leontin Istudor
(Liceul Tehnologic Administrativ ºi de Servicii ,,Victor Slãvescu”).
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice s-a încheiat cu deschiderea
expoziþiei judeþene ,,România Primul Rãzboi Mondial”.
Cu emoþie, despre aceste evenimente, directoarea
Bibliotecii Judeþene ,,N.Iorga “ Prahova, ne-a declarat: ,,Aici,
vedeþi o familie. Cãci tot ce înseamnã acest proiect, „Locuri
de ieri, Poveºti de azi”, este un buchet de bucurii, tristeþi,
încercãri, reuºite, sacrificii strânse, depãºite , iatã, de 6 ani,
cu fruntea sus , cu demnitate , cu simplitate, cu mult, mult
suflet... de român”.
Mihail Marinescu

La Bac-ul de iarnã, doar 17,33% dintre
candidaþii din Prahova au obþinut calificativul
„experimentat” la proba digitalã!
Dupã cum se ºtie, începând cu acest
an, Bacalaureatul este programat a se
susþine în douã etape, în anotimpuri diferite,
iarna – competenþele, iar vara – probele
scrise. Prima etapã s-a încheiat deja, astfel
cã vã putem informa despre ce rezultate sau înregistrat în Prahova, cu evidenþierea
cã a mirat umpic procentul redus al elevilor
care au dovedit cã sunt experimentaþi în
domeniul digital!
La prima probã, cea de evaluare a com-

petenþelor lingvistice de comunicare oralã
în limba românã (proba A), prezenþa a fost
de 98,23%, dintre care 77,17% au obþinut
calificativul de experimentat, 17,57% - nivel
avansat ºi 5,26% – nivel mediu.
A urmat proba de evaluare a competenþelor digitale (proba D), unde numãrul absenþilor a fost destul de semnificativ, 113 de
elevi neprezentaþi. Din cei 4.994 prezenþi,
foarte puþini s-au les cu calificativul experimentat, 17,33%, apropiat de cel al în-

cepãtorilor, 15,59%, ceea ce uimeºte,
þinându-se cont de faptul cã tinerii de azi
stau foarte multe pe Net ºi ar fi fost logic sã
aibã cunoºtinþe ºi de cum se lucreazã pe
calculator. Dacã proba de evaluarea a
competenþelor digitale ar fi constat în
utilizarea telefoanelor touchscreen, ci nu a
PC-urilor, poate altul ar fi fost rezultatul,
cunoscându-se faptul cã adolescenþii
preferã mai mult telefoanele de ultimã
generaþie în loc de PC! Tot la proba aceasta,
33,25% au dovedit cã au cunoºtinþe de
nivel mediu, iar 24,93% de nivel avansat.
Au fost ºi cazuri în care nu s-a putut acorda
niciunul calificativ, în respectiva situaþie
aflându-se 8,89% dintre candidaþi.

învãþãmânt
www.informatiaprahovei.ro
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,,Olimpiada micilor bancheri” a primit
premiul pentru ,,cea mai bunã iniþiativã
educaþionalã pe piaþa de capital din 2017
Scopul proiectului:

Bursa de Valori Bucureºti (BVB) a acordat,
recent, premii unor companii ºi persoane care
s-au remarcat pe piaþa de capital româneascã
în 2017, evenimentul având loc la Ateneul
Român.
Astfel, printre proiectele premiate se numãrã
ºi cel intitulat ,,Olimpiada micilor bancheri”, care
a fost implementat de Asociaþia pentru Promovarea Performanþei în Educaþie în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova, fiind
înscris în Calendarul Activitãþilor Naþionale al
Ministerului Educaþiei Naþionale.
Proiectul ,,Olimpiada micilor bancheri” a
obþinut premiul pentru ,,cea mai bunã iniþiativã

educaþionalã pe piaþa de capital din 2017",
primind voturi mai multe decât ale unor proiecte
aparþinând unor bãnci.
Coordonatori ai proiectului ,,Olimpiada micilor bancheri” sunt: prof. Nicolae Oprea Angelescu - inspector ºcolar general al ISJ Prahova;
prof. Cristina Petre – inspector educaþie permanentã ºi activitãþi extraºcolare; Ligia Georgescu Golosoiu – Asociaþia pentru Promovarea
Performanþei în Educaþie. La proiectul „Olimpiada Micilor Bancheri” au participat aproximativ
250 de cadre didactice ºi 5.000 de elevi. Beneficiarii direcþi ºi indirecþi sunt elevi de ciclul primar
– clasele III/IV din unitãþi ºcolare partenere.

Primãvara debuteazã cu simulãri
ale examenelor naþionale

Elevii claselor a VIII-a, a XI-a ºi a XII-a vor avea parte, la începutul primãverii
calendaristice, de simulãri ale Evaluãrii Naþionale ºi Bacalaureatului.
Primii care vor intra în... arenã vor fi elevii de clasa a VIII-a, care vor susþine
simularea Evaluãrii Naþionale în perioada 5-7 martie, dupã care vine rândul liceenilor
– pentru simularea probelor scrise de la Bacalaureat, în perioada 19-22 martie.
La simulãrile din acest an sunt aºteptaþi sã participe cei aproape 500.000 de
elevi din clasele a VIII-a, a XI-a ºi a XII-a.
Calendarul simulãrii
Evaluãrii Naþionale are
urmãtoarea configuraþie: 5
martie - Limba ºi literatura
românã, 6 martie - Matematicã,
7 martie - Limba ºi literatura
maternã, 16 martie - comunicarea rezultatelor.
Simularea probelor scrise
din cadrul examenului naþional
de Bacalaureat se va desfãºura
dupã urmãtorul program (comun
pentru clasele a XI-a ºi a XII-a):
19 martie - Limba ºi literatura
românã/E)a), 20 martie - Limba ºi literatura maternã/E)b) ºi 21 martie - proba
obligatorie a profilului/E)c). Proba la alegere a profilului ºi specializãrii/ E)d) se va
derula joi, 22 martie ºi va fi susþinutã exclusiv de elevii clasei a XII-a.
Rezultatele obþinute vor fi comunicate elevilor în data de 30 martie.
Subiectele sunt elaborate de cãtre specialiºtii Centrului Naþional de Evaluare ºi
Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe www.subiecte.edu.ro, ºi sunt
proiectate astfel încât tratarea lor sã valorifice capacitãþile elevilor pe temele
prevãzute în programa de examen ºi parcurse pânã la aceastã datã. Corectarea
lucrãrilor va fi realizatã, în baza unor bareme care asigurã unitatea ºi obiectivitatea
evaluãrii ºi notãrii la nivel naþional, de cãtre doi profesori din unitãþile de învãþãmânt
în care elevii susþin simularea.
Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de învãþãmânt prin discuþii
individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la
nivelul consiliului profesoral în vederea adoptãrii unor mãsuri adecvate fiecãrei
situaþii în parte.
Obiectivele simulãrii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care
le vor susþine la finalul celor douã cicluri de învãþãmânt, stabilirea nivelului real de
pregãtire atins în aceastã etapã, precum ºi optimizarea pregãtirii în vederea obþinerii
unor rezultate satisfãcãtoare la examenele propriu-zise.
Mihail Marinescu

Dezvoltarea ºi menþinerea interesului
copiilor asupra problemelor legate de cunoaºterea ºi de aplicarea corectã a instrumentelor
de platã, dezvoltarea cunoºtinþelor financiare,
întãrirea ideii cã „Banul înseamnã Muncã”.
Scopul acestui concurs este de a-i încuraja pe
tineri sã-ºi împãrtãºeascã ideile referitoare la bani
ºi bãnci. Este, de asemenea, o mare oportunitate
de a-ºi împãrtãºi iniþiativele din domeniul
educaþiei financiare, antreprenoriale ºi de a se
apropia de mediul bancar.
Obiectivele specifice ale proiectului: stimularea performanþei ºi deschiderea orizontului
de cunoaºtere a elevilor ºi coordonatorilor acestora, contactul cu mediul academic; formarea
unor deprinderi de lucru în echipã ºi comunicare în rândul elevilor; dezvoltarea abilitãþilor de
cercetare interdisciplinarã, aplicarea lor în viaþa
de zi cu zi; stimularea gândirii critice ºi creative;
formarea si dezvoltarea unor deprinderi ºi
abilitãþi de utilizare a mijlocelor ºi noþiunilor
financiar-bancare; îmbunãtãþirea comunicãrii
copii-parinþi-educator; implicarea unor specialiºti
din domenii specifice tematicii concursului ºi
facilitarea comunicãrii acestora cu factorii
educaþiei; dezvoltarea competenþelor de
comunicare între factorii educaþiei (elevi-elevi,
elevi-profesori, profesori-profesori, instituþii educative-comunitate).
Mihail Marinescu
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5-9 martie,
sãptãmâna
activitãþilor de
educaþie
juridicã în ºcoli
În baza unui Protocol de colaborare
privind educaþia juridicã în ºcoli, încheiat
între Consiliul Superior al Magistraturii ºi
Ministerul Educaþiei Naþionale, în sãptãmâna
5-9 martie a.c. se vor desfãºura, în unele
unitãþi de învãþãmânt din Ploieºti, activitãþi
de educaþie juridicã.
Este vorba despre unitãþile: Liceul Tehnologic „1 Mai”, Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, Colegiul Naþional „I.L.Caragiale”,
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”, Colegiul
Naþional „Nichita Stãnescu”, Colegiul Tehnic
„Lazãr Edeleanu”, Colegiul „Spiru Haret”,
Scoala Gimnazialã „George Coºbuc”, ªcoala Gimnazialã „Sf. Vasile”, Liceul Tehnologic
„Tase Dumitrescu”, Colegiul Naþional „Nicolae Iorga”, Colegiul Agricol „Gh. Ionescu
Siºesti”.
De asemenea, în cadrul protocolului,
sunt prevãzute ºi vizite ale elevilor în instituþii
din domeniul juridic: Curtea de Apel ºi
Tribunalul Prahova. Elevii de la Colegiul de
Artã „Carmen Sylva” vor vizita Curtea de
Apel pe 6 martie, instituþie ce urmeazã sã
primeascã vizita ºi celor de la Liceul „1 Mai”,
pe 7 martie, dar ºi a elevilor de la Colegiul
Naþional „Al. I. Cuza”, pe 8 martie. Tribunalul
Prahova va fi viztitat de elevi de la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” pe 6 martie,
dupã care urmeazã vizitele celor de la Colegiul Naþional „Jean Monnet”, pe 7 martie,
ºi de la Liceul Tehnologic Transporturi, pe 8
martie.
Mihail Marinescu

Ordin de la ministru:

ªcoala începe pe 10 septembrie

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Valentin Popa, a aprobat prin ordin,
structura anului ºcolar 2018-2019.
Potrivit documentului, cursurile noului an ºcolar încep luni, 10 septembrie
ºi însumeazã 168 de zile lucrãtoare
(34 de sãptãmâni). Structura anului
ºcolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) ºi
semestrul al II-lea (11 februarie 2019
- 14 iunie 2019).
Vacanþele elevilor din toate ciclurile de învãþãmânt sunt programate
astfel: vacanþa de iarnã (22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019), vacanþã intersemestrialã (2 - 10 februarie
2019), vacanþa de primãvarã (20
aprilie - 5 mai 2019) ºi vacanþa de

varã (15 iunie - 15 septembrie 2019).
Suplimentar, clasele din învãþãmântul
primar ºi grupele din învãþãmântul
preºcolar beneficiazã de vacanþã în
sãptãmâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învãþãmântul liceal, anul ºcolar se încheie în data de 31 mai 2019,
iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7
iunie 2019.
Programul naþional „ªcoala altfel” are o duratã de 5 zile consecutive lucrãtoare în timpul anului ºcolar
ºi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019, pe baza
unei planificãri ce rãmâne la decizia
ºcolilor. Desfãºurarea programului
„ªcoala altfel” nu coincide cu perioa-

da alocatã susþinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulã,
la finalul semestrelor, dupã parcurgerea programei ºcolare, cu cel puþin
trei sãptãmâni înainte de finalul
semestrului. Etapele naþionale ale
olimpiadelor ºcolare se organizeazã,
în general, în perioada vacanþei de
primãvarã, potrivit unui calendar specific.
Unitãþile de învãþãmânt ºi inspectoratele ºcolare vor marca prin
manifestãri specifice ziua de 5
octombrie - Ziua internaþionalã a educaþiei ºi ziua de 5 iunie - Ziua învãþãtorului, în mãsura în care, prin contractul colectiv de muncã aplicabil,
nu sunt instituite ca zile nelucrãtoare.
În situaþii deosebite, bine fundamentate, în funcþie de condiþiile
climatice ºi de specificul zonei ºi al
ºcolii, inspectoratele ºcolare judeþene
pot aproba, la cererea conducerii
unitãþilor de învãþãmânt, modificãri ale
structurii anului ºcolar. Acestea se pot
aproba numai în mãsura în care se
asigurã parcurgerea integralã a programelor ºcolare. Recuperarea
cursurilor suspendate ca urmare a
unor situaþii obiective de urgenþã
(intemperii, epidemii, calamitãþi naturale) nu se poate realiza în perioada
vacanþelor ºcolare.
Mihail Marinescu
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O voluptate a sufletului e ºi aceea
de a nu lãsa nimic sã scape din înfãptuirile care ne înalþã prin valoare,
demnitate ºi respect. Într-o aºezare
gânditã de aceia care le însufleþesc,
existenþa ni se modeleazã pe relieful
lor, iar spiritul îºi împrospãteazã zborul
cu aripile azurii ale speranþei. Peste
neputinþa – peremptorie – de a înlãtura umbrele...

Mihai Boroiu

Arta Boroiu
Enciclopedist prin vocaþie, profesorul Alin Daniel Ciupalã magnetizeazã publicul cu admirabile
istorisiri ºi scene desprinse din memoria Culturii româneºti, cu aceeaºi
vigoare, din memoria semi-milenarã
a Câmpinei, colorând cu amãnunte
ºi dovezi certe întâmplãri povestite cu
o neasemuitã frumuseþe (plasticã,
istoricã, literarã, arehologicã etc). Între
minunatele d-sale calitãþi este ºi aceea
de critic, o viziune oferindu-ne-o
asupra picturii lui Mihai Boroiu: „Este
un artist plastic surprizã, reuºeºte sã
surprindã prin lucrãrile sale de picturã
ºi sculpturã. Publicul avizat þine minte
încã performanþa sa, catalogatã de
Guiness Boock, cu uriaºul penel pe
care l-a prezentat în centrul municipiului, acum câþiva ani! E drept însã
cã uriaºa pensulã nu prea are legãturã cu arta, sugereazã mai degrabã o ispravã de tip sportiv, de competiþie ºi senzaþional. Revenind la artistul
Mihai Boroiu, regãsim mai vechi
peisaje ºi portrete, o suitã de opere
care mã fac sã mã-ntreb: cine e mai
talentat, pictorul sau sculptorul? ªtiam
cã lucreazã mult, dar actuala serie
impresioneazã prin simbolistica unora
din exponate. (despre Expoziþia de la
„Geo Bogza”, în 28 noiembrie 2017,
reluatã în ianuarie 2018). Apreciez

puterea sa de muncã ºi forþa de sugestie a artei sale, care îl plaseazã la
loc de frunte între artiºtii plastici
prahoveni!”.

Arte Urian

Galeria UAP-ului ploieºtean mi-a
oferit spaþiul sãu, peste 11 zile, în 8
decembrie, expunând 33 de lucrãri
semnate de Mihaela Urian, distinsã
membrã a Filialei prahovene, atista
resuscitând universul culorilor cu o
lume capabilã – estetic – sã înfuzeze
emoþii ºi înþelepciune. La îndemâna
bucuriei de a picta, Peisajul urian s-a
revelat prin uleiuri substanþiale, ºevaletului datorându-i-se profunzimea
reflecþiilor transpuse în linii, planuri ºi
nuanþe. Optimism ºi melancolie, meditaþie ºi resemnare – uneori adjuvantã, arta Urian mi-a „vorbit” în limbajul aparent auster al tuºelor, despre
poveºti trãite de artista expozantã, pe
când picta sau închipuia viitoarele
lucrãri. Cãlãtorie imaginarã, desigur,
rezultând din emisia fascinaþiei,
pesiajele Urian m-au purtat – artistic
– prin colþuri de Prahovã numite Filipeºti de Pãdure, Comarnic, Valea Rea,
Bãlþãteºti, m-a dus o secundã în umbra rãscoroasã a Voroneþului, m-a oprit
o clipã în Curtea casei natale, sub
Mãrul ºi Pãrul copilãriei, travaliul
drumului odihnindu-mi-se printre
Flori: Busuioc, Floarea Soarelui, Narcise, Cale în serã, Maci, Cactuºi, Nemþiºori, Ghiocei ºi Crini...
Stenicã, arta Urian rãmâne un
reper în evenimentica plasticã 2017.

Arte DrãghicescuPopescu-Bârsan

rãsplãtit – cu piese muzicale pe versuri ºi de Mihai Eminescu – de Corala
de fete în frumoasele ii, acompaniindu-se la mandoline ºi chitare, a
maestrului Florian Bârsan, pictor ºi
muzician de o potrivã, pe care a
condus-o degajat ºi empatic, în partea
finalã a evenimentului gãzduit de
Biblioteca Nicolae Iorga, sub titlul
POEZIA CULORII, în perimetrul holului
mare, sâmbãtã 20 ianuarie 2018,
tripla Expoziþie de picturã a grupului
alcãtuit din poetul Titus Drãghicescu,
psiholog Cristina Popescu ºi inginerul
Florian Bârsan, a fost onoratã de
comentariile pasionate ale maestrului
Valter Paraschivescu. Evenimentul a
repliat, virtualmente, armoniile coloristice supuse travaliului ºevalistic. Artiºti
din generaþii ale veacului XX succesive
(43, 73 ºi 55de ani), domniile lor ºiau împlinit încã odatã menirile în refluxuri spirituale, pur ºi simplu pictând,
vorba lui Camil Petrescu, idei, cu
aceeaºi vibraþie ºi flori, ºi peisaje, ºi
compoziþii – lucrãri articulând ambiguitãþi d’ale Filosofiei. Pe scurt, în
aceastã ordine: „Graþie”, de Titus Drãghicescu, „Amurg cu val ºi pãsãri”,
de Cristina Popescu, ºi „Maci” de
Florian Bârsan.
Ne-am dumirit asupra actului
cultural iniþiat de aceastã triadã,
aflând din pliantul editat, cu aceastã
ocazie, cã întregul spectacol plastic
ºi muzical marca un jubileu onorant:
împlinirea a 20 de ani de activitate a
Cenaclului ARCADE, din care fac
parte distinºii protagoniºti ai acestui
memorabil periplu artistic, onoare ºi
pentru reporter, de a-i felicita ºi a ura
„Arcadelor” îndelungatã viaþã, re-

Titus Drãghicescu,
Valter Paraschivescu,
doamnele
Gabriela ªtefanuca
ºi Cristina Popescu
ºi Florian Bârsan.

Vernisatã cu un public numeros,

dutabilã creaþie!

Serghie Bucur

PROGRAM spectacole 15 - 18 martie 2018
SECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 17 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Omul care a vãzut moartea”
moartea”, de Victor
Eftimiu, versiune scenicã Andreea Vulpe. Regia: Cristi Juncu.
În distribuþie: Ion Radu Burlan (Alexandru Filimon), Bogdan
Fãrcaº (Vagabondul), Oxana Moravec (Raluca Filimon), Ilie
Galea (Dl.Leon), Cristian Popa (George), Mihaela Popa (Alice
Filimon)
SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
Duminicã, 18 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Craca de la miezul nopþii”
nopþii”, de Catherine
Aigner. Regia: Theo Herghelegiu. În distribuþie: Cosmin

Sofron (Sven), Dana Vulc
(Jana), George Liviu Frâncu
(Odilo), Lãcrãmioara Bradoschi (Mama).
SECÞIA PÃPUªI
Miercuri, 14 Martie, ora 11:00; Joi, 15 Martie,
ora 11:00; Duminicã, 18 Martie, ora 10:30 - Sala
pa lui Aladin”
Teatrului pentru Copii – „Lam
„Lampa
Aladin”, regia:
Cristian Pepino. Cu: Nelu Neagoe, Lucian Orbean,
Diana Uþã, Carmen Bogdan, Lizica ªterea, Paul Niculae,
Mircea Cârlig, Mihai Androne, Cãtãlin Rãdulescu.

„Frumoºi bãieþii Lupoaia!”, spusese Alice, dusã la braþ de Maruca.
Amândouã se lãsau purtate de paºii
peste pajiºtile verzi rotindu-se în jurul
palatului. Siesta predispunea la o
plimbare prin parcul pentru fiecare
plin de amintiri. Domniþele cãlcau
gazonul în tãceri întrerupte de respiraþiile alternând cu vorbe desprinse din gânduri imposibil de citit pe
chipurile acestor douã femei care
îmbrãþiºaserã destinele diferit, vizibile
numai pentru cine urmãrea ieºirea
din istorie a ultimilor boieri Cantacuzino. Junii Lupoaia era doar pretextul
ieºirii sub cerul liber; altceva apãsa
în partea stângã; Belle Epoque se
stingea implacabil!
Doi bãrbaþi cu numele de Mihai
trecuserã prin vieþile lor, lãsând regrete tãinuite, urmate de suprinzãtoare libertãþi intime, pe care lumea
saloanelor din Calea Victoriei le comenta cu aplomb, cu ironie ºi invidie.
Mihai Cantacuzino lãsase o avere
care înlesnea existenþa Marucãi ºi
Alicei, în deplinã siguranþã; Mihai
Sturdza pãrãsise doar o cãsnicie
scurtã, care o puneau, pe Alice,
departe de greutãþile vieþii pogoanele
din moºia pãrinþilor lui. Al treilea
bãrbat, rânduit de soartã, Ion – Ion
Lupoaie, intra în scena conjugalã a
Domniþei, cam cum – dupã unii –
în viaþa prinþesei Cantacuzino apãruse „Muzicantul de la Peleº”,
domnul Enescu.
- Ce tablou de epocã!, zâmbise
cãpitanul de jandarmi Lupoaie, ducând cafeau la gurã ºi chipul Alicei,
în partea stângã a pieptului sãu.
- Epocã dupã care, laolaltã cu
tabloul, încep sã le regret!, oftase
Domniþa, urmãritã de visul erotic
întâmplat spre dimineaþã, împreunã,
între vis ºi realitate. „Ofiþerul o adorã
pe Alice!”, medita uºor melancolicã
Maruca, impresionatã de afecþiunea
acestei fiinþe cu porniri bãrbãtoase,
de care de-atâtea ori se lovise, în
ciuda faptului cã aruncã, uneori în
glumã, scuze pline de linguºire. Cãpitanul – din ajunul zilei lui de naºtere – înaintat la gradul de maior, simþea cã trupul, acum în braþul petrecut pe dupã mijloc, musculos ºi
catifelat, i se supune adolescentin.
– Mãcar tu ai urmaºi, doi bãieþi distinºi, pe care încã nu mi i-ai prezentat, motiv sã te invit în compania lor,
duminicã...
Vizita armonizã proaspãta relaþie
sentimentalã a Alicei.
Dupã dulceþurile ºi mazagranurile servite pe terasa pavilionului,
tinerii servirã – nu fãrã emoþia pe
care tatãl lor le-o induse cu ochii fãcuþi mari, sub funtea cutatã server,
însemnând reþinere, discreþie – un
lichior de Havana ºi câte o „Regalã”.
Domniþa i-a poftit, mai târziu, sã iasã
pe gazonul dintre artezianã ºi balustrada cu atice, sã se fotografieze
împreunã.
- Am aflat cum aþi învãþat-o pe
regina Maria sã cãlãreascã, doamnã
Alice!, se auzi vocea fiului cel mare
al maiorului, Florin – înalt cât tatãsu, într-un costum alb, lucios, cu o
tunosare plinã, rãvãºitã de adierea
suflând printre arborii din jurul lacului în care, iaz în cascade, apele din
havuz se revãrsau limpezi,
- Din Jurnalul majestãþii sale,

nu?... Vã place istoria?
Alice zâmbi cãtre soþul ei,
strâns în uniforma cu diagonalã,
centiron ºi fireturi sclipind galben
pe kakiul vestonului. Negreºit cã el
dezvãluise, cititor asiduu, povestea
care, atunci când ºi-o aminteºte,
adoraþia pentru acea femeie superbã, inteligentã, iubitoare ºi iubitã –
de români, militari ºi civili –, în
sufletul ei înalþã o înfloritoare liniºte...
- Sã fim chit, tinere, ºi eu am
aflat despre domnia ta cã ai fost pe
front, o vreme, jurnalist... E-adevãrat?
Maiorul zâmbi din nou, umflat
de mândrie. Soþia lui gãsi de toatã
isprava starea care îi adãuga o aurã
vie; mulþumirea pãrinteascã!
- Este, distinsã doamnã...! Sunt
pasionat de ziaristicã! O practicã
foarte utilã mi-a fost îngãduitã pe o
navã de-a armatei noastre, specializatã în pusul minelor pe rutele navelor de rãzboi, în Marea Neagrã...
- ...Practicã întreruptã de o
ingenuã domniºoarã de care e lulea
îndrãgostit!, intrã în vorbã Lucian
– Lupoaia cel mai mic.
Râsetele speriarã vrãbiile aciuite prin crângul de tandafiri urcãtori,
care se legãnau pe stelaje; stolurile
zburarã glonþ spre lac. Florin se
stãpânise, spre uimirea lui „pater
Lu” – apelativ inventat de el, sã aducã un alt ecou în ambianþa pãrinteascã. Preluã conversaþia.
- Vã invidiez pentru privilegiul
de a asculta vioara domnului George Enescu!... Într-una din zilele petrecute pe nava „Amiral Murgescu”
– unde acum vãd prea bine cã ºtiþi
cã am fost corespondent de rãzboi,
un matroz a cântat – la violoncelul
din dotarea vasului – o sonatã care,
anunþase el trupa ºi ofiþerii, fusese
compusã de acest celebru muzician...! Nu-i mai þin minte titlul, dar
am ascultat-o vrãjit... Tipul pur ºi
simplu o trãia...!
Alice se simþea cuprinsã de o
încântare aparte, un fel de mulþumire ce pulsa plãcerea de a fi întâlnit un june înclinat spre arte. Relatarea lui îi aminti nesãbuinþa comisã
în ziua cununiei mamei sale, cu
acela pomenit de tânãrul cu alurã
de gentlemen, scenã pe cât de nepoliticoasã, pe atât de simplu iertatã
de tatãl ei vitreg. „Uneori, remuºcarea e singurul leac împotriva greºelii. E singura mântuire!” Asociindo cu remarca lui Florin, Alice descoperea cã vina o urmãreºte ºi azi.
Sentimentului exprimat de musafir,
cu o candoare dezarmantã, fãcea,
brusc, loc sonoritãþilor vreuneia din
audiþiile muzicale, în salonul din
Casa cu Lei. Adorata maestrului era
cu adevãrat privilegiata de care
amnitise Florin, pentru cã dânsei i
se cânta ceva special, apoi o lucrare
nouã. Uimitoare migalã ºi rigoare
melodicã, unii fiind tentaþi sã creadã
cã, patetic, se susþine un examen
ºi nu o premierã muzicalã – care
apoi va cuceri oameni, localitãþi,
þãri, continente...
- Sã coborâm spre lac, la o
plimbare cu barca!, spuse Alice,
ºoptit, pierdutã printre gândurile
precum copacii pe sub aumbra
cãrora ea o luase înainte...
Serghie Bucur
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Leacuri pentru tuse, rãceli
ºi creºterea imunitãþii
Af
lã în ce boli sunt utile pr
epar
at
ele cu mier
Aflã
prepar
eparat
atele
mieree

Pentru a se adapta la temperaturile scãzute
ºi la variaþiile presiunii atmosferice, organismul
face eforturi de adaptare, cele mai afectate fiind
aparatul respirator, digestiv (intestinul gros),
pielea, dar ºi latura emoþionalã. Dovadã stã
avalanºa de cazuri de viroze respiratorii,
tulburãri intestinale, erupþii pe piele (în special
herpes) sau depresii, din aceastã perioadã, scrie
revista Doctorul Zilei.

Propolisul, bun în tratarea
tusei ºi a diareei
Specialiºtii în medicina naturistã recomandã o serie de leacuri care previn bolile de sezon.
De exemplu, pentru protejarea aparatului respirator, Asociaþia Românã de Homeopatie indicã
preparate pe bazã de muguri de alun, mãceº
ºi fag, care regleazã imunitatea ºi au acþiune
antispasticã fãrã a ataca ficatul. Dacã tusea
persistã, puteþi încerca siropul de napi fierþi cu
puþinã miere sau cunoscutul ceai din foi de
ceapã. Tot pentru calmarea tusei, se iau zece
cepe ºi o cãpãþânã de usturoi, se fierb într-un
litru de lapte, apoi se adaugã miere. Se
administreazã o linguriþã din preparat din orã
în orã, mai multe zile.
Compresele cu felii de cartofi cruzi pe frunte
alungã durerile de cap, asociate rãcelilor. Dacã
migrenele nu cedeazã, se poate bea suc de
cartofi cruzi (un sfert de pahar de trei ori pe zi).
De departe, produsele stupului se numãrã
printre cele mai bune remedii naturale de
stimulare a imunitãþii, dezinfectare a cãilor
respiratorii ºi chiar de combatere a diareei. O
curã presupune administrarea zilnicã a 3
linguriþe de propolis sau o linguriþã de lãptiºor
de matcã cu 3 linguriþe de miere.
Pentru afecþiuni ale intestinului, medicii recomandã suplimente cu afin, meriºor ºi genþianã, infuzie de coada-ºoricelului (recomandatã
chiar ºi pentru sugari) ºi uleiul volatil de cimbru
(se gãseºte la plafar)- 3-4 picãturi pe zi.

Plimbãri în naturã ºi
alimente integrale
Depresia, o altã problemã cu care ne confruntãm când temperaturile scad ºi lumina
solarã este mai slabã, poate fi prevenitã sau tratatã
printr-o alimentaþie bogatã în carbohidraþi buni
(paste integrale, orez brun, pâine neagrã, ciocolatã amãruie, fructe etc.) ºi o hidratare optimã.
Psihologii recomandã, de asemenea, cât mai
multe plimbãri în aer liber în aceastã perioadã ºi
distracþii diversificate seara.

punem miere într-o bãuturã caldã efectul e relaxant, liniºtitor ºi de aceea se recomandã la culcare, când avem insomnii”, explicã doctorul biochimist Cristina Mateescu. Tot ea recomandã mierea de salcâm pentru
înlãturarea febrei.

Hrãneºte celulele
hepatice

pentru muºchiul cardiac. Chiar ºi o palpitaþie
uºoarã se liniºteºte cu o linguriþã de miere dizolvatã într-un pahar cu apã. În cazul diabeticilor,
medicii recomandã mierea de salcâm. „E bunã
o linguriþã de miere dupã ce bolnavii insulinodependenþi îºi administreazã doza de insulinã
ºi li se declanºeazã acea hipoglicemie care îi
obligã sã mãnânce imediat”, spune Cristina
Mateescu.

Polen, propolis
ºi miere pentru
cicatricile
lãsate de acnee

În ce boli ajutã mierea
Rãcelile ºi gripele, acneea, bolile hepatice,
dar ºi cele cardiace se pot trata cu succes cu
ajutorul produselor care conþin miere. Acesta
este un adjuvant excelent în tratamentul afecþiunile respiratorii, dar ºi în cele hepatice, cardiace
ori pentru cicatrizarea unor semne care apar
din cauza acneei, susþin specialiºtii în medicina
complementarã.

Aerosoli cu miere
pentru rãceli
Manifestãrile rãcelilor, cum ar fi nasul înfundat, rãspund destul de bine la inhalaþiile cu
miere, care trebuie dizolvatã în apã fierbinte.
„Substanþa volatilã, uleiurile ºi flavonoizii vor
desfunda cãile respiratorii. La aceastã compoziþie
puteþi adãuga o linguriþã de tincturã de propolis”, recomandã doctor biochimist Cristina Mateescu, de la Institutul de Cercetare ºi Dezvoltare pentru Apiculturã din Bucureºti.
Tot pentru eliberarea cãilor respiratorii specialistul recomandã mierea de tei ca îndulcitor
în ceai. Atenþie însã cã ceaiul trebuie sã fie cãlduþ,
aproape la temperatura camerei pentru a nu
distruge elementele benefice ale mierii. „Dacã

În cazul afecþiunilor hepatice, ficatul are
nevoie de un regim hiperglucidic, vitamine ºi
proteine, iar studiile aratã cã mierea acþioneazã
la nivelul aparatului digestiv, ajutând la asimilarea alimentelor. Mierea e utilã ºi pentru problemele intestinale cronice precum constipaþia
sau ulcerul duodenal. „Mierea e elementul
dulce care hrãneºte celula hepaticã ºi e bine
ca aceia care suferã de boli hepatice sã înlocuiascã zahãrul din alimentaþie cu miere”,
recomandã specialistul în apiculturã Cristina
Mateescu.

Indicatã cardiacilor
fãrã diabet
Dacã boala nu e asociatã cu diabet, mierea
e bunã ºi pentru cardiaci, fiind un excelent tonic

Mierea se mai poate folosi ºi pentru tratarea
acneei. „Se pot face mãºti doar cu miere sau
cu miere ºi polen în care sã se punã ºi o picãturã
de propolis. Cel mai bun în tratarea acneei e
însã propolisul, care lasã faþa curatã, fãrã cicatrici”, mai spune Cristina Mateescu. Datoritã
conþinutului de flavonoizi, mierea are efect antibacterian, ea fiind recomandatã ºi în tratamentul
posttraumatic al rãnilor ºi postchirurgical.
„Aplicatã în strat gros, mierea previne suprainfectarea rãnilor, accelereazã regenerarea þesuturilor afectate ºi favorizeazã cicatrizarea”, spune Cristina Mateescu. Pe de altã parte, medicii
dermatologi ezitã sã trateze rãnile deschise cu
miere. „Noi nu recomandãm aplicarea mierii
pe orice fel de ranã, dar folosim produse farmaceutice extrase din miere”, explicã Mihaela
Leventer, medic dermatolog la clinica Dermastyle, din Bucureºti. Specialiºtii în apiculturã
recomandã pãrinþilor sã nu dea copiilor sub un
an miere, fiindcã existã riscul sã le afecteze sãnãtatea.

Sorina Pintea, întâlnire cu sindicatele Mãsuri de prevenire ºi tratament în gripã

Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii,
s-a întâlnit, la data de 13.02.2018, cu
reprezentanþii sindicatelor reprezentative din Sãnãtate, tema discuþiilor
fiind Regulamentul de sporuri pentru
personalul medical.
“Am toatã deschiderea ºi îmi
doresc ca Regulamentul de sporuri
sã fie produsul unor consultãri reale,
înainte de a-l înainta Guvernului spre
aprobare. La finalul discuþilor de astãzi, pot sã spun cã premisele sunt
bune. Am demarat discuþiile la nivel

tehnic, am lucrat împreunã cu reprezentanþii confederaþiilor sindicale
inclusiv pe baza unor pe simulãri,
astfel încât sã vedem exact cum stau
lucrurile. Aceste discuþii tehnice vor
mai dura o perioadã”, a declarat ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea.
De asemenea, pe aceeaºi temã,
ministrul Sãnãtãþii s-a întâlnit cu
reprezentanþii sindicatelor din
asistenþã socialã ºi protecþia copilului
ºi cu reprezentanþii Sindicatelor Ambulanþa.

Pentru prevenirea îmbolnãvirilor
de gripã, Ministerul Sãnãtãþii a solicitat
direcþiilor de sãnãtate publicã sã se
asigure cã unitãþile sanitare din subordine instituie toate mãsurile necesare pentru protecþia personalului
ºi a pacienþilor.
Astfel, managerii de spitale au
obligaþia sã se asigure cã sunt respectate cu stricteþe mãsurile igienicosanitare în unitãþile sanitare ºi cã
personalul medical are la dispoziþie ºi
poartã echipamentul de protecþie.
De asemenea, Ministerul Sãnãtãþii a solicitat direcþiilor de sãnãtate
publicã sã prezinte în cel mai scurt
timp o situaþie a stocurilor de medicamente antivirale specifice pentru
gripã existente în spitale ºi, dupã caz,
sã solicite suplimentarea stocurilor,
astfel încât sã fie disponibile medicamentele necesare pentru tratamentul pacienþilor internaþi.
În acest moment existã stocuri
de anitivirale specifice pentru gripã
la producãtori, care sã permitã ºi farmaciilor cu circuit deschis aprovizionarea cu aceste medicamente

pentru populaþie. Ministerul Sãnãtãþii
recomandã tuturor farmaciilor sã se
aprovizioneze cu medicamentele ºi
produsele necesare preveniri ºi tratãrii
gripei.
„Având în vedere cã s-a reluat
activitatea preºcolarã ºi ºcolarã, este
necesar ca în grãdiniþe ºi scoli, în
fiecare dimineaþã, cadrele medicale
sã realizeze un triaj, astfel încât sã
poatã fi evitatã rãspândirea virusului
gripal. De asemenea, cadrele didactice, în cazul în care au suspiciuni legate de starea de sãnãtate a copiilor,
trebuie sã semnaleze cadrelor medicale acest lucru”, a declarat ministrul Sorina Pintea.

Ministerul Sãnãtãþii recomandã
populaþiei care prezintã semne de
boalã sã se prezinte la medicul de
familie pentru diagnosticare ºi instituirea unui tratament corect.
Dat fiind cã sezonul de gripã se
estimeazã cã va dura pânã la finalul
lunii martie ºi chiar începutul lunii
aprilie, specialiºtii recomandã vaccinarea ca cea mai eficientã metodã
de prevenire a îmbolnãvirii cu virusurile gripale. De asemenea, mãsurile
de igienã personalã (spãlarea cu apã
ºi sãpun a mâinilor, folosirea batistelor
pentru strãnut sau tuse, respectarea
unui regim de viaþã sãnãtos – alimentaþie bazatã pe legume ºi fructe, odihnã ºi miºcare) sunt esenþiale pentru
prevenirea îmbolnãvirilor prin afecþiuni respiratorii, ºi în special prin gripã.
O altã modalitate de a preveni
rãspãndirea virusului gripal este izolarea la domiciliu în cazul diagnosticãrii cu gripã ºi evitarea contactului
cu alte persoane.
Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr
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8
Miercuri, 7 martie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamen-

tare;
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 Lumea azi;
21:35 Secrete de rãzboi;
22:30 Poveste dupã poveste;
23:00 #Creativ;
23:30 Telejurnal;
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeonchang
2018;
01:00 Zon@IT;
01:30 România 9 (r);
02:50 Discover România;
03:00 Telejurnal (r);
03:50 Europa mea (r).
TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 D’ale lu’ Miticã (r);
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar (r);
11:30 Teleshopping;
11:50 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
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 „Cavaleria u•oarã” (f);
22:10 „Casa de vacan•ã” (s);
00:10 „Crima de la etaju 13" (r);
01:40 “Cavaleria u oarã” ®;
02:00 Se zice cã...;
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:35 Memorialul Durerii (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 Pe bune?;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Podul spionilor” (f);
02:30 “Spion pe cont propriu”(r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Muza dragostei”;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ghiceºte vârsta!;
21:00 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Mama” (f);
02:45 Acces direct (r);
05:00 Ghice te vârsta!(r).
PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Fete rele 2" (f);
13:45 „Speed 2: Croazierã infernalã
“ (r);
16:15 „Scrisori cãtre Julieta” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Spectacol mortal” (f);
22:30 „Jaf mortal” (f);
00:00 „Spectacol mortal” (r);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:38 Tehnologie extremã;
11:26 Ingineri în competiþie;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Competiþia supraoamenilor;
14:38 Ingineri în competiþie;
15:26 Tehnologie extremã;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Competi ia supraoamenilor;
17:50 Ingineri în competiþie;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Secrete bine ascunse;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Competiþia supraoamenilor;
22:00 Secrete bine ascunse;
22:50 Ingineri în competiþie;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
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Joi, 8 martie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 Banii tãi;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:00 Ora de ºtiri;
00:25 Drumul spre Rusia;
01:00 Zon@IT (r);
01:00 România 9 (r);
02:20 Interes general (r);
03:15 Vorbeºte corect!;
04:00 Telejurnal;
04:10 Europa mea (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Gala umorului (r);
09:00 “Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Euromaxx;
11:30 Teleshopping;
11:50 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
12:50 5 minute de istorie cu Adrtian Cioroianu;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Jocurile Olimpice de iarnã Pyeonchang
2018;
16:10 MototVlog (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 „Mame i fiice” (f);
21:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
22:10 „O vacan•ã de vis” (f);
23:45 Poate nu ºtiai;
23:55 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
00:10 „Casa de vacan•ã” (r);
01:40 “Rãzbunarea gemenilor” (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 Ferma vedetelor;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (f);
01:00 Ferma vedetelor (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Dragoste pe note” (r);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ghiceºte vârsta;
21:15 Ie Românie;
23:45 Xtra Night Show;
01:00 Totul despre dragoste (r);
02:45 Prietenii de la 11 (r);
04.15 Acces direct (r).
PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Speed 2: Croazierã infernalã”
(r);
14:15 „Scrisori cãtre Julieta” (r);
16:15 „Molly” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Promisiunea” (f);
22:45 „Tranzit” (f);
00:30 “Promisiunea” (r);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 Ingineri în competiþie;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Competiþia supraoamenilor;
14:38 Ingineri în competiþie;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Competiþia supraoamenilor;
17:50 Ingineri în competiþie;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Man vs. Expert;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Pe urmele furtunii;
22:00 Man vs. Expert;
22:50 Ingineri în competiþie.

Sâmbãtã, 10 martie

Vineri, 9 martie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
13:00 Aici, acum;
15:00 Fãrã etichetã;
16:05 EURO polis;
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” (f);
22:30 Poveste dupã poveste;
00:30 Profesioni tii... cu Eugenia Vodã;
01:30 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:20 Exclusiv în România (r);
03:00 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Memorialul durerii;
09:00 „Pre ul trãdãrii” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Azi despre mâine;
11:50 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
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;
20:10 Gala Umorului;
21:10 „Bãtãlia de la Alamo” (r);
23:30 „Transamerica” (r);
01:20 “O vacan•ã de vis” (f);
02:55 „Transamerica” (r);
04:35 Ieri-Azi-Mâine.

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:30 „Mariaj de Vegas” (f);
02:15 La Mãruþã (r);
04:00 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 „Bãrbatul perfect” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Ghiceºte vârsta;
21:15 Ie Românie;
23:15 iUmor ®;
01:15 Totul pentru dragoste (r);
02:45 Prietenii de la 11 (r);
04:15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:45 Ce spun românii?;
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 “Scrisori cãtre Julieta” ®;
14:15 „E•ti cea mai norocoasã” (r);
16:15 „Zbor frânt” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Aminteºte-þi de mine” (f);
22:45 „Clubul inimilor zdrobite” (f);
00:45 „Aminteºte-þi de mine” (r);
02:45 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Competiþia supraoamenilor;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri;
10:38 Man vs. Expert;
11:26 Competiþia supraoamenilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Competiþia supraoamenilor;
14:38 Competiþia supraoamenilor;
15:26 Man vs. Expert;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Competiþia supraoamenilor;
17:50 Ingineri în competiþie;
18:40 Vânãtorii de mituri –Generaþia urmãtoare;
19:30 Tehnologie pentru supravieþuirel;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 James Woods – Pionierii galactici;
22:00 Tehnologie pentru supravieþuire
22:50 Ingineri în competiþie;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Nerecomandat celor slabi de inimã;
02:10 James Woods – Pionierii galactici;
03:00 Ingineri în competiþie;
03:48 Vânãtorii de mituri;
04:36 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR1

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;
11:00 Cooltura (r);
12:00 Vreau sã fiu sãnãtos!
13:00 Starea naþiei;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Eurovision 2018 (r);
18:15 Exclusiv în România;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
23:35 Recurs la moralã;
01:00 Tezaur folcloric(r);
02:00 Zon@IT;
02:25 În grãdina Danei (r);
02:50 Vorbeºte corect! (r);
03:00 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 „Destinul unui om: Ivo Andric”
(r);
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 „Cire arii” (r);
09:50 Poate nu ºtiai;
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal feminin;
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;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Archer” – Partea I (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „O fatã de milioane” (f);
22:30 „Ora•ul ân flãcãri” (f);
00:40 „Mame i fiice” (r);
02:10 ”O fatã de milioane” (r);
05:00 Memorialul durerii (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Excursie cu surprize” (s);
13:00 Mã însoarã mama (r);
15:30 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Curierul 2" (f);
22:00 „Contrabandã” (r);
00:15 „Mariaj de Vegas” (r);
02:00 “Contrabandã” (r);
04:00 Superspeed la ProTv (r);
04:30 „Frank ºi robotul” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Asia Express (r);
13:00 Observator;
14:00 Ie Românie (r);
16:00 Observator;
16:30 „Panicã în tunel” (f);
19:00 Observator;
20:00 În puii mei;
21:00 „Asterix la Jocurile Olimpice” (f);
23:30 „Regele Scorpion 3" (f);
01:30 „Panicã în tunel” (r);
03:30 Ghiceºe vârsta!
04:15 „Regele Scorpion 3" (r);
06:00 Observator (r).
PRO Cinema
08:30 „Nãzdrãvanii din pãdure 3" (f);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Iubire necondi•ionatã” (r);
14:30 „Zbor frânt” (r);
16:30 „Tipic masculin” (f);
18:30 „La Bloc” (f);
20:30 „Casa de sticlã” (f);
23:45 „Încredere” (f);
00:45 “Casa dde sticlã” (r);
02:45 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse
lucruri?
11:26 Cele mai ciudate poveºti cu OZN-uri din
lume;
14:30 James Woods – Pionieri galactici;
15:26 Vânãtorii de mituri: Ping Pong supersonic;
19:30 Vânãtorii de mituri – Misiune imposibilã;
20:20 Tehnologie extremã;
21:10 Secrete bine ascunse – Legenda aurului
nazist;
22:00 Man vs. Expert;
22:50 Tehnologie pentru supravieþuire –
Naufragiat pe o insul pustie;
23:40 Ingineri în competiþie – Cursa de
maºini;
00:30 Ingineri în competiþie – Lupta pentru pod;
01:20 Ingineri în competiþie – Urmãtorul mare
inovator;
03:00 Ingineri în competiþie – Cautã ºi distruge;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?;
05:24 Cum se fabricã mâncarea?

Duminicã, 11 martie
TVR 1

07:00 Teleenciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Handbal;
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 #eusuntromania;
19:00 „Secrete de rãzboi” (r);
20:00 Telejurnal;
20:41 Sport;
21:10 Festivalul inimilor;
23:00 Garantat 100%;
03:00 Vorbeºte corect!
03:05 Telejurnal (r);
03:55 Universul credinþei (r);
05:10 Recurs la moralã (r).

TVR 2

07:10 „Archer” – Partea I (r);
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Balul de sâmbãtã seara” (f);
14:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
15:00 Duelul pianelor (r);;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Archer” (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Rãzboiul domniþelor” (f);
21:40 „Cercul poeþilor dispãruþi” (f);
00:10 „Balul de sâmbãtã seara” (r);
02:00 „Rãzboiul domniþelor” (r);
04:15 „Archer” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 “Pact cudiavoli a” (r);
13:00 Apropo TV (r);
14:00 Ferma vedetelor;
16:00 „Zâna Mãseelu•ã” (r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Iadul se dezlãn•uie 3D” (f);
22:30 „Super bãie•i” (f);
01:15 Apropo Tv (r);
01:30 „Iadul se dezlãn•uie 3D” (r);
03:00 ”Seper bãie i” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Ghiceºte vârsta (r);
11:15 „Crãiasa zãpezii: Foc ºi
gheaþã” (f);
13:00 Observator;
14:00 „101 Dalmaþieni” (r);
16:00 Observator;
17:00 „Fructul oprit” (r);
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
22:00 În puii mei (r);
23:00 „Mai tãntãlãu, mai gogoman” (f);
01:30 iUmor (r);
03:30 Ghiceºte vârsta! (r);
04:15 „Mai tãntãlãu, mai gogoman” (r);
06:00 Observator (r).
PRO Cinema
08:45 „Zbor frânt” (f);
10:45 „La Bloc” (r);
12:45 „Nãzdrãvanii din pãdure3" (r);
14:15 „Tipic masculin” (f);
16:15 „Josie i Pisicile “ – Partea a IIa (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Blonda de la drept” (f);
22:30 „Întâmplarea” (f);
00:15 „Clubul inimilor zdrobite” (f);
02:15 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Ingineri în competiþie Cursa de maºini;
08:14 Ingineri în competiþie - Lupta pentru
pod;
09:02 Ingineri în competiþie - Urmãtorul mare
inovator;
09:50 Ingineri în competiþie - Cautã ºi distruge;
10:38 Ingineri în competiþie - Cei trei purceluºi;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Pionierul spaþiului Titan;
20:20 Pionierul spaþiului - Venus;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 Competiþia supraoamenilor – Rezistenþã;
23:40 Competiþia supraoamenilor – Mãiestrie;
00:30 Competiþia supraoamenilor – Forþã;
01:20 Competiþia supraoamenilor – Puterea
minþii;
02:10 Tehnologii pentru supravieþuire –
Naufragiat pe o insulã pustie;
03:00 Vânãtorii de mituri: Ping Pong supersonic;
03:48 Vânãtorii de mituri: Misiune imposibilã;
04:36 Vânãtorii de mituri –Gloanþe ºi glume;
05:24 Vânãtorii de mituri– Mituri desprebãuturã.
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HOROSCOP

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Personalitatea ta se schimbã mult în aceastã
sãptãmânã. Eºti luminos ºi vorbeºti cu mult
farmec. Razele astrelor îþi ating în chip minunat
gândurile. Întâlnirile cu persoanele din anturajul
apropiat sunt foarte interesante, chiar cu note
spectaculoase. Stãrile interioare fluctueazã mult,
recomandabilã fiind tãcerea ºi retragerea din
mijlocul celorlalþi.

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

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

¡Mislea, vând o clãdire
din cãrãmidã, parter + etaj, 287
mp la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, visa-vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-

riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
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Vânzãri auto
¡Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vânzãri diverse
¡Vând hotã de bucãtãrie 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier

Nume / Prenume
B.I.

termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡Vând apartament 2
camere, Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preþ 47.000 euro. Telefon: 0721700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând casã, zona Bariera Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

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
marcaDubiet.Tel.0732-648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

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

Schimburi
¡Schimb maºinã de tencuit marca PFT cu Opel Vectra
diesel, an de fabricaþie 2002. Are
capacitate de lucru de 200 m2/
zi,cuîntrebuinþãrimultiple.Telefon:
0761 604 233.

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã
totalã 400 mp utili, open space,
cu destinaþie birouri, policlinicã,
cabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc.
Relaþii la telefon 0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +

30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã, Gh. Doja
nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona23August,StradaZim-brului,
150 Euro/lunã negocia-bil. Tel.
0732-429297.

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

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Sufletul are nevoie de odihnã ºi rãsfãþ în aceastã
sãptãmânã. Gândurile tãinuite, visele premonitorii
ºi presentimentele vor face parte din programul
cotidian. Pe de altã parte, cariera profesionalã ºi
imaginea ta în societate sunt în bãtaia razelor
astrale. Prietenii îþi sunt în preajmã.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Foarte interesante ºi provocatoare sunt, în
aceastã sãptãmânã, relaþiile cu prietenii. Sunt
posibile prietenii noi sau altele vechi sã disparã
din sfera ta de interes. Astfel discuþiile, întâlnirile
cu aceºtia se pot dovedi utile pe termen lung. ºi
domeniile spirituale îþi vor atrage atenþia ºi
eforturile, dar nu forþa nota.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Eºti foarte atent la imaginea ta în societate ºi la
felul în care apari la locul de muncã. Sunt posibile
rãsturnãri de situaþie minunate. Unele aspecte
se vor rezolva, vor dispãrea, iar altele noi, benefice se întrezãresc la orizont. ªi domeniul
financiar se va modifica în urma schimbãrilor
profesionale.
Leu (23 iulie - 22 august)
Rafinarea sufletului va fi cea mai importantã
dorinþã în aceastã sãptãmânã. Astrele îþi trimit
influxuri special pentru a-þi deschide mental spre
noi filozofii de viaþã. Planurile de cãlãtorii sau de
studii pot cunoaºte rãsturnãri de situaþie
spectaculoase. Însã, ceva neplãceri pot apãrea
de la banii ºi bunurile comune cu parteneruld e
viaþã sau colaboratorii.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Începutul sãptãmânii îþi aduce multã animaþie la
locul de muncã. Sunt posibile situaþii dinamice.
Sãnãtatea necesitã o atenþie deosebitã. Relaþiile
parteneriale vor lua turnuri deosebite, dar
favorabile pe termen lung. Sfaturile sau sprijinul
dorit de la ceilalþi, mai ales de la partenerul de
viaþã sau de la colaboratori se vor contura în chip
minunat.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Relaþiile parteneriale îþi pot aduce, multe surprize
în aceastã sãptãmânã. Sunt interesante, dinamice
cu multe elemente noi. Unele relaþii se pot
destrãma, iar altele noi apar la orizont. Totodatã
vor apãrea cheltuieli comune cu alþii ºi demersuri
necesare vânzãrii sau achiziþionãrii unor bunuri
patrimoniale.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Cele mai importante aspecte ale sãptãmânii, sunt
legate de sãnãtate ºi de locul de muncã. Sunt
posibile rãsturnãri de situaþie, rezolvãri benefice
sau deschiderea unor drumuri noi. Partenerul
de viaþã ºi colaboratorii vor dori sã te implici mai
mult în treburile comune, cerându-þi explicaþii
serioase.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Tipic pentru tine, aventurile ºi distracþiile sunt pe
primul loc, în aceastã sãptãmânã. Posibil sã visezi
sã te îndrãgosteºti, sã faci glume pe seama altora,
însã noroc cã astrele te protejeazã. La locul de
muncã îþi vei demonstra talentele ºi experienþa
acumulatã, dar ar fi bine sã le faci cu prudenþã.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Cãminul, locul natal ºi pãrinþii, neamurile sunt
preocupãrile importante din aceastã sãptãmânã.
În aceste zone sunt posibile rãsturnãri de situaþie,
decizii majore sau schimb de opinii pe tonuri
ridicate. Pe de altã parte vor intra în sferat ta de
interes, de acum încolo, planurile de cãlãtorii
sau de studii pe termen scurt.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Se pare cã vei excela la capitolul comunicare în
aceastã sãptãmânã. Va fi un adevãrat spectacol
de artificii în preajma ta ºi vei atrage mulþi
admiratori. Planurile de cãlãtorii sau de studii
sunt la mare cãutare ºi chiar ai nevoie fie sã pleci
pentru a rezolva chestiuni personale ºi
profesionale, fie pentru a studia ceva necesar în
domeniul profesional în care activezi.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Capitolul financiar cunoaºte turnuri spectaculoase în aceastã sãptãmânã. Se pot soluþiona
situaþii ce stagneazã de mult. Cadourile ºi recompensele bãneºti sunt ºi ele prezente. Atenþie
la tot ce se petrece în acest sector, deoarece apar
informaþii noi atât în ceea ce priveºte sursele tale
de venit, cât ºi schimbarea condiþiilor de muncã!
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ANOFM sprijinã integrarea tinerilor
sub 25 de ani pe piaþa forþei de muncã

Prin implementarea mãsurilor active din Programul de ocupare, în anul 2017, Agenþia Naþionalã
de Ocupare a Forþei de Muncã a contribuit la încadrarea în muncã a 52.313 tineri sub 25 de ani, din
care 26.043 tineri NEETs.
Categoria de tineri NEETs include tineri care
nu au reuºit sã se integreze pe piaþa muncii din
diverse motive (lipsa oportunitãþilor de ocupare,
lipsa competenþelor cerute pe piaþa muncii etc.) ºi
care nu sunt cuprinºi în programe de educaþie sau
formare.Tinerii înregistraþi în evidenþele ANOFM,
beneficiazã de informare, servicii personalizate de
consiliere ºi orientare profesionalã, de profilare,
mediere, formare profesionalã etc. De asemenea,
pentru a veni în sprijinul atât al angajatorilor cât ºi
al tinerilor sunt acordate o serie de subvenþii pentru
încadrarea în muncã a absolvenþilor/tinerilor NEETs,
subvenþii pentru derularea programelor de ucenicie
sau stagiaturã.
Menþionãm cã, datoritã mãsurilor active de
stimulare a ocupãrii forþei de muncã, aplicate de
agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã, rata
ºomajului înregistrat în luna decembrie 2017 a
fost de 4.02%, fiind cea mai micã din ultimii 25 de
ani (raportat la aceeaºi lunã). Cu toate acestea,
Serviciul Public de Ocupare ºi-a intensificat acþiunile
cu privire la tinerii NEETs în vederea identificãrii ºi
integrãrii acestora pe piaþa forþei de muncã. Astfel,
prin proiectul INTESPO, realizat în colaborare cu
Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã,
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Ministerul Muncii
ºi Justiþiei Sociale, ANOFM ºi-a propus identificarea
a cel puþin 200.000 de tineri inactivi, cu vârsta

între 16-24 ani, neînregistraþi la Serviciul Public de
Ocupare. Sunt avuþi în vedere în special tinerii NEETs
aflaþi mai departe de piaþa muncii, cu nivel scãzut
de competenþe ºi/sau cu dificultãþi în ceea ce
priveºte integrarea socialã. Ulterior înregistrãrii
acestora în evidenþele ANOFM, tinerii vor beneficia de mãsuri personalizate de sprijin pentru încadrare în muncã.
Un alt proiect derulat de ANOFM vizeazã acordarea primelor de activare (500 de lei) pentru tinerii
NEETs înregistraþi la Serviciul Public de Ocupare,
dacã se încadreazã pentru o perioadã mai mare
de 3 luni, ulterior datei înregistrãrii. Alte douã proiecte
dedicate tinerilor NEETs vizeazã schemele naþionale de ucenicie ºi stagii ºi oferã sprijin financiar
nerambursabil angajatorilor care organizeazã pro-

grame de ucenicie la locul de muncã ºi/sau stagii
pentru absolvenþii de învãþãmânt superior. Angajatorii care organizeazã programe de ucenicie ºi/
sau programe de stagii în condiþiile legii, pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil, astfel: angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiþiile legii, beneficiazã, la cerere, pe întreaga perioadã
de derulare a contractului de ucenicie (12 luni, 24
luni, 36 de luni, în funcþie de nivelul de calificare al
programului de ucenicie), de o sumã în cuantum
de 1.125 lei/lunã; angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiþiile legii, beneficiazã, la
cerere, pe perioada derulãrii contractului de stagiu
(6 luni), de o sumã în cuantum de 1.350 lei/lunã.
Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

1.236 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European
Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã,
prin intermediul reþelei EURES România, 1.236 locuri
de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
Germania – 699 locuri de muncã: 400 manipulant bagaje, 200 ºofer manipulare bagaje, 39 ºofer
de camion, 10 programator PLC, 5 ºofer de autobuz,
4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 bucãtar, 3 lãcãtuº, 3 manager asamblare, 3 ospãtar, 2 electrician în construcþii,
2 inginer software, 2 mecanic instalaþii sanitare, de
încãlzire ºi climatizare, 2 montator structuri din hotel, 2 montator instalaþii electrice, 2 tehnician mecatronicã, 2 sudor, 1 analist AX, 1 lucrãtor în agriculturã,
1 macaragiu, 1 manager IPT, 1 montator sisteme fotovoltaice, 1 mecanic instalaþii de climatizare ºi refrigerare, 1 planificator, 1 recepþioner, 1 tehnician electronicã, 1 tehnician sisteme de încãlzire, 1 vopsitor
auto;
Spania – 161 locuri de muncã: 150 agricultor,
4 muncitor fermã de porci, 3 strungar CNC, 3 tehnician,
1 supervisor fermã porci;
Malta – 155 de locuri de muncã: 150 ºofer de
autobuz, 5 specialist vânzãri televizate;
Olanda – 91 locuri de muncã: 35 culegãtor cãpºuni, 20 sudor, 20 lãcãtuº confecþii metalice, 15 florar,
1 instalator încãlzire centralã ºi de gaze;
Finlanda – 35 locuri de muncã: 12 lucrãtori
sezonieri, 10 instalator, 10 sudor, 2 maistru sudurã, 1
ospãtar;
Cehia – 31 locuri de muncã: 15 forjor, 15 operator CNC, 1 tehnician maºini de cusut;
Belgia – 24 locuri de muncã: 10 ciontolitor
tranºator carne, 5 operator CNC, 2 ºofer camion, 2
mecanic camion, 1 cusãtor, 1 electrician de întreþinere ºi reparaþii, 1 montator linie superioarã cale feratã, 1 montator semnalizare cale feratã, 1 programator CNC;
Marea Britanie – 20 locuri de muncã: 6 lenjer/
croitor, 5 asistent medical, 5 îngrijitor persoane, 1
operator maºinã automatã de îndoire, 1 operator CNC,
1 stivuitorist, 1 sudor;
Luxembourg - 10 locuri de muncã: 10 senior
tehnician Chrome;
Bulgaria – 8 locuri de muncã: 4 matriþer, 4
turnãtor;
Nor
orvvegia – 2 locuri de muncã: 2 frizer.
Mihail Marinescu; Sursa. Anofm.ro

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

Meseria

Nr.
locuri

Studii

1
7
10
2
15
2
1
1
5
1
1
1
5
4
1
10
10
10
1
20
2
1
2
5
10
3
5
2
2
1
3
3
1
1
1
1
3
5
1
1
2
4
5
1
2
1
1
3
4
1
3
5
1
1
1
2
2
1
2
1
1
7
22
15
10
1
4

superioare
8 cls, atestat
medii
scoala general
8 cls
medii
superioare
medii
10 cls
medii
sc. profes.
medii
10 cls
sc generala
min 8 cls
medii
medii
medii
medii
sc. profes.
10 cls
medii
medii
sc. profes.
superioare/ medii
medii
10 cls
sc. profes.
sc. profes.
medii
medii
medii
medii
10 cls
8 cls
sc. profes.
calificare
medii
superioare
superioare
superioare
10 cls
medii
medii
medii
calificare
sc. profes.
sc. profes.
calificare
de specialitate
medii
sc. profes.
medii
sc. profes.
medii
medii
10 clase
10 clase
10 cls
medii

Vechime

Tip contract

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

Administrator reþea
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ambalator manual
Asistent vânzãri
Barman
Bucãtar
Cãlcãtor textile
Casier
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner articole din textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Contabil
Controlor calitate în confecþii textile
Controlor calitate în confecþii textile
Croitor
Curatitor-sablator
Depanator electrocasnic
Dispecer
Dulgher
Economist/contabil
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician de întreþinere în construcþii
Electrician echipament electric ºi energetic
Electrician exploatare centrale electrice
Electromecanic
Electronist
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Frezor/strungar carusel/operator CN
Frezori
Gestionar depozit
Inginer cãi ferate drumuri ºi poduri
Inginer instalaþii
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inspector SSM
Instalator tehnico-sanitare ºi de gaze
Lãcãtuº
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor amenajãri interioare
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Macaragiu

2 ani
2 ani
2 ani
1 an
1 an
3 ani
1 an
0
1 an
5 ani
0
1-3 ani
1-3 ani
3 ani
0
0
1-3 ani
3 ani
1 ani
3 ani
1 an
2 ani
1-3 ani
1 ani
1 an
2 ani
6 luni
5 ani

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
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 det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
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Nr.
crt.
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Meseria
Maistru
Maistru c-tii civile
Maistru instalaþii
Manager proiect
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Maºinist pentru terasamente
Maºinist pod rulant
Maºinist pod rulant
Mecanic agricol
Mecanic intret. maºini de cusut ind.
Mecanic utilaj
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat (îngrijitor animale)
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat la montarea pieselor
Operator circuite reþea apã
Operator control nedistructiv
Operator instalaþii electrice-cazane
Operator instalaþii electrice-turbine
Operator maºini de debitat
Operator siloz
Ospãtar
Oþelar
Patiser
Recepþioner marfã
Recepþionist cabinet audiologie
Recepþionist service
Responsabil magazin online
Sãpãtor
Schelar
Secretar asistent director
ªef linie conf textile
ªofer autoutilitara
ªofer livrator
ªofer rabã 16 tone
Spãlãtor vehicule
Spanuitor confecþii
Specialist îmbunãtãþire procese
Stivuitorist
Strungar
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor electric
Sudor tãietori
Sudori
Turnãtor formator
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial

Nr.
locuri
4
1
1
5
7
3
3
10
1
1
5
1
2
3
2
5
4
15
10
8
10
10
6
10
2
5
1
1
1
1
3
1
1
5
1
2
1
2
1
6
10
1
1
1
1
4
6
1
1
5
5
1
5
1
3
3
2
1
4
5
5
1
2
3
2
3
1
3

Studii
medii
sc. profes.
medii
superioare
medii
8 cls
8 clase
medii
sc. profes.
calificare
min 10 cls
10 cls
de specialitate
medii
medii
8 cls
8 cls
medii
min 8 cls
medii
medii
experienta
medii
medii
calificare
medii
medii
10 cls
superioare
medii
superioare
8 cls
min 10 cls
medii
10 cls
medii
medii
medii
sup. tehnice
calificare
sc. profes.
medii
de specialitate
medii
medii
medii
10 cls
medii
10 cls
experienta
10 cls

Vechime
5 ani
0
6 luni
0
0
1 an
2 ani
0
1 an
5 ani
1 an
2 ani
1-3 ani
2 ani
1-3 ani, 3-5
ani
1-3 ani
3 ani
1 an
1 an
1 an
2 ani
2 ani
5 ani
2 ani
2 ani
exp
1 ani
2 ani
1 an
1-3 ani
5 ani
0
0

Tip contract
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Prin rugãciune vom reuºi
chiar diferitã fiind de voinþa noastrã.
Rugãciunea ar trebui sã fie astfel
încât sã simþi cã între tine ºi El e ca
un fir de telefon, cu care singur te
poþi conecta ori de câte ori doreºti la
energia divinã. Probabil cã ºi legãturile dintre oameni sunt astfel, asemenea unor fire nevãzute care ne

fãrã sã aºtepþi ceva în schimb este,
cu adevãrat, expresia iubirii. Cel ce
primeºte trebuie sã dãruiascã ºi el
recunoºtinþã. Câteodatã un „Mulþumesc”, un zâmbet sau o strângere
de mânã sunt mult mai de preþ decât
orice dar material.
Rugãciunea noastrã cãtre bunul
Dumnezeu se sprijinã ºi ea pe aceiaºi
piloni: iubirea ºi smerenia. Cei care
ne adresãm lui trebuie sã avem conºtiinþa nimicniceniei noastre ºi sã acceptãm chiar ºi o lipsã de rãspuns
sau altã rezolvare decât ne-am dori:
trebuie sã acceptãm voinþa divinã,

leagã pe unii de alþii, fãrã ca noi sã
bãnuim mãcar. Rugãciunea noastrã
este un gând de iubire ºi de pace.
Gândul pozitiv se manifestã prin rugãciune, iar gândul negativ se manifestã prin influenþã negativã. Dacã
gândul nostru este foarte frumos ºi
în concordanþã cu voinþa divinã, poþi
prin rugãciune sã-þi modifici destinul
sau sã-i ajuþi pe cei din jur sã depãºeascã o stare neplãcutã. Prin rugãciunea noastrã, noi trebuie sã reuºim
sã gândim pozitiv, sã vedem partea
cea bunã a situaþiilor pe care le întâlnim la tot pasul, de-a lungul vieþii

ANECDOTE:

Culmea rasismului: sã bei whisky
Black & White din pahare diferite.
P Culmea graviditãþii: sã avortezi o
sarcinã de partid.
P Culmea zgomotului: sã facã sex douã
schelete pe un acoperiº de tablã.
PCulmea zborului: sã zbori pe cerul gurii.
P Culmea poliþiei: sã tragã tramvaiul pe
dreapta.
P

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

noastre, sã vedem frumosul din oameni ºi sã le iertãm greºelile.
Prin rugãciune îþi creezi o stare
de bunãvoinþã faþã de întreaga lume;
o stare de încredere cã totul vine de
la bunul Dumnezeu, o stare în care
gândul cel rãu, vorba urâtã sau dorinþa de conflict nu mai au loc.
Prin rugãciune stãruitoare ºi neîntreruptã poþi sã-þi faci din fiecare zi un
prilej de mare bucurie, nelãsând nimic rãu sã-þi pãtrundã în minte sau
în inimã. Poþi sã-þi faci din fiecare zi o
izbândã împotriva rãului din jurul tãu
sau din tine. Chiar dacã nu reuºeºti
mereu, nu trebuie sã disperi, ci sã ai
mereu încredere cã mâine va fi o zi
mai frumoasã. Pentru a avea o comunicare cu bunul Dumnezeu, prin rugãciune, trebuie singur sã te detaºezi
de micile probleme, de efemerul vieþii
de zi cu zi, pentru a-l putea primi în
substanþa inefabilã a sufletului tãu.
Uneori este aproape imposibil, fiindcã
noi toþi suntem atât de ancoraþi în „comunul vieþii”, atât de legaþi de obiecte,
de oameni ºi de fapte, încât rugãciunea adevãratã este aproape imposibilã.
Reþeta pe care o oferã Domnul ºi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos rãmâne valabilã ºi astãzi: la întrebarea
Sfinþilor Apostoli cum poate sã scoatã
demonii, El rãspunde foarte simplu
„Prin rugãciune stãruitoare ºi prin
post”. Sã folosim ºi noi aceastã reþetã
ºi sã ne strãduim ºi noi permanent sã
fim mai aproape de Dumnezeu. Poate
aºa vom reuºi ºi noi toþi sã revenim la
„normalitate” în veci de veci.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

mea furatului: sã-þi furi rufele de
P Cul
Culmea
pe sârmã.
P Culmea culmilor furatului: sã te dai
ºi în judecatã.
P Culmea strabismului: un ciclop sasiu.
P Culmea îmblânzitului: sã îmblânzeºti
fiare vechi.
P Culmea baschetului: sã joci baschet
la un coº de pe faþã.
P Culmea orbirii: sã vezi dublu cu un
singur ochi.

1) A-G2. 2)
OLAR 3)
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. AM-C-S
PLOIEªTI
3. ITA
PICUR-RE
4. CÃDERE;
5. VINA-AªA;
6. I-ERGRIV-; 7. UDAÞI-NE; 8. OST-FIR; 9. LAC-LO-S; 10. BÃLTIÞA.

REÞETA sãptãmânii

A te ruga permanent implicã un
act de smerenie, te consideri obligatoriu mai mic, mai neînsemnat, dar ºi
un act de iubire din partea ta, dar
mai ales din partea celui cãruia i te
adresezi. Dacã el va fi capabil sã rãspundã pozitiv cererii tale, va face un
act de iubire. A dãrui în mod gratuit,
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„Coloana Infinitului”,
emisiune filatelicã cu ocazia
Centenarului Marii Uniri

Cu ocazia Centenarului Marii
Uniri, în semn de respect ºi recunoºtinþã pentru jertfa ostaºilor din Primul
Rãzboi Mondial, Romfilatelia introduce în circulaþie emisiunea de mãrci
poºtale „Coloana Infinitului, omagiu
eroilor neamului”.
Coliþa dantelatã, cu valoarea
nominalã de 31 lei, este un supratipar
al emisiunii Expoziþia Filatelicã Internaþionalã „Philexfrance’82”, care îl
ilustreazã pe Constantin Brâncuºi în
atelierul sãu din Paris, alãturi de o
versiune a operei sale, „Coloana Infinitului”.

Constantin Brâncuºi a lãsat României o moºtenire unicã în lume –
„Coloana recunoºtinþei fãrã sfârºit”,
cunoscutã ºi sub numele de
„Coloana Infinitului”.
De-a lungul vieþii, Brâncuºi a experimentat diverse materiale pentru
a definitiva forma ºi dimensiunile
acestei opere, care se numãrã printre
sculpturile sale emblematice. La iniþiativa Ligii Naþionale a Femeilor Române din Gorj, între anii 1937-1938,
Brâncuºi a realizat „Coloana recunoºtinþei fãrã sfârºit”, în memoria
soldaþilor români cãzuþi la datorie în
Primul Rãzboi Mondial, în luptele de
pe Valea Jiului. Lucrarea, redenumitã
mai târziu „Coloana Infinitului”, este
o stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României. Sculptura are
trei elemente esenþiale – baza îngropatã, miezul sau pilonul central de
rezistenþã ºi coloana propriu-zisã.
Coloana este parte a Ansamblului
Monumental Calea Eroilor din TârguJiu, inaugurat acum 80 de ani, la data
de 27 octombrie 1938. Ansamblul
se întinde pe 1,5 km, pe o axã estvest, ºi este format din „Masa Tãcerii”,
„Aleea Scaunelor”, „Poarta Sãrutului”
ºi „Coloana Infinitului”, întâlnind în
cale Biserica Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel.
Sursa: descopera.ro

TORT KRANTZ
INGR
EDIENTE
INGREDIENTE
Pentr
u blat: 8 ouã, 160 g zahãr, 100 g nuci mãcinate, 100 g fãinã
entru
Pentr
u cr
emã: 4 ouã, 200 g zahãr, 100 ml lapte,
entru
cremã:
1 plic zahãr vanilat, 300 g unt
Pentr
u kr
antz
antz:: 150 g zahãr, 150 g nuci
entru
krantz
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Pentru blat, bateþi albuºurile cu zahãrul, pânã devin spumã, apoi adãugaþi
gãlbenuºurile treptat, urmate de nuci ºi fãinã. Se toarnã aluatul într-o formã de tort
tapetatã cu hârtie de copt. Se coace la foc mediu, 180 de grade circa 20 de minute.
Se face crema din cele 4 ouã bãtute cu zahãrul ºi laptele, apoi fierte la bain marie, pânã
se îngroaºã. Se dã deoparte pasta de ou ºi se bate separat untul pânã devine spumos. Dupã
ce s-a rãcit crema, se adaugã untul bãtut. Se dã la frigider, la rãcit.
Se face kranþul prin caramelizarea zahãrului, peste care se toarnã nucile pisate. Se amestecã bine, apoi se
toarnã într-o tavã ºi se lasã la rãcit. Când
s-a întãrit caramelul, se sparge ºi se
piseazã. Se aleg sau strecoarã bucãþile
mari de nucã caramelizatã. Se taie
blatul rãcit în douã ºi se unge cu jumãtate din cremã, apoi se presarã cu caramelul fin strecurat anterior. Se pune
blatul deasupra ºi se unge cu restul de
cremã. Se orneazã cu kranþ ºi, eventual, cu jumãtãþi de nuci.

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

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

CSM Ploieºti – CT Media
Bucur
eºti 2
7-2
7 (1
7-1
4)
Bucureºti
27-2
7-27
(17-1
7-14)

Echipa de handbal juniori
I a Clubului Sportiv Municipal
Ploieºti a fost foarte aproape sã
obþinã victoria în întâlnirea, de
teren propriu, cu CT Media Bucureºti, însã un gol marcat dupã expirarea timpului de joc de
cãtre oaspeþi ºi validat de arbitrii a fãcut ca scorul oficial
sã arate 27-27!
Am asistat la un meci cum

Alexandru Frangulea, atlet
legitimat la CS Petrolul Ploieºti,
a avut o prestaþie remarcabilã
la Campionatul Naþional de
Salã pentru categoria masters,
reuºind, în proba de 200 m,
cu timpul de 27.80 sec., sã
devinã campion al României,
iar în proba de 400 m, cu timpul de 63.02 sec., sã intre în
posesia medaliei de argint. Ambele rezultate au fost obþinute
la categoria M 50. Competiþia
a avut loc în zilele de 23 ºi 24
februarie, la Sala de atletism
din cadrul Complexului Sportiv
Lia Manoliu din capitalã.
Mihail Marinescu

a ploieºtenilor, care au marcat
6 goluri la rând, autori: Gabriel
Paraschiv (2), Andrei Stãnescu, Marius Alexe, Antonie Savelovici ºi Nicolae Natanael. Sã
evidenþiem forma sportivã
foarte bunã în care s-a aflat
portarul ploieºtenilor, Alex Ispas,
care a apãrat fenomenal,
inclusiv de la 7 metri.
Era minutul 46 ºi parcã
nimic nu anunþa ce urma sã
se întâmple, asta ºi în condiþiile
în care echipa din Ploieºti stãpânea meciul, era cea care
dicta ritmul. Diferenþa de patru
goluri s-a menþinut pânã în
minutul 51, iar în minutul 53,
tabela indica o diferenþã de 3
goluri pentru CSM Ploieºti. Ultimele minute aveau sã fie
infernale. Oaspeþii au avut mare noroc la câteva pãtrunderi
pe semicerc ºi la aruncãri ale
ploieºtenilor ce se pãuteau

Victorie cu flori!

Sâmbãtã searã, la Sala
Sporturilor “Olimpia”, în cadrul primului meci al etapei
de play-off a campionatului
naþional, Tricolorul LMV Ploieºti s-a impus cu 3-0 (25-22,
26-24, 25-20) în faþa echipei

transforma în gol ºi care puteau aduce victoria pentru
CSM Ploieºti. ªi, cum ocaziile
se rãzbunã, trupa bucureºteanã a fost ce care avea sã marcheze 3 goluri la rând, însã ultimul, cel de 27-27, este discutabil. Pe contraatac, bucureºteanul Ionuþ Niculae a aruncat
la poartã, pe traiectorie aflându-se un jucãtor ploieºtean
care a deviat în sus mingea,
timp în care s-a auzit fluierul
arbitrilor, mingea intrând în
poartã, cu boltã, dupã ce se
fluierase finalul meciului! Deºi
în handbal nu este valabilã

rar se poate vedea la acest
nivel, cu lupte aprige pentru orice minge la ambele semicercuri, cu goluri ºi faze spectaculoase, dar ºi cu un arbitraj care
avea sã enerveze mult, mai
ales în final de meci.
Handbaliºtii ploieºteni,
antrenaþi de prof. Silviu Stãnescu, au controlat mai tot timpul partida, conducând ºi cu

Alexandru Frangulea, aur ºi argint
la Campionatul Naþional de
Salã pentru categoria masters

Volei

4-1, 6-2, 12-8, asta în condiþiile
în care adversarii pãreau cã
sunt destul de agresivi în apãrare. Dupã jumãtatea primei
reprize, bucureºtenii au dat
ceva semne de revigorare ºi
au egalat la 12, însã apoi tot
gazdele au dictat ritmul, astfel
cã prima reprizã s-a încheiat
cu avantaj bun pentru echipa
ploieºteanã, 17-14. Singura
periodã în care bucureºtenii
au pus ceva probleme a fost
cea din primele minute ale actului secund când, în minutul
35, tabela indica 18-20. A
urmat, însã, o serie foarte bunã

CSM Bucureºti.
Au fost 83 de minute de
joc intens, pe contre, în care
elevii lui Sergiu Stanciu ºi Mãdãlin Marinescu au reuºit sãºi treacã în cont toate cele trei
puncte.

Cei peste 500 de spectatori prezenþi au scandat cu
bucurie pentru show-ul de care au avut parte ºi pentru punctele acumulate în ierarhie. Iar
doamnele ºi domniºoarele,
gratulate pentru ziua lor, Ziua

Ecampioanã
naþionalã la ediþia a XVII-a a ,,Serbãrilor
Schiorii Clubului Zãpezii”
de la Bãiºoara, Cluj, clasându-se pe primul loc în urma
punctelor accumulate la probele concursului national de schi
alpin alocat cercurilor de schi din palatele ºi cluburile copiilor.
Copiilor Slãnic,
Echipajul câºtigãtor a fost alcãtuit din: Antonia Maria Tãtulescu,
Valentina Palivan Frîncu, Alexandru Iulian Cismaru ºi
campioni naþionali Ioana
Eduard Gabriel Dragomir.
Ei s-au clasat astfel: Antonia Maria Tãtulescu - locul II la schi
paralel; Eduard Dragomir - locul III la schi paralel; ,,Trenuleþul
la “Serbãrile Zãpezii” Zãpezii” - echipa pe locul III; ,,Parâma veselã” – echipa pe locul
I; „ªtafeta buclucaºã” – echipa locul II; ,,Paintball pe schiuri” –
echipa locul II; ,,Sania zburãtoare” – Eduard Dragomir locul I.
de la Bãiºoara
Prof. Virgil Mãrculescu

regula din baschet, iatã cã cei
doi arbitrii, Chicuº ºi Olteanu
(din Braºov), au validat golul
oaspeþilor, spre marea nemulþumire ºi uimire a gazdelor.
Pentru CSM Ploieºti au
evoluat: Alex Ispas, Giorgian
Vasilescu, Andrei Militaru 1 gol,
Nicolae Natanael (1 gol), Mihai
Chiranu (3 goluri), Gabriel Paraschiv 8 goluri, Bucur Petre
1 gol, Andrei Stãnescu 3
goluri, Marius Alexe 1 gol, Valentin Bucuroiu 2 goluri, Cãtãlin Albu, David Rudai (1 gol),
Antonie Savelovici (6 goluri).
Urmãtoarea partidã a CSM
Ploieºti este programatã pe 7
martie, la CS Brazi, dupã care,
pe 10 martie, din nou pe teren
propriu, contra CS Viitorul
Piteºti.
Mihail Marinescu

Tricolor
ul LMV Ploieºti
ricolorul
- CSM Bucureºti 3-0
(25-22, 26-2
4, 25-20)
26-24,
Primãverii, s-au fotografiat cu
sportivii þinând la piept frumoasele frezii albe pe care
aceºtia le-au oferit cu cea mai
mare plãcere!
D.L.

Petrolul Ploieºti - Csikzereda Mierc. Ciuc 0-1 (0-1)
Stadion: “Unirea” Târlungeni. Spectatori: 50. Marcatori:
Eder Gonzales (13).
PETROLUL: Bolboaºã (46 Avram) - Prunescu
(Frîncu)Ichim (69 Þicu), Olaru - ªaim Tudor (46 Catanã),
Chindriº, Andor (59 Cl. Tudor), Velisar - N. Popescu (46
Ciocâlteu), Arnãutu (Lambru), Pãun (65 Cârjan). Antrenor:
Romulus Ciobanu.
CSIKZERDA MIERCUREA CIUC: Horvat - Kilien,
Lorincz, Lalic, Csiszer . De Nascimento, Savin - Eder Gonzales,
Gyorgy, Magyary - Bajko. Au mai jucat: Hagy - Banko, Majzyk
- Csuros, Antal, Hadgyay, Ilieº. Antrenor: Laszlo Balint.
Cartonaºe galbene: N. Popescu (20), Andor (22), Pãun
(26), Bolboaºã (40) / Magyary (11), Csizer (23), Eder Gonzales
(24), Savin (44), De Hascimento (50=.
Cartonaºe roºi: Andor (57), Ichim (69).
Au arbitrat: Cristian Moldoveanu - Roberto Cioraru ºi
Tamaº Biro (toþi din Covasna).
În weekewnd s-a sdisputat
amicalul dintre Petrolul ºi echipa
din Harghita, Csikzereda Miercurea Ciuc. Partida s-a disputat
pe terenul sintetic de la Târlungeni, al fostei divizionare secunde, Unirea Târlungeni.
Terenul a fost ales la jumãtatea distanþei de circa 100 km,
atât de Ploieºti cât i de Miercurea
Ciuc.
Condiþiile de joc au fost vitrege, cu lapoviþã ºi ninsoare,
plus un vânt tãios, care a îngreunat calitatea partidei.
A fost un joc urât, cu multe
faulturi, astfel încât arbitrul a
acordat nouã cartonaºe galbene
ºi douã roºii. Cele douã roºii au
fost în tabãra petroliºtilor (Andor
ºi Ichim), dar cu drept de înlocuire.
Golul victoriei harghitenilor a

fost marcat de cãtre Eder Gonzales, din 6-7 metri, spaniolul
profitând de o centrare foarte
bunã a lui Csiszer, dar ºi de nehotãrârea lui Bolboaºã!
În prima reprizã, Petrolul a
avut doar un ºut spre poarta lui
Horvat, cel al lui Giorgian Pãun,
de la 16 metri, dar ineficient!
În mitanul doi, am notat
ocaziile mari ale lui Catanã (65)
ºi Cârjan (78).
Pe final de joc, harghitenii
puteau face 2-0, dar mingea
ºutatã puternic de Kilien, de la
marginea careuluzi mare, a trecut de puþin de spaþiul porþii!
Important este faptul cã petroliºtii trebuie sã uite acest meci
ºi sã abordeze returul de campionat cu încredere în forþele lor.
Ionuþ Mitoiu

ªahiºtii de la CSM Ploieºti, patru medalii
la Campionatul Open al Judeþului Ilfov
Trei dintre
ºahiºtii de la
CSM Ploieºti, ce
sunt elevi ai lui
Petre Nicolae
Grigore, au obþinut rezultate
foarte bune la
Campionatul
Open al Jude-

þului Ilfov, competiþie organizatã de
Asociaþia Judeþeanã de ªah
Ilfov, ei izbutind
sã obþinã douã
locuri I, un loc II
ºi un loc III. Astfel,
Antonia Ciapã a
ocupat locul 1 la
„Fete, 14 ani” ºi locul al 2-lea în clasamentul general, de remarcat
fiind cã ea are doar 11 ani, Ioana Marin s-a impus la categoria
„Fete, 10 ani”, iar Rareº Anghel a fost al 3-lea în concursul
bãieþilor de 10 ani. La competiþie au participat sportivi din Ilfov,
Prahova, Bucureºti ºi Republica Moldova.

chipa Clubului Copiilor din Slãnic a reuºit sã devinã
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