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În judeþul Prahova,

Mai sunt 1.512 locuri libere
pentru clasa pregãtitoare!

Pe data de 26 martie s-a încheiat prima etapã rezervatã înscrierilor în
învãþãmântul primar pentru anul ºcolar 2018-2019.
Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate ºi depuse,
în judeþul Prahova, 5.094 cereri, iar la nivel naþional, 152.953 de cereri. Lista
copiilor înmatriculaþi, informaþii privind numãrul locurilor rãmase libere ºi situaþia
copiilor neînscriºi dupã prima etapã vor fi afiºate în unitãþile de învãþãmânt ºi
pe site-ul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, în data de 30 martie.
În judeþul nostru, mai sunt vacante 1.512 locuri la pregãtitoare, aceastea
urmând asã fie oferite în etapa a doua rezervatã înscrierilor, 12 – 18 aprilie.
Rezultatele vor fi afiºate în data de 23 aprilie. Între 24 aprilie ºi 4 mai este
programatã soluþionarea cazurile nerezolvate dupã finalizarea etapei a doua.
Mihail Marinescu

Copiii pânã în 5 ani au gratuitate la tren
în vacanþa prilejuitã de Sãrbãtorile Pascale

Legenda dudului cu icoane din Plopu
A fost loc de întâlnire
pentru oºtenii lui
Mihai Viteazu

Un drum comunal ce leagã localitãþile Bucov si Plopu din judeþul Prahova
a devenit celebru în întreaga þarã
datoritã unui dud considerat de localnici
sfânt ºi fãcãtor de minuni. Dudul din
comuna Plopu este bãtrân de cel puþin
400 de ani, iar în jurul lui s-au þesut zeci
de legende care s-au transmis de la o
generaþie la alta, astfel cã ºi astãzi fiecare trecãtor care ajunge în zonã nu

pleacã mai departe fãrã a-ºi face cruce.
Nimeni nu ºtie exact cine a fost prima persoanã care i-a atribuit puteri
supranaturale, dar asta nu pare sã deranjeze pe nimeni. Dudul este considerat
sfânt în primul rând pentru simplu aspect
cã cel care ajunge în dreptul lui se
gândeºte la Dumnezeu.
Cea mai cunoscutã legendã pe care
comunitatea localã o considerã realã este

Judoka Diana Marcu
ºi Andrei Pîrloga
au devenit campioni
naþionali la „U21"
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cea a unui învãþãtor tânãr care a reuºit
sã scape de o haitã de lupi ascunzându-se între crengile bogate ale
dudului.
”Circulã mai multe legende prin
zona noastrã. Una dintre ele spune cã
un domn învãþãtor, prinzându-l noaptea
prin zona noastrã ºi fiind atacat de o
haitã de lupi, s-a rugat foarte mult pânã
de dimineaþã când au trecut carele
cãtre târg. Peste noapte, învãþãtorul sar fi adãpostit lângã dud de frica lupilor,
iar crengile copacilor au scos un vuiet
puternic astfel cã fiarele s-au speriat ºi
ºi-au abandonat prada”, spune Adrian
Bãlãnescu, primarul comunei Plopu.
Învãþãtorul ar fi povestit târgoveþilor a doua zi dimineaþã despre
minunea care i-a salvat viaþa, aºa cã,
din acea searã, toatã lumea care
trecea prin faþa copacului a început sã
se închine. Este doar o legendã, spun
cei care cred mai degrabã în evenimentul istoric legat de acelaºi dud de
la marginea comunei Plopu.
(continuare în pagina 2)
D.F.

„Grupuri de
interese”
în învãþãmântul
prahovean!
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Copiii cu vârsta de pânã la 5 ani
beneficiazã de transport gratuit la cãlãtoria cu trenul, în contextul vacanþei
prilejuitã de Sãrbãtorile Pascale, se
aratã într-un comunicat al CFR Cãlãtori
remis, joi, AGERPRES.
Cei cu vârsta cuprinsã între 5 ºi
10 ani vor avea parte de o reducere

cu 50% a tarifului de transport. Reducerea de 50% se aplicã ºi în cazul
elevilor, iar elevii orfani sau cu cerinþe
educaþionale speciale cãlãtoresc gratuit, conform legii.
Pentru copiii de pânã la 5 ani
împliniþi, dacã nu se cere loc separat,
cãlãtoria este gratuitã. La trenurile cu

Accident la Salina Slãnic:
22 de persoane rãnite
dupã ce microbuzul
s-a rãsturnat în tunel

Pag.3

regim de rezervare, tariful tichetului
de rezervare a locului se plãteºte integral. Grupurile de minim 20 de copii
- inclusiv personalul didactic, medicosanitar ºi administrativ însoþitor (maxim o persoanã la 10 copii), organizate
prin unitatea de învãþãmânt sau prin
inspectoratele ºcolare, beneficiazã
de o reducere de
50% din tariful
tren Regio ºi Inter
Regio, la clasa a
2-a.
În toate cazurile, însoþitorii copiilor au obligaþia
de a face dovada
vârstei acestora.
Reducerea acordatã se cumuleazã cu reducerea
pentru anticipaþie,
reducerea de
fidelitate ºi reducerea de 5% pentru
biletele cumpãrate online.
Elevii din învãþãmântul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal,
liceal acreditat/ autorizat, beneficiazã
de 50% reducere din tariful de transport (inclusiv tariful de rezervare loc),
(continuare în pagina 4)

Locuri de
muncã vacante
la A.J.O.F.M.
Prahova
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“Învaþã din greºeli” – campanie
de prevenire a criminalitãþii

În perioada 26 - 31 martie, reprezentanþii Serviciului de Educaþie ºi Asistenþã Psihosocialã din Penitenciarul Ploieºti, în colaborare cu reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova,
prin unitãþile de învãþãmânt: Colegiul naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti,
Liceul Tehonologic Mãneciu Prahova,
Colegiul naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti ºi ªcoala Generalã Teleºti–Ludeºti
Dâmboviþa au desfãºurat o campanie
de prevenire a criminalitãþii precum ºi

Legenda dudului
cu icoane din Plopu

(urmare din pagina 1)
Albu Vasile, viceprimarul localitãþi,
spune cã în realitate acest dud a fost folosit prin anii 1600 de cãtre domnitorul
Mihai Viteazu drept punct de reper
pentru a se întâlni cu ostaºii sãi.
“În perioada anilor 1600, Mihai
Viteazu trecea cu armata spre capela
de la Vãrbila unde se ducea cu corpul
de elitã, se închina ºi dupã aceea se
ducea la luptã. În zona Gâlmeea au vut
loc bãtãlii. Acolo erau niºte moºii ale
boierilor de la Pietroºani, unde erau
armatele ascunse. Se zice cã de la
mãnãstirea de la Vãrbila plecau douã
tunele de 5-6 kilometri, care ieºeau în
pãdurile de la Podeni ºi Mehedinþa. În
felul acesta Mihai Viteazu
înconjura armatele cotropitoare. Când venea cu
armatele, avea niºte zone strategice, puneau
niºte semne de întâlnire.
Fie ei au plantat dudul, fie
acesta era deja crescut.
Au pus în el o icoanã ca
sã fie ea un reper pentru
ostaºi, ca sã ºtie unde sã
se adune”, povesteºte
Vasile Albu, viceprimarul
comunei Plopu.
Astfel, de la locul de întâlnire al ostaºilor lui Mihai Viteazu, dudul din Plopu
s-a transformat în timp într-un loc de pelerinaj, unde în special în prejama marilor sãrbãtori religioase ortodoxe,
credincioºii vin, aduc icoane ºi se roagã.
Nu conteazã prea mult dacã acest copac face sau nu minuni, spun oamenii,
important este cã, odatã ce ai trecut pe
lângã el, gândul se îndreaptã cãtre
Dumnezeu.
“Prea multe informaþii nu deþinem

ca ºi bãºtinaºi ai acestei localitãþi, dar
ºtim cã acest dud ne-a fost lãsat de
bãtrânii noºtri, iar noi avem datoria
moralã sã putem sã transmitem
copiilor aceastã putere care se considerã a fi în acest loc. Pe trunchiul lui ºi
pe vremuri se postau icoane. Inclusiv
pãrinþii mei au pus vreo trei. Multe dintre
icoane au fost luate, mai ales pe timpul
comuniºtilor. ªtimã cã la anii 1600 sau dat bãtãlii în acest loc ºi Mihai Viteazu
þintea sã ducã ostaºii spre localitatea
Saac, aºa se numea Bucovul înainte ºi
trecea prin zona noastrã, pe lângã acest
copac. Când ne rugãm aici este o putere
neimaginabilã, un loc sfânt, un loc sacru
când ne aducem aminte de Dumnezeu.
Ca ºi la o rãscruce de drumuri, ca ºi la o
bisericã aceastã putere se vede, drept
dovadã cã ºi circuitul din zona lui se
manifestã printr-o închinare cãtre
Dumnezeu ºi cãtre Maica Domnului.
Credinþa noastrã ºi sfinþii pãrinþi ne
învaþã atunci când credinþa este primejduitã, porunca Domnului este sã nu

de facilitare a reintegrãrii sociale a persoanelor private de libertate, intitulatã
„Învaþã din greºeli”.
Cu aceastã ocazie, 37 de elevi prezenþi ai instituþiilor menþionate, însoþiþi
de profesorii Bãrdaºu Mihaela, Matei
Emilia, Paloº Nicoleta, Savu Mugurel ºi
Nuþã Alexandru au participat, pe 26 martie, la dezbateri interactive alãturi persoane private de libertate selecþionate
în regim semideschis, aflând, astfel, în
plin proces de dezvoltare a personalitãþii,
care sunt rezultatele unui comportament infracþional, dar ºi ce presupune
viaþa dincolo de gratii.
Discuþiile au avut dublu
efect: pentru deþinuþi, cel de
resocializare ºi de implicare
prin mesajul pe care l-au
transmis elevilor, iar pentru
adolescenþi reprezintã un
exerciþiu de sensibilizare, de
cunoaºtere, de conºtientizare a consecinþelor propriilor acþiuni, de responsabilizare ºi înþelegere a drepturilor, obligaþiilor ºi libertãþilor pe care le are fiecare
persoanã liberã.

(D.F.)

Activitatea SGU Ploieºti
în perioada 26-30 martie
În perioada 26-30 martie a.c., SC
Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL
Ploieºti a efectuat pe domeniul public o
serie de lucrãri.
1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri de
corecþie la arborii de pe domeniul public ºi privat al municipiului în ordinea
depunerii cererilor ºi verificãrii în teren,
în conformitate cu legislaþia în vigoare
(tãieri corecþie ºi toaletãri - 54 arbori ºi
doborâri – 19) în urmãtoare-le zone:
Bobâlna, Eremia Grigorescu, Minerva,
Arhip Nicolae, Rodica, Pajurei, Frãsinet;
Decebal; Matei Basarab.
2.Lucrãri de întreþinere executate
pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini publice,
aliniamente, peluze): strâns ºi încãrcat
gunoi ºi crengi, golit coºuri de gunoi,
curãþenie-(strâns gunoi menajer, peturi,
hârtii, mãturat alei etc.)
* Sere ºi pepiniere – activitãþi de
îngrijire, întreþinere material dendrofloricol, livrat material la terþi etc.
3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea aleilor
prin curãþenie zilnicã ºi transport gunoi,
întreþinere curãþenie capelã, grupuri sanitare ºi clãdiri administrative, monitorizare ºi intervenþii utilitãþi ori de câte ori
a fost necesar.
4.Intervenþii pe domeniul public:

confecþionat, slefuit, vopsit elemente
pergole; recondiþionat roabã sera ºi
coltare pergole; reparaþii motounelte;
ºlefuit ºi vopsit elemente pergole; recondiþionat, curãþat ºi vopsit panouri gard
tip lalea; supraveghere func-þionare
serã; montat robineþi cimitire; pregãtit
subansamble fântâni în vederea montajului; reparat lampã parcare supraetajatã ºi montat; reparaþie gard bordurat
str. ªtefan cel Mare; pregãtit fântâni arteziene - zona Primãrie, Ciocârlia ºi Sindicate în vederea pornirii acestora; montat gresie Cimitir Viiºoara; recondiþionat
suport 3 leagãne loc de joacã ºi vopsit
obiecte de joacã - Armaºi; constatare
grupuri sanitare cimitire, întocmit necesar; reparaþie gard bordurat str. ªtefan
cel Mare; amplasat panouri carte expoziþie carte; vopsit fântâni (Ciocarlia
+ Primãrie); pregãtit fântâni arteziene zona Primãrie, Ciocârlia ºi Sindicate în
vederea pornirii acestora; montat gresie
Cimitir Viiºoara; chituit gresie Cimitir
Viiºoara; montat / sudat colectori instalaþie apã fântânã Gara de Sud; constatare funcþionare reþea alimentare cu
apã Cimitir Mihai Bravu; constatare probleme instalaþie electricã alimentare
Pepiniera Est.

cruri care nu au nicio legãturã cu civilizaþia.
Suntem în municipiul Ploieºti, în
anul 2018, un oraº dintr-o þarã a Uniunii
Europene ºi, cu toate acestea, vedem
tarabe dupã tarabe, corturi dupã corturi,
chiar în „buricul” oraºului... european!
Dar asta nu e tot, pentru cã cel mai grav
lucru îl reprezintã modul de comercializare al produselor. Cum pãºeºti pe trotuar, în dreapta vezi expuse dulciuri, de
tot felul, cum ar fi marmeladã, rulade
umplute cu fel de fel, halva, cornuleþe,

bomboane, toate fãrã, însã, a avea vreo
protecþie împotriva prafului, a poluãrii
cu gaze de la eºapamentele maºinilor
(locul aflându-se la câþiva paºi de stradã,

de lângã cel cu dulciuri, unde se comercializeazã produse din carne. Nici acestea nu erau acoperite, fiind etalate direct pe tarabã. Existã o vitrinã frigorificã,
însã o parte din carne este þinutã acolo,
iar alte preparate din cane sunt pe tarabã. Ce sã mai vorbim despre mirosuri,
combinaþii de carne afumatã cu brânzã,
cu dulciuri, dar ºi cu acel miros specific
al cojocului. Ca la mahala, ca la Obor!
Tot în acel perimetru, niºte indivizi
au gãsit de cuvinþã sã expunã la vânzare
cojoace. Socotind cã spaþiul din cort nu
le este suficient, au gãsit varianta cu
expunerea cojoacelor pe trotuar,
îngreunând accesul pietonilor.
Cum vine weekend-ul, o mulþime
de corturi sunt instalate în parcul din faþa
Halelor Centrale, tot aºa, cu alimente
comercializate fãrã a avea mãcar o folie de protecþie pe ele. Nici mãcar brânza nu este acoperitã, fiind expusã ºi la
temperatura de afarã (ºi nu mai este
iarnã)!
Nu este nimic în neregulã cã, iatã,
piaþa româneascã se dezvoltã. Este
excelent sã existe mâncare de tot felul
ºi alt gen de produse (ideal ar fi sã avem
ºi banii necesari), dar bine ar fi sã dãm
dovadã de civilizaþie atunci când se
expun cãtre comercializare astfel de
produse, pentru cã sãnãtatea trebuie
sã fie prioritarã.

foarte circulatã), fiind expuse în... bãtaia
vântului, descoperite. La fel ºi la cortul

Mihail Marinescu

Oborul din centrul Ploieºtiului!
Fructe ºi legume stricate,
expuse la vânzare.
Poliþiºtii au aplicat amenzi
însumând 53.000 de lei

Poliþiºtii locali din cadrul Serviciului
Control Comercial au verificat, în cursul
dimineþii de marþi, 27.03.2018, calitatea
produselor agro-alimentare expuse spre
vânzare de cãtre societãþile comerciale
cu punct de lucru pe platoul din Piaþa
Centralã a municipiului. S-a aplicat un

numãr de 10 sancþiuni contravenþionale
agenþilor economici care comercializau
marfã deterioratã, valoarea totalã a
amenzilor fiind de 53.000 lei. Totodatã,
au fost confiscate peste 150 kg de fructe
ºi legume depreciate calitativ, specificându-se, într-un comunicat, cã aceastea vor fi predate reprezentanþilor Grãdinii Zoologice Bucov.
pãstrãm tãcerea petnru cã un creºtin
adevãrat trebuie sã-l mãrturiseascã pe
Cristos”, susþine Dumitru Zecheru,
epitropul din zonã.
Tocmai pentru cã acest dud este
considerat important penru comunitatea creºtinã din comunã, un localnic
ce a dorit sã rãmânã în anonimat s-a
angajat ca în cel mai scurt timp sã amenaje zezona în jurul copacului. Deja o
troiþã a apãrut, iar ceva mai departe s-a
construit din beton scolul pentru o alta.

4 - 10 aprilie 2018

Produse alimentare,
comercializate la cort, fãrã
protecþie împotriva prafului ºi
a altor factori care
pot produce contaminãri
Pentru cã tot a venit vorba despre
comercializare produselor alimentare în
preajma Pieþei Centrale, haideþi sã ne
uitãm ºi la tarabele ºi corturile instalate
pe platoul aflat în faþa Halelor, pe acel
trotuar de la intrarea principalã. Ce vedem acolo... ehe, multe, foarte multe lu-

4 - 10 aprilie 2018
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Aniversarea cuplurilor din Buºteni
care au împlinit 50 de ani de cãsãtorie

Cum de altfel e firesc, instituþia
cãsãtoriei ºi-a cãpãtat ºi în acest an
respectul cuvenit ºi admiraþia deosebitã pe care o meritã din partea autoritãþilor locale din Buºteni. Acest fapt
se reliefeazã pregnant prin organizarea în fiecare an, pe data de 26 martie,
de Buna Vestire, a unei manifestãri
în cadrul cãreia sunt sãrbãtorite cuplurile care au reuºit sã reziste în timp,
sã treacã peste toate greutãþile vieþii.
50 de ani de cãsãtorie este o cifrã
impresionantã ºi de accea cuplurile
din Buºteni care au reuºit sã atingã
aceastã performanþã au fost protagonistele unui eveniment de suflet, încãrcat de emoþie, care a ajuns anul
acesta la cea de-a XII-a ediþie.
La aceastã petrecere, într-adevãr
de neuitat, au fost sãrbãtorite ºi persoanele vãduve care ar fi împlinit la
vârsta actualã 50 de ani de cãsãtorie.
Cu aceastã ocazie au fost aniversate
15 cupluri ºi 26 de persoane vãduve,
dintre care cinci sunt bãrbaþi. Premiile au fost pe mãsura dimensiunii
acestei sãrbãtori, cuplurile care au
atins aceastã respectabilã duratã a

cãsãtoriei primind câte 1000 de lei.
Vãduvii, la rândul lor, au fost premiaþi
cu câte 500 de lei. Nu au lipsit
diplomele ºi florile înmânate cu emoþie
în cadrul manifestãrii.
Alãturi de primarul oraºului Buºteni, Irinel Ghiþã ºi viceprimarul Nae
Savel, i-a onorat pe invitaþi cu prezenþa

Accident la Salina Slãnic:
22 de persoane rãnite dupã ce
microbuzul s-a rãsturnat în tunel
Un microbuz care efectua curse în
subteranul Salinei Slãnic Prahova s-a
rãsturnat, duminicã, în tunelul care duce
în mina turisticã Unirea. În urma accidentului, 22 de persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenþe din
cadrul Spitalului Judeþean Ploieºti.
Printre victime s-au aflat ºapte copii,
dintre care unul în vârstã de 2 ani. Potrivit Biroului de Presã al Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Prahova, accidentul
s-a produs din cauza neadaptãrii vitezei
de mers la condiþiile de drum. Victimele
implicate sunt turiºti israelieni.
Accidentul care s-a petrecut duminicã la Salina Slãnic aduce din nou în
prim plan felul deficitar în care se face
accesul turiºtilor în Mina Unirea. Din anul
2014, accesul în subteran al celor ce
vor sã viziteze se realizeazã cu ajutorul
unor microbuze care intrã în subtern
printr-un tunel aflat în zona de extracþie
a sãrii. Traseul de la zona de îmbarcare
ºi pânã în zona turisticã dureazã aproximativ 10 minute, însã drumul este unul
dificil, în pantã, plin de curbe ºi în condiþii
de suprafaþã alunecoasã din cauza
condensului care se formeazã în tunel.
Accidentul s-a produs, conform
Poliþiei Prahova, la nivelul al nouãlea din
11 câte are în total tunelul. Într-o curbã
periculoasã, ºoferul se pare cã ar fi
pierdut controlul volanului, maºina a derapat ºi s-a rãsturnat pe partea dreaptã.
Toþi cei 25 de pasageri aflaþi în microbuz
au fost rãniþi, însã leziunile au fost
minore, în general escoriaþii ºi traumatisme care nu le pun viaþa în pericol. La
faþa locului au fost trimise zece echipaje
de intervenþie, atât de la Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã cât ºi de la
Serviciul Judeþean de Ambulanþã
Prahova. Victimele au fost scoase din
tunelul groazei cu ajutorul unui alt
microbuz ºi duse la zona de îmbarcare
unde li s-au acordat îngrijiri medicale.
Conform Biroului de Presã al ISU
Prahova, 25 de persoane au fost transportate la UPU Ploieºti, iar dintre acestea
ºapte au fost copii, cel mai mic având

vârsta de doi ani. Medicii de la Spitalul
Judeþean au decis sã interneze 17 dintre
cele 25 de victime, dintre care zece copii
ºi ºapte adulþi. Turiºtii israelieni au rãmas
sub supravegherea medicilor de la
secþiile chirurgie (cinci persoane),
chirurgie plasticã (douã persoane), nouã
dintre copii au fost transferaþi la Spitalul
de Pediatrie, iar unul a rãmas internat la
secþia chirurgie din Spitalul Judeþean.
Biroul de Presã al Poliþiei Prahova a
declarat cã în acest caz a fost deschisã
o anchetã. ”Suntem în procedurã de
identificare a victimelor accidentului ºi
de stabilire a împrejurãrilor producerii
acestuia, cu lãmurirea tuturor aspectelor
privind legalitatea transportului. Urmeazã sã stabilim dacã toate persoanele
transportate la spital erau în acel
microbus”, a declarat Raluca Brezeanu,
purtãtor de cuvânt al IJP Prahova.
Accidentul de la Slãnic vine pe
fondul nemulþumirii turiºtilor care, nu de
puþine ori, au reclamat în mediul online
condiþiile în care se face transportul cãtre
salina Slãnic. Nemulþumirile þin în primul
rând de supraaglomerarea microbuzelor
care intrã în salinã, mai ales la sfârºit de
sãptãmânã, când afluxul de turiºti este
mare, dar ºi de starea microbuzelor ºi
de viteza cu care unii dintre ºoferii societãþii de transport circulã prin tunel.
Societatea care asigurã transportul
turiºtilor în salinã a câºtigat licitaþia în
anul 2014. Pânã atunci accesul turiºtilor
în minã se fãcea exclusiv cu ajutorul unui
lift vechi ºi acesta implicat în mai multe
incidente din cauza unor defecþiuni. Nu
puþine au fost cazurile în care turiºtii, de
regulã copii, au rãmas blocaþi în
subteran pentru cã liftul se defectase.
Ultimul accident a avut loc în luna august 2014, când opt persoane s-au
prãbuºit cu liftul vechi de 80 de ani.
Atunci oamenii au avut noroc, pentru cã
defecþiunea a apãrut la finalul cursei cu
doar câþiva metri înainte de a ajunge la
sol. Instalaþia ascensorului din salinã
este veche din anul 1936.
(D.F.)

ºi prefectul judeþului Prahova, Mãdãlina Lupea. Alãturi de aceºtia s-a aflat,
aºa cum de altfel ne-a obiºnuit, ºi senatorul Emanoil Savin. Atmosfera încântãtoare a fost însufleþitã de îndrãgita interpretã Carmen Rãdulescu, ale
cãrei melodii fermecãtoare au umplut
ringul de dans.
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Paznicul de la Spitalul din
Câmpina, cercetat pentru purtare
abuzivã; A bãtut un vizitator

Un angajat al unei societãþi de pazã
care are postul la intrarea în Spitalul Municipal Câmpina este cerctat penal
pentru purtare abuzivã. Bãrbatul a fost
filmat în timp ce agresa verbal ºi fizic un
tânãr care venise la spital pentru a-ºi vizita
tatãl internat. Conflictul dintre cei doi a
izbucnit pentru cã vizitatorul nu respectase programul impus de carantinã.
Scenele incredibile care au fost postate
pe facebook de iubita victimei au avut
loc pe holul Spitalului Municipal din Câmpina. Tânãrul venise sã-i aducã o pizza
tatãlui sãu care se afla internat de câteva
zile la secþia de chirurgie. Greºeala
acestuia a fost cã a insistat sã urce la
etaj în afara programului de vizitã.
Paznicul a refuzat accesul, însã la
insistenþele aparþinãtorului a devenit
nervos ºi agresiv verbal ºi vizic. Tânãrul a
fost lovit cu piciorul în spate, împins, înjurat ºi ameninþat cu bastonul. Întrucât
cearta dintre cei doi a degenerat, în spital a fost chematã Poliþia care a reuºit
într-un final sã calmeze situaþia. În cauzã
a fost deschis dosar penal pentru purtare
abuzivã.
Contactat telefonic, dr. Cãlin Tiu,
managerul Spitalului Municipal Câmpina, a declarat cã ”paznicul i-a salvat viaþa
pacientului. Bolnavul tocmai ce fusese
operat, iar fiul sãu venise sã-i aducã de
mâncare o pizza, ceea ce ar fi putut produce complicaþii postoperatorii. Din

punct de vedere al spitalului, paznicul
ºi-a fãcut treaba corect. A interzis unui
aparþinãtor sã intre în spital în afara
orelor de program, în condiþiile în care
accesul vizitatorilor este restricþionat în
aceastã perioadã din cauza gripei. Dacã
paznicul ºi-a depãsit atribuþiile de serviciu ºi a avut un comportament agresiv,
asta nu mai þine de noi, este treaba
organelor de control”, a declarat dr. Cãlin
Tiu.
Întrebat fiind de ce în spital, la ora
la care tânãrul agresat a vrut sã ajungã
la tatãl lui în salon, mai erau ºi alþi aparþinãtori, managerul Spitalului Câmpina
a precizat: ”Spitalul nu este arest preventiv. Existã posibilitatea ca anumiþi
aparþinãtori sã ajungã la pacienþi în
anumite condiþii, cu permisiunea medicului. Sunt ºi excepþii. În cazul în care
un pacient are anumite deficienþe. Nu
contest cã sunt ºi persoane care reuºesc sã scape de vigilenþa paznicilor. ªi
acest tânãr a reuºit sã treacã de paznicul de la poartã. Existã un afiº atât la
poartã, cât ºi la intrarea din spital, în
care scrie clar care este programul de
vizitã. Sunt niºte restriciþii, iar oamenii
trebuie sã le înþeleagã”,a mai spus Tiu.
Acesta a adãugat cã nu spitalul
poate sã decidã o sancþiune pe linie
administrativã în cazul paznicului, atâta
vreme cât acesta este angajat al unei
.)
firme de pazã. (D.F
(D.F.)

Scandal la Urlaþi din cauza
unor coºuri de gunoi stradale
“mult prea scumpe”
Scandal în oraºul Urlaþi din cauza unor pubele de
colectarea gunoiului stradal care au costat mult prea mult
pentru bugetul unei localitãþi mici. Administraþia localã a
achiziþionat 70 de coºuri de gunoi la preþul de 1.160 de lei
bucata, în condiþiile în care societatea de la care au fost achiziþionate vinde produse similare la preþuri chiar ºi de zece ori
mai mici.
Ca sã demonstreze cã pubela meritã toþi banii, viceprimarul din Urlaþi a dat foc unor ziare pe care le-a aruncat în
coºul de gunoi despre care se spune cã este rezistent la incendii, acesta fiind ºi motivul pentru care s-a plãtit atat de
mult pentru o singurã pubelã.
Decizia de a achiziþiona cele 70 de coºuri de gunoi
aparþine conducerii Primãriei Urlaþi, care spune cã a intenþionat

ca, odatã cu venirea primãverii, sã schimbe puþin faþa oraºului.
Curãþenia de primãvarã a început cu înlocuirea vechilor pubele
stradale, multe dintre ele vandalizate de tinerii certaþi cu legea
sau distruse de intemperii.
”Vãd cã se face un tam - tam prea mare pe preþul acestui
coº de gunoi. Noi, pe parcursul anilor precedenþi, am achiziþionat diverse coºuri de gunoi la preþuri diferite ºi am constatat
cã erau vandalizate, ºi se dãdeau foc, nu rezistau la intemperii,
la razele solare, mã rog. Atunci am cãutat pe SEAP coºuri de
gunoi rezistente la foc, la intemperii, raze ultraviolete, la
distrugeri ºi, din ofertele avute, asta a fost oferta cea mai
avantajoasã. Probabil cã preþul este mare, dar þinând cont cã
aceste pubele sunt de calitate ºi cã ar trebui sã reziste undeva
la cinci, ºase, zece ani faþã de celelalte cãrora li s-au dat foc
aruncând þigãri, poate ºi intenþionat. Am avut ºi coºuri din
metal. S-au distrus ºi astea, lovite cu piciorul. Mã rog, ãºtia
sunt oamenii”, a declarat Lazãr Stan, viceprimarul oraºului
Urlaþi. Valoarea investiþiei în cele 70 de coºuri de gunoi este
de aproximativ 80.000 de lei, a adãugat viceprimarul.
Scandalul a izbucnit dupã ce unul dintre consilierii locali

a postat un mesaj pe facebook în care reporºa conducerii
Primãriei cheltuirea nechibzuitã a banilor publici. ”Este o simplã
pubelã de colectat gunoiul stradal. Mi s-a pãrut frapant cã
aceastã pubelã are un preþ dupã pãrerea mea destul de
mare. Caracteristicile acestei pubele sunt aceleaºi cu ale
celorlate pe care le putem vedea în orice oraº. M-am uitat
peste tot în judeþul Prahova ºi nu am vãzut decât pubele
standard, acelea care costã între 100 ºi 120 de lei bucata.
Acestea pe care le-a cumpãrat primãria Urlaþi au un preþ
extraordinar de mare, 1160 de lei. Este preþul unui frigider, al
unei maºini de spãlat. Înþeleg cã primãria are bani, dar banii
aceºtia trebuie cheltuiþi cu multã atenþie. Primarul a dat ºi o
dezminþire ca sã justifice preþul, cã pubele sunt aduse de prin
Cehia, cã sunt fãcute din nu ºtiu ce plastic. Domnule, plasticul
e plastic. O fi ceva adus de pe altã planetã ºi nu ºtim noi. Justificarea mi se pare puerilã. Caracteristicile acestor pubele sunt
standard indiferent de unde le-am lua. Este garantatã antivandal, este garantatã pentru diferenþe mari de temperaturã
ºi la razele ultraviolete, astea sunt caracteristicile standard
pe care le au ºi acestea cumpãrate de cãtre primãria Urlaþi.
Nu are nimic în plus faþã de celealte. Doar niºte dungi în plus
ºi un mâner. Atât”, a declarat Liviu Drãgan, consilier local din
Urlaþi.
Supãrat pe atitudinea consilierului local, edilul din Urlaþi,
Marian Mãchiþescu, a postat ºi el pe contul sãu de facebook
un mesaj în care a explicat motivul deciziei de a achiziþiona
pentru oraºul pe care îl conduce produse scumpe, dar de
bunã calitate.
”În primul rând, vã mulþumim pentru grija Dvs. pentru
binele urbei noastre, dar ºi a altor cetãþeni <<interesaþi>> în
mod direct de costul coºurilor de gunoi (…). Nu ne batem joc
de banii publici ºi nici de cetãþenii oraºului, dimpotrivã, din
respect, am ales sã cumpãram niºte produse de calitate,
direct de la producãtor, o societate care le fabricã în Cehia,
coºurile fiind importate. (…) Coºurile achiziþionate ºi mult discutate (…) sunt fabricate din polietilenã ce absoarbe
impacturile, stabilizatã la UV, rezistente la foc ºi acte de vandalism. Menþionãm faptul cã ºi acum 10 ani am mai cumpãrat
câteva coºuri de gunoi stradale, similare, de la aceeaºi
societate ºi, tocmai datoritã faptului cã, în timp, am constatat
cã acestea s-au dovedit a fi cele mai fiabile dintre toate
modelele de coºuri achiziþionate de-a lungul timpului, am
decis sã le achizitionãm. ªi atunci, de ce, Stimate Domnule
Consilier, consideraþi cã oraºul nostru nu ar merita ceea ce
este mai bun? (…) Stiþi, românul are o vorba: Suntem prea
sãraci ca sã cumpãrãm lucruri ieftine, expresie cu origini în
legile comertului: <<Nu existã aproape nimic pe lume, pe
care cineva sã nu îl poatã produce puþin mai prost ºi vinde
putin mai ieftin>>”, scrie pe pagina de facebook Marian
.)
Machitescu, primarul oraºului Urlaþi. (D.F
(D.F.)
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Numãrul mediu anual al locurilor de muncã
vacante a crescut uºor în 2017, pânã la 60.000

Rata medie anualã a locurilor de
muncã vacante s-a situat, în 2017, la
1,24%, în scãdere cu 0,04 puncte procentuale în comparaþie cu anul anterior, în timp ce numãrul mediu anual al
locurilor de muncã vacante a fost de
60.000, în uºoarã creºtere faþã de
2016, aratã datele Institutului Naþional
de Statisticã (INS), publicate vineri.
Potrivit sursei citate, cele mai ridicate
valori ale ratei medii anuale a posturilor
vacante s-au înregistrat în: administraþia
publicã (3,26%), sãnãtate ºi asistenþã
socialã (2,79%), alte activitãþi de servicii
(2,48%), respectiv activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative (2,38%). În
acest context, statistica aratã cã, în industria prelucrãtoare, s-a concentrat
peste o pãtrime din numãrul total al locurilor de muncã vacante (15.800 locuri
vacante), iar rata a avut o valoare medie
anualã de 1,33%. La polul opus, cele
mai mici valori atât în ceea ce priveºte
rata, cât ºi numãrul mediu anual al locurilor de muncã disponibile s-au înregistrat în activitãþile din industria
extractivã (0,16%).
De asemenea, sectorul bugetar a
însumat peste o treime din totalul locurilor de muncã vacante, cele mai multe
regãsindu-se în sãnãtate ºi asistenþã
socialã (9.200 locuri vacante), urmatã
de administraþia publicã (8.700) locuri
vacante) ºi învãþãmânt (2.500). În acelaºi timp, cele mai semnificative diminuãri atât în ceea ce priveºte rata, cât ºi
numãrul mediu anual al locurilor de

muncã vacante au cunoscut activitãþile
de administraþie publicã (-0,47 puncte
procentuale), hoteluri ºi restaurante (0,22 puncte procentuale), informaþii ºi
comunicaþii (-0,22 puncte procentuale).
Faþã de perioada analizatã, cele
mai relevante creºteri ale ratei medii
anuale a locurilor de muncã vacante

ºi al numãrului mediu anual al locurilor
de muncã vacante s-a constatat în
rândul ocupaþiilor de specialiºti în diverse domenii de activitate - grupa
majorã 2 (1,69% rata locurilor de muncã
vacante, respectiv 17.500 locuri
vacante). La polul opus, cu cea mai redusã disponibilitate a cererii de forþã de

s-au evidenþiat în activitãþile de intermedieri financiare ºi asigurãri (+0,23
puncte procentuale), respectiv de transport ºi depozitare (+0,19 puncte procentuale), iar în ceea ce priveºte numãrul mediu anual al locurilor de muncã
vacante creºteri mai semnificative au
fost în sãnãtate ºi asistenþã socialã,
respectiv în transport ºi depozitare.
În funcþie de grupele majore de
ocupaþii, rata medie anualã ºi numãrul
mediu anual al locurilor de muncã vacante, în anul 2017, cea mai mare cerere de forþã de muncã salariatã exprimatã
de angajatori prin intermediul ratei cât

muncã salariatã, s-au regãsit ocupaþiile
de lucrãtori calificaþi în agriculturã,
silviculturã ºi pescuit - grupa majorã 6
(0,64% rata locurilor de muncã vacante),
respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalþi conducãtori
ai administraþiei publice, conducãtori ºi
funcþionari superiori - grupa majorã 1
(0,77% rata locurilor de muncã vacante).
Pe regiuni de dezvoltare, cele mai
ridicate valori ale ratei medii anuale a
locurilor de muncã vacante s-au înregistrat, anul trecut, în regiunile Vest (1,75%),
respectiv Bucureºti-Ilfov (1,52%).
Datele INS aratã, totodatã, cã an-

România trebuie sã plãteascã
1,2 miliarde euro cãtre UE, în aprilie

România trebuie sã plãteascã 1,2 miliarde euro cãtre Uniunea Europeanã,
în aprilie, din împrumutul stand-by contractat în 2009, potrivit datelor transmise
de Ministerul Finanþelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES. Suma totalã
de rambursat în acest an cãtre UE este de 1,35 miliarde euro.
România mai are de plãtit, pânã în 2023, peste 3,5 miliarde de euro la
Banca Mondialã ºi UE. Cea mai mare
sumã va merge cãtre UE, respectiv
2,46 miliarde de euro. Þara noastrã a
rambursat 1,263 miliarde euro, în
2017, cãtre cele douã instituþii, în
2016 suma rambursatã a fost de 113
milioane de euro, iar în 2015, de peste
1,83 miliarde de euro. De asemenea,
2015 a fost anul în care a fost achitat
împrumutul de la FMI. Cãtre aceastã
instituþie România a rambursat, în total, peste 2,49 miliarde de euro.
În perioada 2009 - 2017, suma totalã rambursatã cãtre cele trei instituþii
a depãºit 6,21 miliarde de euro. Graficul MFP aratã cã 2015 a fost vârful de
platã pentru împrumut, adicã 1,8 miliarde de euro, dar mai sunt încã douã
plãþi mari în 2018 ºi 2019. În 2018, România are de achitat 1,4 miliarde euro
ºi în 2019 - 1 miliard de euro. Potrivit datelor Bãncii Naþionale a României, la
4 mai 2009, Consiliul Directorilor Executivi al FMI a aprobat solicitarea României
privind încheierea unui aranjament stand-by pentru o perioadã de doi ani, în
valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,9 miliarde de euro sau 17,1
miliarde de dolari SUA) ºi eliberarea primei tranºe în valoare de 4,37 miliarde
DST (aproximativ 4,9 miliarde de euro sau 6,6 miliarde de dolari SUA).
România este membrã a Fondului Monetar Internaþional (FMI) din anul
1972, având în prezent o cotã de participare de 1,030 miliarde DST (0,43%
din cota totalã).

gajatorii au prezentat cea mai semnificativã cerere de forþã de muncã salariatã în regiunea Bucureºti-Ilfov (16.300
locuri vacante), care a reprezentat peste
27% din numãrul locurilor de muncã
vacante din întreaga þarã. Regiunile
Nord-Vest (9.300 locuri vacante), respectiv Vest (8.600) au însumat aproape
30% din numãrul total al locurilor de
muncã vacante. La polul opus, atât în
ceea ce priveºte rata, cât ºi numãrul
mediu anual al locurilor de muncã
vacante cele mai scãzute valori le-a
cunoscut regiunea Sud-Vest Oltenia
(0,63%, respectiv 2.400 locuri vacante),
urmatã de regiunea Sud-Est (0,87%,
respectiv 4.300 locuri vacante), care
împreunã deþin peste 11% din totalul
locurilor de muncã vacante.
Comparativ cu anul precedent, în
ceea ce priveºte rata medie anualã a
locurilor de muncã vacante singurele
creºteri s-au înregistrat în Regiunile SudVest Oltenia (+0,12 puncte procentuale),
respectiv Nord-Vest (+0,05 puncte
procentuale). Numãrul mediu anual al
locurilor de muncã vacante a cunoscut,
de asemenea, creºteri tot în Nord-Vest
(+600 locuri vacante), respectiv SudVest Oltenia (+500 locuri vacante),
alãturi de regiunea Bucureºti-Ilfov
(+300). Pe de altã parte, cele mai relevante scãderi ale celor doi indicatori sau regãsit în regiunea Sud-Muntenia (0,15 puncte procentuale), urmate de regiunile Vest (-0,09 puncte procentuale)
ºi Sud-Est (-0,07 puncte procentuale).

Copiii pânã în 5 ani
au gratuitate la tren
în vacanþa prilejuitã de
Sãrbãtorile Pascale
(urmare din pagina 1)
la toate categoriile de trenuri (Regio
ºi InterRegio), clasa a 2-a, pe tot
parcursul anului calendaristic, mai
puþin la vagoanele de dormit ºi
cuºetã. Elevii orfani, cu cerinþe
educaþionale speciale, precum ºi cei
pentru care s-a stabilit o mãsurã de
protecþie specialã, în condiþiile legii,
sau tutelã, beneficiazã de gratuitate
pentru transportul intern feroviar, pe
tot parcursul anului calendaristic.
Documentele în baza cãrora
elevii beneficiazã de reducerea de
50% sau de gratuitate la cãlãtoria
cu trenul sunt carnetul de elev, care
va avea înscris pe prima filã CNP-ul
elevului sau adeverinþa doveditoare
pentru elevii claselor pregãtitoare ºi
copia certificatului de naºtere, dupã
caz, care vor fi vizate pentru anul
ºcolar în curs de cãtre conducãtorii
unitãþilor de învãþãmânt.
Pentru elevii orfani, cu cerinþe
educaþionale speciale, precum ºi cei
pentru care s-a stabilit o mãsurã de
protecþie specialã, în condiþiile legii,
sau tutelã, carnetul de elev trebuie
vizat pentru anul ºcolar în curs în
care, la rubrica’ Menþiuni’, unitatea
de învãþãmânt va atesta dreptul la
gratuitate de care elevul beneficiazã.

Asociaþia Profesioniºtilor în Regularizarea Daunelor:
Asigurãtorii au instituit un monopol în constatarea daunelor
timp de 28 de ani; UNSAR încearcã sã manipuleze

Piaþa de asigurãri din România nu îºi doreºte o reformã
în sprijinul pãgubitului RCA, iar Uniunea Naþionalã a Societãþilor de Asigurare ºi Reasigurare din România (UNSAR) încearcã sã se opunã reformei, afirmã joi, într-un comunicat,
Asociaþia Profesioniºtilor în Regularizarea Daunelor (APRD).
„Pentru prima datã de la înfiinþare, ASF propune un
proiect cu adevãrat util pentru consumator, însã piaþa de
asigurãri din România nu îºi doreºte o reformã în sprijinul
pãgubitului RCA. Toate þãrile care au implementat acest
proiect au un numitor comun: consumatori protejaþi. Între
interesul firmelor de asigurãri ºi interesul consumatorilor,
ce ar trebui sã alegem?”, a declarat Ionel Calota, preºedinte APRD, care susþine cã UNSAR încearcã sã manipuleze
proprietarii de autovehicule cu privire la o posibilã creºtere
a preþului RCA generatã de liberalizarea activitãþii de constatare a daunelor.
„La fel cum UNSAR s-a opus vehement ºi în cazul
adoptãrii Legii RCA ºi a normei RCA, aceeaºi organizaþie
care a majorat intempestiv preþul RCA în perioada 2014 2016, încearcã sã se opunã reformei pieþei de asigurãri
din România, începutã de ASF ºi RAR, lansând zvonuri
alarmiste privind creºterea preþului RCA din cauza costurilor pe care urmeazã sã le aibã prin implementarea proiectului privind reglementarea profesiei de specialist constatare a daunelor, ca profesie independentã. Asigurãtorii
susþin faptul cã liberalizarea activitãþii de constatare a daunelor ar conduce la ‘un monopol privat în segmentul de
constatare ºi evaluare a daunelor’. Nimic mai fals! În momentul de faþã, pãgubiþii RCA îºi pot efectua constatarea
avariilor doar la firmele de asigurãri prin intermediul inspec-

torilor de daunã angajaþi ai acestora. Practic, consumatorul
de asigurãri nu îºi poate alege constatatorul de daune,
acesta fiind întotdeauna cel indicat de firma de asigurãri”,
se aratã în document.
Potrivit comunicatului, cei care au instituit un monopol
în constatarea daunelor timp de 28 de ani susþin cã
liberalizarea exercitãrii acestei profesii ar conduce la un
monopol. „Manipularea UNSAR este una cel puþin hazlie.
Proiectul de reglementare a acestei activitãþi prevede
tocmai liberalizarea acestei meserii, astfel încât orice
persoanã pregãtitã profesional, ale cãrei competenþe
profesionale sunt certificate de cãtre ISF, total independentã profesional de asigurãtor, broker de asigurãri
sau service auto, sã poatã efectua constatarea ºi evaluarea
daunelor. Pãgubitul RCA trebuie protejat astfel încât sã
aibã dreptul sã îºi aleagã singur constatatorul de daune
ºi nu doar pe cei angajaþi ai firmelor de asigurãri. Dacã în
prezent pãgubitul RCA poate apela exclusiv la inspectorii
de daune angajaþi ºi indicaþi de cãtre asigurãtor, cine
deþine în realitate monopolul?!”, a întrebat Calota.
APRD spune cã asigurãtorii au un cost mediu de
aproximativ 112 euro/dosar de daunã folosind actuala
structurã, iar acest cost este conþinut în valoarea primei
RCA ºi poate fi redus cu aproximativ 30% prin liberalizarea
acestei meserii.
De asemenea, asociaþia precizeazã cã în Europa existã
mai multe þãri, precum Germania, Polonia, Anglia, Italia,
care au liberalizat desfãºurarea acestei activitãþi.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

ANRE: Preþurile la gaze se menþin neschimbate de la 1 aprilie pentru consumatorii casnici, cu excepþia clienþilor Engie
Preþurile pentru furnizarea reglementatã a
gazelor naturale la clienþii casnici rãmân aceleaºi,
de la 1 aprilie 2018, cu excepþia clienþilor Engie,
care vor suporta o creºtere de 1,2 bani/ kWh, potrivit
unei decizii luate de Comitetul de reglementare al
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE), în ºedinþa de joi.
“Comitetul de reglementare al ANRE a
aprobat, în ºedinþa de joi, 29 martie 2018, preþurile
pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale
la clienþii casnici. În conformitate cu metodologiile
de tarifare, preþurile pentru furnizarea reglementatã

a gazelor naturale înregistreazã urmãtoarea evoluþie: pentru 34 din cei 36 de operatori economici
deþinãtori de licenþã de furnizare a gazelor naturale care au ºi clienþi reglementaþi, preþurile aplicate
clienþilor casnici reglementaþi rãmân aceleaºi.
Pentru operatorul economic Engie România SA se
va înregistra o creºtere de preþ pentru furnizarea
reglementatã aplicatã clienþilor casnici, creºtere
datoratã, în principal, corecþiilor aplicate pentru
perioada trimestrului IV 2016 - trimestrului I 2018,
când preþul practicat a fost mai mic decât costurile
aferente furnizãrii, ceea ce înseamnã o creºtere

de 1,2 bani/ kWh, de la 11,8 la 13 bani /kWh”, se
aratã într-un comunicat al ANRE. În cazul
operatorului economic E.ON Gaz Furnizare România SA, preþurile pentru furnizarea reglementatã
aplicatã clienþilor casnici nu se modificã. ANRE
reaminteºte cã a fost implementat cadrul legal care
permite tuturor consumatorilor sã îºi aleagã furnizorul de gaze naturale. Procesul de schimbare a
furnizorului este gratuit, nu implicã modificãri de
ordin tehnic ºi orice client final casnic de gaze naturale poate sã treacã de la furnizarea în regim
reglementat, la furnizarea în regim concurenþial.
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Unirea Basarabiei cu Regatul României, marcatã
ºi de Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova

Pe 27 martie 1918, Sfatul Þãrii a votat unirea
Basarabiei cu Regatul României, Basarabia fiind
prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu
România. Au urmat celelalte provincii româneºti
– Ardealul, Criºana, Banatul, Maramureºul ºi
Bucovina, iar în decembrie 1918 am devenit
România Mare. Din pãcate, þara noastrã avea
sã piardã Basarabia dupã 22 de ani, la 28 iunie
1940, când un ultimatum al guvernului sovietic,

care urmãrea punerea în aplicare a pactului
Hitler-Stalin a fost adresat României, cerând
cedarea Basarabiei cãtre Uniunea Sovieticã.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova a
marcat Centenarul Unirii Basarabiei cu
România, prin organizarea luni, 26 martie, a
unei Conferinþe internaþionale la sediul instituþiei.
Parte a proiectului ,,Un veac de unitate în cuget
ºi simþire româneascã”, conferinþa a fost

susþinutã prof. universitar, conf. dr. Gheorghe
Calcan, de la Universitatea de Petrol ºi Gaze din
Ploieºti.
Au þinut alocuþiuni prof. Horia Victor Toma
– inspector ºcolar general adjunct, prof. Cristina
Petre - inspector ºcolar pentru educaþia permanentã ºi activitãþi extraºcolare ºi coordonator
de proiecte, prof. Mariana
Gheorghe – inspector ºcolar
de istorie, care au þinut sã
evoce marea importanþã a
evenimentului istoric petrecut
în urmã cu 100 de ani, în luna martie, fãrã de care Marea
Unire cu greu ar mai fi avut
loc.
Animaþi de onoarea de a
fi contemporani cu marele
eveniment, inspectori, profesori de istorie ºi profesori documentariºti au vibrat alãturi
de autoritatile ºi cadrele didactice venite din Republica
Moldova.
Proiectul a fost derulat în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Prahova, Colegiul „Spiru
Haret” Ploieºti, Palatul Copiilor Ploieºti, Colegiul
Naþional ,,Nicolae Grigorescu” Câmpina, ªcoala

Gimnazialã ,,Ghe. Pãnculescu” Vãlenii de Munte ºi Liceul Teoretic ,,Nicolae Casso” Chiºcãreni,
Raionul Sîngerei.
Evenimentul de la Inspectoratul ªcolar
Prahova a avut parte ºi de un program artistic
susþinut de elevi de la Palatul Copiilor din Ploieºti
(director, prof. Silviu Anghel), emoþiile ajungând

la cele mai înalte cote odatã cu prestaþiile lor
încântãtoare, interpretându-se cântece româneºti într-un singur glas, cu toþi participanþii la
eveniment.
Mihail Marinescu

Premianþii Concursului de programare „InfO(1)Cup”,
lansat de cãtre Centrul Judeþean de Excelenþã Prahova
Belarus, Azerbaidjan, Bulgaria, Croaþia, Egipt, Finlanda, Franþa, Georgia,
Grecia, Ungaria, Iran, Italia, Kazakhstan, Moldova, Polonia, Rusia, Serbia,
Suedia, Elveþia, Siria, Turkmenistan ºi
Ucraina. Punctajul maxim a fost obþinut de Anadi Agrawal, din Polonia.
Comisia ºtiinþificã ºi comisia tehnicã a fost formatã din elevi olimpici
medaliaþi la Olimpiada Naþionalã ºi
Internaþionalã de Informaticã ºi absolvenþi ai unor prestigioase universitãþi
din lume.

La Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti a avut loc, pe 22 martie
a.c., festivitatea de premiere a elevilor
care s-au evidenþiat la cea de-a doua
etapã a Concursului de programare
„InfO(1)Cup”, atât în etapa naþionalã,
cât ºi în cea internaþionalã.
Iniþiat de prof. Dana Lica, proiectconcurs este înscris în calendarul
Ministerului Educaþiei Naþionale, realizat la nivel naþional în exclusivitate de
cãtre elevi. Concursul este înscris, evident, ºi în Calendarul activitãþilor educative judeþene, unde coordonator
este prof. Cristina Petre, inspector ºcolar pentru educaþia permanentã ºi
activitãþi extraºcolare din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova. Din echipa organizatoare mai fac
parte, printre alþii, ºi prof. Luminiþa
Rîpeanu – inspector ºcolar, prof. Carmen Bãjenaru – director al C.N. „I.L.
Caragiale” Ploieºti, prof. Violeta
Viºinescu – C.N. I.L. Caragiale” Ploieºti.
„InfO(1)Cup” a fost lansat de
cãtre Centrul Judeþean de Excelenþã
Prahova, proiectul fiind realizat în
parteneriat cu Centrele Judeþene de
Excelenþã din Olt, Neamþ, Sãlaj, Satu
Mare, Iasi, Braºov, Bistriþa Nãsãud,
Timiºoara ºi Colegiul Naþional „Ion
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Iatã ºi premianþii
Runda naþionalã:
Premiul I (cu punctaj maxim)Alexa Tudose, C.N. „I.L.Caragiale”
Ploieºti;
Premiul II – ªtefan Sãvulescu
(C.N. „I.L.Caragiale” Ploieºti), Cristian
Dinu „C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti),
Matei Banu (C.N. „M.Viteazul” Ploieºti);
Premiul III – Andrei Moldoveanu (C.N. „I.L.Caragiale” Ploieºti), Valentin Datcu (C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti), Adrian Cãpraru (C.N. „Mihai

Luca Caragiale” Ploieºti.
La a doua ediþie a concursului
de programare „InfO(1)Cup” au luat
parte peste 330 de concurenþi, dupã
cum urmeazã: la runda naþionalã au
fost prezenþi 141 de elevi din 9 echipe
ale Centrelor de Excelenþã din Olt,
Timiºoara, Neamþ, Braºov, Sãlaj, Satu
Mare, Bistriþa, Iaºi ºi Prahova. Proba
a durat 4 ore ºi a constat în rezolvarea
a 5 probleme. Punctajul maxim a fost
de 500 de puncte ºi a fost obþinut de
eleva Alexa Tudose – Centrul Judeþean de Excelenþã Prahova; la runda
internaþionalã au participat 190 de
concurenþi din 23 de þãri: România,
Viteazul” Ploieºti), Alexandru Ilie C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieºti), Andrei Drãgan (C.N. „M.Viteazul” Ploieºti), David
Drãgulin (C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti), Daria Savu (C..N. „Mihai Viteazul” Ploieºti), Andrei Spiru (C.N. „Mihai
Viteazul” Ploieºti), Alexandru Ilaºi „C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieºti
Runda internaþionalã:
Medalie de argint – ªtefan Sãvulescu (C.N. „I.L.Caragiale” Ploieºti)
ºi medalie de bronz – Alexa Tudose
„C.N. „I.L.Caragiale” Ploieºti).
Mihail Marinescu

„Grupuri de interese”
în învãþãmântul
prahovean!

Din analiza inspecþiilor în unitãþile
de în învãþãmânt ºi a întâlnirilor cu
actorii implicaþi în actul educaþional,
au fost identificate principalele surse
de conflict ce perturbã buna funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt din sistem, se aratã în Raportul de bilanþ întocmit de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova pentru primul semestru al
anului ºcolar 2017-2018. În document,
se declarã cã au reieºit astfel grupurile
de interese care pot conduce la distorsiuni, disfuncþii, neîmpliniri în activitatea
sistemului:
-manageri insuficient instruiþi /care
nu manifestã disponibilitate pentru
problemele din unitãþile ºcolare;
-elevii cu probleme comportamentale;
-cadre didactice/personal nedidactic/personal administrativ ce reacþioneazã cu întârziere/dezinteres la
problemele stringente ale ºcolii;
-manageri/cadre didactice care
încearcã eludarea legislaþiei existente;
-familii care nu susþin sau chiar
împiedicã dezvoltarea propriilor copii;
-autoritaþi locale dezinteresate de
soluþionarea problemelor ºcolii/reprezentanþi ai comunitãþilor locale care genereazã conflicte, sfidând ºi neglijând
nevoile ºcolii;
-reprezentanþi ai mass-media care
combat fenomenele de violenþã din
ºcoli ºi incapacitatea ºcolilor de a le
stopa, dar care, în paralel, prin publicaþiile sau emisiunile pe care le transmit,
promoveazã violenþa, vulgaritatea,
derizoriul;
-partenerii economici care furnizeazã servicii de proastã calitate ºcolilor etc.
Din analiza complexa a acestor categorii, se desprind cãile prin care
I.S.J.Prahova trebuie sã reacþioneze ºi
sã punã în valoare importanþa respectãrii legalitãþii în toate aspectele vieþii
ºcolare, sã þinã sub control ºi sã medieze potenþialele conflicte între grupurile de interese identificate.
Mihail Marinescu

culturã
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TRILOGIA CIUPALÃ DOMNIÞA

Emblema aristocraþiei Câmpinei, dominatã de triada
– patrimoniu al Universalitãþii – Hasdeu-Istrati-Grigorescu,
e consacratã de impresionanata galerie a intelectualilor
acestei urbe existând de peste 515 ani, binecuvântatã
de Dumnezeu sã sporeascã lumina gândirii ºi fãptuirii
româneºti. Ne-o adevereºte recent inauguratul Pantheon,
sub cupola Casei de Culturã Geo Bogza, care, cu
sentimentul respectului ºi al pãstrãrii valorilor supreme
care au edificat Cultura, Artele ºi ªtiinþa celor cinci secole
de existenþã atestatã documentar, sunt înveºnicite prin
impresionantele panouri biografice. Artele – literatura,
poezia, muzica, pictura ºi sculptura – au statutul cu
anvergurã continentalã, semnate de personalitãþi percum
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Julia Hasdeu ºi Geo Bogza,
de Al. Tudor-Miu, Ion Bãlu ºi Constantin Trandafir, Andrei
Ionescu, Eugen Jebeleanu ºi Simion Stolnicu, Cornelia
Bronzetti ºi Mihaela Martin, de Nicolae Grigorescu, Gabriel
Sitaru ºi Alfred Dumitriu; ªtiinþele – Chimia, de dr. C. I.
Istrati, Istoria, de acelaºi enciclopedist Hasdeu, Medicina
dentarã, prin Florea Dinu. Parte din generaþiile
contemporane preþuieºte lucrãrile de Istorie semnate de
Stoica Teodorescu, Dan Silviu Kratochvil, dr. Gheorghe
Râncu, av. Ion T. ªovãialã, prof. Octavian Onea, prof. Nicolae
Geantã, prof. ªerban Bãleanu, dr. Jenica Tabacu, prof.
Marius Zaharia, prof. Alin Ciupalã, Codruþ Constantinescu,
versurile poeþilor Florin Dochia, ªtefan Alexandru Saºa,
viaþa muzicalã susþinutã de Tudor Moisin ºi Societatea
localã Filarmonicã, picturile Lidiei Nicolae, Amaliei
Suruceanu, Carmencitei Bãlan ºi Mihai Boroiu, sculpturile
maeºtrilor Gabriel Sitaru, Vlad ºi Alfred Dimitriu. Galeria e
incompletã, desigur, însã evocarea de faþã mã ajutã sã
schiþez excelenþa Creativitãþii în Câmpina – „Oraºul cu cei
mai mulþi intelectuali la mia de locuitori”, sintagmã care,
oricât de exaltatã ar pãrea unora, într-o variantã actualã
meritã re-adaptatã la prezentul – cum vom vedea – fabulos.
Altfel, cum sã deschid cãrþile publicistului, criticului
de Artã ºi istoricului profesor Alin Daniel Ciupalã – Cetãþean
de onoare al municipiului Câmpina –, fãrã a desena o
frescã a celor mai de seamã creatori iviþi aici, în decursul
veacurilor! Cãrþi ce ocupã, în bibliotecile diferitor familii
autohtone ºi din Capitalã, un vizibil colþ de raft! Fiindcã,
povestitor ºi orator de elitã, dl Alin Daniel Ciupalã pricopseºte,
încet ºi profund, Cultura scrisã cu miile de pagini apãrute,
pe de o parte, în OGLINDA de AZI ºi în REVISTA NOUÃ, pe
de alta, în Albume ºi Cãrþile tipãrite cu bunãvoinþa moralã
ºi financiarã a Consiliului Local, lansate inclusiv de „Ziua
Câmpinei” – 8 ianuarie, de vreo 15 ani încoace. Operã
istoricã, cu evidente valenþe literare, scrisã singur ºi în
colaborare, volumele (cunoscute de noi) fiind urmãtoarele:
CÂMPINA, BÃTRÂNUL TÂRG ÎMBRACÃ HAINE NOI,
2010 (cu ªerban Bãleanu). Album editat de Primãria
municipiului Câmpina, cu ocazia aniversãrii a 510 ani de
astestare documentarã.
ISTORISIRI DE PE PLAIURI CÂMPINENE. Chipuri,
Locuri, Întâmplãri, 2013 (cu ªerban Bãleanu),
CÂMPINA – File de cronicã 1, 2015,
CÂMPINA – File de cronicã 2, Pe firul Prahovei:
Câmpina-Breaza-Sinaia, 2016,
CÂMPINA – File de cronicã 3, Tãrâm de amintiri ºi
istorisiri, 2017.
Un tur de orizont prin toate aceste op-uri ne restituie
o Câmpinã trãitã ºi povestitã cu farmecãtoare vocaþie epicã
ºi cronicãrescã, în planul Istoriei cititorii fiind tentaþi sã
strãbatã cãile „În cãutarea timpului pierdut” – reconfortant
prin revelaþiile „Timpului regãsit”.
Retrospectiva, în câteva excerpte dintre cele mai
consistente, constituie modestul nostru elogiu adus întregii
Cronici a Câmpinei zugrãvitã cu meticulozitatea clasicului
ºi arta literatului de elitã – domnul Alin Daniel Ciupalã.

„În zona supcarpaticã, Câmpina se poate compara
cu alte aºezãri vechi, Câmpulung Muscel, Curtea de
Argeº, Târgoviºte. Spre deosbire de acestea, nu a avut
statut de capitalã a Þãrii Româneºti, dar a avut însemnãtate
deosebitã în viaþa economicã, culturalã ºi administrativã
a principatului valah. Numele, deºi ne duce cu gândul la
o origine latinã, nu are nimic comun cu termenul campus (câmpie). Doctorul C. Istrati (cel care a înfiinþat prima
bibliotecã publicã la Câmpina în 1906), pomeneºte în
amnitirile sale cã a gãsit ruinele unui castru roman pe
platou, în parcul amenjata în jurul locuinþei de vacanþã
din cartierul Câmpiniþa (în zona actualei ªcoli de Poliþie)
ºi leagã numele oraºului de termenul latin. Nicolae Iorga
aratã cã numele e de origine slavã. În migraþia lor din
secolul al VI-lea, aceºtia au fost împiedicaþi sã înainteze
spre munte de numeroasele ruguri de mure ºi au numit
locul Kopina-murãrie” („Câmpina – cronologie ºi istorie
în documnet de epocã”, Albumul „Câmpina, bãtrânul
târg...”).
„Asociaþia Românã pentru Propagarea Aeronauticii”
(ARPA), Filiala „Aurel Vlaicu” Câmpina, a fost înfiinþatã pe
16 iunie 1935, din iniþiativa domnului inginer Andrei
Drãgulãnescu. (...) Imediat dupã constituirea filialei s-a
contractat un împrumut de 1.200.000 lei de la Casa de
Economii a Societãþii „Steaua Românã” ºi împreunã cu
sumele subscrise de membrii s-au cumpãrat douã avioane
„Klemm” cu care a început activitatea ªcolii de pilotaj.
Un an mai târziu s-a reuºi sã se ridice un monument lui
Aurel Vlaicu, în comuna Bãneºti, pe locul unde a cãzut
în 1913. Tot în 1936 ia fiinþã ºi ªcoala de zbor fãrã motor.
O sumã importantã de venit a provenit ºi dintr-o donaþie
oferitã printr-un act autentificat de Judecãtoria Câmpina
nr. 788/7 X 1943. Donaþia aparþinea doamnei Irina
Diamandi Gheorghiu, nãscutã Monovici. Familia Monovici
avea o salã pe Bulevardul Elisabeta (actualul Bulevard al
Culturii, la colþ cu strada Plevnei, care era folositã ca salã
de cinematograf, dar ºi pentru spectacole de teatru când
veneau în turneu trupe din Capitalã. George Enescu a
susþinut aici douã concerte (...)”. Citãm din actul notarial:
„din veniturile realizate anual se va servi un elev al liceului
din Câmpina, ales dintre cei mai sãraci ºi merituoºi, un
premiu de 5.000 lei, sub denumirea de „Premiul Irina ºi
Diamandi Gheorghiu”. De asemenea, „se va da anual
bisericii Sf. Treime din Câmpina suma de 5.000 lei pentru
pomenirea noastrã” („Istorisiri de pe plaiuri câmpinene,
partea a III-a, ªcoala de zbor fãrã motor, o ºcoalã uitatã”).
Din ianuarie 1503 – când Câmpina este menþionatã,
dupã însemnarea prof. Stoica Teodorescu inspiratã de
ISTORIA COMERÞULUI ROMÂNESC, volumul I, de Nicolae
Iorga, ridicatã la rangul de oraº, prin Decretul Domnitorului
Alexandru Ioan I Cuza, „Bãtrînul târg” (cf. Albumului de
la 2010) „a îmbrãcat hainele noi” ale prefacerilor datorate
generaþiilor ce au traversat anii, veacurile cu umbrele ºi
luminile lor, sublimându-se în veritabile pagini de roman
istoric. O secvenþã din „File de Istorie” relevã emoþionant
o rãdãcinã a distinsului autor: „Îmi petreceam vacanþa la
bunicii mei din Proviþa de Sus. Bunicul era un personaj
interesnat, luptase pe front, cãzuse prizonier ºi a stat doi
ani într-un lagãr din Germania. În timpul prizonieratului,
soþia sa, Ioana, rãmasã cu patru copii mici, a avut multe
greutãþi. Am mai pãstrat câteva scrisori venite din lagãr
care sunau cam aºa: „Dragã Ioana, aflã despre mine cã
sunt bine sãnãtos. Muncesc mult, ºi dacã poþi, du-te la
nenea Gheorghe din Câmpina (fratele mai mare, mic
negustor), roagã-l sã te ajute sã-mi trimiþi un pachet de
cinci kg cu ceva mezeluri, aþã de cusut, bocanci ºi câteva
pachete de tutun (n-a fumat niciodatã, schimba tutunul
pe pâine”). Întors din prizonierat, ºi-a gãsit gospodãria
ruinatã. Nemþii rechiziþionaserã cazanul din alamã pentru
þuicã, animalele din curte, lâna strânsã de bunica sã
facã covoare pentru zestrea fetelor. (...) A mai avut încã
patru copii. Pe toþi i-a crescut dându-i la ºcoalã ºi fãcând
multe sacrificii pentru educaþia lor”.
Cartea din urmã a Trilogiei Ciupalã, condenseazã
„Tãrâmul de amintiri ºi istorisiri” într-un carusel epic de o
romanticã întoarcere printre anii de viaþã ciupalieni,
rezumat de Cuprinsul ei, din care spicuim, pe scurt: „Trei
generaþii într-un secol trãit pe meleahuri câmpinene”,
„Sistemul ºcolar, distracþiile ºi viaþa cazonã în anii ’50”,
„Amintirile profesoarei Constanþa Todiraºcu”, „Vizita
arhiducelui Francisc Ferdinand la Peleº”, „Familii de
italieni stabilite la Câmpina”, „Familia Zisopol”, „Ana, Regina
fãrã tron”, „Vizita lui Fidel Castro în Prahova”, „File dintrun manuscris inedita al lui Nicolae Iorga”.
Serghie Bucur
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SILUETE
Moartea lui Dej aºternuse, odatã cu vremea rea, o tristeþe grea
peste toatã România. Ambasadele
din þãrile „lagãrului socialist” arborarserã steagul tricolor ºi steagul partidului în bernã, sub faldurile lor,
protretul „tovarãºului secretar general al PCR”, din spatele cãruia o
luminã îi pronunþa conturul – fãlos
ºi robust – de parcã ºi în fotografie,
spectrul radiaþiilor care în doborâserã, dupã ultima vizitã, continua sã
îl macine. L’Humannite anunþa
ºtirea într-un cheanr gros, semnatã
de rovarãºul Maurice Thorez –
„prietenul de nãdejde al marelui
dispãrut”, pe care Alice îl citea la ora
aceea – trecutã de 9 dimineaþa, în
sufrageria bunicã-sii – doamna Jora,
unde se stabilise, în sfârºit, în acord
cu de multã vreme prietenul
familiei, fostul soþ Mihai Sturdza ºi
apoi cu actualul partener, maiorul
Ion Lupoaia. Oricând aceºtia doreau
sã o vadã, venerabila doamnã Alice
Jora (în corespondenþã cu Mihail,
fiul ei ºi vãrul „Domniþei”) le pretinsese anunþarea vizitei cu o sãptãmânã înainte, din raþiuni pe care
educaþia ºi rangul nobiliar i le imprimaserã în tinereþe.
- Cine i-o lua locul, Alicet?, rosti
doamna Jora, aplecatã pe acelaºi
ziar, însã nepoata ieºise instantaneu
în grãdiniþa din spatele locuinþei,
fãrã a-i rãspunde. – Fata asta ºi-a
pierdut stãpânirea de sine, de mã
lasã aci, singurã, sã vorbesc cu pereþii. Alice. apãrutã imdeiat, bãtrâna
reluã întrebarea, bãtând cu degetul
în hârtia cu chipul radios al primului
comunist român mort abia întors de
la Moscova, lãsându-se în legãnatul
ºezlongului pãstrat numai lângã
ºemineul din ceramicã galbenã.
- Sã-l ia dracu, bunico!, spuse
Alice, lungindu-se pe divan. Oricare
l-o înlocui, nu mai poate întoarce þara
ºi poporul înapoi...! Dar ºtiu de la
un consilier al Ambasadei noastre
aci, în Paris, cã mortul simpatizase
pe un anume Ceauºescu, un oltean
care fãcuse ceva înhisoare în, cum
o numise diplomatul, „Bastilia ro
mâneascã”, despre Doftana fiind
vorba...!
Dulceþurile ºi cafelele ocuparã
clipele dinaintea prânzului, iar
tutunul parfumã interiorul cu mobile Empiree ºi biblioteca dominatã
de Enciclopedia Francezã ºi de colecþiile de romane publicate în colecþia Pleiade. Dincolo de ferestrele cu
perdele fãcute cu ingliþa, adiind în
rãcoarea arboretului destins de
melancoliile de Mai („Venþi,
privighetoarea cântã ºi liliacul anflorit!”, îºi auzi sub tâmple versul
macedonskian), Alice avu senzaþia
cã mama ei s-ar fi oprit o secundã
sã priveascã florile ºi havuzul susurând în spatele gardului din fier
forjat. Zãrise o femeie identicã
doamnei cândva Cantacuzino, de
trei decenii doamna Enescu, pe
care o trãsurã o smulse din peisajul
însufleþit de stolul unor porumbei
guralivi, pesemne înamoraþi, devreme ce se izbeau cu aripile ºi se
alergau în cotituri bruºte, pe sub
frunziºurile învolburate de vânt...
- Ai avut dreptate, draga mea,

uite, pe Ceauºescu l-au ales!, fluturã
noua ediþie a cotidianului comunist
francez, doamna Jora – care lovi cu
dosul palmei sale fine, cu degetele
plãpânde, pline de inele cu safir.
- Ãsta pune ºeaua pe toatã
suflarea, ma cher, mi l-au descris
gentlemenii din Ambasada englezã... ªtiu toate despre toþi – clica
aia care o numesc ei „Comtetul Central”, care „maestrul” Dej a avut grijã,
ajutat de faimosul Bodnãraº, sã îl
„scape” de rivali...! Activiºtii lor sunt
deja proprietarii castelului de pe
Zamora, preluat de la „balºoii” ofiþeri
ºi caporali ruºi, de care, la cheful
unde Hruºciov s-a-mbãtat criþã,
oaspete al defunctului „nostru”
secretar general, acesta i-a smuls
iscãlitura scoaterii armatei de
ocupaþie, atunci, în ’58...! Dar ia
ascultã ce scrie mâmucã-mea despre mine, în „Amintirile” sale despre
mine, dupã înmormântarea soþului
ei: „...fiica mea, îmbrãcatã într-o
hainã de blanã pe care i-o fãcusem
cadou cu un an mai înainte, a trecut
pe lângã mine cu ostentaþie ºi a luato înainte, fãrã sã mã salute, cu
privirea ascuþitã din zilele ei proaste.
Cumantul meu a tresãrit, s-a întrunecat ºi mi-a strâns braþul; iar eu am
petrecut-o cu tristeþe, din ochi,
urmãrindu-i silueta bãieþoasã, dar
frumoasã, cu un pas de jandarm ºi
cu alura de matador pe care ºi le ia
Alice, de fiecare datã când crede
cã i-a reuºit „o loviturã”; se grãbea
spre ieºire, de-alungul cavourilor cu
candelabrele aprinse, în întunericul
din ce în ce mai des”...
- Ocazie sã-þi zâmbeascã domnul maior, când va auzi cum te-a
schiþat „prinþesa moldavã”, câtã
vreme pânã ºi „paºii” tãi sunt ca ai
trupeþilor lui, Alice scump...!
-... Pe care tovarãºii de mult i-or
fi arestat...!
Între timp, maiorul apãru. În civil
arãta mai frumuºel, ba chiar drãguþ,
iar secvenþa din descrierea ascultatã, cu „silueta bãieþoasã dar frumoasã” se plie rapid pe corpul
apetisant al „Domniþei”.
- Delir la Bucureºti, scumpe
Doamne! Minute cu zecile, pentru
aplaudat „alegerea” tov-ului de fel
din Scorniceºti, în sala Palatului...!
Urmeazã o epocã de „tovãrãºie” deo sã le meargã fulgii românaºilor noºtri!... Ce sulgãrnicie, câtã linguºealã!
O scrisoare de la Bâzu o sili pe
Alice sã se retragã pe terasã.
Doamna Jora fãcu semn cãtre ofiþerul-soþ al ramurei din trunchiul ei.
Cu aceeaºi miºcare a capului,
însoþitã de ridicatul din umeri, rãspunsul fu îndatã înþeles de amfitrioanã. „Sãracu’, ºi-a lãsat soþia ºi copiii
în þarã, s-o ajute pe nepoatã-mea,
de fapt s-o iubeascã... ªi eu, de-aº
fii ca el, tot aºa fãceam...!”
- Ei, cine ce-þi scrie, fata mea?,
scuturã buclele surii, uitându-se-n
oglindã, doamna Jora.
- Fratele meu, bunico, o duce
greu ºi pentru cã e singur, ºi mai cu
seamã fiindcã Mariona e închisã la
Mislea – un sat aproape de Floreºtii
cu Micul meu Trianon...!
Serghie Bucur
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26 martie – Purple day,
Ziua Mondialã a Epilepsiei

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea, a participat la evenimentul organizat de Asociaþia
Pacienþilor cu Epilepsie din România cu ocazia
Zilei Mondiale a Epilepsie. În cadrul evenimentului, reprezentanþii pacienþilor ºi specialiºtii
în domeniu au prezentat problemele cu care
se confruntã pacienþii care suferã de aceastã
afecþiune ºi tratamentele la care aceºtia au
acces în cadrul sistemului de asigurãri sociale.
„Sunt alãturi de pacienþii care suferã de
epilepsie ºi mã voi preocupa ca aceºtia sã
aibã un acces mai bun la tratament. Însã,
trebuie sã constientizãm faptul cã avem lângã
noi oameni care au nevoie de mai mult decât
de tratamente. Pacienþii care se confruntã cu
aceastã afecþiune nu trebuie sã mai fie
stigmatizaþi ºi marginalizaþi”, a declarat Sorina
Pintea, ministrul Sãnãtãþii.

Ce puteþi adãuga
în mâncare ca sã nu
vã îngrãºaþi
Extractele de alge, care împiedicã
descompunerea grãsimilor ºi absorbþia acestora în organism, previn îngrãºarea ºi s-ar putea dovedi un ingredient util în tratamentele ºi curele de
slãbire, scrie revista Doctorul Zilei.
Oamenii de ºtiinþã din Marea
Britanie intenþioneazã sã adauge extras de alge sub formã de pudrã în
produsele alimentare, astfel încât
acestea sã fie mai sãnãtoase ºi mai
gustoase. Pudra incolorã ºi lipsitã de
gust împiedicã descompunerea
grãsimilor ºi absorbþia acestora în
organism, contribuind la pierderea
kilogramelor în plus.
În testele efectuate de cercetãtorii britanici de la Universitatea Newcastle, o fibrã regãsitã în alge a blocat
mult mai eficient grãsimile decât numeroase suplimente de slãbit.
În urma succesului acestor teste,
prãjituri dietetice, cârnaþi, pâine ºi
bãuturi rãcoritoare cu extract de alge
ar putea fi disponibile în curând pe
rafturile magazinelor. Substanþa extrasã din alge se numeºte alginat, un
gel utilizat deja în cantitãþi reduse
pentru îngroºarea îngheþatei, a iaurtului ºi a pastei de dinþi.
Cercetãtorii britanici considerã
cã alginatul ar putea preveni obezi-

tatea, care afecteazã tot mai multe
persoane în întreaga lume. Testele au
arãtat cã alginatul a împiedicat procesul de descompunere a trei sferturi
din grãsimea din alimente, care astfel
nu a mai fost digeratã ºi absorbitã în
organism.
“Dacã organismul nu absoarbe
suficientã grãsime, cel mai probabil
va pierde în greutate”, a afirmat Matthew Wilcox, cercetãtor la Universitatea Newcastle.
Spre deosebire de alimentele cu
conþinut caloric redus, grãsimea nu
este eliminatã din produsele cu extract de alge, ceea ce înseamnã cã
gustul nu este afectat. În cel mai rãu
caz, extrasele din alge ar putea oferi
alimentelor un gust mai intens.
Voluntarii care au consumat
pâine cu alginat au spus cã aceasta
este mai gustoasã decât pâinea
normalã. Acest lucru s-a întâmplat,
probabil, datoritã faptului cã feliile de
pâine cu alginat erau mai moi.
Deºi o dietã echilibratã ºi miºcarea fizicã ar trebui sã constituie regulile
de bazã al unui stil de viaþã sãnãtos,
alimentele cu extrase din alge pot fi
un ajutor important în curele de slãbire, dar ºi pentru cei care doresc sã
îºi pãstreze silueta.

Miercuri, 28 martie, au intrat în þarã
o mie de doze de imunoglobulinã
Cele o mie de doze de imunoglobulinã au fost livrate cãtre SC Unifarm în cadrul
unuia dintre contractele pe care compania le are în derulare. Dozele sunt destinate
tratamentului bolnavilor acuþi care suferã de imunodeficienþã primarã ºi boli
autoimune, centralizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
În urma declanºãrii mecanismului de protecþie civilã, a
fost transmis de cãtre Crucea
Roºie din Austria calendarul
de livrãri cãtre România, în 4
tranºe, a unui numãr total de
16.000 de doze de imunoglobulinã. Conform acestui
calendar, primele 2500 de
doze au intrat în þarã la finalul
lunii trecute, urmând ca pânã
la jumãtatea lunii mai sã fie
livratã toatã cantitatea achiziþionatã. De asemenea, sunt în curs de derulare procedurile de achiziþie de
imunoglobulinã din SUA. Sãptãmâna trecutã Guvernul a acordat un ajutor de stat
individual cãtre SC Unifarm SA în valoare de 44.27 mil lei, pentru aprovizionarea cu
imunoglobulinã necesarã tratamentului populaþiei, în cadrul mecanismului de
protecþie civilã declanºat de Ministerul Sãnãtãþii.

969 de decese cauzate de tuberculozã
Anul acesta, Ziua Mondialã de
luptã împotriva tuberculozei, 24 martie, s-a desfãºurat sub sloganul: „Dorinþã: Lideri pentru o lume fãrã tuberculozã! Puteþi face istorie. Opriþi Tuberculoza!”

Sãnãtãþii.
În România, tuberculoza constituie una dintre problemele prioritare
de sãnãtate publicã. Cu toate acestea,
rezultatele ultimilor ani demonstreazã
o ameliorare a indicatorilor epide-

“Vã asigur cã lupta împotriva
tuberculozei va continua. Ca ministru
al Sãnãtãþii, urmãresc sã asigur un
acces cât mai bun la diagnosticare ºi
tratament corect pentru toþi pacienþii
afectaþi de aceastã boalã. ªi eu îmi
doresc acelaºi lucru ca cel exprimat
în slogan, dar mai doresc astãzi, sã
salut activitatea societãþii civile care
are un rol activ în prevenirea rãspândirii tuberculozei ºi în modul în care
populaþia percepe aceastã afecþiune”,
a declarat Sorina Pintea, ministrul

miologici specifici bolii în þara noastrã,
urmare a derulãrii mai multor programe de combatere a acestei afecþiuni.
Strategia Naþionalã de Control a
Tuberculozei în România 2015 —
2020 (document aprobat de Guvernul României prin HG.121/2015) urmãreºte asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare ºi creºtere a
aderenþei la tratament pentru bolnavii
cu tuberculozã ºi, în special, tuberculozã multidrog-rezistentã, în conformitate cu recomandãrile Organizaþiei

Nu grãsimea, alt ingredient îþi îmbolnãveºte inima
Dietele sãrace în grãsimi nu reduc bolile de inimã ºi
nu vã ajutã sã trãiþi mai mult pentru cã adevaratii inamic
ai sãnãtãþii sunt carbohidraþii ºi zahãrul, potrivit oamenilor
de ºtiinþã. “Avem nevoie de o campanie de sãnãtate publicã la fel de importantã ca cea pe care am avut-o în anii
’70 ºi ’80 care demoniza grãsimile saturate, ca sã spunem
cã ne-am înºelat”, declara dr. James DiNicolantonio,
cercetãtor în domeniul afecþiunlor cardiovasculare, la
New York. “Nu existã nicio dovadã concludentã cã o
dietã sãracã în grãsimi are efecte pozitive asupra sãnãtãþii.
Într-adevãr, literatura de specialitate indicã o lipsã generalã
de orice efect (bun sau rãu) prin reducerea aportului de
grã-simi.Teama cã grasimile saturate cresc colesterolul,
este complet nefondatã,”adaugã dr. James.
Dovezile aratã cã o dietã sãracã în carbohidraþi –
spre deosebire de o dietã sãracã în grãsimi –scade colesterolul rãu. Cu toate acestea, cercetãtorul susþine cã
alimentele procesate ar trebui sã fie, în continuare, evitate.
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Experþii britanici au declarat anul trecut cã interpretarea greºitã a studiilor ºtiinþifice a perpetuat un mit conform cãruia o dietã bogatã în gr[simi este dãunãtoare pentru inimã. Oamenii au fost sfãtuiþi sã reducã aportul de
grasimi la 30% din totalul de energie ºi aportul de grãsimi
saturate la 10%. Cu toate acestea, cercetarea nu a reuºit
sã demonstreze cã existã o legãturã între consumul de
grãsimi saturate ºi riscul de boli cardiovasculare.
Suedia a devenit primul stat care respinge mitul dietelor
sãracã în grãsimi, în favoarea unei diete sãrace în carbohidraþi, scrie revista Doctorul Zilei. “Este uºor de înþeles cã
epidemia globalã de boli de inimã, diabet, obezitate ºi
sindrom metabolic este cauzatã de o dieta bogatã in
carbohidraþi / zahãr, ” a declarat dr. James DiNicolantonio.
Cea mai bunã dietã pentru a stimula ºi a menþine sãnãtatea
inimii este una sãracã în carbohidraþi rafinaþi, zaharuri ºi
alimente procesate, potrivit dr. James.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Mondiale a Sãnãtãþii.
Scopul acestei Strategii este eliminarea tuberculozei ca problemã de
sãnãtate publicã în România pânã în
2050.
De asemenea, Ministerului Sãnãtãþii deruleazã Programul Naþional de
Prevenire, Supraveghere ºi Control al
Tuberculozei ºi finanþeazã activitãþile
de prevenire, supraveghere ºi control
a tuberculozei realizate la nivelul unitãþilor sanitare care implementeazã
Planul Naþional de Tuberculozã.
La sfârºitul anului 2016, erau în
evidenþã 12.790 cazuri noi ºi recãderi, 10.738 de cazuri noi TB
(54,5%000 locuitori), dintre care 591
de cazuri noi la copiii 0 – 14 ani ºi
576 cazuri au fost înregistrate cu rezistenþã la medicamente. S-au înregistrat
969 de decese.
Sãptãmâna aceasta, Ministerul
Sãnãtãþii a completat cu 9 molecule
noi lista de medicamente necesare
pentru tratamentul pacienþilor în cadrul Programului Naþional de Prevenire, Supraveghere ºi Control al
Tuberculozei. Aceste medicamente sau adaugat celor 21 de denumiri comune internaþionale (DCI) existente
în Lista de medicamente gratuite ºi
asigurã astfel accesul la tratamentele
necesare tuturor pacienþilor, în
condiþii-le în care România nu va mai
beneficia de finanþare externã pentru
tratamentul tuberculozei.

Trei alimente care previn
formarea cheagurilor de sânge
Bolile de inimã ºi ale sistemului circulator omoarã milioane de oameni
anual, în lume, iar statisticile aratã cã numãrul este în creºtere. Alimentaþia
nesãnãtoasã ºi sedentarismul sunt principalii vinovaþi, scrie revista Doctorul
Zilei. De aceea trebuie sã adoptaþi un stil de viaþã sãnãtos ºi sã adãugaþi în dietã
urmãtoarele alimente:
1. Usturoi.
Usturoi.Studiile au arãtat cã extractul de usturoi scade tensiunea
arterialã, colesterolul ºi trigliceridele ºi reduce placa ateroscleroticã (apare prin
depunerea de ateroame pe pereþii arterelor care “stranguleazã” circuitul sanguin.
2. Ardei iute. Acþioneazã ºi ca stimulator pentru circulaþia sângelui,
detoxifiant, antiinflamator sau calmant împotriva durerilor musculare. Pentru cã
are capacitatea de a îmbunãtãþi circulaþia sâgelui, ardeiul iute este folosit în
numeroase tratamente naturiste care neceasitã acest lucru. Calitãþile lui au fost
confirmate ºi de cercetãrile ºtiinþifice, care au relevat potenþialul vasodilatator ºi
ajutorul dat în tratarea anginei.
3. Cacao. Conþine mai mulþi antioxidanþi decât fructele de pãdure, vinul
roºu sau ceaiul verde ºi negru. Ai nevoie de doar 20 g de cacao pe zi pentru a-þi îmbunãtãþi sãnãtatea inimii ºi pentru a reduce riscul de infarct ºi de accident vascular cerebral. Îmbunãtãþeºte circulaþia ºi previne formarea cheagurilor de sânge.

programe TV
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Miercuri, 4 aprilie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Handbal feminin: Rusia - România;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (r);
22:30 Provocãri, decizii, efecte;
00:00 Telejurnal;
00:30 Zon@IT;
01:00 România 9 (r);
02:25 Provocãri, decizii, efecte (r);
02:55 Anchetele comisarului Antonescu (r);
03:15 Telejurnal (r);
04:05 Discover România.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 D’ale lu’ Miticã (r);
09:00 „Regele îndrãgostit” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Cap Compas (r);
11:30 Naturã ºi aventurã;
12:00 Doar sã gustaþi;
13:00 Telejurnal;
13:40 Teleshopping;
14:10 Se zice cã...;
15:00 „Fatã fãrã zestre” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Regele îndrãgostit” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Fraþi de sânge” (f);
22:30 „Dr. House” (s);
00:00 Se zice cã... (r);
01:10 „Fraþi de sânge” (r);
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10 ®;
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30 Plimbaþi ºi mâncaþi (r);
04:05 Telejurnal TVR2 (r);
05:05 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;
23:00 Pe bune?;
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Battleship” (f);
02:45 “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 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Biblia” (f);
02:45 Prietenii de la 11 (r);
04:15 Acces direct (r);
06:00 Observator.

PRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „7 prichindei cuceresc Broadawul” (f);
14:00 „Antrenament de lux”(r);
16:15 „Carol I” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „La limita extremã” (f);
23:00 „Prieteni cu copii” (f);
01:15 „La limita extremã” (r);
03:30 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Ingineri în competiþie;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Tehnologie extremã;
11:26 Prototipuri – Roboþii boxeri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Ingineri în competiþie;
14:38 Prototipuri – Roboþii boxeri;
15:26 Tehnologie extremã;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Ingineri în competiþie;
17:50 Prototipuri – Camion în trafic;
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 Ingineri în competiþie;
22:00 Secrete bine ascunse;
22:50 Prototipuri – Camion în trafic;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?;
00:55 Cum se fabricã mâncarea?
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Joi, 5 aprilie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Sãptãmâna Patimilor ºi Ziua Învierii;
18:00 Banii tãi;
18:30 Pulsul zilei;
19:30 Jurnal de Centenar;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
23:00 Starea naþiei;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Drumul spre Rusia;
01:00 Zon@IT (r);
01:00 România 9 (r);
02:55 MAI aproape de tine (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Gala umorului (r);
09:00 “Regele îndrãgostit” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar;
11:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
12:00 Doar sã giustaþi;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Teleshopping;
14:00 Se zice cã...;
15:00 „Tata!” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Regele îndrãgostit” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Fandango” (f);
22:10 „Dr. House” (f);
23:55 Se zice cã... (r);
00:35 „Tata!” (r);
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
04:00 Telejurnal TVR2 (r);
04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu.

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 „Las fierbinþi” (f);
02:00 „Spion pe cont propriu” (f);
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 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Iisus din Nazareth” (f);
22:45 „Shaft” (f);
01:00 „Biblia” (r);
02:45 „Shaft” (r);
04.15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Antrenament de lux” (r);
14:15 „7 prichindei cuceresc Broadwayul” (r);
16:15 „Dovada vie” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Duºmanul din ape” (f);
22:30 „Asediu la Mall” (f);
00:15 “Duºmanul din ape” (r);
02:15 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Ingineri în competiþie;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 Prototipuri – Camion în trafic;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Ingineri în competiþie – Calificare neobiºnuitã;
14:38 Prototipuri – Start rapid;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Ingineri în competiþie;
17:50 Prototipuri – Start rapid;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Ingineri în competiþie;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Prototipuri – Start rapid;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:55 Cum se fabricã mâncarea?.

Sâmbãtã, 7 aprilie

Vineri, 6 aprilie
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 Universul credinþei;
19:55 Jurnal de Centenar;
20:00 Telejurnal;
21:00 Chipurile României;
21:55 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –
Filmeme oficiale;
23:30 Drumul Crucii;
00:00 Telejurnal (r);
00:30 Dosar România (r);
01:30 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
02:25 Exclusiv în România (r);
03:05 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Memorialul durerii;
09:00 „Regele îndrãgostit” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:10 Narea tãcere (r);
12:00 Comorile României în lume;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Teleshopping;
14:00 „Der Arzt vom Worthersee” (f);
15:40 Documentar;
17:40 „Regele îndrãgostit” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Calvar pe munte” (f);
21:50 5 minute de istorie cu Adrian Ciuoroianu;
22:10 „Misiunea Europa” (r);
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 „Fandango” (f);
02:00 “Peluza unchiului Poldi” (r);
03:30 Naturã ºi aventurã.

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 „Evan Atotputernicul” (f);
01:30 Pe bune? (r);
02:30 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 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Iisus din Nazareth” (f);
22:30 „Charlie St. Cloud” (f);
00:30 “Biblia” (f);
02:15 Acces direct (r);
04:00 „Iisus din Nazareth” (r).

PRO Cinema
07:00 „Dovada vie” (r);
08:45 Ce spun românii?;
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 “Regina din Sud” ®;
14:15 „Carol I” (r);
16:15 „Triunghiul Bermudelor” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Dispãrutele” (f);
23:15 „Strãlucire” (f);
01:00 „Dispãrutele” (r);
03:30 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Ingineri în competiþie – Cursa
de maºini;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
11:26 Prototipuri – Start rapid;
12:14 Vânãtorii de mituri – Explozie în apã;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Ingineri în competiþie;
14:38 Prototipuri – Start rapid;
15:26 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Ingineri în competiþie – Cursa de maºini;
17:50 Prototipuri – Airbag la purtãtor;
18:40 Vânãtorii de mituri –Þintaºi incredibili;
19:30 Tehnologie pentru supravieþuirel;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Ingineri în competiþie – Lupta pentru pod;
22:00 Tehnologie pentru supravieþuire
22:50 Prototipuri – Airbag la purtãtor;
23:40 Vânãtorii de mituri – Generaþia urmãtoare;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Tehnologie pentru supravieþuire;
02:10 Ingineri în competiþie;
03:00 Confruntãri ºi fiare vechi;
03:48 Vânãtorii de mituri;
04:36 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR1

07:00 Istoria Campionatului Mondial de
Fotbal – Filmele oficiale (r);
08:30 Banii tãi (r);
09:00 #Creativ (r);
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Minunata poveste a maimuþicii Canelle;
11:00 Starea naþiei (r);
12:00 Vreau sã fiu sãnãtos!
13:00 Chipurile României (r);
13:50 Vorbeºte corect! (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora regelui (r);
16:10 Zilele Alexandru Marghiloman (r);
18:00 Exclusiv în România;
18:50 Teleenciclopedia;
19:45 #eusuntromania;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Relicvele Pãtimirilor Lui Iisus;
23:10 Universul Credinþei;
01:00 Tezaur Folcloric (r);
01:55 Chipurile României (r);
02:45 Telejurnal (r);
03:25 Viaþa satului (r).

TVR 2

07:00 Între cer ºi mare;
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 „Regele îndrãgostit” (r);
10:10 Mic dejun cu un campion;
11:10 Documentar;
13:00 Materik;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:10 Muzeul vieþii;
17:30 E vremea ta!
18:00 Marea tãcere (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Voinþa de fier” (f);
22:10 „Misterul din adâncuri” (r);
23:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
00:10 „Misiunea Europa” (f);
01:50 „Misterul din adâncuri” (r);
03:30 Cap Compas;
04:00 Telejurnal (r);
04:50 Poate nu ºtiai;
05:00 Memorialul durerii (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Fiul lui Dumnezeu” (s);
14:00 „Cu duzina e mai ieftin 2 .- Rãzboiul taþilor” (f);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Exodus: Zei ºi regi” (f);
23:45 Slujba de Înviere;
00:30 „Aurul negru” (f);
01:30 „Misiune imposibilã: Naþiunea secretã” (r);
03:00 “Exodus: Zei ºi regi” ®;
05:45 „Fiul lui Dumnezeu” (r).

Antena 1

07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (r);
13:00 Observator;
13:45 „Charlie St. Cloud” (r);
15:45 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 The Four – Cei patru;
22:30 „Iisus din Nazareth – ultima parte” (f);
02:00 „10.000 î.Chr” (r);
02:45 Ghiceºte vârsta (r);
04:00 „Iisus din Nazareth” (r);
06:00 Observator (r).

Duminicã, 8 aprilie
T VR 1

07:30 Drumul Crucii (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 Povestea celor trei vãcuþe(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 La masa de Paºti;
17:20 Politicã ºi delicateþuri;
18:10 Lozul cel mare (live);
19:00 Relicvele Pãtimirilor Lui Iisus (r) ;
20:00 Telejurnal;
21:00 Poveºti de Paºte;
22:00 Stele de cinci stele;
23:00 Concert Annie Lenox;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:00 La masa de Paºti (r);
03:25 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
04:15 Universul credinþei (r).

TVR 2

07:00 Cronici Mediteraneene
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:10 Maramureº, credinþã ºi tradiþie (r);
11:30 Sãnãtate cu de toate;
12:10 Gala Umorului;
13:45 „Pãcalã – Partea a II-a” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Festivalul Internaþional de Circ de la Monte
Carlo;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Asterix & Obelisc: În slujba Majestãþii
Sale” (f);
22:10 „Femeia visurilormele” (f);
00:10 „Pãcalã – Partea a II-a” (r);
01:20 „Asterix & Obelisc: În slujba Majestãþii
Sale” (r);
03:10 D’ale lu’ Miticã (r);
04:00 Telejurnal (r).

PRO TV

08:30 „ªcoala lui Madeline” (f);
10:15 „Epoca de gheaþã: Misiune
de Paºte” (f);
10:45 „Pinguinii din Madagascar”

(f);
12:30 Apropo TV (r);
13:30 Concert Andra „Aievea”;
15:00 „Cronicile din Narnia: Prinþul Caspian” (f);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Zodiacul Chinezesc” (f);
22:00 „Noe” (f);
01:00 Apropo Tv (r);
02:00 „Zodiacul Chinezesc” (r);
03:30 „Pinguinii din Madagascar” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.
Antena 1

07:00 Observator (live);
09:45 „Madagascar 2" (r);
11:15 „Reþeaua Miraculoasã” (f);
13:00 Observator;
14:00 „Cãlãtoria” (r);
16:00 Asia Express (r);;
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
22:15 „Un negru pentru Casa Albã” (f);
00:00 „Reþeaua Miraculoasã” (r);
02:00 „Cãlãtoria” (r);
03:30 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:15 „Triunghiul Bermudelor” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Dovada vie” (r);
14:30 „Regina din Sud” (r);
16:30 „Face toþi banii” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Fantoma mea iubitã” (f);
23:00 „12 ani de sclavie” (f);
02:00 Cine A.M.;
05:45 La Mãruþã (r).

PRO Cinema
07:30 „Regina din Sud” (f);
09:30 „La Bloc” (r);
11:45 „Triunghiul Bermudelor” (r);
13:45 „Fantoma mea iubitã” (f);
16:15 „În libertate” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ultima vacanþã” (f);
22:45 „Teoria supremã” (f);
01:30 „Prieteni cu copii” (f);
03:00 Cine A.M.

Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Ingineri în competiþie – Roboþi pentru triatlon;
12:14 Ingineri în competiþie - Cascada;
13:02 Ingineri în competiþie – Calificare neobiºnuitã;
13:50 Ingineri în competiþie – Cursa de maºini;
14:38 Ingineri în competiþie – Lupta pentru pod;
15:26 Vânãtorii de mituri: Treburi neterminate;
16:14 Vânãtorii de mituri – Zboruri ale fanteziei;
17:03 Vânãtorii de mituri – ªofat periculos;
18:40 Vânãtorii de mituri –Generaþia urmãtoare;
19:30 Invenþii ºi investiþii;
20:20 Tehnologie extremã - Canalul Panama;
21:10 Secrete bine ascunse – Misterul peºterii de
gheaþã;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Tehnologie pentru supravieþuire – Evadare din
Valea Morþii;
23:40 Confruntãri ºi fiare vechi –Off-Road;
00:30 Prototipuri –Roboþii boxeri;
01:20 Prototipuri – Camion în trafic;
03:00 Prototipuri –Airbag la purtãtor;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?;
05:24 Cum se fabricã mâncarea?

Discovery Scie
nce
Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Confruntãri ºi fiare vechi
– Off Road;
08:14 Prototipuri – Roboþii boxeri;
09:02 Prototipuri – Camion în trafic;
09:50 Prototipuri –Start rapid;
11:26 Vânãtorii de mituri – Treburi neterminate;
12:14 Vânãtorii de mituri – Zboruri ale fanteziei;
13:02 Vânãtorii de mituri – ªofat periculos;
14:38 Vânãtorii de mituri – Generaþia
urmãtoare;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 NASA – Cazuri neelucidate – Cavalerul
Negru;
22:00 Ingineri în competiþie – Roboþi pentru
triatlon;
22:50 Ingineri în competiþie – Cascada;
00:30 Ingineri în competiþie – Cursa de maºini;
01:20 Ingineri în competiþie – Lupta pentru
pod;
02:10 Tehnologii pentru supravieþuire –
Evadare din Valea Morþii;
03:00 Vânãtorii de mituri: Treburi neterminate;
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HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Este multã forfotã în plan domestic. Sunt zile
bune pentru curãþenii generale, reparaþii sau
dialog cu membrii familiei pe chestiuni patrimoniale. Controversele sunt prezente, dar le
poþi gestiona cu puþin efort ºi bunãvoinþã. Se
recomandã ceva mai multã atenþie la instalaþiile
de apã din spaþiul locativ, întrucât pot crea
pagube de proporþii.

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
¡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, vis-a-

vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,

vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

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

Vânzãri auto
¡Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vânzãri diverse
¡Vând hotã de bucãtãrie 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.

¡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.

cal + 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,
zona 23 August, Strada Zim-brului,
150 Euro/lunã negocia-bil. Tel.
0732-429297.

Schimburi

Prestãri servicii

0743-002045.
¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

Cumpãrãri

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

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, bãnciasigurãri 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 medi-

¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de locuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993; 0244590002.
¡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
Relaþiile cu anturajul apropiat sunt dinamice ºi
surprinzãtoare. Ar fi bine sã te desprinzi de acei
prieteni care s-au dovedit neserioºi sau profitori.
Cãlãtoriile pe distanþe scurte reprezintã o altã
temã importantã a sãptãmânii, fiind necesare
sã rezolvi diverse chestiuni personale sau
profesionale.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Apar cheltuieli în prima parte a sãptãmânii, fie
pentru cele necesare traiului cotidian fie pentru
mofturile tale. Este bine sã urmãreºti o listã de
prioritãþi, deoarece sunt ºanse mari sã cheltuieºti pe lucruri inutile sau defecte. De asemenea
sunt posibile furturile ºi pierderile de orice fel.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Eºti plin de energie în prima parte a sãptãmânii
ºi dornic de a rezolva rapid, toate treburile
restante. Însã energia vitalã va flutua mult, de
aceea fii prudent ºi dozeazã-þi eforturile. Stãrile
tale de spirit îi vor uimi pe ceilalþi ºi astfel pot
apãrea situaþii tensionate sau certuri în toatã
regula.
Leu (23 iulie - 22 august)
Dorul de vacanþã este accentuat ºi ar trebui sã
þii cont de asta. Ai nevoie de odihnã, liniºte, detaºare de iureºul cotidian ºi introspecþie. O
reevaluarea a situaþiei în care te afli ºi a relaþiilor
în care eºti implicat este binevenitã. Priveºte
obiectiv ºi cu inima deschisã la tot ce se petrece
în jurul tãu ºi traseazã un plan de îmbunãtãþiri
pe termen lung.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Sãptãmâna poate aduce surprize în relaþiile cu
prietenii ºi cu persoanele care te susþin în plan
profesional. Aflarea unor demersuri fãcute de
aceste persoane undeva, cândva te vor conduce spre luarea unor decizii importante. Este
bine sã renunþi rapid la cei care stau în preajma
ta, doar pentru scopurile lor personale.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Este nevoie sã acorzi atenþie segmentului
profesional, în mod special relaþiilor cu ºefii.
Sunt posibile discuþii aprinse, retragerea unor
responsabilitãþi sau a unor funcþii de conducere,
pe scurt, rãsturnãri de situaþie greu de estimat
la locul de muncã. Imaginea ta în ochii celorlalþi
se va modifica, depinzând numai de tine sã o
îmbunãtãþeºti sau sã o laºi de izbeliºte.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Se pare cã în prima parte a sãptãmânii eºti mai
mult pe drumuri, fie într-o cãlãtorie de agrement, fie eºti nevoit sã rezolvi chestiuni personale sau profesionale în locaþii diferite. Se
recomandã prudenþã la drum în ziua de 27
Martie, pentru cã sunt posibile neplãceri. Fii
rãbdãtor cu ceilalþi ºi evitã conflictele!
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Accentul sãptãmânii este pe segmentul financiar,
în speþã pe banii ºi bunurile comune cu alþii. Se
întrezãresc cheltuieli neaºteptate, destul de mari
ºi unele care pur ºi simplu le plãteºti, dar nu
înþelegi de ce tu ºi pânã la urmã pentru ce.
Datoritã partenerului de viaþã, unor rude sau
colaboratorilor sunt posibile rãsturnãri de
situaþii financiare greu de estimat.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
O sãptãmânã interesantã în plan partenerial.
Sunt posibile rãsturnãri de situaþie în relaþia
matrimonialã, dar ºi în cele de afaceri sau de
colaborare. Fii prudent ºi evitã escaladarea conflictelor, întruct existã detalii ascunse ale acestor
relaþii pe care nu ai cum sã le desluºeºti acum.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Se întrezãreºte multã activitate la locul de muncã.
Responsabilitãþi noi, schimbãri în regimul muncii, relaþii colegiale disonante ºi multã incertitudine. Este bine sã te ocupi numai de îndatoririle
tale. Provocãrile pot fi mari ºi pãguboase, deci
nu rãspunde la ele sub nicio formã.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Segmentul amoros îþi dã bãtãi de cap, pentru cã
sunt ºanse sã revinã din trecut relaþii mai mult
sau mai puþin plãcute. Amestecul dulce-amar
este frecvent ºi dificil de gestionat, însã dacã ai
sã fii ferm în deciziile tale ºi realist vei depãºi
totul cu bine. Nu te baza pe cei dragi, întrucât au
alte treburi de fãcut ºi nu îþi pot oferi atenþie,
afecþiune sau gesturi tandre.
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CONVOCATOR

Preºedintele „Obºtei Moºnenilor Starchiojdeni ºi
Batrâneni “ ºi Consiliul Director convoacã Adunarea
Generalã Ordinarã a membrilor Obºtei Moºnenilor
Starchiojdeni ºi Batrâneni, pentru data de 19.04.2018,
ora 10.00, care se va þine în comuna Starchiojd, sat
Starchiojd nr. l, judeþul Prahova, având urmãtoarea ordine
de zi ;
Se propune:
1 . Aprobarea de cãtre Adunarea Generalã a
Bilanþului Contabil, Contului de Profit ºi Pierdere
pentru anul 2017.
2 . Validarea / aprobarea construirii unui depozit ºi
a unui sediu administrativ în comuna
Bãtrâni, sat Bãtrâni, judeþ Prahova, Tarla 46 A 3004/20.
Menþionãm ca proiectul “CONSTRUIRE HALÃ
DEPO
ZIT (P
AR
TER), CLÃDIRE ADMINIS
TRA
TIV
Ã
DEPOZIT
(PAR
ARTER),
ADMINISTRA
TRATIV
TIVÃ
(P
AR
TER), ZID DE SPRIJIN” împreunã cu toatã
(PAR
ARTER),
documentaþia (DTAC arhitectura si rezistenta, instalaþii
electrice, instalaþii sanitare) aferente obþinerii Certificatului
de Urbanism si a Autorizaþiei de Construire au fost predate, in doua exemplare originale, Preºedintelui si
Administratorului Asociaþiei Obºtea Moºnenilor Starchiojdeni si Batraneni. Etapele obþinerii Autorizaþiei de Construire sunt urmãtoarele ;
actualizarea terenului care face obiectul construcþiei;
stabilirea categoriei de folosinþã a terenului;
depunerea documentaþiei pentru obþinerea
Certificatului de Urbanism ;
obþinerea avizelor solicitate prin Certificatul de
Urbanism ;
depunerea documentaþiei pentru obþinerea

autorizaþiei de construire;
De toata documentaþia menþionata la etapele obþi-nerii
Autorizaþiei de Construire se va ocupa dl. Sãndulescu
Constantin.
3 . Validarea / aprobarea unui volum de 290 mc lemn
foc pentru anul 2018 si a unui volum de 151,83 mc lemn
foc pentru anul 2017 membrilor Consiliului Director angajaþi
si / sau colaboratori conform art. 27 din Statutul Obstei,
dupã cum urmeazã ;
151,83 mc restanta 2017 conform tabelului nominal
ataºat prezentei;
90 mc aferent anului 2018 pentru 9 membrii din
Consiliul Director;
50 mc aferent anului 2018 pentru 5 salariaþi ai
Obstei;
30 mc aferent anului 2018 pentru 3 colaboratori
cu contract prestãri servicii;
80 mc aferent anului 2018 pentru angajaþii Ocolului
Silvic Ever Green ;
10 mc aferent anului 2018 pentru membrul de
onoare al Obstei.
30 mc aferent anului 2018 pentru cei 3 cenzori ai
Obstei ;
4 . Validarea/aprobarea acordãrii drepturilor bãneºti
pentru perioada anterioara anului 2018 cãtre membrii
descendenþi ai Aociatiei Obºtea Moºnenilor Starchiojdeni si
Batraneni. Persoanele/ moºtenitorii membrilor Obstei care
nu ridica drepturile bãneºti in anul 2018 vor pierde dreptul
de a ridica din urma.
5 . Conform Tabelului Nominal cu foºtii membri APIT
care au desfãºurat acþiuni si activitãþi de calomniere si
distrugere a Obstei Moºnenilor Starchiojdeni si Batraneni,

precum a membrilor Obstei, se propune sa fie excluºi din
Obºte. Obºtea va demara acþiune in instanþã împotriva
membrilor menþionaþi in Tabelul Nominal, pentru
calomnie.
6 . Repozitionarea suprafeþei de 286 ha din UP VI
Crasna la solicitarea Primãriei Siriu, împuternicirea
preºedintelui Ciobanu Aurelian ºi administrator. Sãndulescu
Constantin pentru semnarea documentelor necesare pentru lucrarea de repozitionare;
7. Reziliere contractului privind constituirea unui drept
de superficie autentificat la nr. 4397/26.08.2015 si a
actului adiþional autentificat la nr. 3192/28.06.2016 si
încheierea altui contract privind constituirea unui drept de
superficie in UP III Basca ua 74 Ad,A,B,C si 75 A,B;C cu o
redeventa de 20 dolari inclusiv TVA / ha / an ;
8 . Validarea/aprobarea unui volum suplimentar fata
de cel menþionat in hotãrârea nr. 3/30.12.2017 si nr. 1/
03.02.2018, de 80 mc aferent anului 2017 pentru angajaþii Ocolului Silvic Ever Green ;
9 . Membrii Consiliului Director al Obstei Moºnenilor
Starchiojdeni si Batraneni care nu sunt prezenþi la ºedinþele
Consiliului Director, Adunãri Generale Ordinare si
Extraordinare nu vor mai fi renumerati pentru lunile care
sunt absenþi, decât in cazuri excepþionale (îmbolnãvire medical);
La adunare pot participa toþi membri, personal sau
prin imputernicit, conform dispoziþiilor statutare. In cazul in
care nu se vor indeplini condiþiile legale privind cvorumul si
valabilitatea delibararilor, Adunarea Generala Ordinara a
membrilor Obstei Moºnenilor Starchiojdeni si Batraneni,
se va tine in data de 20.04.201$, la aceeaºi ora, adresa
si având aceeaºi ordine de zi.

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

Meseria

Nr.
locuri

Studii

7
2
1
2
10
10
1
1
2
1
2
3
5
3
1
10
10
20
2
8
1
1
1
2
5
2
1
2
1
5
1
1
3
3
4
3
3
3
1
1
2
3
2
1
3
1
4
3
2
4
1
5
7
1
5
1
1
5
2
1
1

8 cls, atestat
medii
medii
scoala general
8 cls
medii
superioare
sup. ec.
medii
sc. profesionala
medii
medii
medii
10 cls
medii
min 8 cls
medii
medii
8 cls
medii
medii
sup. ec.
medii
8 cls
medii
medii
superioare
12cls
superioare
medii
10 cls
medii
medii/sup
calificare
calificare
medii
medii
superioare
superioare
medii
superioare
10 cls
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
medii
medii
medii
calificare
medii
calificare
medii
sc. profesionala
10 cls

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

Agent de securitate
Agent de securitate si interventie
Agent de vanzari
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent transport
Analist conturi
Barman
Bucatar
Bucatar
Bufetier
Calcator textile
Casier
Cazangiu tevar
Confectioner articole din textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Contabil
Contabil
Contabil sef
Controlor calitate in confectii textile
Controlor calitate in confectii textile
Croitor
Designer pagini web
Dispecer
Dispecer autocamioane
Dispecer centru de alarma
Economist
Editor - tehnoredactor
Electrician
Electrician
Electrician/ electromecanic
Fierar betonist
Frezor/strungar carusel/operator CN
Frizer
Gestionar depozit
Grafician calculator
Inginer c-tii civile, ind si agricole
Inginer electromecanic
Inginer energetic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer petrolist
Inginer proces
Inginer profil electric
Inginer tehnolog
Inspector resurse umane
Instalator
Instalator apa canal
Izolator termic
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial

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

per ned
per det 1 an
per det
per ned
per ned
per ned
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 det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det/ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det/ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned

Nr.
crt.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Meseria
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator gestionar
Lucrator pentru salubrizare
Lucrator pentru salubrizare
Maistru confectii metalice/tevar
Mecanic auto
Mecanic intretinere masini de cusut ind.
Mecanic utilaj
Mecanic utilaj
Modelier confectii
Muncitor in constructii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - manipulant
Muncitor necalificat (ingrijitor animale)
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Operator calculator
Operator control nedistructiv
Operator masini de debitat
Operator paste fainoase
Pregatitor lansator confectii
Proiectant instalatii
Receptioner marfa
Schelar
Secretar
Secretar asistent director
Secretara
Secretara prelucrare date
Sef linie conf textile
Sef santier
Sofer autocamioane
Sofer autocamion
Sofer livrator
Sofer tir
Spanuitor confectii
Spanuitor confectii
Sudor
Sudor
Sudor argon
Sudor electric
Taxator
Tehnician (inginer) devizier
Tehnician calculatoare
Tehnician devizier
Tinichigiu
Topometrist
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial

Nr.
locuri
5
5
5
1
1
50
1
3
2
3
4
2
5
2
2
5
5
1
1
8
1
10
10
6
10
2
1
1
3
1
2
1
1
10
1
1
1
2
1
2
1
5
1
2
1
2
4
5
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
6
1
1

Studii
10 cls
medii
10 cls
medii
medii
medii
min 10 cls
10 cls
medii
medii
de specialit.
medii
medii
8 cls
8 cls
8 cls
medii
min 8 cls
medii
medii/ sup
experienta
calificare
medii
10 cls
8 cls
medii
min 10 cls
liceu
medii
medii
medii
liceu
medii
10 cls
10 cls
medii
calificare
medii
medii
medii/sup
superioare
medii
medii
medii
10 cls
medii
medii
experienta
experienta

Vechime
5 ani
2 ani
0
5 ani
1 an
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
5 ani
5 ani
1 an
3 ani
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
3 ani
10 ani
2 ani
-

Tip contract
per ned
per det /ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det 1 an
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det/ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det/ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned

diverse
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Bucuria Învierii Domnului
eveniment local petrecut o singurã datã!
învierea Domnului ºi Mântuitorului nostru lisus Hristos este un fapt real cu virtuþi
veºnice, pentru cã este veºnica, ea
depãºind ºi timpul ºi spaþiul!
De veºnicia ei noi ne legãm cu toate
puterile acelea care alcãtuiesc ceea ce
este veºnic în om. Astfel, Învierea Dom-

nului a învins moartea ºi a deschis porþile
împãrãþiei Cerurilor, ne-a deschis nouã
tuturor perspectiva veºniciei. De aceea
moartea nu-i înspãimânta pe creºtinii
adevãraþi. Grija lor cea mare este ca
moartea sã nu-i gãseascã nepregãtiþi ºi
nevrednici de împãrãþia de Sus, împãrãþia Cerurilor.
Pentru cei vechi, Pastele însemna
„trecere” ºi anume trecerea de la robie
la libertate. Era un simbol foarte puternic
care le amintea de datoria categoricã
de a-i respecta toatã istoria lor.
Pentru noi ºi pentru Sfânta noastrã
Biserica, Sfintele Paºti înseamnã praznicul de eliberare din stãpânirea celui
rãu ºi supunerea la rânduielile Þâþului
Ceresc. Cãci aceasta este singurã ºi

ANECDOTE:

NSoþia cãtre soþ:
- Avem o problemã cu maºina. Are apã în carburator.
- Dar tu nu ºtii nici mãcar care este carburatorul.
Unde-i maºina?
- În piscinã.
N Un tip aflat într-un taxi îl bate pe umãr pe ºofer, ca
sã-l întrebe ceva. ªoferul urlã disperat, pierde controlul
maºinii, de-abia reuºeºte sã evite un accident ºi strigã:
- Sã nu mai faceþi asta niciodatã! M-aþi speriat de
moarte!
- De ce vã speriaþi aºa tare? Pentru o atingere pe

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Pete de luminã
Luminã (pop.)
Luminã micã!

deplinã libertate, fiindcã liber cu adevãrat este numai acela care se supune
voii lui Dumnezeu. ªi pentru Sfânta noastrã Biserica, Sfintele Paºti, reprezintã cu
adevãrat o mare trecere realã din moarte la viaþã ºi de la Pãmânt la Cer. Pentru
aceastã trecere, noi trebuie sã fim gata
oricând.
Învierea Domnului este garanþia învierii noastre, cãci El pentru
noi ºi pentru a noastrã mântuire a
îndurat torturile rãstignirii pe Crucea
Golgotei ºi a înfruntat moartea.
Crucea lui este cu adevãrat o culme a durerii aºa cum pentru cei
ce-l rãstignesc este o culme a cruzimii. Este cea mai înaltã culme a
cruzimii din lumea întreagã, de pe
care se zãresc cel mai adânc valurile însângerate ale lumii. Numai
din vârful ei se poate vedea Cerul
cu Mila lui ºi cu tainele dumnezeieºti ale mântuirii noastre. Numai
convinºi de acest adevãr sfânt
aflãm cu adevãrat rostul vieþii noastre ºi al morþii, al Învierii ºi al sclaviei.
Abia atunci aflãm cu adevãrat cum suntem, de unde venim ºi spre ce liman ne
îndreptam paºii cu adevãrat. Prin Mântuitorul Hristos cel înviat ne întoarcem
iarãºi la Bunul Dumnezeu, dupã un mic
popas pe pãmânt. începe pentru noi, o
lume nouã, o viaþã nouã numai dacã
suntem convinºi de adevãrul Sfintei
învieri. Hristos cel Înviat este Cel ce
guverneazã lumea ºi ne conduce pe noi
pe toþi spre zãrile împãrãþiei Cerurilor.
Tutu-ror un cãlduros salut pascal „Hristos
a înviat” ºi urarea din suflet de a petrece
Sfintele Paºti cu pace, bucurie, sãnãtate,
belºug în casã ºi binecuvântare în veci
de veci.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

umãr!?
- Azi este prima mea zi cã ºofer de taxi. În ultimii
25 de ani am fost ºofer pe o maºinã de pompe
funebre...
N Un american, un neamþ ºi un roman, se
ciocnesc cu maºinile într-o intersecþie.
Americanu’: - Vai Fordul meu, economiile mele
de 3 luni s-au dus pe apa sâmbetei...
Neamtu’: - Vai Mercedesu’ meu, economiile mele
de 6 luni s-au dus pe apa sâmbetei...
Romanu’: - Vai Dacia mea, economiile mele deo viaþã s-au dus pe apa sâmbetei...
Ceilalþi doi: - Dar cine naiba te-a pus sã-þi cumperi
o maºinã aºa scumpã !

Veniþi de luaþi Luminã!
Luminos
Distins

Sursã de luminã
A vedea lumina zilei

La lumina mare

Sãtean
Luminã cu efect
termic redus
În luminã!
Lumina ochiului
Cinstitã
Ciolan

Carie!
La Paºti!
Existã ºi unul
fluorescent
De la Soare-Rãsare
A efectua o sudurã
electricã

Elegantã
Câmpie
Becuri medii!

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Un Boieng Dreamliner a realizat zborul
record între Australia ºi Marea Britanie

Primul zbor fãrã escalã din Australia cãtre Marea Britanie a avut loc sâmbãtã,
27 mrtie, faimoasa „Kangaroo Route” fiind scurtatã la 17 ore. Cãlãtoria de 14.498
de kilometri din Perth cãtre Londra este a treia cea mai lungã rutã de zbor cu pasageri din lume. Conform Phys, este
primul serviciu care conecteazã
cele douã continente direct. Anterior acestui zbor, cãlãtoria
dintre Marea Britanie cu avionul
dura mai bine de o zi.
Zborul a fost realizat la bordul unui Boeing Dreamliner, cãpitanul fiind Lisa Norman. Directorul executiv al Qantas, Alan Joyce, a declarat în urmã cu un an cã astfel de zboruri vor fi „ultima
frontierã a aviaþiei la nivel global...antidotul tiraniei distanþei ºi o revoluþie a cãlãtoriilor
aeriene din Australia”. În timpul cursei, unii pasageri au purtat dispozitive speciale
pentru monitorizare pentru ca oameni de ºtiinþã din cadrul Universitãþii din Sydney
sã adune informaþii privind tiparul activitãþii, starea mentalã, problemele privind
hrana ºi hidratarea pe parcursul zborului îndelungat.

Modul în care
Facebook ºtie totul
despre tine!

Probabil aþi auzit teoria conspiraþiei:
„Facebook îþi ascultã microfonul ca sã
ºtie ce reclame sã-þi punã în newsfeed”.
Adevãrul este cã nu are nevoie de asta,
explicã The Wall Street Journal.
„Facebook nu foloseºte microfonul telefonului pentru a pune anumite
reclame sau pentru a-þi influenþa newsfeed-ul în vreun fel”, a spus compania
cãtre reporterul de la WSJ.
Alþi experþi, inclusiv foºti angajaþi ai
Facebook au spus cã nu sunt mijloace
nici tehnice ºi nici legale ca acest lucru
sã fie adevãrat.
Aºadar, de ce pare cã Facebook ºi
cei care fac reclamele sunt în aceeaºi
camerã cu tine? Pentru cã acesta a devenit atât de bun în a urmãri comportamentul utilizatorului din mediul online,
pânã ºi pe cel din lumea realã, încât
pare ca ascultã.
De exemplu, dacã foloseºti un card

Raci!

1) A-G
2) OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. S-A-SV
2. UMANITAR
ANI-AL
4. ORÃTANIE;
5. ASANA-V;
6. UNT-C-MA-; 7. DATATÃ; 8. SISO-IRI; 9. TIRANIC; 10. FAAA-AAA.

Sursa: descopera.ro

INGREDIENTE
500 g or
gane de miel, 6 ouã, 5 boabe piper
oaie de daf
in,
organe
piper,, 1 ffoaie
dafin,
2 legãturi ceapã verde, 2 morcovi fierþi, 2 gogoºari în oþet,
2 ouã ffier
ier
ud, 1 legãturã pãtr
un
jel vver
er
de, ienibahar
iertte, 1 ou cr
crud,
pãtrun
unjel
erde,
ienibahar,,
oregano, sare, piper mãcinat, 500 g aluat de foietaj congelat.
MOD DE PREPARARE
1. Organele bine spãlate se pun la fiert în apã rece împreunã cu câteva boabe de
piper ºi o foaie de dafin timp de 35-40 minute. Separat, se pun la fiert în apã cu sare
morcovii curãþaþi, iar în alt vas, cele douã ouã.
2. Dupã ce au fiert mãruntaiele, se lasã sã se rãceascã, apoi se dau prin robot sau se toacã
mãrunt (dupã preferinþele fiecãruia).
3. Într-un bol, se pun carnea tocatã, pãtrunjelul, ceapã verde tocatã, morcovii ºi gogoºarii tãiaþi
mãrunt ºi se amestecã bine. Se adaugã ouãle bãtute bine, ienibaharul zdrobit, oregano, sare, piper ºi
se omogenizeazã foarte bine.
4. Aluatul de foietaj decongelat în
prealabil se desfãºoarã pe masa de lucru
tapetatã cu fãinã, apoi se transferã în tava
unsã ºi tapetatã cu puþinã fãinã. Deasupra
se toarnã jumãtate din compoziþia de drob,
se pun cele douã ouã fierte ºi se toarnã
restul amestecului de carne.
5. Compoziþia se acoperã cu aluatul
de foietaj, se unge cu ou ºi se dã tava la
cuptorul preîncãlzit, timp de 30 de minute,
la foc mic. Odatã copt, se scoate drobul
din cuptor ºi se lasã la rãcit în formã. Când
e complet rece, se scoate din tavã, se feliazã ºi se serveºte la masã.

Licãriri,
pâlpâiri

Negaþie
Mai jos!

Sursa: descopera.ro

de loialitate la un magazin, istoricul cumpãrãturilor înregistrat poate fi folosit pentru a ºti Facebook ce reclame sã-þi punã
în newsfeed. Un colector de date adunã
acestea de la magazine. Producãtorii
cumpãrã aceste date ºi le folosesc pentru a corela datele vânzãrilor cu conturile
de Facebook.
Istoricul locaþiilor este stocat de
Facebook ºi alte companii prin diferite
metode: adrese IP, reþele wi-fi. Sã presupunem cã o companie care produce
medicamente împotriva rãcelii targeteazã o zonã unde aceastã afecþiune
este frecventã, astfel prin locaþie poate
ºti cãror utilizatori sã le recomande Facebook medicamentul împotriva rãcelii.
Facebook are un produs care se
numeºte Pixel. Pixel aratã dacã reclama
unei companii a ajuns la persoanele
potrivite, folosind sute de mii de site-uri
ºi aplicaþii care colecteazã datele de navigare. Facebook foloseºte aceastã informaþie ºi tot ce ºtie în din contul utilizatorului pentru a alege ce reclame îþi pune
în newsfeed.
Aceste reclame pot fi totuºi limitate
din setãrile aplicaþiei.

Drob în foietaj

Raitã
Filamentul becului
Prinse în mufe!
În flãcãri

A rãspândi luminã
Luminã slabã

REÞETA sãptãmânii

Acesta este salutul nostru sfanþ ºi
sfinþit de veacuri cu care noi, creºtinii ne
întâmpinam de Sfintele Paºti, cu inimile
pline de cea mai înaltã bucurie cunoscutã în lumea întreagã: Bucuria învierii
Domnului, care se înalta ca o infinitã coloana de lumina între douã lumi: lumea
vieþii ºi lumea morþii. Adevãrat a
înviat! ªi negurile morþii s-au risipit.
Este cu adevãrat certitudinea ºi
mãrturia corespunzãtoare adevãrului Sfintei învieri!
Fiorul ce a strãbãtut lumea
acum douã mii de ani, care a cutremurat ºi pietrele ºi inimile de
piatra s-a extins pe faþa pãmântului de la o margine la cealaltã a
lumii. S-a întâmplat atunci cel mai
mare ºi mai extraordinar eveniment din istorie. Mântuitorul
nostru lisus Hristos cel rãstignit ºi
îngropat, din mormânt s-a înãlþat
la cer, de unde venise.
Numai El a venit din cer ºi nea spus cã este acolo ºi tot numai
El a înviat din morþi, a biruit moartea ºi sa înãlþat întru slava ca sã ne deschidã
nouã calea spre împãrãþia Cerurilor. Prin
moartea ºi prin învierea Sa, Domnul ºi
Mântuitorul nostru lisus Hristos a adus
în lumea întreagã un aluat ceresc, care
a dospit toatã framantura istoriei ºi a
amestecat cu germenii nemuririi, toate
speranþele lumii. Toate generaþiile creºtine au rãspuns în unanimitate ca Domnul lisus Hristos a înviat cu adevãrat ºi
au întãrit mãrturia lor adesea cu sânge
de martiri. De aceea ºi rãspunsul nostru
nu este doar un ecou îndepãrtat, ci este
viu, înrãdãcinat în viaþa noastrã de aici ºi
de dincolo, este un adevãr mai tare decât
moartea. învierea Domnului nu este un
fapt divers ºi nimic mai mult, nu este un
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Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699

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

sport
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Judoka Diana Marcu
ºi Andrei Pîrloga au devenit
campioni naþionali la „U21"

Sala Sporturilor din Focºani a gãzduit, în perioada 2931 mai a.c., Finalele Campiona-

telor Naþionale de judo rezervate juniorilor „U21", la care au
participat 280 de sportivi de la
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Petrolul a stins „Flacãra” la Moreni
CSM Flacãra Moreni – Petrolul Ploieºti 0-2 (0-2)

cel puþin 60 de cluburi din
þarã. Printre participanþi s-au
aflat ºi judoka de la CSM-CFRCSª Ploieºti, ei reuºind o serie
de rezultate remarcabile: douã titluri de campioni naþionali,
douã medalii de bronz ºi alte
ºase locuri V.
Campioni naþionali la
„U21" au devenit Diana Marcu,
la categoria de greutate „-70
kg” ºi Andrei Pîrloga, la categoria de greutate „-81 kg”. Pe ultima treaptã a podiumului au
urcat Cãtãlina ªchiopu (-52 kg)

ºi Andrei Baicu (-100 kg), iar
locul V le-a revenit lui Vladimir
Grãdinaru (-55 kg), Antonio
Minigote (-60 kg), Paul Onofrei
(-66 kg), Claudiu Dinu (-90 kg),
Codruþa Lungu (-52 kg) ºi
Denisa Cristea (-52 kg).
Sportivii de la CSM-CFRCSª Ploieºti sunt antrenaþi de
Gheorghe Savu (coordonator),
Mihai Trandafirescu ºi Doru
Munteanu.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Stadion: Moreni. Spectatori: 1000. Au marcat: Arnãutu (’18),
Ciocâlteu (’20).
FLACÃRA: Curchi – Parghel, Costache, Matei, Cernea (70
Neguþ) – Plãcintã, Neacºu (79 Roscioagã), Tocan, Negrea –
Drãgan, Neguþ. Antrenor: Gabriel Paraschiv.
PETROLUL: Bolboaºã – Antoche, Ichim, Olaru – Lambru
(70 Ticu), Chindriº, Cl. Tudor (cpt.) (15 Andor), Velisar – Ciocâlteu,
Arnãutu (63 N. Popescu), Pãun (70 Catanã). Antrenor: Romulus
Ciobanu.
Cartonaºe galbene: E. Matei (45+2), Parghel (55), Plãcintã
(82) / Antoche (56).
Cartonaºe roºii: Plãcintã (88), Drãgan (88).
Au arbitrat: Dragoº Istrate (Bucureºti), Marius Badea (Rm.
Vâlcea), Alexandru Mihãilã (Rm. Vâlcea).
Observatori FRF: Ioan Filip (Slatina) ºi Andrei Simion
(Bucureºti).
Petrolul a câºtigat ºi la Moreni, impunându-se dupã primele 20
de minute ºi controlând jocul pânã la încheierea partidei.
Cele douã goluri ale Petrolului au fost trase la indigo.
Pãun a fost cel ce a centrat excelent ºi Arnãutu (18) ºi Ciocâlteu
(20) au marcat prin acelaºi procedeu, loviturã de cap, din 6 metri.
Pânã la sfârºitul meciului, Lambru, Catanã ºi Ciocâlteu puteau
sã mãreascã ecartul faþã de echipa gazdã, dar n-a fost sã fie!
Astfel, a rãmas 2-0, scor ce aduce alte trei puncte în clasament.
Un lucru pozitiv a fost acela cã la acest joc am vãzut douã galerii, cea
gazdã ºi cea a „lupilor galbeni”, care au susþinut în mod sportiv cele
douã formaþii.
Ionuþ Mitoiu

ªtafeta 4 x 200 m fete, medalie de bronz la
Micuþii atleþi de la CSS Ploieºti,
Campionatele Naþionale pentru “copii I”
patru titluri de campioni ai României
Vineri, 30 martie a.c., în sala
de atletism din cadrul Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din
Bucureºti, s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional pentru
micuþii atleþi de la categoria “copii
I”, concursul aducând la start cel
puþin 400 de sportivi din toatã
þara.
Atleþii de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria Andrei
ºi Florin Andrei, au reuºit, cu ºtafeta 4 x 200 m. fete, sã intre în
posesia medaliei de bronz (timpul - 1.49.15 secunde). Stafeta
medaliatã le-a avut în componenþã pe Adina Moldoveanu,

Laura Manolescu, Lorena Gherman, Rossana Ristulescu. La
aceastã probã au participat 15
echipe, formaþia ploieºteanã
fiind devansatã de echipa campioanã CSS Bacãu, cu 1 secundã ºi 58 de zecimi ºi de CSS 3
Steaua Bucureºti, cu 29 de
zecimi. În imediata apropiere a
podiumului s-a mai aflat ºi
echipa de ºtafetã 4 x 200 m
bãieþi, care a ocupat locul IV, în
componenþa Andrei Blãnaru,
Gabriel Boboc, Rãzvan Anton,
Teodor Marin.
Mihail Marinescu

CSM Ploieºti

Echipa femininã de
minihandbal s-a calificat
la Turneul semifinal

Atleþii de la CSS Ploieºti,
pregãtiþi de profesorii Maria Andrei
ºi Florin Andrei, au avut evoluþii excelente ºi la Finala Campionatului
Naþional pentru copii categoria II ºi
III, care a avut loc sâmbãtã, 31
martie, în Sala de Atletism din cadrul Complexului Sportiv Lia Manoliu din Bucureºti.
Atleþii de la CSS Ploieºti au
reuºit sã intre în posesia a 4 medalii
de aur, o medalie de argint ºi o medalie de bronz. Primul titlu de Campioanã a României l-a obþinut echipa de ºtafetã 4 x 100 metri bãieþi,
de la categoria copii 2, în componenþa Teodor Datcu, Luca Moisoiu,
David Radu, Andrei Zincã, unde, cu
timpul de 58.26 secunde, a intrat
în posesia medaliilor de aur.
Celelalte medalii au fost obþi-

nute la categoria copii 3. Rebeca
Toader a obþinut titlul de Campioanã
a României în proba de 200 metri
cu timpul de 32.23 secunde, rezultat care a surclasat ºi categoria
bãieþilor de la aceeaºi probã. Celelalte douã titluri naþionale au fost
obþinute de ºtafeta 4 x 50 metri
fete, în componenþa Delia Blãnaru,
Rebeca Prunoiu, Sara Prunoiu, Rebeca Toader , cu timpul de 33.09
secunde, respectiv de ºtafeta 4 x
50 metri bãieþi, în componenþa Cristian Creangã, Denis Simion, ªtefan
Moisoiu, Ayan Gudi cu timpul de
32.98 secunde. Medalia de argint
a fost obþinutã de Sara Prunoiu în
proba de 50 metri (8.07 secunde),
iar medalia de bronz a fost obþinutã
de Ayan Gudi, tot în proba de 50 m.
(8.03 secunde).
M. M.

Echipele de minihandbal
ale CSM Ploieºti au participat, în
weekend-ul trecut, la Turneele pe
Euroregiune, cu menþiunea cã
doar fetele pregãtite de Geta
Opincariu au reuºit sã se califice
pentru Faza semifinalã.
Ele au fost prezente, sâmbãtã ºi duminicã, la turneul de la
Plopeni, unde au ocupat locul al
2-lea din 8 echipe ºi au obþinut,
astfel, calificarea pentru Faza
semifinalã. Elevele Getei Opincariu au câºtigat cele trei confruntãri din grupa de 4 în care au fost
repartizate, astfel: 34-13 cu
Liceul Tehnic Topoloveni, 36-21
cu CS Breaza ºi 34-23 cu CSM
Unirea Slobozia.
În finala turneului, cu cealaltã câºtigãtoare de grupã, CSO
Activ Plopeni, fetele noastre au
pierdut cu 19-26. Pentru Faza
semifinalã s-au calificat primele
patru clasate în competiþia de la
Plopeni: CSO Activ Plopeni, CSM
Ploieºti, CS Breaza ºi Academia
Jr. Ploieºti.
Geta Opincariu a folosit în

turneu urmãtorul lot de jucãtoare: Federica Cernat, Daria Stan,
ªtefania Ghiþã, Alexia Niþã, Bianca Pîrvulescu, Andreea Popescu,
Daria Comendant, Delia Roºu,
Maria Ioniþã, Casiana Bãcanu,
Daria Dinu, Andreea Stoica, Alexia Bica, Sara Stroe, Beatrice
Cãldãrariu ºi Karina ªtefan.
În schimb, bãieþii pregãtiþi de
Ramona ªtefan au pierdut cele
trei confruntãri susþinute în grupa
gãzduitã, vineri ºi sâmbãtã, tot

de sala din Plopeni, ºi au ratat
ºansa de a merge la Turneul final.
Mai mici de vârstã decât adversarii lor, bãieþii noºtri au cedat cu
17-18 în disputa cu CSO Mizil, cu
12-19 în faþa CSª Alexandria ºi
cu 12-45 în meciul cu CSª Tîrgoviºte.
Efectivul pe care mizeazã
Ramona ªtefan la minihandbal
este format din: Teodor Enache,

Andrei Pop, Alexandru Popescu,
Gabriel Roºu, ªtefan Iliescu,
Ionuþ Rãducanu, ªtefan Anastasiu, Dragoº Nicolae, Alexandru
Duþu, Fabian Antãu, Cristian
Romee, Cãtãlin Milea, Cristian
Duþã, Rareº Bucur, Alvaro Ciobanu, David Neagu ºi Alexandru
Costache.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro
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