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Absolvenþii din anul 2018
trebuie sã cunoascã
aceste informaþii!

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Prahova
reaminteºte absolvenþilor cã, pentru
a beneficia de prevederile Legii nr.

Amãnunte în pagina 3

76/2002 privind sistemul asigurãilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, trebuie sã se
înregistreze la agenþiile judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã din
raza de domiciliu sau reºedinþã, ori
la alþi furnizori de servicii specializate

Un tânãr din comuna
ªotrile este acuzat cã
ºi-a violat nepotul
în vârstã de doi ani

Amãnunte în
pagina 2

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

pentru stimularea ocupãrii forþei de
muncã, în termen de 60 de zile de la
data absolvirii, ca persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã.
Documentele necesare înregistrãrii în baza de
date ca persoane aflate în
cãutarea unui loc de muncã: copie ºi original C.I./B.I.;
copie ºi original act studii
sau adeverinþa absolvire;
adeverinþa medicalã (cu
menþiunea apt muncã sau
eventuale restricii medicale); cerere înregistrare
(anexa 8 de la sediul agenþiei).
Ca urmare a înregistrãrii, absolvenþii beneficiazã de: informare ºi
consiliere profesionalã - ansamblu de
servicii care are ca scop evaluarea ºi
autoevaluarea personalitãþii în vederea
orientãrii profesionale, instruirea în
metode ºi tehnici de cãutare a unui
(continuare în pagina 2)

Dispariþia misterioasã a unei tinere din
Proviþa de Jos a pus pe jar autoritãþile

O câmpineancã în vârstã de 36 de ani a
pus pe jar familia ºi autoritãþile dupã ce a dispãrut fãrã urmã de la serviciu. Dispariþia ei a fost
semnalatã la Poliþie chiar de cãtre soþul sãu,
iar sora femeii a cerut ajutorul oamenilor printrun comunicat postat pe reþelele de socializare.
Georgiana Eftimie a fost vãzutã ultima datã
în ziua de 24 aprilie când a mers la serviciu.
Lucra ca îngrijitoare la un cãminul de bãtrâni
”Casa bunicilor” din Câmpina. Potrivit informaþiilor oferite de sora ei, Georgiana ar fi plecat
de la serviciu înainte sã i se termine tura ºi de
atunci nimeni nu a mai vãzut-o. Nu mai rãspunde la telefon nici unui membru al familiei ºi
nici nu a lãsat vreun mesaj.

Admitere liceu 2018
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I s-a furat
telefonul,
dar nu a depus
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Într-un mesaj postat pe Facebook, sora
femeii dispãrute susþine cã a vorbit cu reprezentanþii cãminului de bãtrâni unde era angajatã sora ei, dar informaþiile primite de acolo
nu au ajutat-o cu nimic. ”Cãutând-o acolo am
fost rãsplãtiþi cu vorbe urâte ºi cu propunerea
de a o cãuta. Nu e normal ca nimeni, timp de
douã sãptãmâni, sã nu ºtie nimic de ea”, a
scris sora dispãrutei într-un mesaj postat pe
Facebook. Poliþia a confirmat cã Georgiana
Eftimie a fost declaratã dispãrutã ºi cã femeia
este cãutatã. Ea nu are antecedente penale
ºi, potrivit cunoscuþilor, nici motive pentru ca
sã disparã fãrã urmã de la domiciliu.
Dupã douã sãptãmâni de cãutãri atât ale

28 de strãini care
desfãºurau activitãþi
lucrative fãrã forme legale,
depistaþi în Prahova
Pag.3

rudelor, cât ºi ale autoritãþilor, Georgiana a
fost depistatã într-o þarã arabã, potrivit unor
surse apropiate de anchetã. Femeia a
anunþat prin intermediul unei rude cã este
bine ºi cã a decis sã plece din þarã de
bunãvoie. Deºi are doi copii minori, un bãiat
în vârstã de 17 ani ºi un altul de 7 ani,
Georgiana a decis sã-ºi refacã viaþa departe
.)
de România. (D.F
(D.F.)

Locuri de
Programe TV
muncã vacante 16 - 20 MAI
2018
la A.J.O.F.M.
Prahova
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Clienþii bãncilor care sunt nemulþumiþi de creºterea comisioanelor
sau adãugarea unora noi, ajutaþi gratuit de CSALB

Consumatorii nemulþumiþi atunci când bãncile sau IFNurile majoreazã un comision sau adaugã unul nou se pot adresa
Centrului de Soluþionare Alternativã a Litigiilor din domeniul
Bancar (CSALB), procedura de soluþionare fiind gratuitã, nu
dureazã mult timp, iar paºii sunt simpli. “Pentru orice probleme
care rezultã dintr-un contract încheiat cu o bancã sau un IFN,
instituþie emitentã de monedã electronicã. La baza oricãrei
relaþii între un consumator ºi o instituþie financiarã, o bancã,
stã un contract. Uneori se mai fac modificãri, mai apare un
comision. Pentru orice astfel de problemele existã posibilitatea
de a se recurge la Centrul de Soluþionare Alternativã”, a declarat,
pentru AGERPRES, Alexandru Pãunescu, membru în Colegiul
de Coordonare al CSALB.
Potrivit acestuia cei nemulþumiþi trebuie sã informeze ce
reprezintã CSALB, în cazul în care existã orice fel de problemã
cu banca. “Primul pas este intrarea pe site-ul centrului de
soluþionare alternativã - www.csalb.ro sau telefon la 021.9414.
Sunt pe site douã proceduri de soluþionare alternativã în cuvinte

simple ºi cu scheme, astfel încât sã nu existe posibilitatea de
a nu fi înþeles ceea ce înseamnã aceste douã proceduri”, a
spus Pãunescu.
Urmãtorul pas îl reprezintã completarea unei cereri
online de soluþionare alternativã. “Dupã ce a intrat pe site,
completeazã un formular, o cerere online de soluþionare
alternativã. Centrul de soluþionare intrã în legãturã cu banca,
instituþia de credit, IFN, ºi revine la consumator spunându-i
cã banca este de acord sã intre în procedurã de soluþionare.
Se desemneazã conciliatorul de cãtre noi, în mod aleatoriu.
În cazul în care consumatorul sau banca au o problemã cu
respectivul conciliator, se trece la o altã desemnare ºi începe
aceastã procedurã de soluþionare”, a precizat oficialul CSALB.
De asemenea, consumatorii vor trebui sã depunã
documente pentru formularea dosarului. Acest lucru este
important deoarece, de multe ori, ei depun o cerere, dar uitã
sã revinã cu documente. “Am avut cazuri de o zi, de o
sãptãmânã, termen în care am rezolvat cazurile, de la
momentul documentaþiei complete. Nu existã niciun cost
pentru consumatori. Conciliatorii sunt plãtiþi în funcþie de
dosare de cãtre centrul de soluþionare alternativã. Centrul de
soluþionare are un buget asigurat de cãtre instituþiile de credit
ºi de IFN-uri”, a mai arãtat Pãunescu.
Centrul de Soluþionare Alternativã a Litigiilor în domeniul
Bancar (CSALB) avea 149 de dosare formate în primele douã
luni din acest an ºi ar putea ajunge la 700 pânã la finalul
anului, a declarat Pãunescu. “Avem 149 de dosare formate
în primele douã luni ºi jumãtate. Sunt aproximativ 250 de
cereri înaintate. Orice cerere se poate transforma într-un dosar.
Este un proces continuu de transformare a cererilor în dosare.
Anul trecut am avut 214 dosare la finalul anului. În ritmul
ãsta, dacã se menþine trendul, ºi se cam menþine, estimez
cã vom avea 700 de dosare pânã la finalul anului”, a spus
Pãunescu.
El a precizat cã, în medie, în circa 10% dintre dosare se
retrage banca sau consumatorul.

Absolvenþii din anul 2018
trebuie sã cunoascã
aceste informaþii!
(urmare din pagina 1)
loc de muncã, tehnici de prezentare
la interviuri de angajare etc; medierea
muncii - punerea în contact cu angajatorii care oferã locuri de muncã vacante în acord cu pregãtirea, aptitudinile ºi interesele lor. Locurile de
muncã, disponibile la nivel naþional,
se actualizeazã zilnic ºi pot fi vizualizate pe site-ul www.anofm.ro, secþiunea Locuri de muncã; formare
profesionalã - asigurã iniþierea, calificarea, recalificarea, perfecþionarea ºi
specializarea în diferite meserii
solicitate pe piaþa muncii; indemnizaþia de ºomaj; facilitaþi legislative
(prime de mobilitate, prime de încadrare, posibilitatea participãrii la programe finanþate din fonduri europene nerambursabile).
Absolvenþii, care, într-o perioadã
de 60 zile de la absolvire s-au înregistrat la AJOFM Prahova sau la alþi
furnizori acreditaþi, nu s-au încadrat
în munca potrivit pregãtirii profesionale, nu urmeazã o altã formã de
învãþãmânt, nu realizeazã venituri sau
realizeazã venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de referinþã, pot solicita acordarea indem-

nizaþiei de ºomaj.
Indemnizaþia de ºomaj acordatã
absolvenþilor se plãteºte pentru o
perioadã de 6 luni ºi este în valoare
de 250 lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinþã
în vigoare.
Pentru informaþii suplimentare
tare, absolvenþii se pot adresa agenþiilor judeþene pentru ocuparea forþei
de muncã din raza de domiciliu sau
reºedinþã, astfel:
- Pentru Ploieºti ºi zonele limitrofe:
Agenþia Localã Ppntru Ocuparea
Forþei de Muncã Ploieºti (adresa: Str.
Nicolae Iorga nr. 1, Ploieºti, telefon/
fax : 0244/571390);
- Pentru Vãlenii de Munte ºi
zonele limitrofe: Punct de Lucru Vãlenii de Munte (adresa: Str. Nicolae
Iorga nr. 77, Vãlenii de Munte, telefon/
fax: 0244/280339);
- Pentru Câmpina ºi zonele
limitrofe: Agenþia Localã Câmpina
(adresa: Str. Maramureº nr. 19
Câmpina, telefon/fax: 0244/376001);
- Punct de lucru Sinaia (adresã:
Str. Carol I, nr. 47, telefon:
0735786220).
Mihail Marinescu

I s-a furat telefonul,
Un tânãr din comuna ªotrile este acuzat
cã ºi-a violat nepotul în vârstã de doi ani dar nu a depus plângere!
Un echipaj mobil al Poliþiei Locale Ploieºti, care se afla
în timpul executãrii serviciului de patrulare, a observat
dumincã, 13 mai, în jurul orei 19:30, pe strada Bobâlna,
o persoanã de sex feminin însoþitã de un minor, ce se
aflat într-o vãditã stare de agitaþie. Aceasta le-a relatat
faptul cã fiului sãu i-a fost furat telefonul mobil marca
iPhone, în timp ce se afla în parcul Mihai Eminescu,
suspectele fiind trei tinere însoþite de doi copii minori, ne
anunþã Poliþia Localã Ploieºti printr-un comunicat de presã.
Poliþiºtii locali au procedat la verificarea zonei, iar la
intersecþia strãzilor Bobâlna cu Veronica Micle, au identificat
grupul descris de cãtre persoanele vãtãmate. În urma
legitimãrilor, au fost identificate A.C.A. ºi B.A., ambele cu
vârsta de 19 ani, precum ºi P.E.R., de 23 ani, prima dintre
acestea recunoscându-ºi fapta. Telefonul mobil a fost

Marin Bujor (39 de ani), din comuna prahoveanã ªotrile, acuzã cã
nepotul sãu, un bãiat în vârstã de doi
ani, a fost agresat sexual de cãtre
unchiul sãu, fratele mamei. Suspectul
a fost audiat la Poliþie, dar a negat
acuzaþiile, iar adevãrul urmeazã sã fie
stabilit abia dupã ce medicii legiºti vor
examina victima.
Totul s-a întâmplat joi searã, în
satul Rudari din comuna ªotrile. Copilul face parte dintr-o familie dezorganizatã, cu mama minorã în vârstã
de 16 ani ºi tatãl plecat, nu se ºtie
unde, sã munceascã. Acesta este
motivul pentru care bãieþelul este
plasat de la o zi la alta, când în grija
mamei, când în grija bunicului.
Marin Bujor, bunicul copilului,
susþine cã ºi-a luat nepotul de la mamã joi seara ºi în aceeaºi zi bãiatul a
început sã acuze stãri de rãu, a vomitat ºi era agitat continuu. Bãrbatul s-a
speriat ºi l-a întrebat dacã îl doare
ceva, iar bãieþelul i-ar fi povestit cã
unchiul sãu l-ar fi agresat sexual ºi iar fi introdus penisul în gurã. Speriat,
bãrbatul a cerut ajutorul Ambulanþei,

dar a depus ºi o plângere la Poliþie.
Suspectul, Vader Marin, în vârstã
de 23 de ani, a fost prins de oamenii
legii ºi dus la audieri, însã bãrbatul
neagã toate acuzaþiile. Tânãrul spune
cã totul este o rãzbunare ºi cã el nu
a fãcut altceva decât sã aibã grijã de
copil fãrã sã-i facã vreun rãu.
Acelaºi lucru îl susþine ºi mama
copilului, care spune cã fratele sãu
munceºte în sat cu ziua tocmai pentru
a aduce bani în casã pentru hrana
necesarã bãiatului. Mai mult, tânãra
afirmã cã fostul sãu socru nu face
altceva decât sã se rãzbune pentru
faptul cã fiul sãu a fost pãrãsit, o ruºine
pentru comunitatea de rromi din care
face parte.
Ancheta este dificilã pentru
poliþiºtii ºi procurorul care au preluat
cazul având în vedere cã victima are
doar doi ani ºi nu poate vorbi coerent.
Vineri, bãiatul a fost dus la Serviciul
de Medicinã Legalã din Ploieºti unde
a fost supus unui examen amãnunþit,
medicii urmând sã stabileascã dacã
acuzaþiile de agresiune sexualã se
.)
confirmã sau nu. (D.F
(D.F.)

înmânat pãgubitei, care a refuzat, însã, sã depunã plângere
la Poliþia Municipalã pentru efectuarea de cercetãri, se
mai precizeazã în comunicatul respectiv.
Considerãm cã persoana pãgubitã nu a procedat bine
nedepunând plângere împotriva hoaþei, asta pentru cã
fapte de aces gen trebuie sã fie eradicate, iar cei vinovaþi
sã fie puºi sã rãspundã ºi sã plãteascã pentru ceea ce au
fãcut. Atâta timp cât ignorãm faptele huliganice, nu vom
putea avea o societate avansatã din punct de vedere al
civilizaþiei. În astfel de situaþii, ar fi bine ca ºi autoritãþile sã
se autosesizeze ºi sã meargã mai departe cu „cazul”. Cu
sau fãrã plângere, care de fapt sunt niºte rânduri aºternute
pe o coalã de hârtie, „slujitorii” rãului trebuie sã fie aspru
pedepsiþi, astfel încât sã nu mai procedeze ºi a doua oarã
la asemenea gesturi.
Mihail Marinescu

Cursuri pentru ºomeri
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Prahova, prin Centrul
Formare Profesionalã anunþã
deschiderea urmãtoarelor cursuri
gratuite pentru ºomeri:
Consilier pentru dezvoltare
personalã (studii superioare) – 4
sãptãmâni durata cursului; Lucrãtor în
lãcãtuºerie mecanicã structuri (8 clase)
– 10 sãptãmâni durata cursului;
Cameristã (8 clase) - 10 sãptãmâni
durata cursului;
Recepþioner de hotel (bacalaureat)
-10 sãptãmâni durata cursului;
Limba englezã (8 clase) – 8
sãptãmâni durata cursului;
Lucrãtor în comerþ (8 clase) – 8
sãptãmâni durata cursului;
Agent de securitate (8 clase) – 8
sãptãmâni durata cursului.
În colaborare cu CRFPA Vâlcea:
Bucãtar (10 clase) – 20 de sãptãmâni
durata cursului;
Cofetar-patiser (10 clase) – 20 de
sãptãmâni durata cursului;
Instalator instalatii tehnico-sanitare
si de gaze (10 clase) – 20 de sãptãmâni
durata cursului;

Operator introducere, validare ºi
prelucrare date (10 clase) – 20 de
sãptãmâni durata cursului;
Ospatar (chelner) vânzãtor în unitãþi
de alimentaþie (10 clase) – 20 de
sãptãmâni durata cursului;
Tehnician maseur (12 clase) - 4
sãptãmâni durata cursului.
Înscrierile pentru cursuri se pot face
în urmãtoarele locaþii: la sediul ALOFM
Ploieºti, str. Nicolae Iorga, nr.1 – ghiseul
6- telefon 0244- 577390; la sediul
ALOFM Câmpina, str. Maramureº, nr. 19,
telefon – 0244- 376001; la sediul
punctului de lucru din Vãlenii de Munte,
str. Nicolae Iorga, nr. 26, telefon – 0244
280339; la Centrul de Formare
Profesionalã Ploieºti, str. ªos. Vestului,
nr.19, etaj 3 (fosta clãdire a ªcolii de
ºoferi), telefon 0244-587129; la sediul
punctului de lucru Sinaia, adresa B-dul
Carol, nr.47, tel.0735786220; la sediul
punctului de lucru Mizil, adresa str.
I.L.Caragiale, nr.9, bl. 42A, sc.a, ap.3, tel.
0244-571555.
Actele necesare la înscriere: carte
de identitate – copie xerox ºi original,
certificat naºtere – copie xerox ºi origi-

nal, certificat cãsãtorie (pentru femei) –
copie xerox ºi original, act studii – copie
xerox ºi original, carnet ºomer – copie
xerox ºi original, adeverinþã medicalã
eliberatã de medicul de familie „apt
muncã”, adeverinþã de înregistrare la
somaj ca persoanã cãutare de loc de
muncã – pentru persoanele care nu au
somaj, loc de muncã sau venituri.
Mihail Marinescu
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Retragere cu torþe a elevilor ªcolii de Agenþi de
Poliþie de la Câmpina, un spectacol în premierã
Peste 1200 de elevi ai ªcolii Vasile Lascãr
din Câmpina au defilat prin centrul municipiului,
purtând fãclii în mâini pentru a marca 50 de
ani de la înfiinþarea unitãþii de învãþãmânt. La
eveniment au fost prezenþi ºi reprezentaþi ai unor
ºcoli de profil din Europa ºi care au mãrturisit
cã au vãzut pentru prima oarã o astfel de

defilare. Retagerea cu torþe a fost organizatã de
ªcoala de Agenþi de Poliþie Vasile Lascãr

Câmpina, fiind doar unul dintre evenimentele
dedicate împlinirii a 50 de ani de la înfiinþarea
instituþiei. Cei peste 1200 de elevi au pornit cu
torþele aprinse în mâini spre unitatea de
învãþãmânt, în paºi de defilare, din centrul
municipiului Câmpina. Sute de persoane au ieºit
din case ca sã admire acest marº, iar viitorii
oameni ai legii au fost aplaudaþi.
„1285 de elevi au participat. Avem invitaþi din mai
multe ºcoli din Europa:
Germania, Ungaria, Ucraina, Slovacia ºi toate ºcolile
din MAI, sunt ºi persoane
din fosta conducere a ºcolii
ºi alþi invitaþi. Un om care
nu are emoþii, înseamnã cã
nu trãieºte. ªi eu trãiesc.
Este a doua oarã când se
face aceast retragere cu
torþe. Este un cadou pe
care-l oferim câmpinenilor”, a declarat comandantul ªcolii de Poliþie din Câmpina, Vasile
Tache.

Prezenþi la aceastã restragere cu torþe,
reprezentanþii ºcolilor de poliþie din strãinãtate
au declarat cã este pentru prima oarã când
vãd o retragere cu torþe. Unii dintre ei au fãcut
fotografii ºi le-au trimis celor de acasã.
Generalul Durben Friedel, comandantul

28 de strãini care desfãºurau activitãþi lucrative Trei hackeri ploieºteni,
acuzaþi cã au produs
fãrã forme legale, depistaþi în Prahova
Poliþiºtii de imigrãri din Prahova, împreunã
cu inspectori din cadrul ITM Prahova, au
depistat 28 de strãini din Republica Moldova,
care desfã•urau activitãþi lucrative fãrã forme
legale, în urma controlului efectuat la o societate
comercialã având ca obiect de activitate
instalarea maºinilor ºi echipamentelor
industriale. În urma verificãrilor efectuate,
poliþiºtii au constatat cã cetãþenii moldoveni au
intrat legal pe teritoriul României, cu paºaport
biometric, document care le permite o ºedere
de 90 de zile în decursul oricãrei perioade de

180 de zile, precedente fiecãrei zile de ºedere,
fãrã a avea drept de muncã. Activitãþile în acest
caz continuã, urmând a fi dispuse mãsurile legale atât faþã de reprezentanþii societãþii comerciale, cât ºi faþã de cetãþenii strãini depistaþi.
Inspectoratul General pentru Imigrãri, prin
structurile sale teritoriale, continuã desfãºurarea
unor astfel de acþiuni, pentru prevenirea ºi
combaterea ºederii ilegale ºi a muncii nedeclarate, solicitând cetãþenilor strãini sã acorde
interes reglementãrii legale a dreptului de ºedere
pe teritoriul României.

pierderi de 18 milioane
de dolari unor americani

Trei hackeri din Ploieºti sunt cercetaþi de autoritãþile din statul american Georgia. Aceºtia sunt
acuzaþi cã au înºelat zeci de mii de cetãþeni americani de la care au reuºit sã fure 18 milioane de
dolari. Teodor Laurenþiu Costea, în vârstã de 41 de
ani ºi Robert Codrut Dumitrescu, de 40 de ani,
ambii din Ploieºti au furat informaþii personale de
la mai mult de 36.000 de americani, cauzând
pierderi estimate la 18 milioane de dolari, potrivit

Amenzi de 330.500 lei aplicate de ISU Prahova

În perioada 7-11mai a.c., Inspecþia
de Prevenire din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban
Cantacuzino” al judeþului Prahova a
desfãºurat 30 de acþiuni de control ºi
activitãþi de îndrumare ºi control pe linia
respectãrii mãsurilor de apãrare ºi stingere a incendiilor, la operatori economici.
Pe timpul verificãrilor au fost
depistate 175 de încãlcãri ale normelor
de apãrare împotriva incendiilor ºi
protecþie civilã, dintre care 106 au fost
înlãturate pe timpul desfãºurãri acestor
acþiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecþiei de prevenire a aplicat un numãr total de 186 de

sancþiuni, cuprinzând 154 de
avertismente ºi 32 de amenzi, în cuantum de 330.500 lei.
Principalele deficienþe au constat
în neasigurarea funcþionãrii optime a
mijloacelor tehnice de primã intervenþie
(stingãtoare), executarea lucrãrilor de
modernizare fãrã solicitarea avizului de
securitate de incendiu, neasigurarea
marcãrii complete a tuturor cãilor de
acces ºi evacuare cu indicatoare de
securitate, instalaþii electrice defecte
sau exploatate necorespunzãtor,
deficienþe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate ºi desfãºurate 18 exerciþii în caz

de incendiu, cu 528 de participanþi,
precum ºi 42 de instruiri cu personalul
cu atribuþii în domeniul situaþiilor de
urgenþã de la localitãþi, operatori economici ºi instituþii.
În aceastã perioadã, personalul
Inspecþiei de Prevenire a Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban
Cantacuzino” al judeþului Prahova a continuat sã desfãºoare, la nivelul întregului
judeþ, acþiuni de informare preventivã
aferente campaniilor “Nu tremur la
cutremur” „F.O.C. – Flãcãrile Omoarã
Copii” ºi “RISC”, campanii ce vizeazã
transmiterea cãtre populaþie a informaþiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaþiilor ce
urmãresc reducerea incidentelor de
natura incendiilor, exploziilor etc., care
sunt cauzate de improvizaþii la instalaþiile de gaze naturale ºi electrice,
precum ºi de coºuri de fum necurãþate.
De asemenea, echipajele de
pompieri militari ale celor 6 subunitãþi
de intervenþie au efectuat 6 misiuni de
recunoaºtere în teren, la instituþii,
societãþi comercialeºi obiective
turistice, verificând cãile de acces la
aceste obiective, sursele de alimentare
cu apã, reþelele de hidranþi ºi alte aspecte de interes operativ.

Academiei de Poliþie din Hahn Renania Palatinat, a declarat cã a fost impresionat de
numãrul mare de poliþiºti din România ºi cã a
transmis direct în Germania imagini de la
defilarea colegilor sãi români.
(D.F.)
presei internaþionale. Conform sursei citate, în
perioada octombrie 2011 - februarie 2014,
Costea ºi Dumitrescu au folosit softuri prin
intermediul cãrora au iniþiat mii de apeluri
telefonice automate ºi mesaje text prin care
anunþau cã reprezintã o instituþie financiarã. Ei au
îndemnat astfel victimele sã sune la un numãr
pentru a rezolva o problemã cu conturile lor
bancare. Când au apelat la numãrul de telefon
indicat, victimele au fost rugate sã introducã datele
personale, inclusiv codurile PIN ºi conturile bancare.
Hackerii acuzaþi din Ploieºti au folosit apoi sau au
vândut informaþiile colectate prin intermediul
apelurile telefonice false.
Când a fost arestat, Costea deþinea 36.051
numere de cont financiare obþinute în mod
fraudulos. În cauzã mai este ancetat un suspect
care se aflã în custodia autoritãþilor române.
(D.F.)

Doi elevi de la C.N. „Mihai
Viteazul” s-au calificat
pentru Olimpiada
Internaþionalã de Lingvisticã
Elevii Theodor Cucu
(12M1) ºi Matei Banu (11M3),
de la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” au obþinut premiul I,
respectiv premiul III, la etapa
naþionalã a Olimpiadei de Lingvisticã ºi, astfel, s-au calificat
pentru Olimpiada Internaþionalã de Lingvisticã.
Ei sunt pregãtiþi, la liceu,
de prof. Carmen Olteanu – la
Limba românã ºi de Radu
Simion ºi Nicolae Angelescu –
la matematicã. Aºadr, pentru al
doilea an consecutiv, echipa
României este alcãutitã, în
proporþie de 50%, de elevi din
CN „Mihai Viteazul” Ploieºti.
Anul trecut ei s-au întors
de la Olimpiada Internaþionalã
de Lingvisticã de la Dublin cu medalie de aur, respectiv de bronz.
Mihail Marinescu; Sursa foto. Facebook
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Veºti importante pentru absolvenþii de clasa a VIII-a
În situaþia în care au rãmas locuri neocupate la clasele pentru care se susþin probe de
aptitudini sau de verificare a cunoºtinþelor de
limbã modernã, înscrierea candidaþilor pentru
aceste probe se face în data de 3 septembrie
2018, iar susþinerea probelor se face în perioada
4-5 septembrie 2018. Pe 4 septembrie se desfãºoarã probele de aptitudini sau de verificare
a cunoºtinþelor de limbã modernã sau maternã.
Calendarul Admiterii mai cuprinde:
3-6 septembrie: Primirea cererilor de înscriere a absolvenþilor clasei a VIII-a care nu au
participat sau nu au fost repartizaþi în etapa
anterioarã, care nu s-au înscris în perioada
prevãzutã de metodologie sau care ºi-au încheiat
situaþia ºcolarã ulterior etapei anterioare;
7 septembrie: Repartizarea absolvenþilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost
repartizaþi în etapa anterioarã, care nu s-au înscris în perioada prevãzutã de metodologie sau
care ºi-au încheiat situaþia ºcolarã ulterior etapei
anterioare, utilizând aplicaþia informati cã centralizatã.

Pentru o mai bunã informare privind
Admiterea în învãþãmânul liceal, în fiecare an
este tipãrit „Ghidul candidatului”, elaborat, evident, pentru absolvenþii de învãþãmânt gimnazial. În acest an, ghidul a fost publicat, pe site-ul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, pe 7
mai, el urmând a fi distribuit în fiecare ºcoalã,
pentru fiecare elev.
Ghidul candidatului cuprinde: extras din
„Metodologia de organizare ºi desfãºurare a
admiterii în învãþãmântul liceal de stat”; calendarul admiterii în învãþãmântul liceal de stat
pentru anul ºcolar 2018 -2019; extras din „Metodologia de organizare ºi desfãºurare a admiterii
în învãþãmântul profesional de stat”; calendarul
admiterii în învãþãmântul profesional de stat
pentru anul ºcolar 2018-2019; extras din „Metodologia – cadru de organizare ºi desfãºurare a
admiterii în învãþãmântul dual pentru calificãri
profesionale de nivel 3, conform Cadrului naþional al calificãrilor”; calendarul admiterii în
învãþãmântul dual pentru calificãri profesionale
de nivel 3; planul de ºcolarizare al judeþului
Prahova pentru anul ºcolar 2018 -2019; modelul fiºei de înscriere.

la ºcolile gimnaziale pe care aceºtia le-au absolvit
(inclusiv pentru absolvenþii din seriile anterioare).
Candidaþii care participã la admitere în alte
judeþe, se înscriu la Centrul special de înscriere
din judeþul în care doresc sã fie admiºi, în perioada prevãzutã de Calendarul admiterii, 29 iunie3 iulie 2018. Centrul special de înscriere pentru
elevii din alte judeþe va funcþiona în sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, Municipiul Ploieºti, Str. Democraþiei, Nr. 35. Înscrierea
candidaþilor la admitere se face prin completarea fiºelor de înscriere, conform modelului stabilit
de Comisia Naþionalã de Admitere ºi transmis
comisiilor de admitere judeþene. Fiecare unitate
de învãþãmânt gimnazial completeazã ºi listeazã
din calculator, pentru prima etapã de admitere,
o singurã fiºã de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnatã ºi ºtampilatã de directorul ºcolii. Pentru candidaþii care au susþinut ºi
promovat probe de verificare a cunoºtinþelor
de limbã modernã, fiºa de înscriere listatã pentru pentru prima etapã de admitere are anexatã,
în original, fiºa cu rezultatele la probe, semnatã
ºi ºtampilatã de directorul unitãþii de învãþãmânt
la care acestea au fost susþinute.

V-VIII, cu media de admitere. Pe aceste fiºe nu
vor fi completate opþiuni la ºcoala de provenienþã,
ci la centrul special de înscriere din judeþul în
care se doreºte repartizarea.
Înscrierea la licee a candidaþilor declaraþi
admiºi în urma repartizãrii computerizate se
efectueazã, conform unui program afiºat de unitatea de învãþãmânt, pe baza urmãtoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacã este cazul) ºi
certificatul de naºtere, în copie legalizatã;
c) adeverinþã cu notele ºi media generalã
de la Evaluarea Naþionalã din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolã pentru clasele a V-a – a
VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fiºa medicalã.
Candidaþii care nu îºi depun dosarele de
înscriere se considerã retraºi, iar locurile
corespunzãtoare sunt declarate neocupate ºi
vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale
de cãtre comisia judeþeanã/a municipiului
Bucureºti de admitere. Aceºti candidaþi vor fi
repartizaþi de comisia de admitere judeþeanã/a
municipiului Bucureºti, pe locurile rãmase libere,
dupã rezolvarea cazurilor speciale.

Evaluar
ea naþionalã
aluarea
Înainte de parcurgerea etapelor de Admitere, elevii de clasa a VIII-a trebuie sã susþinã
Evaluarea Naþionalã, examen naþional care
reprezintã modalitatea de evaluare sumativã a
competenþelor dobândite pe parcursul învãþãmântului gimnazial. Media generalã obþinutã la
Evaluarea Naþionalã constituie unul dintre
criteriile pentru admiterea în învãþãmântul liceal
de stat, având o pondere de 80% pentru media de admitere, pe baza cãreia se realizeazã
înscrierea în clasa a IX-a de liceu. Acestei medii
i se alãturã media generalã de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%
în calculul mediei de admitere. Media de admitere se calculeazã indiferent dacã media generalã la Evaluarea Naþionalã din clasa a VIII-a
este inferioarã notei cinci, iar media generalã
de absolvire a claselor V-VIII ºi media de admitere se calculeazã cu douã zecimale, fãrã rotunjire. Evaluarea naþionalã se susþine în zilele de
11 ºi 13 iunie, la Limba ºi literatura românã ºi,
respectiv, la Matematicã, înscrierile având loc
între 4 ºi 8 iunie.

Repartizarea computerizatã
Dupã încheierea introducerii în calculator
a datelor personale ale candidaþilor ºi a mediilor/
notelor prevãzute în fiºa de înscriere, comisia
de înscriere din fiecare unitate de învãþãmânt
gimnazial afiºeazã, pânã la data de 26 iunie
2018, lista cuprinzând candidaþii din ºcoala
respectivã, în ordinea descrescãtoare a mediilor
de admitere.
Repartizarea computerizatã se efectueazã
pânã la data de 9 iulie.
Elevii trebuie sã fie extrem de atenþi atunci
când completeazã fiºele de înscriere, care conþin numele liceelor ºi codurile aferente. Candida-þii vor compla, pe fiºa de înscriere, în ordinea
descrescãtoare a preferinþelor, codurile opþiunilor pentru profilurile, specializãrile sau domeniile
de pregãtire dorite. Este indicat sã se bifeze cât
mai multe coduri, pentru a se evita eventualele
neplãceri cauzate de nerepartizare. Oricum, metodologia de admitere prevede ºi o a doua etapã
de repartizare, dar ea se va face în ºedinþã publicã ºi în funcþie de locuriel rãmase neocupate
dupã prima sesiune de admitere, pe 7 septembrie.
Absolvenþii care doresc sã participe la
admitere în alt judeþ primesc, în perioada 29
iunie-3 iulie 2018, de la unitatea ºcolarã pe care
au absolvit-o, fiºa de înscriere, completatã cu
datele personale ºi, dupã caz, cu notele ºi media generalã obþinute la Evaluarea Naþionalã din
clasa a VIII-a, cu media de absolvire a claselor

Probele de verificare a cunoºtinþelor
de limbã modernã
Pentru liceele/clasele la care se organizeazã
probe de verificare a cunoºtinþelor de limbã
modernã, înscrierea se desfãºoarã în perioada
14-15 mai 2018, la ªcoala Gimnazialã „Grigore
Moisil” din Ploieºti. Probele de verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã se desfãºoarã în
perioada 16-18 mai 2018 la ªcoala Gimnazialã
„Grigore Moisil” Ploieºti ºi la ªcoala Gimnazialã
„H.M. Berthelot” Ploieºti. Candidaþii declaraþi
admiºi la aceste probe pot fi repartizaþi la orice
unitate de învãþãmânt liceal din judeþ care organizeazã clase bilingve pentru limba modernã
respectivã. Rezultatele probelor menþionate la
alineatul vor fi afiºate în 22 mai 2018, la unitatea
ºcolarã care a organizat probele. În aceeaºi zi,
la unitatea respectivã se depun eventualele contestaþii, acolo unde, potrivit Anexei IV, este prevãzut acest lucru (numai la proba scrisã). Rezultatele contestaþiilor se afiºeazã în data de 25
mai 2018.
Candidaþii care au participat la probele de
verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã primesc, de la unitatea ºcolarã la care au susþinut
probele, anexa fiºei de înscriere, completatã sau
nu, dupã caz, cu rezultatele probei de verificare
a cunoºtinþelor de limbã modernã în perioada
29-31 mai 2018.

Înscrierea pentru Admitere, completarea
fiºelor de opþiuni de cãtre elevi
Candidaþii pot participa la repartizarea computerizatã într-un singur judeþ. Înscrierea candidaþilor pentru admiterea în liceele din judeþul
de provenienþã se face, în perioada prevãzutã
de calendarul admiterii, 29 iunie-3 iulie 2018,

A doua etapã de Admitere în
învãþãmântul liceal

Admiterea în învãþãmântul profesional de stat
Pot opta pentru învãþãmântul profesional ºi
în învãþãmântul dual elevii înscriºi în clasa a
VIII-a ºi absolvenþii clasei a VIII-a din seriile
anterioare.
În vederea admiterii în învãþãmântul profesional, unitatea de învãþãmânt care organizeazã
învãþãmânt profesional poate organiza, în
anumite condiþii, preselecþia candidaþilor ºi/sau
proba suplimentarã de admitere. Conform calendarului admiterii în învãþãmântul profesional,
admiterea în învãþãmântul profesional se realizeazã în douã etape.
În fiecare etapã de admitere se organizeazã:
a) înscrierea candidaþilor; b) preselecþia candidaþilor, dupã caz; c) proba suplimentarã de
admitere, dupã caz; d) admiterea candidaþilor
ºi afiºarea rezultatelor.
Între 15 ºi 19 iunie se deruleazã înscrierea
candidaþilor în vederea admiterii în învãþãmântul
profesional se face la unitatea de învãþãmânt
care are ofertã educaþionalã pentru învãþãmântul profesional, pe baza opþiunii candidatului pentru o calificare profesionalã din oferta ºcolii, cu
posibilitatea înregistrãrii mai multor opþiuni în
ordinea preferinþelor exprimate de candidat în
fiºa de înscriere.
Înscrierea în vederea admiterii în învãþãmântul profesional a elevilor din clasa a VIII –a ºi a
absolvenþilor clasei a VIII-a din seriile anterioare
se realizeazã pe baza fiºei de înscriere în învãþãmântul profesional, eliberatã de unitatea de
învãþãmânt gimnazial.
Derularea probei de preselecþie, în unitãþile
de învãþãmânt în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit ºi afiºat de fiecare
unitate de învãþãmânt care organizeazã preselecþie, se desfãºoarã în zilele de 20 ºi 21 iunie.
Pe 21 iunie se comunicã rezultatele sesiunii de
preselecþie de cãtre unitatea de învãþãmânt care
a organizat sesiunea de preselecþie.
În situaþia în care numãrul celor admiºi în
urma preselecþiei este mai mare decât numãrul
locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor
sesiunii de preselecþie va fi însoþitã de precizarea
cã urmeazã o probã suplimentarã de admitere.
În zilele de 21 ºi 22 iunie are loc înscrierea
candidaþilor respinºi la preselecþie la unitãþile
de învãþãmânt care ºcolarizeazã în învãþãmântul
profesional de stat care nu au organizat sesiune
de preselecþie, pe baza fiºei de înscriere în
învãþãmântul profesional de stat.
Între 25 ºi 29 iunie se desfãºoarã proba
suplimentarã de admitere, cu precizarea cã
aceasta se organizeazã numai la unitãþile de
învãþãmânt ºi la calificãrile profesionale pentru
care numãrul celor înscriºi este mai mare decât
numãrul locurilor disponibile.
Candidaþii care au fost declaraþi admiºi îºi
pot depune dosarele de înscriere în zilele de 3
ºi 4 iulie.
Etapa a doua de admitere în învãþãmântul
seral se desfãºoarã între 31 august ºi 7 septembrie.
Mihail Marinescu
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Mii de elevi de clasa a VIII-a
au trecut pragul ediþiei din acest an
a Bursei de valori educaþionale
Sala Coloanelor din cadrul Palatului Culturii Ploieºti a gãzduit, sãptãmâna trecutã, mai exact între 7 ºi
10 mai, cea de-a XVIII-a ediþie a Bursei
de valori educaþionale”, activitate

înscrisã în cadrul „Sãptãmânii de excelenþã pentru elevi”, în organizarea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Pra-

hova (ISJ) – coordonator, prof. Cristina
Petre – inspector ºcolar pentru
educaþia permanentã ºi activitãþi
extraºcolare, ºi în parteneriat cu
Primãria Ploieºti ºi Consiliul Judeþean

Prahova.
Festivitatea de deschidere fost
oficiatã de Adrian Dobre – primarul

municipiului Ploieºti, de prof. Nicolae
Angelescu – inspector ºcolar general
al ISJ Prahova, ºi de prof. Cristina Petre – inspector ºcolar pentru educaþia
permanentã ºi activitãþi extraºcolare.
Dupã scurte alocuþiuni ale oficialitãþilor a urmat un program artistic
susþinut de micuþii artiºti de la cercurile de muzicã popularã ºi de dans
popular din cadrul Palatului Copiilor
Ploieºti (director Silviu Anghel), coordonaþi de prof. Cristina Stãnescu –
muzicã popularã ºi de prof. Sorin
Petre – dansuri populare.
În cadrul Bursei de valori educaþionale, fiecare liceu, dar ºi unele instituþii cu activitate extraºcolarã, cum
ar fi Palatul Copiilor din Ploieºti, ºi-au
etalat oferta educaþionalã valabilã
pentru anul ºcolar 2018-2019, vizaþi
fiind viitorii cursanþi, adicã absolvenþii
de clasa a VIII-a, oferindu-se broºuri
ce cuprind numãrul clase, de locuri,
profilul liceului/colegiului etc.
Au fost amenajate 23 de standuri, la Bursa de valori educaþionale

participând 4.290 elevi de clasa aVIIIa, 148 diriginþi însoþitori, iar un numãr
de 320 profesori din licee si colegii
au asigurat permanenþã ºi consilierea
la standuri. Totodatã, au trecut pragul
ediþiei din acest an a Bursei de valori
educaþionale ºi 400 de liceeni de
clasa a XII-a, care au participat la prezentarea ofertelor unor Facultãþi din
cadrul Universitãþii Petrol-Gaze Ploieºti, în Sala Unirii, fiind pentru prima
datã când, în cadrul Bursei, are loc
un astfel de eveniment, ce vine în
sprijinul celor care vor sã-ºi continue
studiile dupã terminarea liceului.
De adãugat ºi faptul cã ºi cei de
la Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã Prahova le-au comunicat elevilor anumite detalii privitoare la urmarea cursurilor la ºcoala de pompieri,
la diverse cursuri etc.

Festivitatea de închidere a celei
de-a XVIII-a ediþii a Bursei de valori
educaþionale a fost oficiatã de prof.
Nicolae Angelescu - inspector ºcolar
general al ISJ Prahova, ºi de prof.
Cristina Petre – inspector ºcolar pentru educaþia permanentã ºi activitãþi
extraºcolare, care au oferit, cu acest
prilej, Diplome de Excelenþã tuturor
unitãþilor de învãþãmânt care au participat la aceastã tradiþionalã activitate
organizatã de Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, în coordonarea
ireproºabilã a profesoarei inspector
ºcolar Cristina Petre care, de altfel, a
adus mulþumiri inspectorului ºcolar
general, prof. Nicolae Angelescu, pentru susþinere ºi prezenþa zilnicã la
Bursa de valori educaþionale.
Mihail Marinescu

Premiere la ISJ pentru participanþii la Euroscola 1.109 candidaþi pentru Concursul de
Cu ocazia sãrbãtoririi Zilei Europei, pe 9 mai,
la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova a avut loc o festivitate de premiere a elevilor,
directorilor ºi cadrelor didactice coordonatoare
din cele 5 unitãþi de învãþãmânt participante,
din judeþul Prahova, la Concursul Euroscola,
ediþia 2017-2018, care s-a desfãºurat sub titlul
generic „Rolul patrimoniului românesc în conso-

lidarea identitãþii europene”. Este vorba despre
unitãþile ºcolare C.N. „Al.I. Cuza” Ploieºti, C.N.
„I.L. Caragiale” Ploieºti, C.T. „Toma Socolescu”
Ploieºti, Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo
Constantinescu” Vãlenii de Munte ºi C.N. „Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte. Festivitatea de premiere a fost oficiatã de prof. Aurel Graur – inspector ºcolar pentru proiecte educaþionale din
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova.

Despre „Euroscola”
La începutul anului 2017, reprezentanþii
Parlamentului European ºi ai Consiliului Uniunii
Europene au ajuns la un acord provizoriu cu
privire la decizia de proclamare a anului 2018
drept „Anul european al patrimoniului cultural”.
Patrimoniul cultural include vestigii ale
trecutului care îmbracã forme ºi aspecte variate. Printre acestea se numãrã monumente,
situri, tradiþii, cunoºtinþe ºi forme de expresie
ale creativitãþii umane transmise de la o generaþie
la alta, precum ºi colecþii pãstrate ºi gestionate
în muzee, biblioteci ºi arhive.
Scopul acestei iniþiative este de a aduce
mai puternic în centrul atenþiei istoria ºi valorile
europene ºi de a întãri sentimentul existenþei

unei identitãþi europene.
Principalele obiective ale iniþiativei sunt:
promovarea diversitãþii culturale, a dialogului
intercultural ºi a coeziunii sociale; sublinierea
contribuþiei economice a patrimoniului în sectoarele creative ºi culturale, precum ºi la dezvoltarea localã ºi regionalã; reliefarea rolului patrimoniului cultural în relaþiile externe ale Uniunii,
inclusiv sub aspectul prevenirii conflictelor, al
reconcilierii post-conflict ºi al refacerii elementelor
distruse ale patrimoniului cultural.
În acelaºi timp, iniþiativa atrage atenþia
asupra posibilitãþilor oferite de patrimoniul nostru
cultural, precum ºi asupra provocãrilor cu care
acesta se confruntã, putând fi enumerate aici
impactul trecerii la era digitalã, presiunile fizice
ºi de mediu asupra siturilor de patrimoniu ºi
traficul ilicit cu bunuri culturale.
Elevii au fost invitaþi:
a) sã identifice un obiectiv/ obiect/ element
de patrimoniu (denumit în continuare „obiect
de patrimoniu”) din localitatea sau din judeþul
în care locuiesc ºi sã facã o prezentare de maxim douã pagini a acestuia cu evidenþierea valorii
sale de patrimoniu în context naþional ºi european (arhitecturalã, istoricã, artisticã, ºtiinþificã
º.a.m.d.).
b) sã conceapã ºi sã implementeze un
proiect de campanie de informare ºi conºtientizare a publicului larg cu privire la valoarea de
patrimoniu a obiectului de patrimoniu respectiv
ºi cu privire la mãsurile care trebuie întreprinse
pentru protejarea/conservarea ºi promovarea
acestuia.
Proiectul a avut urmãtoarele obiective: o
mai bunã cunoaºtere a valorilor pe care se
întemeiazã Uniunea Europeanã; conºtientizarea
ºi responsabilizarea elevilor cu privire la patrimoniul local/regional/naþional, la rolul acestuia
în promovarea diversitãþii culturale la nivel
european ºi la conservarea lui pentru generaþiile
urmãtoare; informarea publicului cu privire la
importanþa respectãrii patrimoniului naþional ºi
a locului lui în patrimoniul cultural european;
dezvoltarea abilitãþilor creative ale elevilor;
- realizarea unei campanii de informare ºi
conºtientizare desfãºuratã în localitatea de
reºedinþã despre obiectul de patrimoniu ales.
Mihail Marinescu

ocupare a posturilor vacante/rezervate
pentru anul ºcolar 2018-2019

Dupã încheierea perioadei destinate
înscrierii pentru concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate pentru anul ºcolar 20182019, precum ºi dupã validarea înscrierii, prin
semnãturã, de cãtre candidaþi, vã putem informa
cã, în Prahova, numãrul total al candidaþilor se
ridicã la 1.109, dintre care 86 sunt titulari. De
asemenea, sunt ºi 133 de candidaþi care sunt
deja absolvenþi. Numãrul total al posturilor complete ºi incomplete, vacante ºi rezervate, este
de 1.722, din care 191 sunt cu contract
încheiat pe perioadã nedeterminatã, adicã
titularizabile.
Cei mai mulþi candidaþi întâlnim, ca de obicei,
la învãþãmânt primar, cu 126 de înscriºi pentru
catedrele de învãþãtori (35 fiind absolvenþi,
numãrul posturilor titularizabile fiind de 32), la
preºcolar – unde existã 199 (61 absolvente)
de doritoare pentru posturile de educatoare (47
posturi titularizabile).
“Bãtãlie” mare se va da, în Prahova, între
candidaþii pentru cele 3 posturi titularizabile de
la Limba românã, asta pentru cã existã 113
persoane înscrise, dintre care 9 sunt absolvente.
Mai mult decât atât, douã dintre aceste posturi
sunt la învãþãmântul particular!
Totodatã, mai avem: 101 candidaþi la Limba
englezã (7 absolvenþi si 6 posturi titularizabile);
75 la Matematicã (3 absolvenþi, 3 posturi
titularizabile); 61 pentru Educaþie fizicã (6
absolvenþi, 37 posturi titularizabile); 33 candidaþi
pentru catedrele de Istorie (2 absolvenþi, niciun
post titularizabil, însã 47 complete ºi incomplete,
netitularizabile); 33 pentru Geografie 33 (1
absolvent, un singur post titularizabil); 23 la Religie (cu doi absolvenþi si niciun post titularizabil);
13 pentru Biologie (un absolvent, douã posturi
titularizabile); 33 pentru Fizica (niciun absolvent,
11 posturi titularizabile).
În perioada 14 mai – 4 iunie, candidaþii vor
avea parte de inspecþiile speciale la clasã/probe
practice, proba scrisã a Concursului de ocupare
a posturilor vacante/rezervate pentru anul
ºcolar 2018-2019 urmând a avea loc pe 11
iulie.

Calendarul Mobilitãþii mai cuprinde:
25 iulie: repartizarea candidaþilor pe posturi didactice/ catedre publicate pentru angajare
cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã;
26 iulie: repartizarea titularilor care au
participat la concurs ºi care au obþinut media
minimum 7,00 (atât la proba scrisã, cât ºi la inspecþia specialã), pe posturi didactice/ catedre
vacante, indifent de viabilitatea acestora;

27 iulie: ºedinþã publicã de soluþionare a
cererilor de pretransfer consimþit între unitãþile
de învãþãmânt;
27-30 iulie: înregistrarea, la ISJ Prahova,
a contestaþiilor cu privire la modul de soluþionare
a cererilor de pretransfer consimþit între unitãþile
de învãþãmânt;
31 iulie: soluþionarea contestaþiilor de
cãtre consiliul de administraþie al ISJ Prahova;
2 august, orele 15-16: emiterea ºi comunicarea deciziilor de repartizare;
31 mai: validarea de cãtre consiliul de
administraþie al ISJ Prahova a listelor cuprinzând
personalul didactic pensionat reîncadrat ca titular în funcþia didacticã deþinutã anterior pensionãrii;
1 august: depunerea ºi inregistrarea
contestaþiilor la inspectoratele ºcolare;
2 august: soluþionarea contestaþiilor de
cãtre consiliul de administraþie al I.S.J.Prahova;
23 august: ºedinþã de repartizare a
cadrelor didactice care au solicitat prelungirea
contractului individual de muncã.
Mihail Marinescu

culturã
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POIANA, CÂNDVA „SÃRATÃ” DOMNIÞA
Suburbie a Câmpinei,

Reuniunea culturalã gãzduitã de
Biblioteca localitãþii Poiana Câmpina,
ce poartã numele lui Dimitrie Gusti,
în toamna trecutã, ne-a ocazionat întâlnirea cu personalitãþi ale lumii culturale autohntone, implicit „o plimbare”
prin istoria acestei deluroase aºezãri
în vecinãtatea „drumului de fier” Ploieºti-Predeal-Braºov.

Calendar

Miercuri, 22 noiembrie 2017, ziua programatã de d-na Gabriela Pârvu, ºefa Bibliotecii „Dimitrie Gusti”
(1880-1955), în apropierea ruinelor
faimoasei Uzine de Reparaþii de sub
dealul Rãcmanilor, „POIANA”, a animat spaþiul ei intim ºi ospitalier cu lansarea monografiei scriitorului Emanoil
Toma, profesor de Românã, o vreme
directorul general al ªcolii gimnaziale

Spectacol

Dupã o proiecþie a filmului turnat
în diversele momente de activitate a
Bibliotecii, d-na prof. Monica ªerbulea, titulara catedrei de Limba ºi Literatura Românã a claselor V-VIII ale
ªcolii Gimnaziale „Învãþãtor Ion Mateescu” din Poiana, a prezentat, împreunã cu un grup de elevi ºi eleve,
un spectacol de poezie ºi citate despre Carte, grup alcãtuit de: Mihãilã
Maria, Trãistaru Roberta, Hanea Mihaela ºi Manolache Gabriela (clasa a
V-a), Roºu Bianca Paraschiva, Mocanu Daria, Dragomirescu Ioana (clasa

IZVOARE

Poiana prin timpuri

Luxos ºi excesiv aglomerat de imagini fotografiate din viaþa tumultoasã
de azi, a locuitorilor comunei Poiana,
albumul monografic poartã privitorul
prin timpurile strãbãtute de generaþiile
care au locuit-o ºi o au ºi astãzi adãpost. Apãrut în 2015, albumul întocmeºte, scris ºi imagistic, istoria Poianei
– suburbia Câmpinei, trecutã ºi ea de
500 de ani.
Citindu-i paginile, aflãm cã, sub
numele de „Poiana Sãrii, într-un hrisov
din 27 mai 1510, iscãlit de domnitorul
Vlad Voievod”, Poiana a devenit „de
Prahova, iar din 1930, Poiana Câmpina”. Din 1990 este de sine stãtãtoare
Gara Poiana la 1880

nr. 1 „Ion Câmpinenau” din Câmpina.
Prezentarea volumului, verbalã ºi
scrisã. a fost susþinutã de scriitorul
George Toma Veseliu, membru al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Printre
invitaþi s-au aflat epigramistul ªtefan
Alexandru Saºa ºi pensionarul Ion
Vâlcu.
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a VII-a), Vlaicu Luiza, Pascu Ana Maria,
Necula Maria, Bucur Ioana ºi Pãºcãnuþ
Denisa (clasa a VIII-a).

Gabriela
Pârvu
vantului Dimtrie Gusti, apoi de apariþia ºi prestigiul moral ºi industrial al
Uzinei de Reparaþii, prãbuºitã în
ruinarea adusã de revoluþie, ca ºi de
faimoasa echipã de fotbal ºi gara
omonimã, Poiana Câmpina rãmâne
o imensã arhivã vie a acestei semimilenare aºezãri care a dat eroi în
ambele rãzboaie mondiale (45 soldaþi, 6 sergenþi, 4 caporali ºi 2 ofiþeri)
ºi câteva personalitãþi cu renume în
contemporaneitate, printre care: general-maior Dumitru Andreescu, ºeful Comisiei de Astronomie a Academiei Române, prof. Dragoº Constantin, Univesritatea de Fizicã Nuclearã,
SUA, ing. Ion Tifigiu, director al Fabricii
de Anvelope Victoria Floreºti, Mircea
Bunea, publicist, fondatorul ziarului
Vocea României, Dan Chiþu, multiplu
campion naþional ºi balcanic la motocros, preºedintele clubului sportiv
Poiana Câmpina, prof. dr. Ion Bãlu,
critic ºi istoric literar, Ion Tomescu,

– corect numind-o oricine, simplu:
Poiana. „La 1667 „Moºia Poiana iaºte
de casã de la rãposata Domniþa Elena,
Emanoil TToma,
oma,
mama Agãi CanGeor
ge TToma
oma
George
tacuzino”. Epoca
Veseliu ºi grupul
1690-1711 este a
de ºcolari
ivirii în vatra Poianei
a mânãstirii, din voinþa spãtarului Toma
Cantacuzino, pictatã de Pârvu Mutu.
Pãstoritã în douã
rânduri de egumenul Ghenadie Pârvulescu, în vremea
lui 1848 acesta l-a
gãzduit aici pe Nicolae Bãlcescu, în timpul iniþierii tratativelor Avram Iancu- editor.
Layos Kossuth.
Dacã Poiana Câmpina, azi e imAvantajatã de expansiunea, pe la periul unei liniºti patriarhale deloc
1880, a sondelor de petrol, de exis- prevestitoare de bine, trecutul ei, mãtenþa ªcolii Superioare Þãrãneºti reþ ºi de toatã lauda, îi dã tãrie!
(1935-1942), sub patronajul saSerghie Bucur
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SECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 19 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
fetele” adaptare de Dragoº Câmpan.
Caragiu – „Ce vor fetele”,
Regia: Dragoº Câmpan. În distribuþie: Nadiana Sãlãgean
(Alice), Ioana Farcaº (Laura), Otilia Pãtraºcu (Betty), Cristina
Moldoveanu (Tina), Dragoº Câmpan (Manolo), Bogdan
Fãrcaº (Jesus).
SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
Joi, 17 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –
„My FFair
air Lady”
Lady”, textul ºi versurile: Alan Jay Lerner. Regia:
scenariul ºi lightdesign Alice Barb. Distribuþia: Cãlina Epuran
(Eliza Doolittle), Silviu Biriº (Henry Higgins), Ion Radu Burlan
(Alfred P. Dolittle), Karl Baker/George Cãpanu (Colonelul
Pickering), George Liviu Frâncu/Romeo Zaharia (Freddy),
Dana Vulc (Mrs.Pearce), Manuela Alionte Frâncu
(Mrs.Higgins), Mihaela Duþu (Mrs.Eynsford-Hill), Petty Musa
(Regina), Rodica Alexandru (Pupãzã), Lucian Vasilescu
(Cârciumarul), Rãzvan Hanganu (Gunoier 1), Robert Anton
(Gunoier 2), Baletul Majestic – Irina Mãcinic, Loredana
Bãdicã, Tatiana Dor, Oana Hanganu, Roxana Vãleanu, Ionuþ

Mãcinic, Lucian Vasilescu, Robert
Anton, Rãzvan Hanganu. Soliºti colaboratori – Cãtãlina Barbu, Lavinia
Opriº, Ileana Popescu, Cristina
Trandafir, Cristian Boldorea, Andrei
Petre, Mircea Ene, Octavian
Tudose.
Duminicã, 20 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Zaraza”
„Zaraza”, scenariul original: Daniel Chirilã. Regia:
Rãzvan Mazilu. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu,
ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei Radu
(Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan
(Constantin Tãnase), Manuela Alionte Frâncu (Elena
Lupescu), Cosmin ªofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu),
Daniela Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Balan (Zavaidoc),
Romeo Zaharia (Jean Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez),
Robert Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon Luminiþa),
Rodica Alexandru (Mona Curdefier), Petty Musa (Mimi Moft),
Robert Anton (Terente) ºi copilul Alexandru Vasilescu (Bãiatul
cu ziare). Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdicã ºi
Rãzvan Hanganu. Acompaniament pian live: Ciprian Corniþa.

Grofilor din Cluj ºi din Sibiu nu
le venea nicidecum sã creadã cã
domnul avocat Petru Groza pãrãsise
nobleþea de boier ardelean („austroungar” în credinþa lor), pentru a fi
sãrit în „barca” pe care Stalin i-o
întinsese mai întâi drept momealã,
apoi cursa în care, odatã cãzut –
sub greutatea privilegiilor numai de
ei ºtiute – juristul fãþos, impozant,
care fusese fala „frontului plugarilor”
(partidul în binele þãranilor de pe
Criºuri ºi Mureº, întemeiat), peste
noapte – ce noapte, de smoalã!,
prãpastie aceleiaºi pãturi de
agricultori din Transilvania! – luase
frâiele României din mâinile înaintaºilor ºi le ancorase – cu mâinile
lui, subþiri ºi delicate, de stãnoaga
porþii Kremlinului!!! Domnul Ladyslau Keresteº, proprietar de
notorie ascendenþã agricolã în
nordul Ardealului, cu certe însuºiri
de muzician (pasionat de clavecin),
avea sãlbiciune pentru minunatul
compozitor Bela Bartok – „vedeþi
cum se leagã unele lucruri între ele,
domnule prim-ministru?”, vorbi
recentului ºef de guvern „democratpopular”, Lotzy baci, cãruia îi oferise
castelul sãu de la Sãvârºin, unde –
nu era sigur – domnul George
Enescu, înaintea uneui recital în sala Kossuth, din urbea cu statuia lui
Matei Corvin, îi spusese cã BB scrisese câteva Dansuri româneºti,
parcã 5 sau 6 la numãr. „ªi n-am
vãzut o mai cordialã amiciþie între
un ungur ºi un român, ca între aceºti domni – Enescu ºi Bartok, faþã
de care lumea noastrã muzicalã are
o admiraþie lipsitã de acele vechi
diferenþieri ce-s tot mai aspre, din
pãcate...!”
În seara zilei de Sân Petru ºi
Pavel, „tovarãºul” Groza lua loc în
loja încã regalã, a Operei din Cluj,
preluat din pluºul Buyk-ului, de
grupul de juni în salopete albastre
ºi condus cu precauþie ºi teamã
pânã în micul alcov. Keresteº primise din partea lui Bella inivtaþia,
ocupa loja alãturatã celei oficiale,
astfel cã, vãzându-se, „ardelenii”
dãdurã mâinile cordial, pe sub
zâmbetele care nu aveau cum sã
ascundã nedumerirea ºi dispreþul
instaurate de „mutarea” epocalã a
vremurilor.
- Speraþi sã îl întoarceþi în þara
lui, pe domnul Enescu, domnule
Groza?, îºi dichisea þinuta Lotzy,
înºurubându-se în moliciunea de
catifea a fotoliului, cu gândul la soþie, contesa Estera, aºezatã în faþã,
lângã bordura balconului. Aþi înfãptui un act istoric pentru noua rânduialã!, cãutã sã încheie dialogul voluminosul Kery, pe fundalul aplauzelor ce anunþau apariþia în scenã a
lui Bartok. „Tovarãºul” se prinse în
iureºul aplauzelor, râzând rece, la
unisonul care tocmai în clipele
acelea acopereau, înghiþeau rãspunsul aºteptat... „Domnul de care
îmi vorbiþi nu are încredere în noul
regim... Se teme de el, adicã de noi
– ãºtia care am pus mâna pe putere
ºi vrem sããã...”
... „N-am sã înþeleg niciodatã,
mon adoree, de ce fiica dumitale a
rãmas prizoniera proproiului sãu
dispreþ faþã de noi!... Sã admit cã
sunt „lãutarul” acuzat adesea de

dânsa, dar ce anume îi stimuleazã
ura pe care o poartã – vede o lume
întreagã! – mamei sale, aceleia care
i-a dat trup ºi viaþã, dar într-a cãrei
inimã vanitatea – sã mã ierþi, te rog,
pentru îndrãznealã – duduii Alice
capãtã ascuþiºuri uimitoare...!”
Prinþesa iubitã cu sfinþenie de
muzicianul trecut de 60 de ani, ca
la 30, suferã din nou; reproºul –
întemeiat – deschide rana uneori
mai dureroasã decât aceea pe care
moartea lui Mihai i-a crestat-o pe
suflet, fãrã sã i se poatã opune. ªi el
– emitentul acestor vorbe, suferã.
Chiar mai adânc ºi mai cu durere.
A plecat din patria în care s-au
nãscut, el – sã înfrumuseþeze
sufletele strãine cu melosurile
româneºti ºi sã o scape pe Maruca
de osânda ascunsã în spatele
„eliberãrii”, de groaznicul Stalin, în
faþa lui Dumnezeu mântuindu-i
actele de donaþie a caselor de la
Tescani, din Bucureºti, din Jilavele,
din Buºteni ºi Sinaia ºi din Floreºti...!
Dacã Oedipe, Sãteasca, Rapsodiile
ºi poema Impresii din copilãrie
rãmân, menirea lui va fi împlinrea
darului hãrãzit de Ceruri. Iar memoriile Marucãi le va povesti în toatã
mãreþia lor, pe cât îi va îngãdui talentul ei de visãtoare incurabilã...
Crede cã Alice i-a citit însemnãrile
aºternute noaptea, în dormitorul ei,
în acea încãpere plinã de spirite, de
iluzii ºi poetice zãmisliri, în care viaþa
ei de pânã aici ºi-a depozitat avuþiile
himerice.
„Pynx – comoara mea!, drumul
pe care deja am pornit, ne-au rupt
de pãrinþi ºi de averi! Trãim fiecare
în lumea lui, tu – a muzicii, eu – a
iubirii... Dacã te-ai aventura în promisiunile lui Groza, sigur cã, în
schimbul tristeþilor care ne apasã,
exsitenþa ne-ar fi alta, întregitã – nu
îndrãznesc sã cred – de roadele
trudei tale! Simt perfidia printre
rândurile scrise de acest machiavelic personaj... Uite, acum îmi dau
seama ce naivã am fost în acele zile
petrecute la Moscova, când – ce
noroc pe mine, comoara mea! – te
exasperasem cu dorinþa de a-l vedea
pe Djugaºvili în chiar buncãrul lui
roºu...! Încât – nu þi-am spus! –
godpodin ªostakovici a zâmbit cu o
maliþie umbritã, speriatã, aflând de
la translator cã voiam sã mã introducã în vizuina lui Iosif Vissarionovici...! Ce-ar fi devenit scena asta,
ce urmãri ar fi generat?”
În cãmãruþele etajului 2 al blochausului din Rue Clichy 29, familia
Enescu încerca încã o ieºire spre
liman – unul întrezãrit în nemãrgirea
care o numeau – ºi era cu adevãrat
– libertatea realã, a milioanelor de
fiinþe asemenea lor, deasupra cãreia
însã, plutea duhul întunecat ºi
mereu apãsãtor al îndoielii izvorâte
din seva rãdãcnilor din care se
zmulseserã, pentru a scãpa de
molima care le strivea nãdejdile ºi
credinþa, dorul de aceste rãdãcini
– infailibile izvoare numite Dorohoi
ºi Tescani, sub care timpul ºi sãlbãticiile câtorva demenþi îngropau defintiv aspiraþiile unor oameni vinovaþi
pentru cã refuzã obstinat sã poarte
jugurile absurdelor lor porunci...!
Serghie Bucur

sãnãtate
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Bãrãscu (Sanitas): Am fost de acord
sã renunþãm la greva generalã

Sindicaliºtii din sãnãtate au decis
sã încheie conflictul colectiv de muncã ºi sã renunþe la declanºarea grevei
generale în data de 11 mai, în urma
acordului încheiat marþi cu reprezentaþii Guvernului, susþinând cã
“negocierile au luat o notã de trecere”.”Suntem mulþumiþi de ceea ce
am reuºit sã punem pe tapet ºi de
socotelile fãcute: unde s-a pierdut,
unde putem îndrepta lucrurile ºi ce
putem sã facem în continuare ºi am
fost de acord sã renunþãm la aceastã
grevã din 11 mai”, a declarat preºedintele Sanitas, Leonard Bãrãscu, la
finalul negocierilor de la Guvern, de
marþea trecutã. Acesta a enumerat
cele ºapte puncte importante parafate
prin acest acord.
“Acordarea unei sume compensatorii pentru toþii angajaþii din sistemul sanitar care au înregistrat
diminuãri de venituri nete faþã de
nivelul lunii februarie 2018. Suma
compensatorie va acoperi integral diferenþa pierderilor care s-au înregistrat
pânã acum. Pãstrarea actualelor
limite prevãzute în regulamentul de
sporuri în vigoare, cu garantarea pragului minim, care deja este stabilit în
regulamentul de sporuri. Crearea posibilitãþii depãºirii procentului de 30%
prevãzut în art. 25, alin. 1 ºi 2 din
Legea 153/2017, pentru spitalele monospecialitate, servicii judeþene de

ambulanþã ºi Serviciul de Ambulanþã
al Municipiului Bucureºti-Ilfov, în vederea asigurãrii nivelului minim al sporurilor prevãzute în actualul Regulament
al sporurilor ºi stabilirea, prin Hotãrâre
de Guvern, a sumelor suplimentare
necesare, dar numai în cazuri bine

fundamentate ºi acolo unde este
nevoie”, a declarat liderul sindical.
De asemenea, Bãrãscu a precizat cã acordul dintre cele douã pãrþi
prevede ºi excluderea sporului de
gardã din calculul pentru stabilirea
plafonului de 30%, prevãzut în art. 25,
alin. 1 ºi 2 din Legea 153/2017, reluarea negocierilor pentru Contractul
Colectiv de Muncã, “care deja au început ºi acolo vom stabili ºi alte date

importante referitoare la întâlnirea de
astãzi” ºi reformularea modalitãþii de
încadrare a directorului de îngrijiri,
în sensul revenirii la forma iniþialã a
Legii 153/2017.
“Împreunã, am stabilit sã ne întoarcem la vechea formã definitã în

lege ca sã poatã ºi directorii de îngrijiri
sã beneficieze de acest lucru. Nu în
ultimul rând, echivalarea funcþiilor de
moaºe ºi surori medicale cu funcþia
de asistent medical pentru cã am
considerat cã în 20% din unitãþile
sanitare lucrul acesta nu s-a întâmplat
ºi au fost create probleme în a fi remunerate dupã încadrarea pe care
o aveau înainte, asta datoritã legilor
europene ºi a unor directive care au

schimbat modalitatea de interpretare
a ceea ce înseamnã asistent medical
(...) A fost o micã perturbare în ceea
ce înseamnã înþelegerea lor ºi acum
am gãsit ce este necesar. Toate prevederile de mai sus, am stabilit împreunã cu doamna premier ºi cu doamnele ministru, cã ele vor face parte
ca ºi interpretarea salarialã în sensul
revenirii la ceea ce am discutat, toate
se vor acorda începând cu luna mai
2018”, a explicat preºedintele Sanitas.
La rândul sãu, Viorel Rotilã, negociatorul ºef al Federaþiei Solidaritatea
Sanitarã, susþine cã negocierile de la
Guvern “au luat o notã de trecere”,
pentru cã au fost obþinute ºase
puncte din cele zece solicitãri ale
federaþiei. “Am fãcut o evaluare punct
cu punct a solicitãrilor noastre: ºase
puncte din zece putem considera cã
au fost obþinute ºi negocierile au luat
o notã de trecere ºi, în mod evident,
ele nu vor satisface toate aºteptãrile
tuturor categoriilor de salariaþi. Unele
rãmase ca nemulþumiri poate se vor
rezolva în viitor. Ne concentrãm pe
ceea ce am reuºit sã salvãm”, a spus
Rotilã.
Acesta a precizat cã în negocierile
de marþi s-a reuºit obþinerea ambelor
solicitãri pentru care a avut un mandat expres din partea Consiliului de
Coordonare al Federaþiei Solidaritatea
Sanitarã. “Mandatul, aºa cum mi-a

7

fost acordat, a vizat douã puncte esenþiale. Primul: salvarea de la pierderile
de venituri a tuturor categoriilor de
salariaþi. Cel de-al doilea, asigurarea
unui nivel minim garantat pentru sporurile aferente condiþiilor de muncã.
În cadrul negocierilor de astãzi am
reuºit sã satisfacem ambele solicitãri.
Suplimentar, meritã sã subliniem
faptul cã s-a reuºit o rearanjare a finanþãrii pentru unitãþile sanitare care
permit o mai bunã corelare a sporurilor privind condiþiile de muncã. Meritã
sã subliniem cã existã un angajament ºi din partea repre-zentanþilor
Guvernului cã legislaþia ce va fi modificatã în continuare, ne inte-reseazã în
special Legea 95, se va face cu efort
comun, cu consultarea noastrã, iar
suplimentar mãsurile im-plementate
la nivelul unitãþilor sani-tare se va face
cu consultarea celor douã organizaþii
sindicale. În acest context, am fost
de acord sã încheiem conflictul colectiv de muncã ºi sã re-nunþãm la
declanºarea grevei pentru data de
11 mai”, a adãugat Viorel Rotilã.

Informare privind Metoda sigurã de a ELIMINA gazele intestinale. Când mâncãm dulciuri
situaþia imunoglobulinei Alimentele pe care trebuie sã le tãiaþi de pe listã ca sã nu ne îngrãºãm?

De la începutul anului ºi pânã
în prezent au fost aduse în România un numãr de 14.563 fiole
de imunoglobulinã, 7300 dintre
acestea prin Mecanismul de
Protecþie Civilã declanºat de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii la începutul lunii
martie 2018, conform unei informãri a Companiei Naþionale „Unifarm” cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Sãptãmâna trecutã, alte 2500 de
fiole de imunoglobulinã au intrat
în depozitul Companiei Naþionale
UNIFARM ºi urmeazã a fi distribuite
cãtre unitãþile sanitare, în funcþie
de solicitãrile acestora. În luna mai
vor fi aduse încã 12.000 doze de
imunoglobulinã, dintre care 9000
prin Mecanismul de Protecþie Civilã.
“Avem în acest moment 5 tipuri
de imunoglobulinã disponibile pentru tratarea pacienþilor noºtri pentru
toate tipurile de imunodeficienþãprimarã, secundarã, sepsis sever.
Spitalele pot comanda produsele
necesare de la UNIFARM. Este foarte
important cã producãtorii au început sã revinã pe piaþa româneascã
în urma mãsurilor luate de Guvernul României”, a declarat Sorina
Pintea, ministrul Sãnãtãþii.

Gazele intestinale sunt o problemã serioasã ºi neplãcutã. Multe persoane se confruntã cu ea, puþini sunt
cei care ºtiu ce mãsuri trebuie luate.
De obicei, aceste gaze îºi fac apariþia
atunci când consumi anumite alimente iritante. E bine sã învãþãm sã
ne triem alimentele ºi sã învãþãm ce
trebuie sã mâncãm ºi ce nu.
Gazele intestinale dau dureri ºi
senzaþie de disconfort. Studiile medicale aratã cã aceste fenomene se produc din cauza obiceiurilor alimentare
proaste. Organismul genereazã un
exces de aer deloc benefic.
O dietã sãnãtoasã ajutã reducerea gazelor intestinale la minimum,
iar calitatea vieþii persoanei afectate
va creºte.
Care sunt alimentele care
produc gaze intestinale:
Fasole, Nãut, Linte, Mazãre
De exemplu, femeile care alãpteazã nu au voie sã consume aceste
produse, efectele lor în abdomenul
copilaºului pot fi foarte serioase, iar el
va plânge chinuit multe ore.
Dacã oricum aveþi un stomac
sensibil, limitaþi-vã a consuma aceste
produse sub formã de piure, ºi nu
mai mult de o lingurã.
Mâncaþi cât mai rar urmãtoarele legume:
Varza, Conopida, Varza de Bruxelles, Salata verde, Anghinare, Napi,
Sfeclã de Mangold, Ardei gras, Castravete, Sparanghel, Spanac.
Cerealele integrale, orezul ºi pâinea integralã. Deºi sunt indicate pentru combaterea constipaþiei, sã ºtiþi cã

provoacã gaze intestinale.
De asemenea, pe lista de
evitat se mai aflã:
Cartofi, Ridichi, Ceapa crudã, Ananasul, Prunele, Bananele, Stafidele,
Ciocolata, Bãuturile acidulate, sucuri
sau bere, Vinul roºu.
Reduceþi consumul acestor
alimente:

macul, e de preferat sã le serviþi decojite ºi cât mai coapte. ªi roºiile, morcovii
ºi þelina sunt pe lista alimentelor al
cãror consum este bine sã fie redus.
Ce este PERMIS
Este permis orice tip de carne,
peºte, ouã, pâine albã în cantitãþi
moderate, sucurile naturale ºi fãrã
acid, ghiveci de legume.

Lapte – nu este recomandat mai
mult de un pahar pe zi.
Iaurt ºi brânzeturi proaspete:
consumul trebuie sã fie moderat,
întrucât cresc flatulenþa.
Zahãrul – e mult mai bine sã
folosiþi îndulcitori.
Pastele – sunt recomandate
doar o datã pe sãptãmânã, de preferat
fãrã roºii.
Consumaþi, dar nu zilnic: piersici,
mere, pere, pepene galben ºi roºu,
kiwi. Când aveþi probleme cu sto-

Recomandãri generale:
Gãtiþi cât mai simplu, evitaþi
prãjelile, mestecaþi bine mâncarea, nu
consumaþi lichide în timpul mesei, nu
consumaþi bãuturi acidulate, nu
folosiþi pai de bãut, nu mâncaþi plescãind ºi nu mâncaþi mâncare fierbinte.
Evitaþi guma de mestecat ºi acadelele ºi nu fumaþi. Pe lângã efectele
devastatoare ale fumatului asupra
sãnãtãþii, este un gest care vã face sã
înghiþiþi aer, adicã sã vã treziþi cu gaze
intestinale.

Probabil cã toatã lumea se fereºte de desert, atunci când doreºte
sã scape de câteva kilograme în plus.
Nu mai este de mult un secret cã
glucidele îþi saboteazã orice dietã ai
þine. Însã se pare cã existã un moment al zilei când nu este atât de
periculos sã mãnânci dulce, scrie
Doctorul Zilei. Ba dimpotrivã, e chiar
bine sã mãnânci ciocolatã la micul
dejun! Oamenii de ºtiinþã ne-au venit
în ajutor, încã o datã. Un studiu efectuat de Universitatea Syracuse, din
SUA, a descoperit cã micul dejun
format din ciocolatã poate îmbunãtãþi memoria ºi funcþiile cognitive, te
ajutã sã faci faþã cu brio unei noi
zile solicitante ºi, uimitor, studiile susþin cã acest obicei chiar te poate
ajuta la … slãbit!
Dacã îþi mãnânci desertul de dimineaþã, organismul va avea întreaga zi la dispoziþie sã îl digere. Este
mult mai bine sã mâncaþi dulcele la
micul dejun.
ªtim deja cã ºi creierul se hrãneºte cu glucozã, aºadar este bine
ºi pentru minte ºi pentru corp sã nu
ne amânãm desertul pentru mai
târziu. Dacã sunteþi genul de persoanã care mãnâncã zilnic dulce, atunci faceþi în aºa fel încât sã îi mutaþi
ora de servire… dimineaþa. Este mult
mai bine decât la oricare altã orã.
În felul acesta vã satisfaceþi
poftele încã de la prima orã ºi scãpaþi
de o grijã. Veþi avea timp suficient sã
”ardeþi” caloriile în plus ingerate din
dragoste pentru… prãjituri.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

programe TV
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Programe TV 16 - 20 mai 2018

Miercuri, 16 mai
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 Interes general;
18:30 Pulsul zilei;
19:30 Poveºti neºtiute ale muzeelor;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (r);
22:50 Starea naþiei;
23:30 Conexiuni pe harta timpului;
00:00 Telejurnal;
00:30 Zon@IT (r);
01:00 România 9;
02:25 Conexiuni pe harta timpului (r);
02:50 Anchetele comisarului Antonescu (r);
03:15 Telejurnal (r);
04:05 Vorbeºte corect!

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Cap Compas (r);
11:30 Naturã ºi aventurã;
12:00 Documentar 360 de grade GEO;
13:00 Telejurnal;
13:40 Teleshopping;
14:10 Se zice cã...;
15:00 „Fata fãrã zestre” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România;
21:10 „Johnny Oro” (f);
23:10 „În numele legii” (s);
00:20 Câºtigã România! (r);
01:20 „Prietenie fatalã” (r);
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10 ®;
04:00 Se zice cã... (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (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;
20:00 Ferma vedetelor;
21:45 Fotbal UEL;
23:45 ªtirile ProTv;
00:15 „Omul din interior” (r);
02:30 Inspiraþia de week-end (r);
03:00 Vorbe te 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;
01:0 Prietenii de la 11 (r);
02:45 Totul pentru dragoste (r);
04:15 Acces direct (r);
06:00 Observator.

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Nãzdrãvanii din pãdure 3" (r);
13:45 „Lawrence al Arabiei” (r);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „La limita extremã” (f);
23:00 „Furia nevãzurã” (f);
01:00 „La limita extremã” (r);
03:15 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Secrete bine ascunse;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Secrete bine ascunse;
14:38 Ce ar putea merge rãu?;
15:26 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Secrete bine ascunse;;
17:50 Ce ar putea merge rãu;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum se fabricã;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Vânãtorii de mituri;
22:00 Cum se fabricã?;
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?;
00:55 Cum se fabricã mâncarea?
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Joi, 17 mai
VR 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 Poveºti neºtiute ale muzeelor;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:30 Conexiuni pe harta timpului;
00:00 Telejurnal;
00:30 Drumul spre Rusia;
01:00 România 9 (r);
02:25 Conexiuni pe harta timpului (r);
02:25 MAI aproape de tine (r);
03:20 Telejurnal;
04:05 Vorbeºte corect! (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar;
11:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
12:00 Documentar 360 de grade;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Teleshopping;
14:00 Se zice cã...;
15:00 „În numele lui Sherlock Holmes” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Tatã ºi fiu” (f);
22:45 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
23:10 “În numele legii” (f);
00:20 Câ tigã România! (r);
01:20 “Tatã ºi fiu” (r);
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
04:00 Telejurnal TVR2 (r);
04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
05:00 Destine ca-n filme (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 Ferma vedetelor;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Las fierbinþi” (f);
02:00 România, te iubesc! (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Contele de Monte Cristo” (f);
23:15 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11;
02:30 Observator )r);
04.15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
08:00 Ce spun românii (r);
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Lawrence al Arabiei” – Partea I (r);
13:45 „Lawrence al Arabiei” – Partea a IIa (r);
16:00 „Antrenament de lux” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Paradisul pierdut” (f);
22:30 „Tentaþia seducþiei 2" (f);
00:15 “Paradisul pierdut” (r);
03:15 Cine A.M.
Discovery Science
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
13:50 Vânãtorii de mituri;
14:38 Ce ar putea merge rãu?;
15:26 Cum se fabricã?;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Maºinãriile lui Da Vinci;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cele mai ciudate fenomene meteo;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Secrete bine ascunse;
22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

Sâmbãtã, 19 mai

Vineri, 18 mai
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;
18:00 Lumea azi;
18:35 Pulsul zilei;
19:30 Poveºti neºtiute ale muzeelor;
20:00 Telejurnal;
20:50 Drumul spre Lisabona;
21:00 Chipurile României;
21:55 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –
Filmele oficiale;
23:30 Anchetele Comisarului Antonescu;
00:00 Telejurnal (r);
00:30 Dosar România;
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 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Duelul pianelor (r);
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Teleshopping;
14:00 „Povestea unui erou” (f);
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Cãrãri întortocheate” (f);
23:10 „Preþul zahãrului” – Partea I (f);
01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);
02:50 „Cãrãri întortocheate” (f);
04:40 Pescar hoinar (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
00:00 „Cinã pentru fraieri” (f);
02:15 Pe bune?! (r);
03:15 Ce spun românii (r);
04:15 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 “Gorila Joe” (f);
23:00 iUmor (r);
01:00 Prietenii de la 11 (r);
02:30 Totul despre dragoste (r);
04:15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:30 Ce spun românii?;
09:30 “La Bloc” (s);
12:00 “Antrenament de lux” ®;
14:15 „O femeie excentricã” (r);
16:15 „Ostatici” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Club de noapte 2: Ultima ofertã” (f);
22:15 „Dincolo de Ozona” (f);
00:15 „Legea lui Jacob” (r);
02:00 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Secrete bine ascunse;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Cele mai ciudate fenomene
meteo;
11:26 Regii construcþiilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Secrete bine ascunse – Comorile regelui
Solomon;
14:38 Regii construcþiilor – Gazul arctic;
15:26 Cele mai ciudate fenomene meteo;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Secrete bine ascunse – Comorile regelui
Solomon;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri –Mituri despre bãutura
produsã ilegal;
19:30 Cum funcþioneazã Universul?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Vânãtorii de mituri – Generaþia urmãtoare;
22:00 Cum funcþioneazã Universul? – Misterul
Planetei 9;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri – Generaþia urmãtoare;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum funcþioneazã Universul?

TVR1

07:00 Istoria cu Virgil (r);
07:25 Istoria Campionatului Mondial
de Fotbal – Filmele oficiale;
09:00 #Creativ (r);
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Prietenii incredibile;
11:00 Vreau sã fiu sãnãtos!
12:00 „O viaþã de poveste, Harry ºi Meghan” (r);
13:00 Ediþie specialã;
14:00 Ora regelui;
16:00 Vedeta popularã(r);
18:00 Exclusiv în România;
18:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
18:55 Teleenciclopedia;
19:45 #eusuntromania;
20:00 Telejurnal;
22:00 Vedeta popularã;
23:00 Dosar România (r);
00:00 Starea naþiei;
00:58 Baletul Campionatului Mondial de Fotbal;
01:10 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –
Filmele oficiale;
02:35 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
02:40 Vorbeºte corect! (r);
02:45 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 „Racheta albã” (r);
10:10 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Gala umorului (r);
13:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:30 Motor Vlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:00 Handbal feminin: Dunãrea Brãila – SCMU
Craiova;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Misterele din Glenwood” – Partea I (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Harry ºi Megan – o iubire regalã” (f);
22:10 „Glasul sângelui” (r);
00:10 MotorVlog (r);
00:40 „Preþul zahãrului” (r);
02:15 „Glasul sângelui” (r);
03:35 Cap compas (r);
04:00 Telejurnal (r);
05:00 Memorialul durerii (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Meghan Markle: Prinþesa
americanã” (s);
13:00 ªtirile ProTv – Ediþie specialã;
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Ronin: 47 pentru rãzbunare” (f);
22:15 „Everly” (f);
00:00 „Cinã pentru fraieri” (r);
02:15 ªtirile ProTv – Ediþie specialã;
01:45 “Meghan Markle: Prinþesa americanã” ®;
02:15 ªtirile ProTv – ediþie specialã.

Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Contele de Monte Cristo” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Refugiu pentru viaþã” (r);
16:00 Chefi la cu ite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Furios ºi iute 4: Piese originale” (f);
22:15 The Four;
00:30 „Furios ºi iute 4: Piese originale” (f);
02:15 „Refugiu pentru viaþã” (r);
04:00 The Four (r).
PRO Cinema
08:00 „Antrenament de lux” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „O femeie excentricã” (r);
14:30 „Ostatici” (r);
16:30 „Jesse Stone: în ape tulburi” (f);
18:30 „La Bloc” (f);
20:30 „Drew Peterson: Incoruptibil” (f);
22:30 „Petrecere la bord” (f);
00:15 „Drew Peterson: Incoruptibil” (r);
02:15 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 Maºinãriile lui Da Vinci ;
12:14 Maºinãriile lui Da Vinci – ªurubul aerian;
13:02 Maºinãriile lui Da Vinci;
15:26 Vânãtorii de mituri: Episod special ;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:03 Vânãtorii de mituri – Rãzboiul sexelor;
18:40 Vânãtorii de mituri –Misiune îndeplinitã?;
19:30 Invenþii ºi investiþii;
20:20 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii:
Rockefeller ºi Scott;
21:10 Cum se fabricã?
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Cum funcþioneazã Universul?;
23:40 Ce ar putea merge rãu?
00:30 Ce ar putea merge rãu?– Avionul de hârtie
gigantic;
01:20 Ce ar putea merge rãu?– Regii haosului;

Duminicã, 20 mai
TVR 1

07:30 Oameni ca noi (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Handbal feminin: Rapid Metrou – HC
Râmnicu Vâlcea;
18:00 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
18:10 Lozul cel mare (live);
19:00 Profesori de milioane;
20:00 Telejurnal;
21:00 Vedeta popularã;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
00:55 Prietenii incredibile (r);
01:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
03:25 Garantat 100% (r).

TVR 2

07:10 „Misterele din Glenwood” –
Partea I (s);
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:10 Destine ca-n filme (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Cucoana Chiriþa” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Misterele din Glenwood” – Partea a IIa (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Sãptãmâna nebunilor” (f);
22:10 „Regina Margot” (f);
01:10 „Cucoana Chiriþa” (r);
02:40 „Sãptãmâna nebunilor” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 Inspiraþia de week-end
11:30 „Stuart Little 2" (r);
13:00 Apropo TV (r);
14:00 Ferma vedetelor (r);
16:00 „Domnul Deeds – Moºtenitor fãrã voie”
(f)
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Legea strãzii” (f);
22:00 „Cartea lui Eli” (f);
00:45 Apropo Tv (r);
01:15 „Everly” (r);
02:45 Inspiraþia de week-end (r);

Antena 1

07:00 Observator (live);
10:00 „Fructul oprit” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Gorila Joe” (f);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
23:30 „Pasãrea pe sârmã” (f);
00:00 „Fructul oprit” (r);
01:30 Observator (r);
02:30 „Fructul oprit” (r).

PRO Cinema
08:00 „Ostatici” (f);
10:30 „La Bloc” (r);
12:00 „Capcana” (r);
14:00 „Jesse Stone: în ape tulburi”
(f);
16:00 „Legenda dragonului milenar” (f);
18:00 „La Bloc” (s);
20:30 „O iubire perfectã” (f);
22:30 „12 ani de sclavie” (f);
01:15 „O iubire perfectã” (f);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Ce ar putea merge rãu? –
Avionul de hârtie gigant;
08:14 Ce ar putea merge rãu? – Cercuri de
foc ucigãtoare;
09:02 Ce ar putea merge rãu? – Regii haosului;
09:50 Ce ar putea merge rãu? – Maºinuþa de
golf uriaºã;
11:26 Vânãtorii de mituri
13:50 Vânãtorii de mituri – Mituri legate de o
pradã mortalã;
14:38 Vânãtorii de mituri – Misiune îndeplinitã?;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?;
16:14 Cum se fabricã mâncarea – Secretul
succesului;
17:02 Ecopolis –Alimentând viitorul;
17:50 Ecopolis –Ecopolis la superlativ;
19:30 NASA – Cazuri neelucidate – Ieºire în
spaþiu fatalã;
20:20 NASA – Cazuri neelucidate – Am
detonat o bombã nuclearã pe Jupiter?
22:00 Maºinãriile lui Da Vinci – Catapulta;
22:50 Maºinãriile lui Da Vinci – ªurubul aerian;
23:40 Maºinãriile lui Da Vinci;
02:10 Cum funcþioneazã Universul?;
03:00 Vânãtorii de mituri: Episod special –
Circuitul Indy;
03:48 Vânãtorii de mituri: Episod special cu
stricãciuni;
04:36 Vânãtorii de mituri –Rãzboiul sexelor
Runda 2.
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HOROSCOP

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Se contureazã schimbãri majore, atât în
relaþiile personale cu prietenii, cât ºi în relaþiile
de susþinere profesionalã reciprocã de la locul
de muncã. Se recomandã prudenþã, discreþie
ºi rãbdare!

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-avis de Kaufland, termopane,

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

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

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.
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
¡Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.
¡Cumpãr telefon mobil
Samsung,modelGTE1230.Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912.
¡Cumpãr urgent 2 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul
pe loc. Tel. 0727-616347.

Schimburi
¡Schimb maºinã de tencuit marca PFT cu Opel Vectra
diesel, an de fabricaþie 2002.
Are capacitate de lucru de 200
m2/zi, 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 medical + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã, Gh.
Doja nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),

preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zimbrului, 150 Euro/lunã negociabil. Tel. 0732-429297.

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

Pierderi
¡Pierdut legitimaþie de
cãlãtorie tren, pentru persoanã
cu handicap, pe numele Rizea
Aurelian. O declar nulã. (ch. nr.
8506/08.05.2018)

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

1 aprilie - 2
1 mai)
Taur
(21
21
aur (2
Schimbãri importante în plan profesional!
Poate fi vorba despre finalizarea unor proiecte,
a unor etape de lucru sau se preconizeazã
schimbãri în grupul de lucru din care faci parte
la locul de muncã. Totul se poate petrece rapid,
fãrã prea mult zgomot sau fãrã explicaþii
pertinente.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot parcursul sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã
schimbi totul în jurul tãu, dar astfel încât sã
fie ºi în avantajul celorlalþi. Energia astralã
din aceste zile îþi accentueazã simþurile fine,
paranormale ºi de aici vei reuºi sã faci
conexiuni mentale nebãnuite vizavi de relaþiile
ºi situaþiile în care eºti implicat.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Segmentul financiar are o importanþã
deosebitã în aceastã sãpãtmânã. Sunt ºanse
sã pui la punct colaborãri, chestiuni patrimoniale împreunã cu neamurile ºi partenerul
de viaþã, aspecte care au în comun bani,
cheltuieli, servicii, bunuri folosite ºi de tine ºi
de aceste persoane.
Leu (23 iulie - 22 august)
Sãptãmânã foarte importantã în plan partenerial! Se vor reconfigura colaborãri, o
relaþie matrimonialã sau se finalizeazã etape
de viaþã ºi activitate comune cu alþii. Este
bine sã fii obiectiv, sã-þi urmãreºti scopurile
personale ºi sã închei acele relaþii ºi situaþii
care te þin în loc sau care deja îþi dãuneazã în
vreun fel.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul
unui loc de muncã reprezintã aspectele care
se vor modifica mult începând cu aceastã
sãptãmânã. Este bine sã-þi supraveghezi
semnalele organsimului ºi sã apelezi la ajutor
de specialitate. Transformãrile personale care
se întrezãresc, întâmpinã-le cu mintea ºi
sufletul deschise.
Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te
solicitã mult în aceste zile, fapt pentru care
ar fi bine sã fii prudent ºi circumspect pe
alocuri. Se contureazã modificãri majore ºi
chiar finaluri în plan amoros. Misterul,
farmecul, dar ºi iluziile stãpânesc acest segment de viaþã.
Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)
În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri
interesante, dar pline de mister. Atenþia ºi
eforturile îþi vor fi atrase de treburile gospodãreºti restante ºi de conversaþiile cu membrii
familiei. Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este
dificil de ajuns la un consens, chiar dacã toatã
lumea doreºte acelaºi lucru.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Evenimentele principale ale sãptãmânii se
concentreazã pe segmentul relaþiilor cu
anturajul apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi
atenþie necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu aceste persoane. Se vor crea contexte favorabile pentru a te desprinde din
situaþiile ºi relaþiile toxice.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Situaþii controversate în plan financiar! Este
vorba despre modificãri salariale sau ale
condiþiilor de muncã. Fie primeºti o sumã de
bani restantã pentru eforturile depuse în
câmpul muncii, fie afli informaþii deosebite
privitoare la felul în care se vor desfãºura
activitãþile profesionale de acum încolo.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmânã foarte importantã, pentru cã
transformãrile interioare la care eºti predispus sunt de bun augur. Însã nu vei înþelege
mare lucru acum. Senzaþia cã totul se desfãºoarã în favoarea ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de liniºte ºi confort sufletesc. Ceva
se terminã, ceva stã sã înceapã.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Energia astralã a sãptãmânii te predispune
la transformãri interioare profunde, rãscoliri
sufleteºti greu de explicat în cuvinte, dar ºi
greu de înþeles. Ai nevoie de odihnã, detaºare
de cotidian ºi revizuirea tuturor situaþiilor ºi
relaþiilor în care eºti implicat. Posibile neplãceri legate de sãnãtatea picioarelor ºi a segmentelor sistemului circulator.
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Cel puþin 68.500 de persoane angajate în primele trei luni ale anului
Ca urmare a implementãrii Programului Naþional de Ocupare
a Forþei de Muncã, prin intermediul ANOFM, în primul trimestru al
anului 2018 au fost încadrate 68.670 persoane.
Din totalul persoanelor ocupate pe parcursul trimestrului I al
anului în curs, 23.273 au peste 45 de ani, 18.783 au vârsta
cuprinsã între 35 ºi 45 de ani, 15.711 au între 25 ºi 35 de ani, iar
10.903 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 5.788 tineri NEET).
Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin
(39.176), numãrul femeilor fiind de 29.494.
În funcþie de rezidenþã, cei mai mulþi angajaþi în perioada de
referinþã, 37.890, provin din mediul urban, iar 30.780 persoane
sunt din mediul rural.
Nivelul de pregãtire al persoanelor pentru care a fost
identificat un loc de muncã aratã cã cele mai multe au studii
liceale (21.380), profesionale (16.454), gimnaziale (15.057),
7.305 fiind cu studii universitare.

Un clasament al judeþelor cu cele mai multe persoane angajate
aratã cã judeþul Timiº ocupã primul loc (5.805), urmat de Bucureºti
(4.990), Suceava (4.295), Neamþ (3.336) ºi Iaºi (2.896).
Pentru integrarea pe piaþa muncii, persoanele aflate în cãutarea
unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agenþiei teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã au domiciliul sau
reºedinþa beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active
prevãzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru
ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, modificatã ºi
completatã.
În primul trimestru al anului 2018, numãrul persoanelor care
au beneficiat de asistenþã pentru înregistrarea în evidenþã ca
persoane în cautare de loc de muncã, în vederea asigurãrii protecþiei
sociale privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj sau cuprinderea
în mãsuri active, a fost de 154.503 persoane.
Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

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

Meseria

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

Nr.
crt.

15
8
1
2
2
5
2
1
1
1
3
1
2
2
2
5
1
10
2
2
10
10
4
5
2
1
1
5
2
3
2
1
5
10
1
1
1
1
2
1
1
5
3
2
1
1
2
5
2
1
2
3
6
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
4
5
1
2
1
5
1
4
2
2
1
5
4
1
2
8
2
1
1
2
1
2
5
5
2
2
2
2

atestat
Sc. prof.
Sc. prof.
post liceala
de spec.
Sc. prof.
Sc. prof.
Sc. prof.
medii
calificare
min 8 cls
8 clase
8 clase
8 clase
medii
calificare
superior
12cls
Sc. prof.
medii
Sc. prof.
medii
calificare
Sc. prof.
8 cls
medii
medii
Sc. prof.
medii
medii
sc. generala
Sc. prof.
8 clase
liceu
10 cls
Calificare
calificare
medii
8 cls
superioare
superioare
superioare
superior
superioare
superioare
superior
8 cls
Sc. prof.
Sc. prof.
medii
medii
calificare
medii/ sup.
calificare
liceu
Sc. prof.
calificare
Sc. prof.
medii
10 cls
calificare
Sc. prof.
Sc. prof.
10 cls
10 cls
Sc. prof.
medii
medii
medii

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

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

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

PLOIEªTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Agent de securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Agent vanzari
Ajutor la prepararea prod. tip fast food
Ajutor ospatar
Ajutor ospatar
Asistent manager
Asistent medical
Asistent medical generalist
Barman
Barman
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Calcator textile
Coafeza
Confectioner asamblor articole din lemn
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner tamplarie PVC
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner-montator tamplarie
Controlor calitate in confectii textile
Controlor calitate in confectii textile
Cosmetician
Director adjunct
Dispecer centru de alarma
Dulger/ tamplar
Dulgher
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician autorizat ANRE
Electrician de intretinere si reparatii
Electrician echipa. electric si energetic
Electrician centrale si statii electrice
Electrician intretinere in constructii
Electrician intretinere si reparatii
Electrician reparatii
Electromecanic
Faiantar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Finisor
Frezor
Frezor universal
Frezor/strungar carusel/operator CN
Frizer
Functionar relatii clienti
Glazurator produse din ceramica fina
Inginer automatist
Inginer electric
Inginer electromecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer prelucrarea sticlei
Ingrijitor cladiri
Instalator
Instalator
Instalator incalzire centrala si gaze
Instalator tehnico-sanitare si de gaze
Izolator
Kinetoterapeut
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lucrator bucatarie
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator pentru salubrizare
Maistru constructii civile

Meseria
Maistru electromecanic
Maistru mecanic
Manager proiect
Manager proiect
Manipulant marfuri
Manipulant marfuri
Manipulant profile PVC
Masinist pentru terasamente
Masinist pentru terasamente
Masinist pod rulant
Mecanic
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic masini de cusut industriale
Mercantizor
Modelier confectii
Motorist
Motostivuitorist
Muncitor constructor
Muncitor hidrolog
Muncitor in constructii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - manipulant
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in domeniul ind.
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat constructii
Operator masini unelte CNC
Operator abatorizare
Operator calculator
Operator circuite retea apa
Operator control nedistructiv
Operator centrale electrice-turbine
Operator centrale electrice-cazane
Operator masini unelte automate
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Paznic
Paznic
Pregatitor lansator confectii
Rectificator
Rectificator
Reprezentant tehnic si comercial
Sculer matriter
Sef linie conf textile
Sef santier
Sef schipa
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer Cat B,C,E
Sofer livrator
Sondor la forajul sondelor
Spanuitor confectii
Specialist in domeniul SSM
Strungar
Strungar carusel
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor electric
Sudor electric
Sudor MIG-MAG
Supraveghetor jocuri
Tehnician devize in constructii
Tehnician mentenenta
Tinichigiu
Turnator produse ceramice
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vopsitor industrial
Zidar
Zugrav

Nr.
locuri
4
3
1
1
3
6
2
5
1
2
1
3
3
2
1
1
2
2
1
1
1
8
5
5
4
2
4
2
10
7
10
1
1
10
6
15
12
10
2
2
2
20
2
1
1
1
1
10
5
5
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
6
1
2
1
10
2
1
2
1
2
4
5
4
4
1
1
1
1
5
1
6
2
1
5
1
2
1
1
1
3
3

Studii

Vechime

sc. maistri
superioare
superioare
8 clase
Sc. prof.
medii
Sc. prof.
Sc. prof.
medii
min 10 cls
medii
10 clase
medii
medii
Sc. prof.
medii
10 cls
calificare
calificare
medii
8 cls
8 cls
8 clase
min 8 cls
min 8 cls
medii
Sc. prof.
10 cls
medii
medii
experienta
medii
medii
10 cls
Sc. prof.
Sc. prof.
Sc. prof.
medii
medii
superioare
8 clase
Sc. prof.
medii
medii
10 CLS
10 clase
superioare
8 clase
10 cls
calificare
Sc. prof.
medii
medii
medii
calificare
liceu
medii
superioare
liceu
calificare
8 cls
medii
medii
medii
experienta
medii
medii

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

Tip contract
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
pe ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det 1 an
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per 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 det
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 det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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HBO, criticat pentru cã a folosit elefanþi
17 mai - Înãlþarea Domnului
reali pentru serialul „Westworld”
6
6cuvânt de învãþãturã 6

Ce este interzis sã
faci de Înãlþare?
Se spune cã în aceastã zi nu este
bine sã dai din sporul casei, ceea ce

însemnã cã nu trebuie sã dai sau sã iei
bani cu împrumut. În acelaºi timp, nu se
împrumutã chibrituri sau alte surse de
foc, nici diverse obiecte din casã, deoarece se crede cã aduce ghinion sau sãrãcie. La þarã, niciun gospodar nu dã sau
ia sare de Înãlþare pentru ca vacile sã
nu rãmânã fãrã laptele cel mai bun ºi
mai gras.
Þãranii nu trebuie sã mai semene
câmpurile. Semãnatul se face pânã în
aceastã zi, deoarece orice este semãnat
dupã nu o sã rodeascã.
Ca în orice zi de sãrbãtoare nu se
munceºte, nu se face curãþenie prin
casã ºi nu se spalã rufele. Tradiþia spune
cã femeile nu au voie sã aprindã foc în
casã sau sã prepare mâncare la foc
pentru ca toatã casa sã nu vuiascã.
Înãlþarea Domunui o sã fie ºi anul
acesta o zi plinã de bucurie pe chipurile
creºtinilor ortocºi de pretutindeni în timp
ce se salutã cu tadiþionalul „Hristos s-a
înãlþat” pânã la Rusalii.

ANECDOTE:
PERLE:

NCitat dintr-o scrisoricã primitã de la finanþe:

“Suntem nevoiþi sã vã returnãm declaraþia fiscalã
cu rugãmintea sa o revedeþi ºi sã o corectaþi,
deoarece nu putem accepta rãspunsul dvs. de la
rubrica PERSOANE AFLATE ÎN ÎNTREÞINERE unde
aþi trecut: Guvernul, Parlamentul ºi Administraþia
localã”.
NMotto de firmã: “Nu trebuie sã fii nebun ca sã
lucrezi aici, dar ajutã foarte mult !”

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Pescar
Pescuþ

Deºi este abia luna mai a acestui
an, temperaturile extreme ating noi
standarde. Ultimul exemplu vine din
Nawabshah, Pakistan, unde temperaturile au ajuns la 50,2 grade Celsius pe
30 aprilie. Meteorologii considerã cã
este cea mai ridicatã temperaturã din
lume înregistratã la o staþie meteo în
luna aprilie. Un astfel de record nu a fost

NProfesorul: - Nu mã priviþi ca pe un ºef, ci
ca pe un prieten care are întotdeauna dreptate.
N În cunoscuta balada “Mioriþa”, sunt
descrise câteva întâmplãri în care sunt implicate doi criminali, o oaie turnãtoare, ºi un cioban
ce ºocheazã prin prostia lui.
NE un roman-fluviu ºi n-a încãput într-o
singurã carte.
NDeºi s-a ocupat mai mult cu turismul,
Calistrat Hogaº vorbea latinã la perfecþie.
N Boierii exploatatori îºi þineau banii
numerar în pungi. Haiducii îi atacau ºi îi uºurau
de bani în toate baladele.

La pescuit

DICÞIONAR:
MCL; TTT; CES

Instrument pentru
pescuit raci
Ai dumnealui

Catete!
Diagramã tehnicã
Unealtã la pescuit

Unealtã de pescuit
Motocicletã (abr.)

Cap de somn!
Duºmãnoºi

Unealtã de
pescuit
Peºti de apã dulce
stãtãtoare
Prinse în undiþã!

A face valuri
13 la romani!
Orie!

Metal nobil

Organizaþia mai spune cã mijloacele tehnice ºi artistice
din prezent permit crearea pe computer a imaginilor cu
animale folosite în diverse producþii.
HBO a rãspuns acuzaþiilor PETA: „Toate animalele folosite
în serialele HBO sunt tratate cu extremã grijã ºi respect în
ceea ce priveºte starea de sãnãtate, siguranþa ºi bunãstarea.
Un reprezentant al American Humane, care vizeazã siguranþa
animalelor, a fost prezent pe parcursul filmãrilor la
«Westworld». Acesta a confirmat cã animalele au fost bine
tratate, iar producþia a primit un calificativ în acest sens («Niciun
animal nu a fost rãnit»). Analizãm circumstanþele legate de
înregistrãrile privind dresajul, care au vizat ºi unul dintre
elefanþii care apar în serial. Desigur, niciuna dintre înregistrãri
nu a fost realizatã în timpul producþiei serialului ºi nu reflectã
practicile de pe platourile noastre”.
Sursa: descopera.ro

50 de grade Celsius au fost
înregistrate în luna aprilie

Peºti rãpitori
de apã dulce

REÞETA sãptãmânii

Sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului sau
cum mai este denumitã în popor Ispasul,
se sãrbãtoreºte la 40 de zile dupã Paºte
ºi la 10 înainte de Rusalii, în joia din cea
de-a ºasea sãptãmânã de dupã Înviere.
Anul acesta sãrbãtorim Ispasul pe 17
mai.
Pentru a fi marcatã aceastã mare
zi de sãrbãtoare creºtinã, se ciocnesc
ouã roºii ºi se salutã cu „Hristos s-a
înãlþat”. Cultura românilor este plinã de
obiceiuri ºi tradiþii menite sã aducã
oamenilor un trai mai bun, plin de noroc.
Într-o astfel de zi trebuie sã cunoaºtem
atât ce este bine sã facem pentru a avea
noroc, cât ºi ce nu este bine ºi dece
trebuie sã ne ferim.

Compania HBO a fost criticatã din nou de PETA dupã ce
a folosit elefanþi reali la filmãrile pentru serialul SF „Westworld”,
animalele fiind supuse unor metode de dresaj abuzive, precum bãtãi, electroºocuri ºi cârlige ascuþite, potrivit
hollywoodreporter.com. People for the Ethical Treatment of
Animals (PETA) a transmis o scrisoare deschisã preºedintelui
de programe al HBO, Casey Bloys, dupã episodul difuzat
duminicã, ce a inclus ºi imagini cu elefanþi. „Animalele folosite
în filme ºi producþii TV sunt adesea þinute în condiþii extreme
ºi provocatoare de stres, lipsite de tot ceea ce este natural ºi
important pentru ele ºi supuse unor metode de dresaj
abuzive, inclusiv bãtãi, electroºocuri ºi cârlige, în absenþa cãrora
ele ar pãrãsi pur ºi simplu platourile de filmare”, a scris PETA,
potrivit unui comunicat. „Experþii PETA au identificat unul dintre
elefanþii folosiþi în «Westworld» ca fiind Tai, deþinut de un furnizor
celebru, Have Trunk Will Travel. În imagini realizate de martori
la acest centru de dresaj, ea poate fi vãzutã plângând în timp
ce i se aplicã electroºocuri”, se aratã în acelaºi comunicat.
HBO a mai fost criticat în trecut de PETA, dupã ce a folosit
un leu în serialul „The Leftovers”, un tigru în „Vice Principals” ºi
un urs în „Silicon Valley”.
În 2012, trei cai au murit în timpul filmãrilor pentru serialul
„Luck”, fapt care a dus la anularea producþiei.
PETA spune cã existã o puternicã opoziþie din partea
publicului privind folosirea animalelor în industria de
divertisment, lucru demonstrat de închiderea circului Ringling
Bros. dupã 146 de ani de activitate, precum ºi de faptul cã
multe agenþii de voiaj au renunþat în ofertele lor la plimbãrile
pe elefanþi.

înregis-trat într-un loc izolat, o mare parte
din Pakistan ºi India au experimentat
tem-peraturi care ºi pentru luna iulie pot
fi considerate extreme. Conform IFL Science, efectul este produs de o masã
enormã de apã fierbinte aflatã în nordestul Oceanului Indian.
Valul de cãldurã a produs o cerere
uriaºã pentru electricitate în cazul

Papanaºi prãjiþi cu dulceaþã ºi smântânã
INGREDIENTE:
250 g brânzã de vaci, 3 linguri fãinã, 1 ou,
1 linguriþã bicarbonat de sodiu, 1 linguriþã oþet, ulei pentru
prãjit, 300 ml smântânã, 1 ceaºcã gem dupã gust.
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Papanaºi prãjiþi, cu dulceaþã ºi smântânã – desert tradiþional românesc
(originar din Moldova, mai exact) extrem de popular. Sunt absolut delicioºi
ºi se fac mai uºor decât am crede!
Oul se bate bine într-un castron. Adaugã peste bicarbonatul stins în prelabil cu o
linguriþã de oþet. Adaugã brânza de vaci ºi amestecã bine. Apoi adau-gã fãina treptat
pânã se încorporeazã toatã, amestecând cu mâna. Din aluatul rezultat
modeleazã un fel de gogoºele cu
gaurã la mijloc ºi un numãr egal de
biluþe din ace-eaºi cocã. Într-o tigaie
adâncã ºi mare care nu lipeºte, pune
ulei la încins. Pune la prãjit atât gogoºelele, cât ºi biluþele, pânã se
rumenesc frumos pe fiecare parte.
Se scot pe un ºervet de hârtie sã se
scurgã, apoi se orneazã cu smântânã ºi gem, ca în imagine.

Mediu în care
trãiesc peºtii
Cãruntã
Graþios
“Do bemol” (muz)

Eþetera (abr.)

Plasã
Þeþe!

Pescar care
pescuieºte cu oria

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Peºti rãpitori
de apã dulce

1) A-G
2) OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. C-A-SP
2. LEUªTEAN
MÃRAR-T
4. PZ-ACRU
; 5. SAIL-RUS;
6. U-COLANT; 7. CUIB-CJU; 8. C-ORIER; 9. VERDE-LO; 10. SALATÃ-I.

persoanelor norocoase din Pakistan ce
deþin aer condiþionat, fapt ce a dus la
întreruperea curentului electric.
În 2015 un val de cãldurã a dus la
moartea a 1.200 de persoane în
Karachi (din provincia Sindh, Pakistan),
iar efectele ar putea fi mult mai grave
dacã temperaturile oceanice ridicate vor
fi prezente ºi în perioada lunilor de varã.
Deºi locutorii din sudul Asiei resimt cele
mai puternice efecte ºi în alte pãrþi ale
lumii au fost atinse temperaturi extreme. Zona esticã a Europei a resimþit
temperaturi mult mai ridicate faþã de
cele normale.
Sursa: descopera.ro

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

Casa de Pensii: 0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:
0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386
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Petrolul - promovatã matematic în Liga 2!
FC Petrolul Ploieºti –
CS Mioveni II 3-1 (1-1)

Cu douã etape înainte de
final, Petrolul Ploieºti a promovat matematic în Liga a doua,
dupã victoria obþinutã în faþa
celor de la Mioveni II.
Victoria Petrolului a fost
obþinutã meritat, dupã pauzã,
când s-a desprins de adversar,
înscriind douã goluri izbãvitoare.
Înainte de începerea meciului, oficialii clubului Petrolul
au dorit sã le mulþumeascã
campionilor de la Tricolorul
LMV Ploieºti, voleibaliºtii care
au adus titlul de campioni la
Ploieºti, dar ºi Cupa României,
realizând eventul. Astfel, Cristi
Vlad a oferit celuilalt preºedinte,
cel al „Tricolorului”, un tricou,
cel al promovãrii echipei în Liga
2.
Apoi, Nini Popescu a fost
premiat de ADGA cu trofeul
„Mircea Dridea”, cel abordat
lunar celui mai valoros fotbalist
al Petrolului. De asemenea,
Nini Popescu a primit ºi un ca-

Atleþii de la CSM
Ploieºti au dominat
Memorialul
„Octavian ºi
Viorica Enescu”

16 - 22 mai 2018

www.informatiaprahovei.ro

dou din partea unui sponsor.
Revenind la disputã, sã
spunem cã Petrolul a dominat
tot jocul, dar a fost nevoitã sãl înceapã cu 0-1.
Min. 2
1, 0-1: În urma
PMin.
21
unei lovituri libere de la 30 de
metri, Ov. Comãnescu îmscrie
un euro-gol, catapultând balonul la vinclul porþii, în stânga
lui Avram.
Eglalarea a venit pe finalul
reprizei.
P Min. 40, 1-1: Nini Popescu a executat bine un corner, iar Chindriº a trimis în poartã, printr-o pãdure de picioare!
La începutul pãrþii a doua
a meciului, oaspeþii puteau
marca, dar Mormolea nu l-a
putut învinge pe Avram.
A urmat o serie de ocazii
mari ale Petrolului: Nini Popescu (55), Arnãutu ºi ªaim (61),
Ichim (65), Nini Popescu (71),
Min. 72, 2-1: Oaspeþii
PMin.
gafeazã în careu ºi Nini Popescu înscrie cu un ºut frumos.

Stadionul „Zãvoi”din Râmnicu
Vâlcea a gãzduit duminicã, 6 mai,
cea de-a XI-a ediþie a concursului
de atletism Memorialul „Octavian
ºi Viorica Enescu”, organizat de
Asociaþia Judeþeanã de Atletism Vâlcea ºi Asociaþia Club Sportiv
„Proolimpic Râmnicu Vâlcea”.
Sportivii de la CSM Ploieºti s-au prezentat foarte bine, reuºind
sã domine probele de sprint ºi sã urce de nouã ori pe podium (5
locuri 1, douã locuri 2 ºi douã locuri 3), performanþe ce le-au adus ºi
premiile pentru cele mai bune trei performanþe ale întrecerii.
Iatã care au fost rezultatele atleþilor pregãtiþi de Augustin Iancu
ºi Robert Munteanu:
Categoria „Copii 1"
– Ianis Moise – locul 1 la 80 metri ºi locul 1 la 300 metri;
Categoria „Open” (seniori, tineret, juniori I)
– Costin Homiuc – locul 1 la 100 metri ºi 200 metri;
– Cristian Radu – locul 1 la 400 metri;
– Constantin Andonii – locul 2 la 400 metri;
– Bogdan Oprina – locul 2 la 200 metri;
– Ovidiu Burcea – locul 3 la 100 metri;
– Alexandru Geamãnu – locul 3 la 200 metri;
Rezultate bune, cu clasãri în apropierea podiumului, au reuºit ºi
Sebastian Ursachi (locul 4 la 400 metri ºi 800 metri), Ovidiu Burcea
(locul 6 la 200 metri) ºi Alexandru Geamãnu (locul 6 la 100 metri).
Premiile pentru cele mai bune trei performanþe ale competiþiei
(se þine cont de timpii realizaþi, conform unei tabele de punctaj) le-au
revenit, în ordine, lui Cristian Radu (400 metri), Constantin Andonii
(400 metri) ºi Costin Homiuc (100 metri).
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Stadion: „Ilie Oanã”.
Spectatori: 4000. Au marcat:
Chindriº (40), N. Popescu (72),
Velisar (82) / Ov. Comãnescu
(21).
PETROLUL: Avram –
Olaru, Ichim, Frîncu (25 Prunescu), ªaim Tudor (75 Catanã) – Chindriº (cpt.), Cârjan
(46 Cl. Tudor), Velisar, Ciocâlteu, Arnãutu (66 Lambru), N.
Popescu. Antrenor: Romulus
Ciobanu.
MIOVENI II: Sima – Mincã, Boºneag, Bãlan, ªchiopu
– Tãrâþã, Ov. Comãnescu (cpt.)
(27 Cl. Luca), Mormolea (63
Barascu), Pîrþea (49 Turcin),
Voinescu, Arsenicã. Antrenor:
Dragoº Stroe.
Cartonaºe galbene: - /
Boºneag (7), Comãnescu
(24), Sima (65), Tãrâþã (90).
Au arbitrat: Andreea Ene
(Bucureºti), George Marian
Fridl (Comãneºti-Bacãu) ºi Alexandra Theodora Apostu (Bacãu).
Observatori: Adrian Gligoraº (Târgoviºte) ºi Victor Radu
(Bucureºti).
Omniprezentul Nini Popescu mai rateazã o bunã
ocazie, mingea ºutatã de el, din
6-7 metri, fiind apãratã de
portar.
P Min. 82, 3-1: Golul
trei avea sã-l înscrie Velisar, cu
un ºut din afara careului, dupã
o ratare a lui Nini Popescu.
Acum urmeazã alte douã
jocuri, fãrã presiune, cele cu
Astra II ºi cu cei din PopeºtiLeordeni.
Ionuþ Mitoiu

Handbal

O echipã de excepþie!

Juniorii II de la CSM Ploieºti s-au calif
icat pentr
u TTur
ur
neul ffinal
inal
calificat
pentru
urneul
cu un bilanþ de in
vidiat, atât în sez
onul rregulat,
egulat, cât ºi în TTur
ur
neul
invidiat,
sezonul
urneul
semif
inal: tto
ot al 2
1 de vict
orii ºi 2 rrezult
ezult
at
e de egalit
at
e
semifinal:
21
victorii
ezultat
ate
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Pentru echipa de juniori II a
Clubului Sportiv Municipal Ploieºti, sezonul 2017-2018 poate
fi catalogat ca fiind unul de vis,
þinându-se cont de faptul cã
bãieþii ce fac parte din acest
“team” au încheiat atât sezonul
regulat (18 victorii), cât ºi turneul
semifinal (3 victorii ºi 2 remize)
fãrã a cunoaºte înfrângerea.
Pregãtiþi cu talent, seriozitate ºi
cu multã minuþiozitate de prof.
Silviu Stãnescu, handbaliºtii ploieºteni au avut meci de meci
comportãri excelente, dominându-ºi adversarii rând pe rând ºi
trecându-ºi în cont succese dupã
succese. De remarcat cã prof.
Silviu Stãnescu a crezut în aceastã generaþie de excepþie ºi le-a
transmis copiilor convingerea sã
aibã încredere în colectivul tehnic
si în forþele proprii, iar munca a
fost pe deplin rãsplãtitã cu
calificarea, iatã, faza superioarã
a competiþiei – Turneul final.
Este pentru prima oarã când
o echipã de juniori bãieþi, de la
CSM Ploieºti, se calificã la turneul final, pânã acum calificându-se doar fetele. Sã reamintim
cã, începând cu septembrie anul
trecut ºi pânã în present, nu a
avut nicio înfrângere. Au contribuit pentru obþinerea aceastei
performanþe Silviu Crângaºu –
directorul CSM Ploieºti, soþii
Luminiþa ºi Mihai Albu, prof.
Mihai Stãnescu (tatãl antrenorului Silviu Stãnescu), care s-au
ocupat de echipa si atunci când
fiul sãu arbitra în diferite meciuri
în þarã sau în strãinãtate.
Rezultatele înregistrate la
Turneul semifinal de la Turnu
Severin de cãtre CSM Ploieºti
junior II:
CSM Ploieºti – CS
Novaci 40-23 (18-10)
Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –
C. Albu (8), G. Paraschiv (7), I.

Mereu (7), R. Floarea (5), Oct. Nica
(4), N. Nicolae (3), M. Iorga (2), V.
Alici (2), D. Rudai (1), V. Rãducanu
(1), Al. Pop, R. Iacob, P. Bucur.
CSM Ploieºti – CSª
Galaþi 28-25 (14-12)
Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –
C. Albu (7 goluri), I. Mereu (7), N.
Nicolae (5), G. Paraschiv (4), V. Alici
(2), D. Rudai (2), Oct. Nica (1), Al.
Pop, P. Bucur, M. Iorga.
CSM Ploieºti – CS ªtiinþa Bacãu 2
4-2
4 (1
3-12)
24-2
4-24
(13-12)
Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –
C. Albu (8 goluri), G. Paraschiv (5),
N. Nicolae (4), V. Alici (3), I. Mereu
(3), R. Floarea (1), M. Iorga, Oct.
Nica ºi D. Rudai.
CSM Ploieºti – AHC Potaissa TTur
ur
da 28-28 (1
4-1
1)
urda
(14-1
4-11)
Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu –
G. Pataschiv (5 goluri), P. Bucur
(5), D. Rudai (5), C. Albu (4), V. Alici
(3), I. Mereu (3), R. Floarea (1), Al.
Pop (1), N. Nicolae (1), M. Iorga,
Oct. Nica.
CSM Ploieºti – CSª Hua 3
7-2
1 (1
8-9)
nedoara
37-2
7-21
(18-9)
nedoar
Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu, F.
Oprea – N. Nicolae (5 goluri), D.
Rudai (5), R. Iacob (5), C. Albu (4),
Al. Pop (3), R. Bucur (3), I. Mereu

(3), V. Rãducanu (2), M. Iorga (2),
V. Alici (2), R. Floarea (2), G.
Paraschiv (1), Oct. Nica.
Tur
neul ffinal,
inal, în luna
urneul
iunie
Turneul final al juniorilor II
este programat a se disputa în
perioada 6-10 iunie, tot la Turnu
Severin, unde s-a desfãºurat ºi
turneul semifinal, ceea ce poate
reprezenta o bunã ºansã pentru
ploieºteni, aici obþinând calificarea pentru faza superioarã a
competiþiei.
CSM Ploieºti a fost repartizatã în Grupa A, alãturi de CS
Olimpic Târgu Mureº (bilanþ 17
victorii, 3 egaluri ºi douã înfrângeri în acest sezon), Academia
Minaur Baia Mare (16 succese,
douã egaluri, douã eºecuri) ºi
favorita CSM Bucureºti (22 de
victorii ºi un egal).
Echipa pregãtitã de Silviu
Stãnescu le va întâlni, pe rând,
pe CSM Bucureºti (miercuri, 6
iunie), CS Olimpic Târgu Mureº
(joi, 7 iunie) ºi Academia Minaur
Baia Mare (vineri, 8 iunie), urmând ca sâmbãtã, 9 iunie, ºi duminicã, 10 iunie, sã fie programate partidele ce vor decide campioana, dar ºi clasamentul final la
aceastã categorie de vârstã.
Mihail Marinescu

Echipa de juniori III ºi-a aflat adversarele din Turneul final

Federaþia Românã de
Handbal a stabilit localitãþia
pentru ºi pentru Turneul final
al juniorilor II, bãieþi. Spre mare
noastrã bucurie, în aceastã
fazã superioarã va evolua ºi
echipa de juniori III a CSM Ploieºti, pregãtitã de Gheorghe
Puia, dupã ce a izbutit sã obþinã
calificarea în urma parcursului
foarte bun de la Turneul semifinal, care a avut loc la Turda:
4 victorii ºi o înfrângere:
Iatã rezultatele: 33-26 (1812) cu CSª Cãlãraºi; 31-26 (1814) cu ACS Alpha Oradea; 3525 (16-13) cu CS Top Arena
Topoloveni; 26-19 (10-10) cu
CSª Hunedoara; 28-43 (13-24)
cu CS ªtiinþa Municipal Bacãu.
Antrenorul Gheorghe Puia a
folosit, la Turda, urmãtorul lot
de jucãtori: Mihail Ion, Dragoº
Stan (portari) – Sebastian
Davidoiu, Alexandru Ilie,
Alexandru Niþã, Alexandru Ghiþã, Bogdan Niculaie, Marian
Pleºea, Mihai Sîrbu, Eric Moldoveanu, Klaus Drãgan, Sebastian Sibiceanu (jucãtori de
câmp).
Turneul final este programat avea loc în perioada 2327 mai, la Satu Mare, în orga-

nizarea CS ADEP Satu Mare.
Bãieþii noºtri au fost repartizaþi
în Grupa A, una extrem de di-

ficilã, alãturi de CSª Medgidia
(22 de victorii ºi o singurã înfrângere în acest sezon), CSM

Bucureºti (victorii pe linie în
acest campionat – 26) ºi AHC
Potaissa Turda, formaþie mai
accesibilã teoretic, prinvindu-i
bilanþul: 16 victorii, un egal, 6
înfrângeri. CSM Ploieºti a avut
21 de succese ºi cinci eºecuri
în acest campionat.
Elevii lui Gheorghe Puia
vor juca, în ordine, cu Medgidia
(miercuri, 23 mai), CSM Bucureºti (joi, 24 mai) ºi Potaissa
(vineri, 25 mai), urmând ca,
sâmbãtã (26 mai) ºi duminicã
(27 mai), sã lupte pentru
medalii sau sã susþinã jocurile
de clasament.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti
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