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Un tânãr în vârstã de 23 de ani
se zbate între viaþã ºi moarte la Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Ploieºti dupã
ce a fost victima unei încãierãri care
s-a petrecut weekendul trecut la un
club situat în Bariera Bucureºti, lângã
Unviersitatea Petrol Gaze. Victima a
fost înjunghiatã de mai multe ori în
torace. Ancheta este abia la început,
iar în acest caz au fost arestate douã
persoane considerate principali
suspecþi în cauzã.

Încãierarea a avut loc în noaptea
de 13 spre 15 mai în clubul Da Mask
din Ploieºti. Surse apropiate de an-
chetã au precizat cã în jurul orei 4 di-
mineaþã a avut loc o ceartã spontanã
din cauza unei fete între trei bãrbaþi
care a degenerat în cele din urmã
într-o încãierare în timpul cãreia s-au
folosit arme albe. Unul dintre scan-
dalagii s-a ales cu rãni grave în zona

toarcelui, fiind înjunghiat de mai mul-
te ori.

În cauzã a fost arestat preventiv
de cãtre secþia de Drepturi ºi Libertãþi
din cadrul Tribunalului Prahova Dinu
Beniamin Mãdãlin, considerat de cã-
tre anchetatori autorul agresiunii, însã,
la doar câteva zile, procurorii au decis
revocarea mãsurii arestãrii preventive,
iar instanþa a admis cererea. În ace-
eaºi zi o altã persoanã a fost arestatã
în cauzã, un anume Vasile G., din Plo-
ieºti, care ºi-a recunoscut fapta.

Victima este încã la Spitalul Jude-
þean, starea sa fiind una criticã, el
nefiind conºtient. Potrivit medicilor de
la Serviciul Judeþean de Ambulanþã
Prahova, victima a sufeirt un trauma-
tism cranio cerebral, mai multe plagi
înjunghiate în zona toracelui, fiind
gãsit în ºoc hemoragic.

(D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Ministerul Finanþelor Publice va acorda un termen suplimentar, de trei luni,
pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale,
respectiv pânã la 1 septembrie pentru contribuabilii mari ºi mijlocii ºi pânã la 1
noiembrie pentru cei mici, informeazã MFP printr-un comunicat remis, vineri
seara, AGERPRES.

Astfel, în cazul contribuabililor mari sau mijlocii sancþiunea se aplicã începând
cu 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, iar în ceea ce priveºte contribuabilii
mici, aceasta se aplicã de la 1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018. Dupã
expirarea acestor intervale, sancþiunea poate fi aplicatã doar pentru faptele
sãvârºite începând cu 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018, dupã
caz, precizeazã MFP. De asemenea, se amânã cu trei luni, pânã la 1 noiembrie
2018, aplicarea sancþiunii prevãzute de lege pentru comercializarea de cãtre
distribuitorii autorizaþi a vechilor aparate de marcat, astfel încât, dacã va fi cazul,
operatorii economici care îºi deschid noi afaceri sau puncte de lucru sã poatã
achiziþiona un aparat de marcat, în caz contrar aceºtia riscând blocarea activitãþii.

Totodatã, se prelungeºte cu trei luni, pânã la data de 31 octombrie 2018,
termenul limitã pânã la care îºi menþin valabilitatea avizele/autorizaþiile privind
distribuþia aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolã jurnal, termenul
în vigoare fiind 31 iulie 2018.

Locuitorii cartierului Ienãchiþã
Vãcãrescu, din Ploieºti, au avut parte
de clipe de coºmar duminicã, 20 mai.
Puþin dupã ora 17:00, niºte puºtani
au gãsit de cuviinþã sã-ºi etaleze
antitalentul la cântat tocmai în parcul
situat în spatele blocurilor 141 de pe
strada Zimbrului. Având asupra lor o
boxã mare ºi un microfon, indivizii res-
pectivi au tulburat ordinea ºi liniºtea
publicã cântând muzicã specificã
etniei lor, poluând fonic cu þipetele ºi
gemetele lor (cicã asta e muzicã!). Era
o atmosferã greu de suportat ºi nu
înþelegem de ce suntem obligaþi sã le
suportãm acestor indivizi nãravurile
– lipsa de civilizaþie. Toleranþã, toleran-
þã..., dar pânã când... .?

A existat un apel telefonic pentru
Secþia 2 Poliþie, la ora 17:25, însã o

doamnã avea sã ne comunice, cu o
voce tandrã, cã zona respectivã nu
mai aparþine de Secþia 2, ci de Secþia
3 Poliþie, „dar lãsaþi cã iau eu legãtura
ºi încercãm sã trimitem un echipaj”!,
ne-a spus doamna poliþistã. Ei bine,
am aºteptat ºi aºteptat, dar în zadar,
cã Poliþia nu s-a vãzut. În acest timp,
golanii ºi-au fãcut  în continuare de
cap minute bune, pânã s-au plictisit
ºi au plecat.

Parcul cu pricina a devenit, cu
timpul, un loc în care golanii Ploieºtiu-
lui se strâng searã de searã ºi comit
fapte pentru care, într-o þarã normalã,
ar rãspunde în faþa Justiþiei, însã la
noi „guverneazã” toleranþa ºi indife-
renþa! Cum se lasã întunericul, maºini
dupã maºini se pot vedea venind în
parc, pline cu golani ce par nerãbdã-

tori sã soarbã din bidoanele de bere,
sã urle, sã asculte muzicã ºi câte ºi
mai câte. Parcã ar fi staþiune! Sunt ºi
cazuri în care aceºti invivizi confundã
spaþiul public, parcul, cu toaleta de
acasã.

Autoritãþile ar face foarte bine sã
desfiinþeze acel parc din spatele strãzii
Zimbrului, dacã nu sunt în stare sã
ia mãsuri împotriva acestor derbedei.
Este un adevãrat focar de infecþie,
pentru cã ce lasã derbedeii în urma
lor, greu se poate exprima în scris. Este
un loc în care gãºti de „bãieþi ºi fete
de cartier” se strâng ºi consumã alco-
ol, fac gãlãgie noapte de noapte. În
locul acestui parc ar fi util sã se cons-
truiasã un sediu care sã devinã secþie
de poliþie, mai ales cã ºi Ploieºtiul duce
lipsã de poliþiºti.

Autoritãþi, când aveþi de gând sã luaþi
mãsuri împotriva golanilor din Ploieºti?

M. Marinescu

Tentativã de omor la un
club de fiþe din Ploieºti

MFP amânã cu trei luni aplicarea
sancþiunii pentru nedotarea cu aparate

de marcat electronice fiscale

Interviu cu preºedintele C.J. Prahova, Bogdan Toader:

„Încercãm sã schimbãm lucrurile în bine.
Principala noastrã grijã e asigurarea locurilor
de muncã, mai nou, locuri de muncã bine
plãtite ºi atragerea investitorilor”
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Familia lui Marian Furcelea, bãieþe-
lul ucis în urmã cu patru ani de gazele
de la o sondã aparþinând companiei
OMV, a contestat decizia Judecãtoriei
Ploieºti prin care instanþa a aprobat des-
pãgubiri morale în valoare de 135.000
de euro. Astfel, procesul se va reluat la
Curtea de Apel Ploieºti, dar deocamdatã
nu s-a stabilit un prim termen de jude-
catã.

Familia Furcelea a cerut iniþial com-
paniei OMV despãgubiri în valoare de
un miliard de euro, dar ulterior a revenit
asupra sumei ºi a solicitat ca instanþa
sã aprobe suma de nouã milioane de
euro. Pentru cã suma acordatã de prima

instanþã drept despãgubiri morale a fost
consideratã mult prea micã de cãtre
mama ºi tatãl lui Marian, aceºtia au de-
cis sã apeleze din nou la avocaþi ºi cã
continue procesul la instanþa superioa-
rã. Decizia primei instanþe a fost atacatã
ºi de OMV, companie care a fost gãsitã
vinovatã de ucidere din culpã, fiind obli-
gatã la plata unei amenzi penale în va-
loare de 380.000 de lei.

Medicii legiºti au stabilit cã moartea
copilului a fost violentã ºi s-a datorat
insuficienþei respiratorii acute survenite
în cursul unei intoxicaþii acute, acciden-
tale, cu gaze de sondã, rezultatã în at-
mosferã prin derivaþia din coloana de
exploatare a sondei Ariceºtii Rahtivani.

În ziua tragediei, Marian, care abia
împlinise 9 ani, se oprise pe un deal,
lângã o sondã din comuna Ariceºtii Rah-
tivani, sã probeze o pereche de ghete
pe care o primise de la o familie din co-
munã. Copilul a fost gãsit fãrã viaþã câte-
va ore mai târziu, dupã ce pãrinþii ºi
localnicii l-au cãutat toatã ziua. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Pompierii din cadrul Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã Plo-
ieºti au intervenit la un incendiu care
s-a manifestat cu degajare mare de
fum în curtea Rafinãriei Astra. A fost
al doilea incendiu, în ultimele ºase
luni, care a izbcnit în curtea rafinãriei
ploieºtene. Incendiul a fost semnalat
de mai mulþi ploieºteni care au vãzut
un fum negru ºi gros ce se înãlþa ame-
ninþãtor deasupra caselor din apropie-
re. La faþa locului s-a deplasat iniþial
un echipaj de intervenþie cu o autou-
tilitarã, dar pentru cã incendiul era
destul de mare ºi a cuprins o suprafaþã
de câteva zeci de metri pãtraþi, forþele
de intervenþie au primit întãriri.

Potrivit Biroului de Presã al Ins-
pectoratului pentru Situaþii de Urgen-
þã Prahova, incendiul se manifesta la
un canal de deversare situat lângã o
instalaþie dezafectatã. Aceeaºi sursã

a precizat cã nu a existã pericol de
propagare. Rafinãria Astra este
dezafectatã de aproximativ zece ani.
În ultima perioadã au mai fost incendii
de mici dimensiuni în curtea institu-

þiei, provocate de persoane care au
lucrat neglijent cu aparate de tãiat
metalul ºi care lucreazã la dezmem-
barea echipamentelor nefuncþionale
din incinta Astra. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Ion Mãrgãrit, profesor de matematicã în
cadrul liceului „Toma Socolescu“ din Ploieºti, ºi
colegul sãu Adrian Anghel, profesor de econo-
mie, au fost condamnaþi de Tribunalul Prahova
la închisoare cu suspendare. Profesorii au fost
gãsiþi vinovaþi de instanþa de fond pentru luare
de mitã, respectiv complicitate la luarea de mitã.
Mãrgãrit ºi Anghel au fost prinºi în urma unui
denunþ fãcut la Direcþia Generalã Anticorupþie
de un elev.

Tribunalul Prahova a finalizat judecata pe
fond în cazul celor doi profesori de la liceul Toma
Socolescu din Ploieºti cu o condamnare a celor
douã cadre didactice. Conform portalului
instanþelor de judecatã, Adrian Anghel a fost
gãsit vinovat pentru  douã infracþiuni de luare
de mitã în formã continuatã ºi a primit o pedeap-
sã de doi ani de închisoare cu suspendare. Ca
pedepse complementare, instanþa a decis sã
interzicã profesorului unele drepturi, printre cale
ºi cel de a mai profesa în învãþãmânt pânã la
executarea sau considerarea ca executatã a
pedepsei principale. În cazul celui de-al doilea
profesor, Ion Mãrgãrit Emil instanþa penalã a
Tribunalului Prahova a decis sã-l condamne la
închisoare de un an ºi ºase luni cu suspendare,
pentru complicitate la infracþiunea de luare de
mitã. Nici Mãrgãrit nu va mai avea voie sã intre
într-o salã de clasã ca profesor cât timp va fi
sub supraveghere, adicã aproximativ doi ani.

De asemenea, cei doi profesori au fost
obligaþi sã presteze muncã în folosul comunitãþii
pentru o perioadã de 60 de zile, astfel cã aceºtia
vor munci în cadrul Centrului Judeþean de
Culturã Prahova sau în cadrul Administraþiei
parcului memorial „Constantin Stere”, dacã
pedeapsa va rãmâne definitivã în urma

contestaþiei care se va judeca la Curtea de Apel
Ploieºti.

În plus, judecãtorii au dispus ”confiscarea
de la inculpatul Anghel Adrian a sumei de 4.300
lei primitã de acesta cu titlu de mitã. În baza
disp. art. 112 lit. e C.p. dispune confiscarea de
la inculpatul Ion Mãrgãrit Emil a sumei de 700
lei dobânditã prin comiterea faptei. În baza art.
274 C.p.p., obligã fiecare inculpat la plata
cheltuielilor judiciare avansate de stat, în
cuantum de câte 1800 lei fiecare, din care
1500 lei fiecare reprezintã cheltuieli efectuate
în faza de urmãrire penalã”, conform portalului
instanþelor de judecatã.

Cum au fost prinºi
profesorii

Ancehta în acest caz a demarat la începutul
lunii august 2017, în urma  denunþului fãcut la
DGA de unul dintre elevi.  Ion Mãrgãrit, profesor
de matematicã în cadrul liceului „Toma Socoles-
cu“ din Ploieºti, ºi colegul sãu Adrian Anghel,
profesor de economie, au fost prinºi în flagrant
în timp ce primeau bani, câte 500 de lei de la
opt elevi care susþineau corigenþa la economie.

Surse judiciare au precizat cã cei opt elevi
mergeau sã predea plicul cu bani acasã la
profesorul de matematicã. Cadrul didactic
împãrþea banii cu colegul sãu de catedrã. Iniþial,
poliþiºtii de la Direcþia Generalã Anticorupþie din
Ploieºti l-au prins doar pe unul dintre profesori,
dar au aflat, cã acesta are ºi un complice. Pro-
fesorul prins a aflat în timpul anchetei cã elevii
au plãtit mai mulþi bani decât a primit el, aºa cã
a decis sã recunoascã totul ºi sã-l reclame ºi pe
colegul sãu.

Conform anchetatorilor, “la data de 25.07.
2017, o persoanã care susþinuse examenul de
corigenþã la materia predatã de A.A., a formulat
un denunþ împotriva acestuia prin care a sesizat
faptul cã profesorul i-a pretins acesteia ºi altor
colegi câte 500 de lei, cu scopul de a-i promova
la examen, sumã de bani care urma a fi remisã
în data de 26.07.2017, la domiciliul cadrului
didactic. La data de 26.07.2017, ofiþeri de poliþie
judiciarã ai D.G.A. – S.J.A. Prahova ºi Structura
Centralã, sub coordonarea procurorului de caz
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Prahova, l-au prins în flagrant pe A.A. în timp ce
primea suma de 1000 lei de la doi elevi cu
scopul de a-i promova la examenul de corigenþã
susþinut în data de 25.07.2017. În cauzã, s-a

dispus efectuarea unei percheziþii domiciliare
în urma cãreia au fost identificate sumele de
bani remise de martorul denunþãtor ºi de ceilalþi
doi elevi, cât ºi alte sume de bani, în total
ridicându-se 6000 de lei în vederea continuãrii
cercetãrilor. De asemenea, s-a reþinut cã, în
perioada 24-26.07.2017, I.M.E. a pretins ºi primit
de la cinci elevi suma totalã de 2000 de lei,
promiþându-le acestora cã-i va ajuta sã promo-
veze examenul de cori-
genþã la economie. Din
aceastã sumã, I.M.E. a
oprit 500 de lei, iar
1500 i-a remis lui A.A.
ºi a primit de la cel din
urmã suma de 200 de
lei pentru intermedie-
rea activitãþii. Cei doi
inculpaþi au fost reþinuþi
iniþial pentru 24 de ore,
iar ulterior s-a luat faþã
de aceºtia mãsura
controlului judiciar”, se
artã într-un comunicat
remis presei de DGA.
Deºi iniþial s-a dispus
începerea urmãririi penale pentru dare de mitã
ºi în cazul elevilor, ulterior procurorul de caz a
dispus  renunþarea la urmãrire penalã în cauzã
faþã de un numãr de 7 suspecþi.

Lanþul ºpãgilor de la UPG

Mãrgãrit ºi Anghel nu sunt singurele cadre
didactice care au ajuns în faþa instanþei de
judecatã pentru fapte de corupþie. În ultimii cinci
ani, mai mulþi profesori din Ploieºti, în special
de la Universitatea Petrol Gaze, au fost trimiºi în
judecatã de Parchetul de pe lângã Tribunalul
Prahova pentru cã au ceurt bani de la studenþi
în schimbul unei note de trecere la examenele
finale.

Astfel, Mureºan Alexe Cãlin, profesor de
matematicã din cadrul Universitãþii Petrol-Gaze
Ploieºti, a fost condamnat de Tribunalul Prahova
la trei ani de închisoare cu suspendare, fiind
gãsit vinovat pentru luare de mitã în formã con-
tinuatã. Lectorul universitar a fost prins de
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Prahova ºi de poliþiºti din cadrul DGA
Prahova cu 17.150 lei ºpagã primitã de la stu-
denþi la un examen. Banii erau daþi de studenþi
pentru a promova examenul la material predatã
de Mureºan. În urma anchetei, procurorii au

stabilit cã profesorul primise în total suma de
45.000 de lei de la 80 dintre studenþii sãi.

Ioan Dan Grigoraº, conferenþiar doctor
inginer la Facultatea de Ingineria Petrolului ºi
Gazelor, la departamentul de Geologie Petrolierã
ºi Inginerie de zãcãmânt ºi membru în Consiliul
de Administraþie al universitãþii a fost acuzat
pentru 32 de fapte de luare de mitã. Ofiþerii
DGA au stabilit cã în perioada ianuarie 2015 –

martie 2016, a pretins ºi a primit, în 32 de
rânduri, de la masteranzi ºi studenþi ai Universitã-
þii Petrol Gaze Ploieºti, un numãr total de 128
de bonuri valorice de carburant cu valoare
nominalã de 50 ºi 100 lei, în valoare totalã de
8.300 lei. Cauza în care Grigoraº a fost deferit
justiþiei se aflã în continuare în faza de judecatã
pe rolul secþiei penale a Tribunalului Prahova.

Cel de-al treilea profesor corupt din UPG
este Ilie Ristea, profesor de matematicã în cadrul
Facultãþii de Inginerie Mecanicã. El a fost trimis
în judecatã pentru luare de mitã de procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Prahova. Anchetatorii au reuºit sã probeze faptul
cã Ristea a cerut ºi primit bani de la 17 studenþi
în timpul sesiunii din primãvara acestui an.
Ristea a fost condamnat la o pedeapsã de doi
ani de închisoare cu suspendare ºi 60 de zile
de muncã în folosul comunitãþii la Direcþia pen-
tru Protecþia Copilului din Bucureºti. În plus,
instanþa a decis ca Ristea sã nu mai poatã
exercita profesia de cadru didactic pe o perioadã
de un an ºi nici sã ocupe o funcþie publicã.
Conform sentinþei, profesorul de la UPG trebuie
sã plãteascã ºi 7.450 lei reprezentând cheltuieli
judiciare, asta dupã ce i-a fost confiscatã ºi suma
de 5.000 de lei, bani consideraþi ca primiþi cu
titlu de mitã de la studenþi.

Afacerea “Nota 5” la Ploieºti. Ce pãþesc profesorii
prinºi cu bani de la elevii care nu vor sã înveþe

(D.F.)

Incendiu de proporþii la
Rafinãria Astra din Ploieºti

Familia copilului ucis de gazele
unei sonde OMV nu renunþã
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Ziua Eroilor este o sãrbãtoare naþionalã a poporului român, marcatã
în memoria celor cãzuþi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptã,
pentru credinþã, libertate, dreptate ºi pentru apãrarea þãrii ºi întregirea
neamului. Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor ºi operelor
comemorative de rãzboi, sãrbãtoarea Înãlþãrii Domnului Iisus Hristos a
fost proclamatã Ziua Eroilor, ca sãrbãtoare naþionalã a poporului român.

În acest context, la sediul Penitenciarului de Femei Ploieºti – Târgºorul
Nou a fost oficiatã o slujbã de pomenire a eroilor neamului românesc ºi
a fost pãstrat un moment de reculegere în memoria acestora, la care au
participat funcþionarii publici cu statut special planificaþi în serviciu. De
asemenea, la slujba Înãlþãrii Domnului, oficiatã de preotul capelan, au
participat 60 de persoane private de libertate, clasificate în toate regimurile
de executare.

Ziua Eroilor, la Penitenciarul Târgºorul Nou

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) a finalizat,
la data de 15 mai, Campania de primire a Cererilor Unice de Platã
pentru anul 2018, în cadrul cãreia au fost înregistrate un numãr de
de 866.749 cereri, pentru o suprafaþa declaratã la platã de
9.638.937,67 hectare. La sediul Centrului judeþean ºi la sediile
centrelor locale APIA Prahova au fost primite 10.225 cereri, pentru
suprafaþa de 136.387,69 hectare.

În perioada 16 - 31 mai inclusiv, la sediile Centrelor judeþene/
locale APIA, fermierii pot depune modificãri la Cererile Unice de
Platã depuse în cadrul Campaniei 2018, fãrã aplicarea de penalitãþi.

În conformitate cu art. 1 din Ordinului Ministrului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2018, Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã are obligaþia ca începând cu luna iunie
2018 sã respecte întocmai urmãtoarele etape, prezentate la lit. b),
c), d) ºi e), astfel:

“b) în intervalul 4 iunie – 4 iulie 2018 se va efectua controlul
administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de platã,
eºantionarea acestora precum ºi transmiterea eºantioanelor, potrivit
dispoziþiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014;

c) între 5 iulie – 1 octombrie 2018 se va efectua controlul la fa-
þa locului pentru cererile unice de platã eºantionate la control pe
teren, iar controlul aferent al unor obligaþii specifice, în iarna sau în
primãvara anului urmãtor;

d) plata avansului pentru anul de cerere 2018 se va efectua în
perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, conform Regulamen-
tului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European ºi al Consiliului
din 17 decembrie 2013, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

e) plata finalã ca diferenþã între cuantumul acordat în avans ºi
cuantumul calculat pentru anul de cerere 2018 se va efectua între
1 decembrie 2018 – 31 martie 2019.”

Reamintim cã sprijinul financiar este finanþat din Fondul Euro-
pean de Garantare Agricolã (FEGA), din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

Daniel Lazãr

La Muzeul Petrolului din Ploieºti
încerc, când sunt de serviciu, sã prezint
publicului, cu prioritate, performanþele.
În special ale oamenilor, cele tehnice
considerându-le în plan secundar. Aºa e
evidenþiatã prima femeie inginer din
lume - Elisa Leonida Zamfirescu – sau
cel mai bogat om al planetei, asta încã
teoretic, inginerul Ion Basgan. Dacã fa-
milia va câºtiga procesul de repunere în
drepturi al acestui inventator, cum e
corect, ar urma, luând în calcul inflaþia,
ca urmaºii lui Ion Basgan sã primeascã
56 de miliarde de dolari. Asta l-ar face,
de departe, cel mai bogat om al lumii.

Continuând ideea de a vã prezenta
performanþe am observat cã Bogdan
Andrei Toader este cel mai tânãr preºe-
dinte de Consiliu Judeþean din România.
ªi, de la sfârºitul iernii, mã strãdui sã vi-
l prezint într-un interviu. ªi sã vãd dacã
greºesc sau nu în aserþiunea mea. Pânã
la urmã, acum câteva zile, dupã vreo
doua ore de anticamerã, timp în care
delegaþii dupã delegaþii îl cãutau cu

urgenþe, am reuºit sã-l intervievez.
-Domnule preºedinte, sã-Domnule preºedinte, sã-Domnule preºedinte, sã-Domnule preºedinte, sã-Domnule preºedinte, sã

vorbim despre performanþã. Cred,vorbim despre performanþã. Cred,vorbim despre performanþã. Cred,vorbim despre performanþã. Cred,vorbim despre performanþã. Cred,
nu sunt sigurnu sunt sigurnu sunt sigurnu sunt sigurnu sunt sigur, cã sunt, cã sunt, cã sunt, cã sunt, cã sunteþi cel maieþi cel maieþi cel maieþi cel maieþi cel mai
tânãr român care ocupã aceastãtânãr român care ocupã aceastãtânãr român care ocupã aceastãtânãr român care ocupã aceastãtânãr român care ocupã aceastã
funcþie. Cum stau lucrurile exact?funcþie. Cum stau lucrurile exact?funcþie. Cum stau lucrurile exact?funcþie. Cum stau lucrurile exact?funcþie. Cum stau lucrurile exact?

-Atunci când am fost ales pentru a
ocupa aceastã funcþie, da, eram cel mai
tânãr. În acest moment, cred cã, totuºi,
am rãmas. Nu ºtiu dacã s-a schimbat în
vreun judeþ preºedintele Consiliului
Judeþean. În acel moment eram ºi cel
mai tânãr preºedinte de partid (PSD –
n.r.). Acum nu cred cã mai este cazul. La
Cluj este un tânãr deputat, Horia Nazra,
care are 30 de ani ºi la Cãlãraºi cred cã
acum e preºedinte de partid cineva mai
tânãr. Asta ca preºedinte de partid, cãci
de Consiliu Judeþean sunt în continuare
cel mai tânãr.

-Din ce am vãzut, cât am aº--Din ce am vãzut, cât am aº--Din ce am vãzut, cât am aº--Din ce am vãzut, cât am aº--Din ce am vãzut, cât am aº-
teptat sã fac acest interviu, esteteptat sã fac acest interviu, esteteptat sã fac acest interviu, esteteptat sã fac acest interviu, esteteptat sã fac acest interviu, este
foarte multã muncã. De-ar muncifoarte multã muncã. De-ar muncifoarte multã muncã. De-ar muncifoarte multã muncã. De-ar muncifoarte multã muncã. De-ar munci
tot judeþul la fel ca dumnea-oas-tot judeþul la fel ca dumnea-oas-tot judeþul la fel ca dumnea-oas-tot judeþul la fel ca dumnea-oas-tot judeþul la fel ca dumnea-oas-
trã, am pune Japonia în pericol...trã, am pune Japonia în pericol...trã, am pune Japonia în pericol...trã, am pune Japonia în pericol...trã, am pune Japonia în pericol...

-Nu cred, ei au un sistem foarte
alert. Dar este foarte multã muncã, iar
problematica este diversificatã: sunt
probleme legate de servicii publice,
investiþii, dezvoltarea judeþului în ceea
ce priveºte reþelele de utilitate publicã
(gaze, canalizare). Fiecare zonã a
judeþului are specificul ei ºi problemele
cu care se confruntã. În zona de ºes nu
sunt dezvoltate reþelele de gaze, iar în
ultimul timp preþul lemnelor a crescut.

-O întrebare care vine de la-O întrebare care vine de la-O întrebare care vine de la-O întrebare care vine de la-O întrebare care vine de la
cetãþenii judeþului: aþi stopat de-cetãþenii judeþului: aþi stopat de-cetãþenii judeþului: aþi stopat de-cetãþenii judeþului: aþi stopat de-cetãþenii judeþului: aþi stopat de-
friºãrile ilegale? Primãvara astafriºãrile ilegale? Primãvara astafriºãrile ilegale? Primãvara astafriºãrile ilegale? Primãvara astafriºãrile ilegale? Primãvara asta
cãlduroasã e aºa ºi pentru cã s-cãlduroasã e aºa ºi pentru cã s-cãlduroasã e aºa ºi pentru cã s-cãlduroasã e aºa ºi pentru cã s-cãlduroasã e aºa ºi pentru cã s-
au tãiat enorm de mulþi copaci.au tãiat enorm de mulþi copaci.au tãiat enorm de mulþi copaci.au tãiat enorm de mulþi copaci.au tãiat enorm de mulþi copaci.

-În privinþa defriºãrilor, legislaþia care
a fost adoptatã în 2016 este eficientã.
De aceea, ca o consecinþã, a crescut
preþul lemnelor. Sã ºtiþi cã organele
abilitate, Jandarmeria, Poliþia – moni-
torizeazã foarte atent ceea ce se întâm-
plã. Ce putem noi face, ºi am discutat
cu Direcþia Silvicã Prahova, este sã fa-
cem programe de împãduriri. Sunt nece-
sare din douã aspecte: în zona de deal
sunt multe alunecãri de teren ºi aºa am
reuºit sã stabilizãm solul, iar în zona de
ºes este nevoie de o „perdea verde” de-
a lungul drumurilor. Iarna este foarte di-
ficil sã deszãpezeºti din cauzã cã zãpa-
da este viscolitã. Prin împãduriri redu-
cem aceastã problemã, îi punem stop.

-Deci nu ignoraþi aceastã-Deci nu ignoraþi aceastã-Deci nu ignoraþi aceastã-Deci nu ignoraþi aceastã-Deci nu ignoraþi aceastã
problemã.problemã.problemã.problemã.problemã.

-Nu e de ignorat. În privinþa defriºã-
rilor nu putem face mai mult, noi lucrãm
conform legislaþiei. Aºa am hotãrât ca
în zona de deal sã creãm noi pãduri.

-E clar-E clar-E clar-E clar-E clar, se lucr, se lucr, se lucr, se lucr, se lucreazã în aceaseazã în aceaseazã în aceaseazã în aceaseazã în aceastãtãtãtãtã
problemã ºi nu cum credeau uniiproblemã ºi nu cum credeau uniiproblemã ºi nu cum credeau uniiproblemã ºi nu cum credeau uniiproblemã ºi nu cum credeau unii
cã la CJ Prahova problema nu arecã la CJ Prahova problema nu arecã la CJ Prahova problema nu arecã la CJ Prahova problema nu arecã la CJ Prahova problema nu are
relevanþã.relevanþã.relevanþã.relevanþã.relevanþã.

-De când a intrat în vigoare „Radarul
Pãdurilor” ºi fiecare camion este monito-

rizat, nu mai este cazul de foarte multe
defriºãri. Mai apar cazuri izolate, iar can-
titãþile de lemn sunt foarte mici. Acum
principala noastrã grijã este împãdurirea
zonelor care necesitã acest lucru.

-Am vãzut cã, în afara activi--Am vãzut cã, în afara activi--Am vãzut cã, în afara activi--Am vãzut cã, în afara activi--Am vãzut cã, în afara activi-
tãþii de birou, foarte ample, parti-tãþii de birou, foarte ample, parti-tãþii de birou, foarte ample, parti-tãþii de birou, foarte ample, parti-tãþii de birou, foarte ample, parti-
cipaþi ºi la multe acþiuni pe teren.cipaþi ºi la multe acþiuni pe teren.cipaþi ºi la multe acþiuni pe teren.cipaþi ºi la multe acþiuni pe teren.cipaþi ºi la multe acþiuni pe teren.
Existã vreun domeniu din celeExistã vreun domeniu din celeExistã vreun domeniu din celeExistã vreun domeniu din celeExistã vreun domeniu din cele
incluse în activitatea de preºedin-incluse în activitatea de preºedin-incluse în activitatea de preºedin-incluse în activitatea de preºedin-incluse în activitatea de preºedin-
te al CJ pentru care aveþi o preo-te al CJ pentru care aveþi o preo-te al CJ pentru care aveþi o preo-te al CJ pentru care aveþi o preo-te al CJ pentru care aveþi o preo-
cupare aparte?cupare aparte?cupare aparte?cupare aparte?cupare aparte?

-Prahova este un judeþ puternic
industrializat. Principala noastrã grijã e
asigurarea locurilor de muncã, mai nou,
locuri de muncã bine plãtite ºi atragerea
investitorilor. Asta ne intereseazã foarte
mult, dezvoltarea judeþului pe plan in-
dustrial, pentru cã avem tradiþie. În petrol
avem ºi universitate, iar 33% dintre
firmele care îºi desfãºoarã activitatea
în Prahova lucreazã în acest domeniu.
Petrolul este principala noastrã resursã.

-ªi blazonul! În stema de-ªi blazonul! În stema de-ªi blazonul! În stema de-ªi blazonul! În stema de-ªi blazonul! În stema de
deasupra biroului dvs. apare ºi odeasupra biroului dvs. apare ºi odeasupra biroului dvs. apare ºi odeasupra biroului dvs. apare ºi odeasupra biroului dvs. apare ºi o
sondã de extracþie.sondã de extracþie.sondã de extracþie.sondã de extracþie.sondã de extracþie.

-Da, ºi blazon.
-Dar cum faceþi sã fiþi prezent-Dar cum faceþi sã fiþi prezent-Dar cum faceþi sã fiþi prezent-Dar cum faceþi sã fiþi prezent-Dar cum faceþi sã fiþi prezent

la aºa de multe acþiuni?la aºa de multe acþiuni?la aºa de multe acþiuni?la aºa de multe acþiuni?la aºa de multe acþiuni?
-Pentru mine, ziua de muncã nu se

terminã când se încheie programul la
16:30. Azi va continua pânã la 18.00,
cel puþin. Este vorba de cât timp aloci.
Unele probleme au o rezolvare rapidã.
Foarte important este dialogul, sã
cunosc problemele autoritãþilor locale.

-În aceastã funcþie aþi avut ºi-În aceastã funcþie aþi avut ºi-În aceastã funcþie aþi avut ºi-În aceastã funcþie aþi avut ºi-În aceastã funcþie aþi avut ºi
zile dificile, copleºitoare?zile dificile, copleºitoare?zile dificile, copleºitoare?zile dificile, copleºitoare?zile dificile, copleºitoare?

-Sunt zile ºi zile. Unele sunt încãrcate
de emoþie, când organizãm evenimente,
cum a fost cea cu Fundaþia „Aspen” ºi
domnul Geoanã a avut niºte invitaþi de
marcã. Mai sunt zile copleºitoare din
punct de vedere al ritmului.

-V-aþi adaptat uºor la acest-V-aþi adaptat uºor la acest-V-aþi adaptat uºor la acest-V-aþi adaptat uºor la acest-V-aþi adaptat uºor la acest

gen de rãspundere?gen de rãspundere?gen de rãspundere?gen de rãspundere?gen de rãspundere?
-Principalul nostru atu, ca oameni,

este faptul cã ne adaptãm tuturor situa-
þiilor. Pentru aceastã funcþie de preºedin-
te de Consiliu Judeþean trebuie sã înþe-
legi administraþia publicã, mecanismele
ei, modul cum funcþioneazã.

-Dumneavoastrã aþi avut, la-Dumneavoastrã aþi avut, la-Dumneavoastrã aþi avut, la-Dumneavoastrã aþi avut, la-Dumneavoastrã aþi avut, la
început, atu-ul de a fi venit din in-început, atu-ul de a fi venit din in-început, atu-ul de a fi venit din in-început, atu-ul de a fi venit din in-început, atu-ul de a fi venit din in-
teriorul acestei administraþii...teriorul acestei administraþii...teriorul acestei administraþii...teriorul acestei administraþii...teriorul acestei administraþii...

-Exact. A fost ceva care m-a ajutat
pentru cã am lucrat în aceastã instituþie
din 2008. M-a ajutat foarte mult sã intru
în pâine, ca sã spun aºa. Utilã mi-a fost
ºi funcþia de vicepreºedinte pentru doi
ani. Toate acestea m-au ajutat sã lucrez
într-un ritm destul de alert.

-Pe final de interviu, sã termi--Pe final de interviu, sã termi--Pe final de interviu, sã termi--Pe final de interviu, sã termi--Pe final de interviu, sã termi-
nãm cu subiectul cu care am înce-nãm cu subiectul cu care am înce-nãm cu subiectul cu care am înce-nãm cu subiectul cu care am înce-nãm cu subiectul cu care am înce-
put: performanþã! Din alte nuan-put: performanþã! Din alte nuan-put: performanþã! Din alte nuan-put: performanþã! Din alte nuan-put: performanþã! Din alte nuan-
þe. Care sunt principalele proiecteþe. Care sunt principalele proiecteþe. Care sunt principalele proiecteþe. Care sunt principalele proiecteþe. Care sunt principalele proiecte
þintã ale dumneavoastrã?þintã ale dumneavoastrã?þintã ale dumneavoastrã?þintã ale dumneavoastrã?þintã ale dumneavoastrã?

-În primul rând este vorba de sãnã-
tatea populaþiei. Avem în subordine do-
uã spitale: cel de Obstetricã-Ginecologie
ºi Spitalul Judeþean. Avem multe investi-
þii în aceste douã unitãþi ºi dorim sã
creãm un climat foarte bun pentru me-
dici ºi, bineînþeles, un mediu în care pa-
cienþii sã aibã un tratament corespun-
zãtor.

-V-am vãzut des cã mergeþi în-V-am vãzut des cã mergeþi în-V-am vãzut des cã mergeþi în-V-am vãzut des cã mergeþi în-V-am vãzut des cã mergeþi în
aceste unitãþi.aceste unitãþi.aceste unitãþi.aceste unitãþi.aceste unitãþi.

-Da, ºi voi mai merge. Acum sunt
probleme cu salarizarea, dar nu intrã în
atribuþiile noastre. În ceea ce priveºte
dotarea, funcþionalitatea, aparatura
necesarã, cazarea pacienþilor, vom
interveni ºi vom investi 5-6 milioane de
euro. În principal aº vrea ca publicul sã
ºtie cã facem tot ceea ce stã în puterea
ºi priceperea noastrã pentru binele
locuitorilor judeþului Prahova. Încercãm
sã schimbãm lucrurile în bine.

Daniel Mihu

Interviu cu preºedintele C.J. Prahova, Bogdan Toader:

„Încercãm sã schimbãm lucrurile în bine. Principala noastrã grijã e asigurarea
locurilor de muncã, mai nou, locuri de muncã bine plãtite ºi atragerea investitorilor”

APIA Prahova a finalizat primirea
de Cereri Unice de Platã pentru 2018

În perioada 14-20 mai, Inspecþia de
Prevenire din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban Can-
tacuzino” al judeþului Prahova a desfã-
ºurat 18 acþiuni de control ºi activitãþi de
îndrumare ºi control pe linia respectãrii
mãsurilor de apãrare ºi stingere a incen-
diilor, la operatori economici.

Pe timpul verificãrilor au fost depistate
103 încãlcãri ale normelor de apãrare
împotriva incendiilor ºi protecþie civilã,
dintre care 62 au fost înlãturate pe timpul
desfãºurãri acestor acþiuni. Ca urmare a
neregulilor constatate, personalul Inspec-
þiei de prevenire a aplicat un numãr total
de 103 sancþiuni, cuprinzând 68 de

avertismente ºi 35 de amenzi, în cuantum
de 118.700 lei.

Principalele deficienþe au constat în
neasigurarea funcþionãrii optime a mij-
loacelor tehnice de primã intervenþie (stin-
gãtoare), executarea lucrãrilor de moder-
nizare fãrã solicitarea avizului de securitate
de incendiu, neasigurarea marcãrii com-
plete a tuturor cãilor de acces ºi evacuare
cu indicatoare de securitate, instalaþii elec-
trice defecte sau exploatate necorespun-
zãtor, deficienþe de ordin organizatoric etc.

În aceastã perioadã, personalul Ins-
pecþiei de Prevenire a Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban Canta-
cuzino” 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 15 misiuni de recunoaºtere
în teren, la instituþii (muzee) ºi societãþi
comerciale, verificând cãile de acces la
aceste obiective, sursele de alimentare cu
apã, reþelele de hidranþi ºi alte aspecte de
interes operativ.

103 încãlcãri ale normelor de
apãrare ºi stingere a incendiilor
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economie

Fondurile bugetare alocate în
aceste an pentru extinderea sistemu-
lui antigrindinã se ridicã la 91 de mi-
lioane de lei, în creºtere de 4,5 ori fa-
þã de cele 20 de milioane de lei “puse
la bãtaie” anul trecut pentru investiþii
în acest sistem, potrivit datelor furni-
zate de Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale (MADR). Dacã în anul
2016 erau doar 17 puncte lansare
rachete antigrindinã, în 2017 numã-
rul acestora s-a dublat ºi a ajuns la
34, iar pentru 2018 oficialii de la Agri-
culturã au anunþat cã vor mai cons-
trui încã 26, astfel încât sã se ajungã
la 60 de puncte de lansare. Dacã
aceste investiþii vor fi finalizate supra-
faþa agricolã protejatã va creºte de la
500.000 de hectare în prezent la
circa 848.000 de hectare.

Potrivit ministrului Agriculturii, prin
programul stabilit pentru anul acesta,
construcþia celor 26 de puncte de
lansare se realizeazã în mai multe zo-
ne ale þãrii, iar de anul viitor se va
apela ºi alte metode pentru comba-
terea grindinei ºi creºterea preci-

pitaþiilor. “Sistemul antigrindinã ajun-
sese în 2004 sã aibã un numãr de
17 puncte de lansare. Dupã 13 ani s-
au mai construit doar 7 puncte de
lansare. Noi am pus în programul de
guvernare sã realizãm puncte de lan-
sare ºi de anul viitor sã începem pro-
gramul de combinare a metodelor de
combatere, în aºa fel încât sã acope-
rim întreaga þara cu sisteme de inter-
venþie pentru a combate grindina ºi
a þine sub control, cât putem, acest
fenomen nefavorabil pentru fermieri,
care în câteva clipe poate sã îþi ia în-
treaga producþie din mânã. Prin pro-
gramul stabilit anul acesta avem de
construit 26 de puncte de lansare în
mai multe zone ale þãrii”, a declarat
recent ministrul Agriculturii, Petre
Daea. Acesta susþine cã extinderea
sistemului a ajuns în sudul þãrii, dar
ºi în partea de vest ºi sud-vest a þãrii,
practic “pe cordonul de afectare a
culturilor de cãtre grindinã”. “Practic,
în zona de sud, unde am început sã
extindem, dupã ce am construit de
la Iaºi în jos, pe cordonul acesta de

afectare a culturilor de cãtre grindinã,
am extins sistemul, cercetând spe-
cialiºtii, unde trebuie sã facem ºi ce
etape trebuie sã derulãm în aºa fel
încât sã intrãm în conceptul acesta
de unitar, de realizare, acolo unde
fenomenul este cel mai activ. Am
construit în partea vest, la Timiº, am
construit în partea de sud-vest, înþe-
legând Mehedinþi, Dolj, Olt, Vâlcea ºi
Teleorman, 26 de puncte de lansare
plus creºterea arealului ºi a punctelor
de lansare în Iaºi. Totul, într-un an
greu când zãpada nu ne-a lãsat ºi a
trebuit sã lucrãm în câmp (...) în zone
greu accesibile, fãrã drumuri de
acces. (...) Ne aflãm la aceastã datã
în situaþia de a ataca toate 26 de
puncte, doar trei din ele nu sunt fina-
lizate, dar sunt într-un stadiu avansat
de construcþie. Este un procedeu
foarte strict de punere în funcþiune,
foarte strict de gestionare, unde gre-
ºeala nu are voie sã aparã. Scãparea
nu are voie sa fie sau “ merge ºi aºa”
sub nicio formã. (...) Aici trebuie sã fie
o disciplinã de fier ºi o atenþie perma-
nentã în aºa fel încât sã putem folosi
acest sistem fãrã niciun fel de risc”,
a explicat ºeful de la Agriculturã, în
conferinþa susþinutã miercuri la sediul
instituþiei.

Ministrul a mai precizat cã de
anul viitor echipajul ºtiinþific ºi opera-
þional va fi îmbunãtãþit “prin apelarea
ºi alte metode”, în aºa fel încât progra-
mul sã fie închis.

Potrivit datelor MADR, programul
prevede pentru anul 2019 creºterea
punctelor de lansare a rachetelor la
99, acestea urmând sã protejeze
circa 3,1 milioane hectare cu culturi
agricole, în 2020 la 133 ºi în jur de
5,5 milioane hectare protejate, dar se
va începe combaterea grindinei ºi cu
avioane utilitare specializate.

Menþinerea legislaþiei ºi arhitecturii actuale a Pilonului II de pensii, fãrã alte
modificãri, reprezintã unica soluþie potrivitã în prezent, în condiþiile în care declinul
demografic deosebit de sever nu mai poate întreþine un sistem de pensii de stat
bazat exclusiv pe redistribuþie ºi solidaritate inter-generaþionalã, aratã reprezentanþii
unor importante organizaþii de business advocacy, asociaþii profesionale, instituþii
de piaþã, ai consumatorilor de produse financiare, patronate ºi analiºti financiari
într-un document intitulat “Apel pentru pãstrarea arhitecturii sistemului de pensii
private din România”.

Potrivit sursei citate, populaþia României a scãzut cu circa 3,5 milioane de
locuitori în ultimii 30 de ani, iar prognozele demografice ale ONU confirmã cã þara
va înregistra a ºaptea cea mai drasticã reducere a populaþiei la nivel mondial,
urmând sã piardã încã 3,3 milioane de locuitori pânã în anul 2050. Mai mult,
declinul demografic a fost însoþit de o înrãutãþire severã a ratei de dependenþã
demograficã (raportul vârstnici/activi), vizibilã în piramida vârstelor.

Potrivit acestuia, faptul cã tot mai puþini oameni activi vor trebui sã susþinã un
numãr tot mai mare de pensionari va pune o presiune extremã pe finanþele publice
ale þãrii. “Aceste evoluþii statistice confirmã cã motivele pentru care a fost aplicatã
reforma pensiilor private acum 10 ani nu doar cã au rãmas valabile, ci chiar s-au
acutizat în ultimii ani”, aratã reprezentanþii mediului de business.

Aceºtia afirmã cã gradul înalt de reglementare, transparenþa ºi randamentele
investiþionale deosebite au primit o largã recunoaºtere internaþionalã de la instituþii
precum BetterFinance, Banca Europeanã pentru econstrucþie ºi Dezvoltare sau
Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD). Astfel, o analizã
realizatã de OECD în 2017 plaseazã Pilonul II din România pe locul 2 dintre 38 de
state analizate în termeni de randamente reale (ajustate cu inflaþia) în perioada
2008-2016. În cei 10 ani, fondurile private din România au obþinut peste 7 miliarde
de lei prin investirea celor 35 de miliarde primite în administrare, în condiþiile unor
restricþii investiþionale semnificative, impuse de legislaþie.

De asemenea, reprezentanþii mediului de afaceri subliniazã, pe de altã parte,
cã al doilea beneficiu major al existenþei Pilonului II de pensii private a fost dezvoltarea
semnificativã a pieþelor financiare locale. “Peste 90% din activele fondurilor de
pensii de Pilon II sunt investite în România, contribuind la finanþarea datoriei publice,
la creºterea economicã ºi la crearea de locuri de muncã. În prezent, fondurile de
pensii private din România sunt principalul investitor instituþional din þarã. La Bursa
de Valori de la Bucureºti, fondurile de pensii au deþineri de circa 1,9 miliarde de
euro, adicã 20% din acþiunile liber tranzacþionate, asigurând 15% din lichiditate.
Peste 30 de companii româneºti beneficiazã de finanþare graþie implicãrii Pilonului
II, iar instituþiile pieþei, inclusiv creºterea nivelului de guvernanþã corporativã, au avut
de câºtigat în tot acest timp. Listãrile la bursã ale firmelor private ºi de stat ar fi fost
de neimaginat fãrã aportul fondurilor de pensii private, care au asigurat o contribuþie
importantã a capitalului românesc”, se mai menþioneazã în apel.

Programul Start-Up Nation din
acest an va avea un buget de 2 miliarde
de lei, suficient pentru a finanþa 10.000
de proiecte, ºi va începe dupã ce vor fi
efectuate majoritatea plãþilor aferente
ediþiei de anul trecut, a declarat, pentru
AGERPRES, Radu Oprea, ministrul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat. “Din programul de anul
trecut, pânã acum au fost efectuate
peste 1.300 de plãþi. Toþi cei care astãzi
sunt cu cererile de platã în aºteptare
sau nu le-au depus au fost sunaþi de
cãtre cei din agenþiile regionale, astfel
încât sã fie consiliaþi ºi îndrumaþi sã facã
acest lucru mai repede ºi sã vedem ce
piedici eventuale întâmpinã. Banii existã
ºi îi aºteaptã, sunt în conturile bãncilor
ºi ai agenþiilor”, a arãtat ministrul.

Potrivit acestuia, ministerul va
analiza punctele slabe din procesul de
implementare, pentru a nu le repeta în
noua ediþie. “Astfel cã vom veni cu un
ghid de bune practici, pentru ca
procedura sã fie simplificatã ºi sã fie
unitarã. Am mers pe ideea poveºtilor
de succes, care pot fi exemple pentru
alþi potenþiali doritori care sã aplice anul
acesta. În rest, condiþiile rãmân aceleaºi,

Vânzãrile de autoturisme ecologice noi au crescut
cu 83,02%, în primele patru luni din 2018, comparativ cu
aceeaºi perioadã din anul anterior, pânã la 1.003 unitãþi,
de la 548 de unitãþi, cât se consemnaserã în 2017, reiese
din statistica Asociaþiei Producãtorilor ºi Importatorilor de
Autoturisme (APIA), consultatã de AGERPRES. Potrivit
datelor oficiale, din acest total, 238 erau autoturisme
electrice 100%, echivalentul unui majorãri de cinci ori
(+417,4%) faþã de primele patru luni din anul precedent,
iar 765 de unitãþi hibrid (+52,4%).

În intervalul ianuarie - aprilie 2018, ponderea autoturis-
melor “verzi” noi în totalul vânzãrilor, la nivel naþional, a
fost de 2,3%, în timp ce, în aceeaºi perioadã din 2017,
ponderea era de 1,7%.

La nivelul lunii aprilie, au fost comercializate 342 de
autoturisme electrice ºi hibrid, în creºtere cu 27,13%, în
comparaþie cu luna precedentã, când s-au înregistrat 269
de exemplare vândute.

În clasamentul celor mai comercializate autoturisme
electrice 100%, în intervalul ianuarie - aprilie, primul loc a
fost ocupat de Volkswagen, cu 96 de unitãþi, urmat de
smart (47 de exemplare), BMW (31), Mercedes Benz (19),
Renault (14), Volvo (10), Audi ºi Mitsubishi (câte 5 unitãþi),
Porsche (4) ºi Kia (2). De asemenea, cele mai multe
autoturisme hibrid vândute în România, în perioada de
referinþã, au fost înregistrate de Toyota (663 de unitãþi),
Kia (20) ºi Audi (16).

Statistica APIA aratã cã, la nivelul anului trecut, ponde-
rea autoturismelor electrice ºi hibrid în totalul vânzãrilor
de unitãþi noi a atins 2,2%, numãrul acestora ajungând la
2.811 exemplare, în creºtere cu 136,7% faþã de anul an-
terior.

La jumãtatea lunii martie a acestui an, Ministerul
Mediului a lansat o nouã sesiune a programului “Rabla
Plus”, destinatã celor care vor sã-ºi achiziþioneze o maºinã
ecologicã. Bugetul alocat acestui program se ridicã la 120

milioane lei, valoare în care se pot acorda douã tipuri de
ecotichete. Astfel, o variantã de ecobonus este în valoare
de 45.000 lei (10.000 de euro), dar nu mai mult de 50%
din preþul de comercializare, pentru achiziþionarea unui
autovehicul nou pur electric. De asemenea, se poate
acorda un ecobonus în cuantum de 20.000 de lei (circa
5.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din preþul de
comercializare, pentru achiziþionarea unui autovehicul
nou electric hibrid cu sursã de alimentare externã, care
genereazã o cantitate de emisii de CO2 mai micã de 50
g/km.

Ministerul de resort estimeazã cã, în 2018, românii
vor cumpãra prin Programul “Rabla Plus” 2.000 de maºini
electrice. Accesarea programului nu este condiþionatã
de casarea ºi radierea unui autovehicul uzat, iar prima
oferitã în cadrul Programului “Rabla Clasic” (de 6.500
de lei) se poate cumula cu ecotichetele prevãzute de
Programul “Rabla Plus”, numai în cazul în care solicitantul
va achiziþiona fie un autovehicul nou electric, fie unul
electric hibrid plug-in.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

MADR: Fondurile bugetare alocate pentru
sistemul antigrindinã cresc de 4,5 ori în 2018

Mediul de afaceri: Menþinerea
arhitecturii actuale a Pilonului
II de pensii reprezintã unica
soluþie potrivitã în prezent

Vânzãrile de autoturisme ecologice noi
au crescut cu 83,02%

se dau 200.000 de lei pentru fiecare
proiect, pentru 10.000 de firme”, a spus
Oprea (foto).

El a evitat sã dea un termen exact
de începere pentru programul 2018,
precizând cã acest lucru depinde de
rapiditatea cu care se vor face plãþile
pentru cei care au aplicat anul trecut.
“Eu îmi doresc sã începem cât mai
repede, însã depinde de felul în care cei
care au aplicat înþeleg mesajul de a veni
cât mai repede la ghiºeele bãncilor ºi la
agenþiile regionale pentru depunerea
cererii de platã ºi inspecþia în teren. Ul-
tima zi de depunere a cererilor de platã
este 29 septembrie 2018 ºi ultima zi
de platã este sfârºitul lunii decembrie.
Eu îmi doresc sã avem cele mai multe
cereri de platã în urmãtoarele douã luni,
astfel încât, atunci când Start-Up Nation
2018 va fi lansat, sã avem capacitatea
sã gestionãm în mod corect”, a continuat
ministrul de resort. Prin programul Start-
Up Nation, o firmã nou înfiinþatã pri-
meºte o finanþare de pânã la 200.000
de lei, care poate reprezenta 100% din
valoarea proiectului. În sesiunea 2017
au fost declarate câºtigãtoare circa
8.600 de planuri de afaceri.

Start-Up Nation 2018
va avea un buget

de 2 miliarde de lei,
suficient pentru

a finanþa
10.000 de firme
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Elevii ºi profesorii Colegiului ploieºtean “Jean
Monnet” au sãrbãtorit, în data de 9 mai a.c.,
atât Ziua Europei, cât ºi Ziua Colegiului, printr-o
serie de activitãþi derulate în cadrul Programului
“ªcoli-ambasador ale Parlamentului European”.

“Programul, explicã prof. Ileana Grigore –
coordonatoarea programului la nivelul Colegiului
„Jean Monnet”, urmãreºte sã dezvolte o reþea
de ºcoli, cadre didactice ºi elevi, care sã colabo-
reze cu Parlamentul European, cu deputaþii sãi
ºi cu birourile de informare”.

Pentru a fi incluse în reþea, ºcolile organi-
zeazã activitãþi educative care inspirã la reflecþie
asupra democraþiei parlamentare europene ºi
a valorilor cetãþeniei europene.

Astfel, ambasadorii seniori ºi juniori, cu toþii
selectaþi din rândul elevilor si profesorilor, au in-
teracþionat cu aproximativ 1.000 de elevi ai ºcolii
ºi din alte unitãþi ºcolare în cadrul unor dezbateri
pe teme europene, de la Tradiþii ºi obiceiuri în
Uniunea Europeanã” sau “Serviciul monetar
european”, pânã la “Pãrinþii Europei” sau “Euro-
pa ºi educaþia”. N-au lipsit, însã, nici competiþiile

sportive, concursurile de desene, întocmirea
unor fiºe cu informaþii despre þãrile membre
ale Uniunii Europene ºi prezentarea informaþiilor
gãsite, discuþii despre simbolurile acestei uniuni
economice ºi politice din Europa, intonarea
Imnului Uniunii Europene sau vizionarea de
prezentãri cu tematicã europeanã si realizarea
unui flashmob.

“În plus, completeazã prof. Ileana Grigore,
ambasadorii juniori au mers ºi în comunitate,
pe Bãtrânul Bulevard al Castanilor ºi la Ins-
pectoratul ªcolar Judeþean Prahova, pentru a
le oferi celor interesaþi informaþii despre activitãþile
desfãºurate în cadrul proiectului, precum ºi
despre Parlamentul European ºi importanþa
acestuia”.

Activitatea s-a încheiat cu realizarea unei
expoziþii cuprinzând lucrãri dedicate de elevii
Colegiului “Jean Monnet” Zilei Europei.

Istoria C.N. „Jean Monnet” Ploieºti
- 15 septembrie 1838- 15 septembrie 1838- 15 septembrie 1838- 15 septembrie 1838- 15 septembrie 1838 – data fixatã de

Eforia ªcoalelor pentru începerea cursurilor cu

candidaþii de învãþãtori. La Ploieºti cursurile au
început probabil, la 1 septembrie, deoarece, la
3 septembrie se prezentaserã deja, la ªcoala
Naþionalã 43 de candidaþi, iar o lunã mai târziu
când ele funcþionau , organizat numãrul se ridi-
case la 80;

- 12 decembrie 1866 - 12 decembrie 1866 - 12 decembrie 1866 - 12 decembrie 1866 - 12 decembrie 1866 – se constituie
Secþiunea Prahova a Societãþii pentru Învãþãturã
a Poporului Român, care hotãrãºte înfiinþarea
unei ªcoli Pedagogice Ploieºti;

- 1868- 1868- 1868- 1868- 1868 – secþiunea din Prahova a So-
cietaþii pentru învãþãtura poporului român s-a
înfiinþat la Ploieºti o ºcoalã normala pentru
învãþãtori, o ºcoalã întreþinutã din fondurile
acestei societãþi. La 8 februarie 1868 s-a facut
inaugurarea oficialã a ªcolii Normale de bãieþi.

- 1- 1- 1- 1- 10 noimebrie 10 noimebrie 10 noimebrie 10 noimebrie 10 noimebrie 1999991111188888 – se înfiinþeazã
ªcoala pregãtitoare de fete pentru învãþãtoare
la Gherghita, unde directoare este numita dna
Maria Antoniade;

 - 1 sep - 1 sep - 1 sep - 1 sep - 1 septttttembrie 1embrie 1embrie 1embrie 1embrie 1999991111199999 - ªcoala pregãti-
toare se transformã în ªcoalã normalã, iar în-
cepând cu 16 septembrie 1919 va lua fiinþã ºi
ªcoala de aplicaþie, având ca învãþãtoare pe
Victoria C. Rigu ºi Adela C.C. Ioan;

 - 18 septembrie 1920 - 18 septembrie 1920 - 18 septembrie 1920 - 18 septembrie 1920 - 18 septembrie 1920 – ªcoala nor-
malã îºi va începe cursurile în localul în care
funcþioneazã astãzi, primind numele Regina
Maria;

 - În urma reformei învãþãmântului din
19481948194819481948, ªcoala Normalã devine ªcoala medie
pedagogicã de învãþãtoare de 4 ani, ulterior
ªcoala Pedagogicã nr. 1 care va funcþiona, în
acelaºi local, în perioada 1949 – 1956;

 - 1 septembrie 1949 - 1 septembrie 1949 - 1 septembrie 1949 - 1 septembrie 1949 - 1 septembrie 1949 – Liceul Indus-
trial de Fete din Ploieºti se transformã în ªcoalã
Pedagogicã de Educatoare, ulterior ªcoala
Pedagogicã Nr. 2;

 - 1 septembrie 1954 - 1 septembrie 1954 - 1 septembrie 1954 - 1 septembrie 1954 - 1 septembrie 1954 – ªcolile Pedago-
gice Nr. 1 ºi Nr. 2 se unificã, transformându-se
în ªcoala Medie de Culturã Generalã Nr. 3;

 - La 30 august 196930 august 196930 august 196930 august 196930 august 1969 se înfiinþeaza Liceul
Pedagogic de învãþãtori ºi educatoare prin
dispoziþia Inspectoratului Scolar al Judeþului

Prahova nr. 136/ 1969, care va funcþiona în
anul ºcolar 1969-1970, în localul ªcolii generale
nr. 17 Ploieºti. În perioada 1970/ 1974, Liceul
Pedagogic a funcþionat într-o clãdire nou cons-
truitã din str. Bobâlna nr 44. Încã din 1972 s-
au fãcut demersurile ºi s-au primit aprobãrile
pentru ca liceul sã primeascã fondurile necesare
pentru o nouã construcþie, dar în incinta vechii
ªcoli Normale din str. Fr. Engels nr 7;î

- 1 sep- 1 sep- 1 sep- 1 sep- 1 septttttembrie 1embrie 1embrie 1embrie 1embrie 1999997777744444 – Liceul Pedagogic
are un local nou modern, situat în str. Friederich
Engels, nr. 7 (în prezent str. Nicolae Iorga, nr. 7);

- În vara anului 1 1 1 1 199999777776 6 6 6 6 se infiinþeazã ºi func-
þioneazã în cadrul liceului o grãdiniþã de aplicaþie;

- 1 septembrie 1984- 1 septembrie 1984- 1 septembrie 1984- 1 septembrie 1984- 1 septembrie 1984 – liceul începe sã-
ºi constituie secþia de filologie-istorie;

 - 20-2- 20-2- 20-2- 20-2- 20-21 oct1 oct1 oct1 oct1 octombrie 1ombrie 1ombrie 1ombrie 1ombrie 1988988988988988 - sãrbãtorirea
a 150 de ani de învãþãmânt pedagogic în oraºul
Ploieºti;

- În luna septembrieseptembrieseptembrieseptembrieseptembrie a anului 19991999199919991999, liceul
primeºte elevi la filiera teoreticã, specializarea
filologie ºi filiera vocaþionalã, profilul pedagogic,
specializarea instructori activitãþi extraºcolare;

- În anul 200n anul 200n anul 200n anul 200n anul 20011111 se reînfiinþeazã specializa-
rea învãþãtori-educatoare, profil pedagogic;

- În anul 2003 În anul 2003 În anul 2003 În anul 2003 În anul 2003 se înfiinþeazã clase cu
predare bilingvã pentru limbile englezã, spaniolã,
germanã ºi predare intensivã pentru limba
italianã;

- În anul 2004- În anul 2004- În anul 2004- În anul 2004- În anul 2004 se înfiinþeazã clase de
matematicã –informaticã ºi matematicã infor-
maticã bilingv englezã;

- În anul 2006- În anul 2006- În anul 2006- În anul 2006- În anul 2006 se desfiinþeazã specia-
lizarea învãþãtori-educatoare; se înfiinþeazã clase
cu profil pedagogic specializarea pedagog ºcolar
ºi bibliotecar documentarist;

- 1 septembrie 2008- 1 septembrie 2008- 1 septembrie 2008- 1 septembrie 2008- 1 septembrie 2008 – are loc persona-
lizarea liceului, Liceul Pedagogic devine Liceul
Pedagogic „Jean Monnet” Ploieºti;

- 9 mai 2009- 9 mai 2009- 9 mai 2009- 9 mai 2009- 9 mai 2009 – liceul devine Colegiul Na-
þional „Jean Monnet” Ploieºti.

Sãrbãtoare la Colegiul Naþional
“Jean Monnet” Ploieºti!

Mihail Marinescu
Sursa istoricului: pedagogic.ro

În vederea completãrii dosaru-
lui de definitivat – sesiunea 2018,
cadrele didactice sunt solicitate sã
aducã, pânã la finele lunii mai a.c.
la “mapa de dezvoltare profesio-
nalã”, de la secretariatul ISJ, urmã-
toarele documente: adeverinþã de
note, conform modelului solicitat –
un exemplar; adeverinþã calificativ
parþial, conform modelului solicitat
– un exemplar; adeverinþã vechime,
conform modelului solicitat – un
exemplar; copie direct din registrul
de procese verbale al ºcolii a
inspecþiei 1 de specialitate la clasã,
semnatã ºi ºtampilatã pe fiecare
paginã “conform cu originalul” – 1
exemplar; copie direct din registrul
de procese verbale al ºcolii a ins-
pecþiei 2 de specialitate la clasã,
semnatã ºi ºtampilatã pe fiecare
paginã “conform cu originalul” – 1
exemplar; copie “conform cu ori-
ginalul” a celor 5 fiºe de evaluare a

activitãþii didactice  în cadrul ins-
pecþiei de specialitate la clasã nr. 1
(4 întocmite de cãtre inspector/
metodist - câte una pentru fiecare
activitate didacticã ºi una întocmitã
de cãtre director) – câte un exem-
plar din fiecare; copie “conform cu
originalul” a celor 5 fiºe de evaluare
a activitãþii didactice  în cadrul ins-
pecþiei de specialitate la clasã nr. 2
(4 întocmite de cãtre inspector/me-
todist - câte una pentru fiecare
activitate didacticã ºi una întocmitã
de cãtre director) – câte un exem-
plar din fiecare; copie “conform cu
originalul” a grilei de evaluare a
portofoliului personal; copii “con-
form cu originalul” ale celor douã
delegaþii de efectuare a inspecþiilor
de specialitate la clasã, ne infor-
meazã prof. Magdalena-Maria
Georgescu - inspector ºcolar pentru
dezvoltarea resursei umane.

Mihail Marinescu

Colegiul Naþional “Jean Monnet”
din Ploieºti, cadre didactice si elevi din
aceastã unitate de învãþãmânt au
acceptat provocarea implicãrii într-un
amplu proiect, proiectul NARATIV, pro-
pus de Asociaþia “Curtea Veche”. Ast-
fel, s-a realizat o acþiune amplã pentru
promovare a lecturii ºi a respectului
petru carte în randul copiilor.

Au fost vizate grupe de elevi intre
7-14 ani, din Colegiul Naþional “Jean
Monnet” din Ploieºti, pe parcursul a
catorva ore, aceºtia participând la ate-
liere de lecturã interactivã (storytelling,
jurnalism, bandã desenatã, teatru de
umbre, poveºti pe muzicã, etc). Copiii
au primit gratuit volume din colecþia
“Cãrþile copilãriei”, apãrute la editura
Curtea Veche. Au fost invitaþi, într-o
sesiune separatã, pãrinþi, cadre didac-

tice ºi un grup de elevi de la clasa cu
profil pedagogic, interesaþi pentru un
training de educaþie non-formalã, sus-
þinut de un psiholog specializat, având
tema “Avem nevoie de poveste pentru
a creºte mari!”

ªi, nu în ultimul rând, activitãþile

au fost insufleþite de emoþia participãrii
cunoscutului nostru tenisman, Hoia
Tecau, care nu numai cã a participat,
dar le-a susþinut copiilor o prezentare
a cãrþii “Viaþa în ritm de tenis”, urmatã

de o donaþie de carte ºi o sesiune de
autografe ºi fotografie. Cu siguranþã,
aceastã activitate a fost  ºi va rãmâne
o experienþã memorabiliã pentru noi
toþi, elevi ºi cadre didactice din Cole-
giul Naþional “Jean Monnet” din Plo-
ieºti.

În atenþia celor care susþin
examenul de definitivat

în sesiunea 2018

„Avem nevoie de poveste
pentru a creºte mari!”

Iolanda Dumitrescu -
coordonator proiect

Ileana Grigore - consilier
educativ
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SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Sâmbãtã, 26 Mai, ora 20:00 - Sala „Paul Ioachim” a Teatrului George

Ciprian - Festivalul BUZÃU/IUBEªTE/TEATRU – „Zar„Zar„Zar„Zar„Zaraza”aza”aza”aza”aza”, scenariul
original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu.

SECÞIA PÃPUªI - EVENIMENTESECÞIA PÃPUªI - EVENIMENTESECÞIA PÃPUªI - EVENIMENTESECÞIA PÃPUªI - EVENIMENTESECÞIA PÃPUªI - EVENIMENTE
Miercuri, 23 Mai, ora 10:30 - Sala Teatrului pentru Copii - TTTTTeatreatreatreatreatrululululul

de Animaþie pentru copii ºi tineret “Imaginario” - Premierade Animaþie pentru copii ºi tineret “Imaginario” - Premierade Animaþie pentru copii ºi tineret “Imaginario” - Premierade Animaþie pentru copii ºi tineret “Imaginario” - Premierade Animaþie pentru copii ºi tineret “Imaginario” - Premiera
OfOfOfOfOficialãicialãicialãicialãicialã – „„„„„VVVVVrãjitrãjitrãjitrãjitrãjitorororororul din Oz”ul din Oz”ul din Oz”ul din Oz”ul din Oz”, adaptare de Daniel Stanciu dupã L.
Frank Baum. Regia: ºi scenariul Daniel Stanciu.

Miercuri, 23 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Asociaþia
PunctArt Bucureºti – „iHamlet Dramaturgia”„iHamlet Dramaturgia”„iHamlet Dramaturgia”„iHamlet Dramaturgia”„iHamlet Dramaturgia”, de Elise Wilk. Regia:
Catinca Drãgãnescu.

Joi, 24 Mai, ora 10:30 - Sala Teatrului pentru Copii - Teatrul Merlin
Timiºoara – „„„„„TTTTTinerinerinerinerinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moareþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moareþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moareþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moareþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moarttttte”e”e”e”e”,
adaptare de Constantin Brehnescu dupã Petre Ispirescu. Regia: Toma
Hogea.

Joi, 24 Mai, ora 11:00; 0ra 17:00 - Foyer-ul Teatrului Toma Caragiu
- Atelier de creaþie din materiale reciclate, susþinut de AlinAtelier de creaþie din materiale reciclate, susþinut de AlinAtelier de creaþie din materiale reciclate, susþinut de AlinAtelier de creaþie din materiale reciclate, susþinut de AlinAtelier de creaþie din materiale reciclate, susþinut de Alin

TTTTTeglaseglaseglaseglaseglas (Devla Accessories).
Joi, 24 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Teatrul Munici-

pal de Pãpuºi Guguþa - „Aripi rãtãcite”„Aripi rãtãcite”„Aripi rãtãcite”„Aripi rãtãcite”„Aripi rãtãcite”, de Aurelia Plãcintã. Regia:
Gabriela Lungu.

Vineri, 25 Mai, ora 10:30 - Sala Teatrului pentru Copii - Teatrul Regina
Maria Oradea, „„„„„TTTTTrrrrrupa Arupa Arupa Arupa Arupa Arcadia Gullivcadia Gullivcadia Gullivcadia Gullivcadia Gulliver”er”er”er”er” - adaptare dupã Jonathan
Swift. Regia: Radu Dinulescu.

Vineri, 25 Mai, ora 17:00 - Sala Teatrului pentru Copii - Teatrul Þãndãrica
Bucureºti – „„„„„Visul unei nopþi de vVisul unei nopþi de vVisul unei nopþi de vVisul unei nopþi de vVisul unei nopþi de varã”arã”arã”arã”arã”, de William Shakespeare.
Regia: Cristian Pepino.

Vineri, 25 Mai, ora 17:00 - Foyer-ul Teatrului Toma Caragiu - AAAAAtttttelierelierelierelierelier
de improvizaþie pentru copii, susþinut de actorul George Liviude improvizaþie pentru copii, susþinut de actorul George Liviude improvizaþie pentru copii, susþinut de actorul George Liviude improvizaþie pentru copii, susþinut de actorul George Liviude improvizaþie pentru copii, susþinut de actorul George Liviu
Frâncu.Frâncu.Frâncu.Frâncu.Frâncu.

Vineri, 25 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Teatrul
Excelsior Bucureºti – „Bambi”„Bambi”„Bambi”„Bambi”„Bambi”, dupã Felix Salten. Regia: Attila Vizauer.

Sâmbãtã, 26 Mai, ora 10:30 - Sala Teatrului pentru Copii - Teatrul
Þãndãricã Bucureºti – „Omul de zãpadã care voia sã întâlneascã„Omul de zãpadã care voia sã întâlneascã„Omul de zãpadã care voia sã întâlneascã„Omul de zãpadã care voia sã întâlneascã„Omul de zãpadã care voia sã întâlneascã
soarele”soarele”soarele”soarele”soarele”, de Matei Viºniec. Regia: Ioan Brancu.

Sâmbãtã, 26 Mai, ora 10:30 - Foyer-ul Teatrului Toma Caragiu -

DOMNIÞA
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Odisee în toatã amara ei realitate,
concertele în America par sã devinã o
pedeapsã. Uneori nici mãcar o zi pauzã
între ele, „pedeapsa”, rãneºte dorinþa
lucrului pe claviaturã ºi pe strune – uitând
de sine –, roade în sufletul dirijorului
istovit (oricâtã celebritate îi aduce iluzoria
pasiune a baghetei) de înconjurul, e
drept, unul muzical, peste întinderile Sta-
telor Unite. Viaþa de hotel înºirã enervant
repetiþiile ºi nopþile scurtate de revederea
orchestraþiei, dar cu toate acestea,
împrumutã doamnei Enescu acea blân-
dã îndurare a trambalajului de la un oraº
la altul, singura rãsplatã fiind zâmbetele
rar descoperite pe chipul continuu
gânditor al lui Pynx. Anul 1948 aºa a
început, cu veritabilul tur al Americii, iar
instrumentiºtii, parcã vorbiþi între ei, se
uitã la maestrul din România cu ochi
nesiguri, bãnuitori, în orice caz, speriaþi
de faptul cã dirijeazã fãrã partitura lucrãrii
programate seara, dupã fiecare reprezen-
taþie urmând sã iasã pentru o scurtã
plimbare cu prinþesa ºi, în colþul odãii,
sub fascicolul veiozei, sã adauge alte mã-
suri  la Uvertura nr. 32 în La major, în
caracter popular românesc... „O duc cu
mine, mon princesse, plinã de melea-
gurile copilãriei, cu þãranii ºi birtaºul din
Cracalia, cu sonurile lãutarului cel
adevãrat (nu cum sunt eu, în viziunea
fiicei dumitale, Alice!), sã îmi liniºtesc
dorul de pãrinþi, de þarã...!” (Maruca tace;
l-a auzit ºi nu, dar i-a privit lumina aceea
stranie, lucifericã adesea, care, acum
zece ani, în seara aceea, cu tunete ºi
fulgere, el intra în vila Cerchez – locuinþa,
de sub stâncile Sinaiei, ca un trãznet
viu, invincibil, lãsându-se împreunã în
flãcãrile primei nopþi de iubire...).

O începuse în salonaºul din Belle-
vue, sub cerul Parisului, plecase de-acolo
cu ea sub frunte ºi tâmple ºi o fredona
între Indiannapolis, Chicago, Philladel-
phia, Los Angeles, Rochester ºi Wash-
ington, cu pasiunea ascunsã mereu sub
aparenþa meditaþiei. Ciudat ºi nu, la
pupitrul de la care dirijase deja lucrãri de
Beethoven, Brahms, Chopin, Bach,
Chausson, Uvertura cânta sub fruntea
lui, nestigheritã.

Vara lui 1949 avusese, îºi spuseserã
la cafea, aceeaºi „agendã” – periplul
dirijoral pe care marile ziare îl comentau
în fiecare ediþie: Washington (solistã
pasionala Erica Morini, în lucrãri de
Mozart, Wagner, Berlioz), Montreal (cu
Arthur Rubinstein, din Brahms, Beetho-
ven ºi Berlioz), Opera din Paris (cu Jaques
Thibault în sonate de-ale lui – Enescu,
ale lui Beethoven ºi Mozart), tot în Paris,
în sala Gaveau, unde, acompaniat de
Nicolae Caravia (Maruca þine minte
„Impresii din copilãrie”), lui îi dãduserã
lacrimile, pe ultima mãsurã.

August – lunã þesutã de zumzetul
Tamisei împovãratã de coºurile fume-
gânde ale vapoarelor ºi de ploile brusc
oprite de însoriri orbitoare, i-a sortit-o viaþa
ºi în sala de cursuri rezervatã junilor
violoniºti ahtiaþi de sonatele lui Bach, pe
care, dominat de calmul sãu armonic,
gentlemen Enescu îi  îndruma. Oprindu-

se pe una din paginile mondene ale ediþiei
cotidianului The Times, ediþia din 19 Gus-
tar – ziua lui de naºtere (pe care Maruca
stãruise sã o petreacã singuri, într-un
separeu la „Pikkaddilly”), mon adoree duse
palma la gurã ºi, scãpând un þipãt
sugrumat, atrase atenþia maestrului –
cu o mãsurã nouã din Uverturã, în auz.
Enescu reþinu notele pe un ºerveþel ºi se
uitã la zeea lui, înfãºurat într-o aurã de
sfânt. Intrebarea negreºit cã ar fi fost de
prisos. Veni, tãios, rãspunsul:

- S-a cununat Caraiman cu Duduia,
Pynxule!

Ospãtarii – un tânãr angajat pentru
Maruca ºi o domniºoarã foarte cochetã,
pentru soþul ei, rãmaserã cu platoruile
suspendate, vãzând reacþia doamnei
Enescu. Ea le fãcu semn sã aºeze pe
masã ºi în farfurii bunãtãþile comandate
ºi, rãsucindu-se spre Pynx, câteva clipe
nu spuse nimic. Se uitã din nou pe anun-
þul senzaþional ºi atunci observã o fotogra-
fie în dreapta textului. Doamna spuse,
traducându-i-l: „Fostul rege al României,
Carol al II-lea a oficiat cãsãtoria cu amanta
sa, Elena Lupescu, în saloanele palatului
portughez Estoril, ieri, 18 august 1949".

- Nebunã lume, mon Chou!, se liniºti
Maruca, îndoind pe genunchii ascunºi
de rochia din muselinã mov, ziarul.

- Mon Adoree, ºtim, de la bãdia Emi-
nescu, ce este aceastã lume, „...ºi ca lu-
mea suntem noi!”, nu eu ºi tu, surâse
Pynx maliþios, ci majestatea sa ºi femeia
care l-a sedus...! Ce putem face împotriva
ei, a lor, în cazul de faþã?... Carolicã ºi-a
urmat idealul!

- ...Capriciile, dacã nu e cu supãrare,
Pynxul meu! Cum sã-þi laºi tronul ºi þara
pentru o femeie? Cum?!?

Meniul a fost totuºi gustos, adicã
„drãguþ”. Preparat pe reþetele Marucãi,
preluate de la Babaia – doica ºi bucãtã-
reasa conacului Tescani, cu banii econo-
misiþi „a la Hagi Tudose” – personajul de
tot hazul al novelei dumnealui domnul
avocat Barbu ªtefãnescu, tatãl Cellei
Delavrancea, existenþa în exilul prin þara
canioanelor încã era posibilã. Într-o pauzã
a Sonatelor Bach, Maruca se oprise pe o
ºtire din New Herald Tribune, ce însoþea
imaginea unui avion prãbuºit undeva,
lângã Atlanta, inserând numele pilotului
dispãrut: „Hubert Knikerbocker”, citind
telegrafic: „Jurnalistul american care a
scris cã regele fugar al României, Carol
al II-lea, ºtiut de Carol Caraiman, a divorþat
de metresa lui, evreica Elena Grunberg
alias Lupescu, cu o zi înainte de cãsãroria
cu ea”! La Bucureºti, înainte de a-ºi primi
tovarãºii de partid ºi guvern, Petru Groza
strângea mâna pufoasã a lui Mihail
Sadoveanu, sã afle cã  el scrie o carte
despre þãranul român  „convins de noua
rânduialã”, ºi care se va numi „Mitrea Co-
cor”. La Versoix, ex-regele Mihai se aºeza
la pian, sã încerce o Sonatã de Bach, cu
gustul de fiere în el, când aflã de la radio
Lisabona, cã tatãl sãu, ex-rege ca ºi el,
semnase totuºi actul de cãsãtorie cu
amanta. Prin urmare, pribegia s-a pornit...!

Teatrul Puck Cluj-Napoca – „L„L„L„L„Lupulupulupulupulupul
interzis”interzis”interzis”interzis”interzis”, dupã un text original de Patrice
Seiler. Regia: Radu Dinulescu.

Sâmbãtã, 26 Mai, ora 16:00 - Foyer-
ul Teatrului Toma Caragiu – „Car„Car„Car„Car„Carnivnivnivnivnivalalalalal
di Tdi Tdi Tdi Tdi Trrrrransfansfansfansfansfiguriguriguriguriguro”o”o”o”o”, de Anita Bertolami.
regia: Shiva Grings, Anita Bertolami.

Sâmbãtã, 26 Mai, ora 17:00 - Sala „Ion Baciu” a Filarmonicii „Paul
Constantinescu” - „Cum e sã fii tatã?” - workshop de parenting,„Cum e sã fii tatã?” - workshop de parenting,„Cum e sã fii tatã?” - workshop de parenting,„Cum e sã fii tatã?” - workshop de parenting,„Cum e sã fii tatã?” - workshop de parenting,
susþinut de Daniel Osmanovici.susþinut de Daniel Osmanovici.susþinut de Daniel Osmanovici.susþinut de Daniel Osmanovici.susþinut de Daniel Osmanovici.

Sâmbãtã, 26 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Teatrul
Gong Sibiu – „„„„„WWWWWanda”anda”anda”anda”anda”, de Mihaela Michailov ºi Radu Apostol, dupã „O
sutã de rochii”, de Eleanor Estes. Regia: Radu Apostol.

Duminicã, 27 Mai, ora 10:30 - Sala Teatrului pentru Copii - Teatrul
Gulliver Galaþi – „Mica sirenã”„Mica sirenã”„Mica sirenã”„Mica sirenã”„Mica sirenã”, de  Hans Christian Andersen. Regia:
Daniel Stanciu.

Duminicã, 27 Mai, ora 12:00; ora 16:00  - Foyer-ul Teatrului Toma
Caragiu – „Car„Car„Car„Car„Carnivnivnivnivnival di Tal di Tal di Tal di Tal di Trrrrransfansfansfansfansfiguriguriguriguriguro”o”o”o”o”, de Anita Bertolami. Regia:
Shiva Grings, Anita Bertolami.

TTTTTeatreatreatreatreatrul de Animaþie pentrul de Animaþie pentrul de Animaþie pentrul de Animaþie pentrul de Animaþie pentru copii ºi tineru copii ºi tineru copii ºi tineru copii ºi tineru copii ºi tinereeeeet “Imaginario”t “Imaginario”t “Imaginario”t “Imaginario”t “Imaginario”

Serghie Bucur

Dacã n-o fi, urmare sentinþei Judecã-
toriei Ploieºti, de evacuare a Galeriei de Arte
din sediul actual – de peste 60 de ani în
bulevardul Republicii nr. 4 –, cumva ultimul
vernisaj oficiat aici, joi / 10 Mai 2018 orele
17, în ospitalierul spaþiu devenit nespus de
familiar, dau ºtire cã-n aceastã zi, lumea
pictorilor, sculptorilor, graficienilor ºi
gobleniºtilor s-a reunit cu prilejul deschiderii

Salonului de Artã al Primãverii anului 2018,
sub egida domnilor Florin Sicoe, directorul
Muzeului judeþean de Artã „Ion Ionescu
Quintus” ºi Marcel Bejgu, preºedintele
Filialei Prahova a Uniunii Artiºtilor Plastici
din România.

Discursurile acestora au relevat valoa-
rea moralã ºi esteticã a actului guvernat de
dânºii împreunã cu publicul aflat de faþã ºi
numeroºii autori – expozanþii prezenþi pe
simezele Galeriei ploieºtene. Valori subli-
niate ºi de acordarea Premiilor ediþiei cu-
rente a Salonului, maeºtrilor Valter Paras-
chivescu ºi Marcel Bejgu, premii care cer-
tificã notorietatea profesionalã a distinºilor
artiºti plastici, pe ascendenþa prestigiului

Filialei cãtre anii de existenþã ’70.
Vernisarea rãmâne fenomenul atractiv

al vieþii publicului ploieºtean ºi de dincolo
de „graniþele” oraºului Aurului Negru,  pa-
sionat de picturã, graficã, sculpturã ºi arte
decorative, trãit aici, în spaþiul alb martor al
sutelor de evenimente în parte consemnate
ºi de noi, cu o fervoare profund umanã,
umanizatoare! Dovadã – senzaþia cã prin
public îi zãrim încã, pe Sergiu Ruginã ºi pe
Nicolae Kruch, pe Gheorghe Coman ºi pe
Ion ªinca, pe Dan Palton ºi pe Ionel Dunea...!

Veritabilã „rotondã” a plasticienilor de
pretutindeni, Galeria de Artã este, alãturi
de Muzeul de Artã Ionescu Quintus, reperul
emblematic al statornicirii gustului –
credinþei în Frumosul redat cu fiecare
expoziþie, acelora care nu pot exista fãrã El,
fãrã consistenþa vizual-spiritualã cu pro-
prietãþile capitale împlinitoare de demnitate
ºi omenie!

Ne-o adevereºte – pentru a câta Primã-
varã – pleiada sem-
natarilor lucrãrilor
cu superbie oferite
Salonului, în mai-ul
2018, elita sem-
nând – de la un ta-
lent la altul – încã
odatã în Cartea
plasticei româ-
neºti. Vãzut natur,
tabloru cu tablou,
operã cu operã, Sa-
lonul de Primãvarã
ni i-a readus pe
Miltiade Nistoroiu
cu al sãu „Cerce-
luº”, pe Ana Opri-
ºoreanu ºi rela-
xantul sãu „Res-
piro”, pe Florin ªu-

þu în înfioratul „Psalm”, pe Vaniamin Ca-
minschi în calma lui „Catedralã albã”, pe
Dragoº Minculescu ºi transparentul lui
„Monument”, pe Elisabeta Stãnciulescu
ºi vibrânda sa „Structurã vegetalã”. Ne iau,
mai departe, „prizonieri” „Tainele luminii”
a maestrului Ovidiu Paºtina, „Muºcatele
în(tr-o) mânãstire”, ale lui Tãnase Mo-
cãnescu, o clipã captivi în „Glasul aminti-
rilor” d-nei Camelia Profirescu, ai furtunii
ce izbeºte în „Stânci la Sazopol”, prin pe-
nelul lui Constantin Mazuru, asemenea
corãbiilor din „Furtunã pe mare”, „iscatã”
de maestrul Victor Munteanu, regãsindu-
ne liniºtea în faþa pânzei „Marea”, de Ana-
Maria Bãrbos, în contrastul ireconciliabil
cu „Marea Nordului”, de Carmen Bãlan.
Straniii Filip Kollo – cu ºocantul „Poem” ºi
Tiberiu Adet, cu alegoria „Când îngerii
ºoptesc”, Emil Craioveanu ºi „Viziunea” sa,
legato dintr-o sonatã de Schubert. Douã
stiluri în redarea aceluiaºi pesiaj – unul ori-
ental, colþ din Balcicul de poveste regalã,
semnat de Inga Edu ºi „Dealurile înflorite”
– colþ din Bucovina natalã a lui Corneliu
Cubleºan, te urmãresc în periplul continuat.
„Faleza” Speranþei ªtefãnescu întoarce
vremea lui Jean Bart, o înnobileazã în „Prid-
vorul” Emanuelei Ceapã, „Primãvãratic”
dinspre ºevaletul maestrului Virgil Potârcã,
agitând aerul zburãtoarele din „Divina
îmbrãþiºare” a Geninei Sfinteº. Cu „ªterga-
rele româneºti” ale Marilenei Ghiorghiþã
ajungem la „Orhideea” Mariei Urian ºi
alegem ce place ochilor: „Magnolia” Mihae-
lei Teodorescu, „Pentru tine, primãvarã” de
Mihaela Ilie, ori „La vie en rose” a Floricãi

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de SALONUL DE  PRIMÃVARÃ – 2018

Ionescu sau „Ulcica cu flori” a maestrului
Valeriu Scãrlãtescu. Tehnica mixturii ne-o
etaleazã Cristian Anghel în „(Pe)semne”
care, joc de cuvinte inteligent, poate fi „Pe-
semne” / Posibil, Probabil ori „Pe semne”.

Reîntâlnim enigmaticul „Brazil” a lui Sandu
Petre, pe când ni se pare cã auzim „Cân-
tãrile unui fluture de noapte” ascultate (pe-
semne!) de Manuela Toderaº. Întârziem în
faþa „Corridei” Marianei Voicu, o graficã
impetuos-impecabilã prin esenþa redãrii
acestei barbarii încã tradiþie în civilizaþia
hispanicã, în câteva tuºe rapide ºi expresive.

Sculptura ne-a atras atenþia prin com-
poziþia „Albastru ºi roºu” a lui Mihail Manta,
eterica „Fereastrã” de Lucreþia Milea,

voluptos-paganiniana „Lãutã” a lui Adrian
Nicolae, gumelþiana „Alegoria primãverii”
de Iustin Bratu ºi impozanta statuie a „Ma-
jestãþii Sale Regele Ferdinand I”, ipsosul
patinat al maestrului ªtefan Macovei.

Am lãsat în finalul cronicii douã lucrãri
– fiecare semnate de nume rezonante în
arta plasticã contemporanã, distinse, la
vernisaj, cu câte un premiu. Maestrul Valter
Paraschivescu pentru „Toamnã”, din partea
Primãriei Ploieºti, maestrul Marcel Bejgu
pentru „Deltã”, din partea Muzeului Ion Io-
nescu Quintus. Premii înmânate de Fabioa-
ra Ionescu ºi respectiv de Florin Sicoe.

Serghie Bucur
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Carnea de pui gigant, laptele de vacã ºi soia sunt
pline de hormoni feminini care grãbesc dezvoltarea
copiilor. Fetele intrã devreme la pubertate, bãieþilor încep
sã le creascã sâni.

Fenomenul “mutaþiilor” a fost observat imediat dupã
Revoluþie, o datã cu intrarea în þarã a puilor gigant, care
au stricat echilibrul hormonal al copiilor. Doctorii
avertizeazã însã cã nu doar puiul de crescãtorie duce la
efeminare, ci ºi laptele de vacã nepasteurizat, mezelurile,
soia, prezentã astãzi în toate formele ºi alimentele posibile,
dar ºi naturistele apãrute peste noapte.

Invazia hormonilor feminini
asupra testosteronului

Când apare la bãieþii sub 10-12 ani, este o problemã.
“Vin micuþi cu crizã genitalã, care constã în inflamarea
glandelor mamare ºi chiar secreþia unui lichid. Dacã
acum cinci ani exista un caz la câteva luni, acum existã
ºi 5-6 pe lunã”, trage un semnal de alarmã endocri-
nologul pediatru Luiza Vitan.

Glandele mamare încep sã creas-
cã necontrolat când în corpul bãie-
þilor se acumuleazã mai mult estro-
gen (hormonul sexual feminin) decât
testosteron (hormonul sexual
masculin).

“Sexualizarea, fizicã ºi comporta-
mentalã, se terminã în viaþa intrau-
terinã. Dupã naºtere, o lungã
perioadã de timp nu se mai întâmplã
nimic. Începând cu pubertatea – 10
ani, în cazul fetelor ºi 12-13 ani, în
cazul bãieþilor – organismul începe
sã fie agresat de hormoni”, explicã
prof. dr. Constantin Dumitrache,
endocrinolog la Institutul Parhon din
Bucureºti. Aceasta este perioada în

care au loc toate transformãrile specifice sexelor, ce
vizeazã ºi glandele mamare.

“ªi bãieþii, ºi fetele au muguri mamari. La pubertate,
la fete încep sã evolueze, pe când la bãrbaþi rãmân acolo.
Dacã se inverseazã raportul testosteron-estrogen, apar
tulburãri, mai ales la bãieþi ºi bãrbaþi tineri”, precizeazã
medicul.

Principala sursã de hormoni feminini este carnea de
la animale din crescãtorii, tratate cu stimulente ºi
antibiotice, urmatã de laptele de vacã natural. “Dupã ̀ 89,
a fost o invazie de copane mari de pui, pe care le-am dat
în special copiilor. Dupã câteva luni, unul dintre doctorii
noºtri constata cã numãrul ginecomastiilor la bãieþi
crescuse fulminant”, spune prof. Dumitrache.

Indiferent de modul de preparare, puiul cumpãrat
tot dãuneazã. “Nu sunt studii foarte clare, dar dacã veþi
întreba pãrinþii cu ce îºi hrãnesc copii, veþi observa cã
existã o legãturã foarte clarã între consumul de carne de
pui ºi creºterea glandelor mamare”, adaugã medicul Luiza
Vitan. Sânii revin la normal în câteva sãptãmâni sau chiar
luni de la scoaterea puiului din alimentaþie.

Prin intermediul unui sistem infor-
matic, Ministerul Sãnãtãþii oferã po-
sibilitatea Deþinãtorilor de Autorizaþii
de Punere pe Piaþã de a depune în
sistem on-line dosarele pentru aproba-
rea preþurilor la medicamentele de
uz uman. Aceastã procedurã se reali-
zeazã prin intermediul Punctului de
Contact Unic electronic (PCUe), ges-
tionat de catre Agenþia pentru Agenda
Digitalã a României, instituþie publicã
în subordinea Ministerului Comunica-
þiilor ºi Societãþii Informaþionale,
disponibil la adresa www.edirect.e-
guvernare.ro.

Astfel, va fi diminuat timpul de
aºteptare ºi pãstrarea ordinii în so-
luþionarea dosarelor de preþ, precum
ºi eliminarea posibilitãþii producerii de
erori umane în analiza dosarelor.

De asemenea, aceastã platformã
informaticã permite crearea unui is-
toric centralizat al comunicãrii dintre
Ministerul Sãnãtãþii ºi mediul de afa-
ceri. Mai mult, are prevãzut ºi  un sis-

tem de notificãri privind soluþionarea
solicitãrilor în termenul legal.

“Avem nevoie de mai multe mã-
suri de debirocratizare a sistemului
de sãnãtate ºi aceasta este una
dintre ele. Acest  sistem asigurã trans-
parenþã ºi un acces mai bun al firme-
lor la serviciile oferite de Ministerul
Sãnãtãþii. Nu în ultimul rând, aceastã
platformã permite oricãrei persoane
interesate posibilitatea de a vedea
stadiul în care se aflã dosarul depus
de producãtor în vederea obþinerii
autorizaþiei de punere pe piaþã a unui
medicament”, a declarat Sorina Pin-
tea, ministrul Sãnãtãþii.

În viitorul apropiat, cancerul va
afecta una dintre douã persoane. În
faþa estimãrilor sumbre, cercetãtorii
contraatacã: au rezultate încurajatoa-
re în gãsirea tratamentului revoluþio-
nar al cancerului – imunoterapia.

”Trebuie sã învãþãm sã trãim cu
cancerul, indiferent de contribuþia
ºtiinþei în tratarea lui. Se estimeazã
cã una din trei sau chiar una din do-
uã persoane vor avea un tip de can-
cer în timpul vieþii lor. Un pic înspãimân-
tãtor! Dar depinde foarte mult de tipul
cancerului. Dacã ai «noroc», poþi avea
un cancer care se trateazã foarte
bine – prostata, de exemplu. Însã poþi
sã fii lovit de cancer de pancreas sau
glioblastom, unde mortalitatea este
aproape de 100%. De fapt, nu can-
cerul ucide, ci metastazele, cancerele
care sunt depistate târziu ºi au timp
sã metastazeze în alte organe vitale
– cum ar fi la os, ficat, creier. Mela-
nomul este foarte metastatic, de
exemplu“ a explicat Gabriel Ichim, un
cercetãtor român care face parte din
echipa de specialiºti de la Cancer
Research UK Beatson Institute din
Glasgow (Scoþia), pentru
adevarul.ro.

Cercetãtorul român aratã cã ulti-
mele descoperiri în domeniul terapiei
cancerului sunt încurajatoare ºi
poartã un nume: imunoterapia. El ex-
plicã de ce. „S-a descoperit cã diferite
tipuri de cancer (cum ar fi melano-
mul) dezvoltã strategii de a inva-da
sistemul nostru imunitar; acestea sunt
pur si simplu invizibile celulelor
imunitare. Celulele canceroase, de
fapt, exprimã la suprafaþa lor un tip
special de receptori care inhibã activi-
tatea celulelor imunitare. Acum câþiva
ani, cercetãtorii au creat inhibitori pen-

tru aceºti receptori, sunt deja în uz
clinic ºi funcþioneazã. Mitocondria
este un organism prezent în toate
celulele corpului. Este ca un butoi de
pulbere, care atunci când explodeazã
poate ucide celulele în câteva minute.
Cercetãtorii au arãtat cã în celulele
canceroase, mitocondriile sunt foarte
sensibile la o clasã de medicamente
numitã «BH3 mimetics». Tratamentul
cu aceste medicamente practic ex-
plodeazã mitocondriile doar în celu-
lele canceroase ºi le omoarã în câteva
minute. Pe acest aspect lucrez ºi eu.
ABT-199 este un astfel de exemplu,
doar ce a trecut toate fazele preclini-
ce ºi în urmã cu câteva zile, la 30 ia-
nuarie, a fost aprobat în Statele Unite“,
declarã dr. Gabriel Ichim.

“O viaþã echilibratã ºi dupã o
anumitã vârstã controale regulate ne
pot pune în gardã. Pentru bãrbaþi,
dupã 40 ani trebuie sã verifice pros-
tata. Pentru femei, trebuie sã facã ma-
mografii dupã primul nãscut. Ceea ce
conteazã, de fapt, este prevenþia,
precum ºi depistarea precoce a bolii.
Am avansat enorm de exemplu în
depistarea cancerului de sân.

Educaþia tinerelor femei este vitalã
mai ales in regiunile rurale. Trebuie
sã acordãm mai multã atenþie stilului
de viaþã ºi alimentaþiei.

Recent, Organizaþia Mondialã de
Sãnãtate a dat publicitãþii studii de
epidemiologie care atestã: consumul
excesiv de carne roºie creºte riscul
de cancer de colon. La fel ºi alcoolul,
fumatul, obezitatea. Vorbim iarãºi
despre educaþie. Cursurile de sport
ºi de nutriþie ar trebui sã fie prioritare
în ºcoli. Totul este centrat pe educa-
þie“, recomandã Gabriel Ichim,
cercetãtorul român din Glasgow.

dimineaþa”. Temperatura normalã
este cuprinsã între 36,5 ºi 36,8 grade
Celsius.

Temperatura corpului poate varia
datoritã bolilor infecþioase sau la
femeile care au menstruaþie. Prin ur-
mare se recomandã sã faci acest test
dacã eºti sãnãtoasã ºi nu eºti la
menstruaþie.

Noteazã temperatura undeva ºi

repetã testul între trei ºi cinci zile.
Barnes recomanda sã continui acest
procedeu timp de 10 zile, pentru un
rezultat mai sigur.

Rezultatele testului
1. Dacã temperatura ta este cu-

prinsã între 36,5 ºi 36,8 grade Cel-
sius, înseamnã cã glanda ta tiroidã

ªtiai cã poþi face chiar la tine
acasã un test simplu ºi rapid pentru
a testa sãnãtatea glandei tiroide? Ei
bine, ai nevoie de un singur lucru.
Dr. Broda Otto Barnes a descoperit
cã temperatura corpului este un bun
indicator al activitãþii glandei tiroide,
în special temperatura corpului ime-
diat dupã ce te-ai trezit, scrie revista
Doctorul Zilei.

Medicul a scris o carte despre
activitatea glandei tiroide, cu o des-
criere a diferitelor probleme ºi boli
care pot apãrea din cauza activitãþii
reduse a acestui organ important. El
a descoperit, de asemenea, un test
simplu care poate fi fãcut acasã ºi
care poate fi aplicat pentru a verifica
starea glandei tale tiroide. Iatã cum
trebuie sã faci acest test.

Testul doctorului
Broda Otto Barnes

Înainte de a merge la culcare, ia
un termometru ºi agitã-l bine. Asigurã-
te cã temperatura din acest instru-
ment este mai micã decât 35 de
grade Celsius.

A doua zi dimineaþa, imediat ce
te-ai trezit, pune termometrul sub axilã.
Asigurã-te cã între termometru ºi
mâna ta nu a rãmas bluza de pijama
sau alte hainã. Lasã termometrul
acolo timp de 10 minute. În acest timp
tu poþi sã îþi acorzi o scurtã pauzã,
pentru a te odihni. Dupã 10 minute,
citeºte rezultatele ºi imediat scrie-le
pe ceva. Rezultatul acesta este cu-
noscut sub numele de “temperaturã
bazalã” sau “temperatura corpului

funcþioneazã normal.
2. Dacã temperatura are o va-

loare sub 36,5 grade Celsius, atunci
este vorba de activitatea redusã a
glandei tiroide (Hipotiroidism sau
tiroida “leneºã”). Simptomele activitãþii
reduse a glandei tiroide sunt depresia,
atunci când te simþi lipsitã de energie,
obosealã, infecþii, dureri de cap
cronice, pierderea memoriei ºi con-

centrãrii, cãde-
rea pãrului ºi
altele.

3. Dacã
temperatura este
mai mare de 36,8
grade Celsius,
este vorba de o
activitate rapidã
a glandei tiroide
(hipertiroidism)
sau de o infecþie
în organism.

P e n t r u
acurateþea rezul-
tatelor, se reco-
mandã ca acest
test sã fie fãcut în
3 zile consecu-
tive. Dacã tem-
peratura corpului
tãu este situatã

peste sau sub valoarea normalã, îþi
sugerãm sã mergi la un doctor pen-
tru a-þi confirma diagnosticul ºi pentru
a primi recomandãrile specialistului.

Ce efecte devastatoare au asupra organismului
alimentele care conþin hormoni

Cum sã-þi verifici tiroida acasã cu un simplu test

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Debirocratizare ºi transparentizare
în procesul de aprobare

a preþurilor la medicamente

Un cercetãtor în domeniul
oncologiei avertizeazã: ”Una din
douã persoane va face cancer.
Trebuie sã acordãm mai multã

importanþã alimentaþiei”
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TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parla-

mentare;
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).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 „pAPILLON” (f);
23:45 „În numele legii” (s);
00:45 Câºtigã România! (r);
01:45 „Papillon” (r);
04:00 Se zice cã... (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Jaf la drumul mare” (f);
22:30 Pe bune?!;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Ultima secundã” (f);
01:45 Pe bune?! (r);
02:30  Inspiraþia de week-end (r);
03:00 Vorbe�te lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
02:30 Observator (r);
03:15 Acces direct (r);
06:00 Observator.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Cine este Clark Rockefeller?”
(r);
13:45 „Sherezada: O mie ºi Una de

Nopþi” – Partea I;
16:00 „Sherezada: O mie ºi Una de Nopþi” –
Partea a II-a;
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Drumul ruºinii” (f);
22:30 „Atacul” (f);
00:15 „Drumul ruºinii” (r);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Cele mai sclipitoare minþi
ale Americii;
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;
14:38 Regii construcþiilor;
15:26 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Secrete bine ascunse;;
17:50 Regii construcþiilor;
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 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare;
18:00 Banii tãi;
18:30 Pulsul zilei;
19:30 Starea zilei;
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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 „Vacanþã cu fantome” (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 „Everest” (f);
22:45 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
23:10 “În numele legii” (f);
00:20 Câ�tigã România! (r);
01:20 “Everest” (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 TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 Gospodar fãrã pereche;
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 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Cavalerul negru” (f);
23:15 Xtra Night Show;
01:00 „Cavalerul negru” (r);
03.30 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Sherezada: O mie ºi Una de
Nopþi” – Partea a II-a (r);
14:15 „Legenda dragonului milenar” (r);

16:15 „Martor protejat” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Zeii strãzii” (f);
22:45 „Tentaþia seducþiei 3" (f);
00:30 “Zeii strãzii” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?

13:50 Vânãtorii de mituri;
14:38 Regii construcþiilor;
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?
00:55 Cum se fabricã mâncarea?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 „Bãieþii din strada Pal” (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 „Everest” (f);
23:10 „Preþul zahãrului” – Partea a II-a (f);
01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);
02:50 „Everest” (f);
04:40 Pescar hoinar (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
00:00 „Culoarea sentimentelor” (f);
02:15 Pe bune?! (r);
03:15 Ce spun românii (r);
04:15 Vorbe�te lumea ®;
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
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 “Armagheddon – Sfârºitul lumii?” (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 CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Sheherezada: O mie ºi Una de
Nopþi” – Partea a II-a (r);
09:15 Ce spun românii?;
10:30 “La Bloc” (s);
12:45 “Zeiþa diavol” ®;
14:15 „Martor protejat” (r);

16:15 „Eºti numai a mea”  (r);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Hung Pow!: Puterea pumnului” (f);
22:15 „Strãlucire” (f);
00:00 „Kung Pow! Puterea pumnului” (r);
01:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
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 – Misterul peºterei
de gheaþã;
14:38 Regii construcþiilor – Tunelul Gotthard Base
din Elveþia;
15:26 Cele mai ciudate fenomene meteo;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Secrete bine ascunse – Misterul peºterii
de gheaþã;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri –Rãzbunarea mitului;
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? – Cel mai
periculos loc din Univers;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri – Rãzbunarea mitului;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum funcþioneazã Universul?;
02:10 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare.

T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1
07:10 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!
12:15 Gala Omului Anului în Forþele Navale(r);
13:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 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;
01:15 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –
Filmele oficiale;
02:55 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
03:00 Adevãruri despre trecut (r);
03:25 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Sid, micul savant: la muzeul
ºtiinþei” – Partea I (f);
09:10 „Racheta albã” (r);
10:10 Mic dejun cu un campion;

11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Violonceliºtii cei noi;
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 „Croazierã de neuitat” (f);
17:30 E vremea ta!
18:00 „Misterele din Glenwood” – Partea I (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Hochei în Alaska” (f);
22:10 „Lorzii crimei” (r);
00:10 MotorVlog (r);
00:40 „Preþul zahãrului” (r);
02:15 „Lorzii crimei” (r);
03:55 Poate nu ºtiai (r);
04:00 Telejurnal  (r);
05:00 Memorialul durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Bingo” – ªtirile ProTv();

13:00 Gospodar fãrã pereche (r);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Jonah Hex” (f);
21:45 Fotbal UCL: Real Madrid - Liverpool;
00:00 „Un gigolo de doi bani: Aventuri în Europa”;
01:30 „Culoarea sentimentelor” (r);
04:00 I like IT (r);
04:30 „Bingo” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Armaghedon – Sfârºitul lumii?;
13:00 Observator;
14:00 „Cãlãtoria 2: Rãtãciþi în San Fran-
cisco” (r);
16:00 Chefi la cu�ite (r);

19:00 Observator;
20:00 „Cenuºãreasa” (f);
22:15 The Four;
00:30  „Cãlãtoria 2: Rãtãciþi în San Francisco”;
02:30 Observator (r);
03:30 The Four (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 „Eºti numai a mea” (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Martor protejat” (r);
14:45 „Zeiþa diavol” (r);
16:15 „Tipic masculin” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Saga Amurg: Eclipsa” (f);
23:00 „Ore de sexologie” (f);
01:15 „Saga Amurg: Eclipsa” (r);
03:30 Cine A.M.;

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
11:26 Dispariþii misterioase – Vasul

fantomã;
12:14 Secrete bine ascunse – Tunelurile lui Al
Capone;
13:02 Vânãtorii de mituri – Ediþie specialã;
15:26 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
16:14 Vânãtorii de mituri – Neapãrat sã încercaþi
asta acasã;
17:03 Vânãtorii de mituri – Furie la drum;
18:40 Vânãtorii de mituri –Rãzbunarea mitului;
19:30 Ingineriile istoriei;
20:20 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii:
Rockefeller ºi Scott;
21:10 Cum se fabricã?;
22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:50 Cum funcþioneazã Universul?;
23:40 Regii construcþiilor.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 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 Replay;
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);
04:15 Universul credinþei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 „Misterele din Glenwood” –
Partea I (s);
08:00 „Sid, micul savant: la muzeul
ºtiinþei” – ultima parte(f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;

10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal masculin: CSM Bucureºti –
Potaissa Turda (r);
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 II-
a (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Plecarea Vlasinilor” (f);
22:10 „Bobby” (f);
00:25 „Cucoana Chiriþa” (r);
02:00 „Plecarea Vlasinilor” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 Inspiraþia de week-end

11:30 „Legenda armãsarului negru” (r);
13:00 Apropo TV (r);
13:45 „Chef cu hastag” (f);
16:00 „Mai rãu nu se poate” (f)
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Terminator: Genisys” (f);
22:30 „John Wick” (f);
00:45 Apropo Tv (r);
01:30 „Un gigolo de doi bani: Aventuri în
Europa”  (r);
03:00 „Chef cu hastag” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 „Fructul oprit” (r);
13:00 Observator;
14:00 „Cenuºãreasa” (f);
16:00 Chefi la cuþite (r);

19:00 Observator;
20:00 iUmor;
00:00 „Virgin la 40 de ani” (f);
02:30 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 „Zeiþa diavol” (f);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Eºti numai a mea” (r);
14:30 „Tipic masculin” (f);
16:30 „Pãsãri libere” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „La Middleton” (f);
22:30 „Scenariu pentru happy-end” (f);
01:00 „Tentaþia seducþiei 3" (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Regii construcþiilor –Podul
din Woodrow Wilson;

08:14 Regii construcþiilor – Noul sistem de
teleferin din Hong Kong;
09:02 Regii construcþiilor – Dubai – o staþiune
de schi în deºert;
09:50 Regii construcþiilor – Tunelul Gotthard
Base din Elveþia;
11:26 Vânãtorii de mituri – Legile atracþiei;
12:14 Vânãtorii de mituri – Neapãrat sã
încercaþi asta acasã;
13:02 Vânãtorii de mituri – Furie la drum;
13:50 Vânãtorii de mituri – Mituri comerciale;
14:38 Vânãtorii de mituri – Rãzbunarea mitului;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?;
16:14 Cum se fabricã mâncarea – Secretul
succesului;
19:30 NASA – Cazuri neelucidate – Ciocanul
lui Thor;
20:20 NASA – Cazuri neelucidate – Rãzbunarea
licuricilor;
21:10 NASA – Cazuri neelucidate – Ieºire în
spaþiu fatalã;
22:00 Maºinãriile lui Da Vinci – Vasul fantomã;
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.
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Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau
al dvs., în Ploieºti, pentru copii
ºi adulþi. Preþ neg. Tel.
0720908819.

23 - 29 mai 2018

mica publicitate
9www.informatiaprahovei.ro

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

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

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

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

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

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

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

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

Câmpina - vând aparta-

vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.

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

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

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

Buºteni, zonã de munte,

Vând 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 aparta-
ment 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-
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Tel:

0743-002045.
Vând cãrucior cu motor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Prestãri servicii

Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Sãptãmâna aduce un amalgam de situaþii ºi
discuþii controversate greu de înþeles ºi controlat.
Cheltuielile se pot înteþi, de aceea fii prudent ºi
evitã excesele. Sunt ºanse sã þi se mãreascã
veniturile, dar nu atât cât ai dori. Totuºi te poþi
descurca foarte bine cu ceea ce ai.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Atenþia ºi eforturile îþi sunt atrase în mod special
de cãtre segmentul muncii, pentru cã aici bate
vântul schimbãrii. Reþine ce se petrece pe 16
Mai, atât la locul de muncã, cât ºi în segmentul
sãnãtãþii. Unele persoane din anturajul apropiat
îþi sunt alãturi ºi ai putea discuta pe îndelete cu
cineva, ales bine, despre intenþiile tale profe-
sionale de viitor.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Sunt zile bune pentru a te ocupa de sufletul ºi
trupul tãu. Ai nevoie de odihnã, retragere din for-
fota cotidianã ºi dialog interior. Se pot evidenþia
unele afecþiuni legate de segmentele sistemului
renal, sistemul respirator ºi gât, însã îþi vin
ajutoare deosebite, dacã eºti atent ºi deschis
mental.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Dialogurile cu prietenii sau cu cineva din seg-
mentul profesional te vor pune pe gânduri. Totuºi,
informaþiile primite sunt de bun augur ºi, cu
siguranþã, le vei folosi, undeva, cândva. Ai nevoie
de interiorizare, detaºare de cotidian ºi alcãtuirea
unor planuri de viitor, atât în plan personal, cât ºi
profesional.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Se contureazã multe evenimente sociale, la care
trebuie sã joci rolul principal. ªefii, figurile auto-
ritare din plan personal ºi familial te vor provoca
la discuþii sau îþi vor propune sarcini profesionale
noi. Analizeazã bine dacã accepþi, pentru cã va fi
dificil sã duci la bun sfârºit, indiferent despre ce
este vorba.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Dacã începutul sãptmânii îþi aduce gânduri ºi
preocupãri spirituale, influxurile energetice din
a doua parte a sãptãmânii te ancoreazã puternic
în planul material, prin situaþii deosebite. Se pare
cã eºti susþinut de cãtre ºefi sau de persoane cu
autoritate. Însã depinde de tine cum gestionezi
relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmânã importantã în plan profesional, deoa-
rece apar modificãri salariale. Vei fi nevoit sã
achiþi facturi, taxe sau sã te implici în relaþii cu
instituþii financiare. Recomandabil este verifici
toate documentele cu care ai de-a face ºi sã te
informezi corect ºi la timp cu privire la tot ce þine
de bani ºi bunuri comune cu alþii.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Colaborãrile ºi relaþia cu partenerul de viaþã se
vor evidenþia încã din primele zile ale sãptãmânii.
Este nevoie sã asculþi ºi sã þii cont de sugestiile ºi
doleanþele celorlalþi, altfel existã riscul sã
izbucneascã conflicte. Cumva la tine este hiba,
în sensul cã eºti nerãbdãtor ºi cu greu îþi intrã
cineva sau ceva în voie.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Mult de lucru la serviciu, însã este vorba despre
activitãþi de rutinã destul de plictisitoare. Dozeazã-
þi eforturile, întrucât sãnãtatea este vulnerabilã
ºi se pot evidenþia afecþiuni mai vechi sau mai
noi. Relaþiile parteneriale sunt conflictuale în
zilele de miercuri ºi joi, deci fii prudent, evitã
discuþiile contradictorii ºi angrenarea în activitãþi
care nu te privesc.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Interesante zile pentru relaþiile sentimentale ºi
cele cu copiii. Se întrezãresc activitãþi sociale,
recreative cu cei dragi, chiar ºi implicarea în
hobby-uri comune. Totuºi ai grijã sã þii cont ºi de
nevoile sau doleanþele celorlalþi. Þi se poate re-
proºa faptul cã faci totul numai pentru îmbunã-
tãþirea imaginii tale publice.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Prima parte a sãptãmânii este favorabilã seg-
mentului domestic, astfel cã ar fi bine sã-þi pro-
gramezi activitãþi necesare casei, împreunã cu
membrii familiei. Sunt momente bune pentru
înfrumuseþarea spaþiului de locuit ºi pentru
dialoguri pe teme patrimoniale. Persoana iubitã
sau copiii te vor solicita sã le fii alãturi într-o
chestiune personalã delicate.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Se vor evidenþia întâlniri ºi dialoguri cu persoa-
nele din anturajul apropiat. Mulþi te vor provoca
la discuþii indiscrete, dorind, sub o mascã bine-
voitoare, sã afle cât mai multe din viaþa ta per-
sonalã ºi din planurile profesionale. Fii prudent
ºi nu te lãsa ademenit de vorbe ºi gesturi mie-
roase. Ai putea avea senzaþia cã participi la un
dialog al surzilor.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

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
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
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

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

Manager proiect
Manipulant marfuri
Manipulant marfuri
Manipulant profile PVC
Masinist terasamente
Masinist terasamente
Masinist pod rulant
Mecanic
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic masini de cusut industriale
Mercantizor
Montator pereti ghips carton
Motorist
Motostivuitorist
Muncitor hidrolog
Muncitor in constructii
Muncitor nec in ind. confectiilor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - manipulant
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat constructii
Muncitor necalificat constructii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat confectii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat constructii
Operator  CNC
Operator abatorizare
Operator calculator
Operator calculator
Operator control nedistructiv
Operator la masini unelte
Operator masini unelte
Operator masini unelte
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Patiser
Paznic
Preparator culinar
Rectificator
Rectificator
Reprezentant tehnic
Sablator
Sculer matriter
Sef santier
Sef schipa
Sofer autobuz
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer Cat B,C,E
Sofer livrator
Sondor la foraj sonde
Spalator vehicule
Specialist in domeniul SSM
Strungar
Strungar carusel
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor manual cu arc electric
Sudor MIG-MAG
Supraveghetor jocuri
Tehnician in constructii
Tehnician mentenenta
Tinichigiu
Tinichigiu industrial
Turnator produse ceramice
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vopsitor carosier
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar tencuitor
Zugrav
Zugrav
Zugrav

2
20
2
1
2
2
5
2
2
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1

10
2
2

10
4
1
1
1
5
2
3

10
1
2
1
5

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

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

-
8 cls, atestat

medii
sc. profes.

-
-

sc. profes.
-

medii
-
-

post liceala
de specialitate

sc. profes.
sc. profes.
sc. profes.

-
medii

calificare
-

min 8 cls
8 clase
8 clase
8 clase
medii

calificare
superior
12cls

sc. profes.
medii

-
sc. profes.
sc. profes.

-
medii

calificare
-

sc prof
8 cls

sc. profes.
-
-

medii
medii

scoala generala
sc. profes.

-
8 clase
medii

-
-

liceu
-

10 cls
calificare
calificare

medii
8 cls

superioare
superioare
superioare
superior

-
superioare
superioare
superior

8 cls
sc. profes.

-
sc prof
medii

calificare
medii/ sup
calificare

liceu
sc. profes.

-
calificare

-
sc. profes.

10 cls
calificare

-
-
-

sc. profes.
sc. profes.

-
medii
10 cls
10 cls

sc. profes.
medii
medii
medii

scoala maistri
-
-

superioare

-
-
-

5 ani
-
-

2 ani
-
-
-
-
-

2 ani
-

5 ani
5 ani

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3-5 ani
1an
1 an
da
-

1 an
5 ani

-
-
-
-

2 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
2 ani
6 luni
3 ani
5 ani
1 an

-
3 ani

-
1-3 ani
1 an

1
-
-
-

1 an
5 ani

-
-
-
-
-
-
-

da
5-10 ani

-
-

1-3 ani

per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per 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 det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per 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 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 ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned

1
3
6
2
5
1
2
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
8
5
5
5
4
4
2

10
7

10
5
4
5
1
1
1
6

15
12
10
2
2

20
2
2
1

20
10
1
5
5
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
5
6
1
2
2
1

10
2
1
2
1
2
4
5
4
4
1
1
5
1
1
6
2
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
3
4
1
3
1
4

superioare
-
-

8 clase
sc. profes.

medii
sc. profes.

-
-

sc. profes.
medii

min 10 cls
medii

sc. profes.
10 clase

-
medii

sc. profes.
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Persoanele care au vârsta cuprinsã între 16 ani
ºi pânã la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu au
loc de muncã, nu urmeazã o formã de învãþãmânt ºi
nu participã la activitãþi de formare profesionalã pot
contacta experþii de ocupare din cadrul echipelor lo-
cale de intervenþie pentru a primi sprijin de specialitate.

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã implementeazã, în parteneriat cu Ministerul
Muncii ºi Justiþiei Sociale, Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã,
proiectul INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidenþele
Serviciului Public de Ocupare. Obiectivul general al
proiectului îl constituie creºterea numãrului de tineri
NEETs înregistraþi la Serviciul Public de Ocupare (SPO)

în vederea furnizãrii de mãsuri specializate de sprijin.
În cadrul proiectului, în fiecare judeþ, au fost constituite
echipe locale de intervenþie formate din experþi de
ocupare, asistenþi sociali, consilieri ºcolari/mediatori
ºcolari, care au rolul de a sprijini tânãrul NEET în funcþie
de nevoile concrete ale acestuia. Experþii de ocupare
din cadrul echipelor locale de intervenþie, pe lângã o
serie de responsabilitãþi, asigurã realizarea activitãþilor
de bazã ale proiectului: contactarea ºi profilarea
tinerilor NEETs, înregistrarea acestora în baza de date
a agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã,
informarea ºi consilierea acestora, monitorizarea
parcursului tinerilor NEETs înregistraþi.

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

Experþii de ocupare din echipele locale de intervenþie INTESPO
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ANECDOTE:

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

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

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii

CHILI CON CARNE

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. P-TT-S 2. PEªTIªOR 3. SETCÃ-Ã 4. MCL-LINI; 5. UNDÃ-A;
6. XIII-APÃ; 7. ETC-SUAV; 8. O-CURSÃ; 9. ORIER-TT;  10. I-ªALÃI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Floare
primãvãraticã

Garoafã de câmp

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ Buchet de flori

Anca Trandafir

Dânsele

Floarea Ivan
Suporterã
înfocatã

Luna florilor
Lalea

Cale!

Carmen Lalescu

Localitate în Mexic
Drumuri prin parc

Lalele!

Trandafir
Arma trandafirului

Anca Florescu
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Del icat
Z e a m ã

Bãuturã neagrã
Pasãre singuraticã

Forma unui
cerceluº

Flori acvatice

Puse în cuib!
Ultimele în serã

Radical organic
Întrebare

DICÞIONAR:
APO

Miez de nucã!

Lãcrãmioare (sg.)
Iorgovani

Flori
acvatice

Cosiþe
Caro!

Sãrbãtoarea Rusalilor, ziua Pogorârii
Duhului Sfânt peste Sf. Apostoli este ziua
de întemeiere a Bisericii creºtine. Cinci-
zecimea, adicã a Cincizecea zi de la
Învierea Domnului este ziua voitã de
Tatãl, fãgãduitã de Fiul ºi împlinitã de
Duhul Sfânt. Este ziua deplinei
Revelaþii a Sfintei Treimi în lume:
crearea, mântuirea ºi sfinþirea.
Înainte de patima sa cea de bunã
voie, ºtiind Iisus toate cele ce
aveau sã se întâmple cu El ºi ne-
voind sã-i lase pe sfinþii apostoli
în deznãdejde ºi în necunoaº-
terea deplinei mântuiri pe care a
adus-o, le-a fãgãduit cã-l va trimite
pe Duhul Sfânt, Duhul Adevãrului,
care-i va cãlãuzi ºi va vesti cele vii-
toare, îi va mângâia ºi-i va
preamãri.

El se va numi Mângâietorul,
fiindcã va mângâia pe tot cel ce
se lasã cãlãuzit de El.

Timp de 40 de zile dupã Învie-
rea sa, Mântuitorul s-a înfãþiºat pe
sine viu prin multe semne dove-
ditoare, arãtându-li-se ºi vorbind
despre Împãrãþia lui Dumnezeu
ºi le-a poruncit sã nu se depãrteze
de Ierusalim ºi sã aºtepte fãgã-
duinþa Tatãlui. În sfârºit s-a împlinit
fãgãduinþa. Ucenicii Domnului ºi cu Prea
Curata Fecioarã Maria se aflã împreunã
la rugãciune într-o singurã inimã ºi un
singur gând. În ziua Rusaliilor sai a Pogo-
rârii Duhului Sfânt peste Sfinþii Apostoli
a devenit deplinã unirea noastrã cu Hris-
tos. Iisus Hristos a murit pentru ca sã-i
uneascã pe toþi cu Sine ºi sã-i împace
cu Dumnezeu Tatãl El a împãcat prin
cruce pe oameni cu Dumnezeu ºi i-a
apropiat pe unii de alþii ca sã creeze
omul cel nou. Biserica este, aºadar,

Hristos în toþi, uniþi prin lucrarea Duhului
Sfânt într-un chip viu ºi indisolubil. Este
o singurã Bisericã fiindcã unul este
capul ei Iisus Hristos ºi toþi credincioºii
sunt mãdulare ale aceluiaºi trup tainic
al lui Iisus Hristos. Aceastã unitate sfântã

în Iisus Hristos a fost consfinþitã de Duhul
Sfânt în Ziua Rusaliilor. Minunatã a fost
lucrarea Duhului Sfânt asupra Sfinþilor
Apostoli. Ei au devenit oameni noi. Aºa
s-a nãscut Biserica celor dintâi botezaþi
în numele Sfintei Treimi. Duhul Sfânt era
cel ce conducea Sfânta Bisericã prin
Sfinþii Apostoli ºi prin urmaºii lor precum
citim în cea dintâi istorie a Bisericii
noastre primare, lãsatã nouã de Sfântul
Evanghelist Luca.

Duhul Sfânt este cel de învãþa pe

MMS (Magnetospheric Multiscale), misiunea spaþialã a NASA, a ajutat la
rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme din astrofizicã: atunci când o furtunã
solarã loveºte planeta noastrã, unde se duce ploaia intensã de energie?

Descoperirea explicã comportamentul unei zone haotice de la marginea
înveliºului magnetic protector al Terrei ºi aduce noi înþelegeri cu privire la punctele
fierbinþi de pe Soare, scrie Science Alert. Astronomii au gãsit cã existã schimbãri la
scarã sub-atomicã în electro-
nii de deasupra planetei
noastre care împrãºtie efi-
cient energia de la Soare.

„ªtim cã energia mag-
neticã în sistemele turbu-
lente devine din ce în ce mai
micã. La un anumit punct,
aceastã energie este disipa-
tã complet”, a precizat fizi-
cianul James Drake, de la
Universitatea Maryland, au-
tor al studiului. „Marea între-
bare este modul în care se
întâmplã ºi ce rol are reco-
nectarea magneticã la scãri atât de mici”.

Reconectarea magneticã este ruperea ºi alãturarea dramaticã a liniilor în
opoziþie din câmpul magnetic, care elibereazã ploi de particule încãrcate, fiind
canalizate prin „þevile” invizibile. În partea „sãlbaticã” a magnetosferei, procesul
este însã haotic, iar câmpurile magnetice sunt „spãlate” cu electroni, fiind imposibil
de mãsurat direct. Aici intervine MMS.

Cei patru sateliþi ai misiunii orbiteazã într-o formaþie piramidalã, elaborând
hãrþi ale zonelor în funcþie de densitatea de electroni, oferind o descriere detaliatã
a comportamentului acestora. „MMS a descoperit o reconectare magneticã
electronicã, un nou proces diferit faþã de reconectarea magneticã standard care
are loc în zonele mai calme din jurul Terrei”, a precizat Tai Phan, conducãtorul
principal al acestui studiu de la Universitatea California, Berkeley.

Având dovezi concrete ale reconectãrii magnetice, la aceastã scarã nu ajutã
doar la înþelegerea spaþiului înconjurãtor ºi protejarea mai bunã a tehnologiei, ci ºi
poate fi aplicatã unei game largi de fenomene astronomice.

„Turbulenþele au loc oriunde în spaþiu: pe Soare, în vântul solar, în mediul
interstelar, în discurile de acreþie din jurul stelelor, în jeturile nucleilor galactici activi,
în ºocurile remanente ale supernovelor º.a.”, a adãugat fizicianul Michael Shay de
la Universitatea Delaware.

Sfinþii Apostoli, îi îndruma pe calea ade-
vãrului ºi îi ferea de rãtãciri. Biserica este
icoana Sfintei Treimi ºi leagãnul cel sfânt
în care credincioºii trãiesc împreunã cu
Dumnezeu cel Unul în fiinþã ºi întreit în
persoane, de aceea gãsim de la început

în slujbele Sfintei Biserici invoca-
rea Sfintei Treimi de la Sfântul
Apostol Pavel: „Darul Domnului
nostru Iisus Hristos, dragostea lui
Dumnezeu Tatãl ºi împãrtãºirea
Sfântului Duh sã fie  cu voi cu tot”.
Duhul Sfânt este cel ce învaþã,
pãvãþuieºte ºi apãrã Sfânta Bise-
ricã de rãtãciri. Duhul Sfânt este
cel ce cerceteazã, cautã, adeve-
reºte, alege episcopii ºi preoþii, tri-
mite misionari, împarte daruri ºi
face ca Biserica sã fie „stâlp ºi te-
melie a adevãrului”. Duhul Sfânt
este numit „Paraclet” sau „Mângâ-
ietor”. Se cuvine sã mulþumim
Sfântului Duh pentru tot ceea ce
este frumos în lume, pentru
parfumul florilor, pentru strãlucirea
stelelor, pentru frumuseþea pis-
curilor înalte ale munþilor, pentru
susurul izvoarelor. Se cuvine sã
mulþumim Sfântului Duh pentru
întruparea Fiului lui Dumnezeu,
pentru inspiraþia Sfintei Scripturi,

pentru Sfintele taine prin care lucreazã
la sfinþirea vieþii noastre, pentru sfinþii
care ne împodobesc Sfânta Bisericã. Se
cuvine sã-i mulþumim Sfântului Duh pen-
tru toate darurile pe care ni le dã pentru
ca viaþa noastrã sã înainteze pe treptele
desãvârºirii spre împlinirea voii lui Dum-
nezeu care aºteaptã ca toþi oamenii sã
ajungã la cunoºtinþa adevãrului ºi sã se
mântuiascã în veci de veci. Amin.

Preot ªtefan Al. Sãvulescu

– Care sunt efectele negative ale
consumului de bere?

– Pe mãsurã ce o consumi, are tendinþa sã se
termine...

Un beþiv întreabã chelnerul:
– Câtã bere vindeþi pe zi ?
– Cam 3 butoaie…
– Vreþi sã vã spun cum aþi putea sã vindeþi 6 ?
– Da !
– Umpleþi halbele cã lumea…

Doi beþivi pleacã spre casã. Pe drum, unul se

þinea de gard ºi altul mergea în patru labe.
- Bãi, aºa ai ajuns ? sã bei pânã nu mai

poþi sã te þii pe picioare ?
- Lasã cã vedem noi ce faci când se

terminã gardul...
Trei beþivi discutã:

- Ba, io-s trimisul lui Dumnezeu pe Pãmânt!
- Taci, mã, cã io-s trimisul lui Dumnezeu pe

Pãmânt !
- Tãceþi, ba, cã n-am trimis pe nimeni !

Trei beþivi merg pe calea feratã.
- Da’ lungi mai sunt scãrile în blocul ãsta!
- ªi ce joase sunt balustradele!
- ªººt! Auziþi? Vine liftul.

27 mai – Duminica Rusaliilor
Astronomii au descoperit cum câmpul

magnetic al Pãmântului supravieþuieºte
furtunilor solare intense

Sursa: descopera.ro

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 1 ceapã mare,  3-4 cãþei de usturoi 1 ceapã mare,  3-4 cãþei de usturoi 1 ceapã mare,  3-4 cãþei de usturoi 1 ceapã mare,  3-4 cãþei de usturoi 1 ceapã mare,  3-4 cãþei de usturoi
 300 g fasole roºie boabe, la conservã 300 g fasole roºie boabe, la conservã 300 g fasole roºie boabe, la conservã 300 g fasole roºie boabe, la conservã 300 g fasole roºie boabe, la conservã
 2 ardei iuþi,  300 g pastã de tomate 2 ardei iuþi,  300 g pastã de tomate 2 ardei iuþi,  300 g pastã de tomate 2 ardei iuþi,  300 g pastã de tomate 2 ardei iuþi,  300 g pastã de tomate
 ulei,  coriandru mãcinat,  chimen mãcinat, ulei,  coriandru mãcinat,  chimen mãcinat, ulei,  coriandru mãcinat,  chimen mãcinat, ulei,  coriandru mãcinat,  chimen mãcinat, ulei,  coriandru mãcinat,  chimen mãcinat,
sarsarsarsarsare ºi pipere ºi pipere ºi pipere ºi pipere ºi piper,  N,  N,  N,  N,  Nachos pentrachos pentrachos pentrachos pentrachos pentru seru seru seru seru servit,vit,vit,vit,vit,
400 g pulpã de porc, 400 g carne de vitã400 g pulpã de porc, 400 g carne de vitã400 g pulpã de porc, 400 g carne de vitã400 g pulpã de porc, 400 g carne de vitã400 g pulpã de porc, 400 g carne de vitã

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
1. Se taie carnea cubuleþe. Ceapa, ardeiul gras si ardeiul iute se toaca marunt, iar usturoiul

se piseaza.
2. Se pune ulei într-o cratiþã

si se dau la calit legumele
tocate. Dupa ce s-au înmuiat,
se pune carnea.

3. Se lasã 10 minute, apoi
se adaugã pasta de roºii ºi
condimentele. Se mai lasã 30
de minute la fiert, pâna se în-
groaºã sosul.

4. La sfârsit, se pune
fasolea, care este deja fiartã.
Opþional, se poate adãuga ºi
puþin sos salsa picant. Se
serveºte cu nachos.
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În perioada 5-6 mai, Sala Po-
livalentã din Cluj-Napoca a gãz-
duit Cupa Europeanã de cadeþi –
„U18", competiþie la care au par-
ticipat 546 de sportiv reprezen-
tând 31 de þãri din Europa ºi Aus-
tralia. Reprezentanþii CSM-CFR-
CSª Ploieºti au reuºit sã obþinã o
medalie de argint, prin Paul
Onofrei (66 kg) ºi un loc V, prin
Antonio Minigote (60 kg).

La categoria 66 kg, Paul Ono-
frei i-a învins, pe rând, pe Alexan-
dru Dinþiu (Republica Moldova),
Jahja Nurkovic (Muntenegru) ºi
Sandor Ocsai (Ungaria), apoi a
trecut, în semifinalã, de Hamza
Jashari (Macedonia), pentru ca,
în finalã, sã piardã în faþa lui Luka
Kapanadze (Georgia).

La categoia 60 kg, Antonio
Minigote i-a învins pe Samuele
Gaita (Italia), Michael Sima (Is-
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rael), Bence Mathe (Ungaria) ºi
Georgios Balarjishvili (Cipru), a
pierdut în semifinalã la Saliv Yildiz
(Turcia), precum ºi în lupta pentru
medalia de bronz, în faþa lui
Gyorgy Szatmari (Ungaria).

În aceeaºi perioadã, 5-6
mai, alþi doi sportivi de la CSM-
CFR-CSª Ploieºti, juniorii Cãtãlina

ªchiopu ºi Andrei Pîrloga, au par-
ticipat la Cupa Europeanã de se-
niori, gãzduitã de Sala Polivalen-
tã din Sarajevo.

Cãtãlina ªchiopu a ocupat
locul al V-lea la „48 kg” dupã ce
a fost învinsã în primul meci de
Mara Kraft (Austria), a trecut în
recalificãri de Natali Soserova
(Bulgaria) ºi a pierdut, în lupta
pentru bronz, în faþa austriecei
Lisa Dengg.

La „81 kg”, Andrei Pîrloga a
pierdut în primul tur în faþa isra-
elianului Ari Winler.

La competiþie au fost pre-
zenþi 237 de sportivi din 27 de
þãri.

Sportivii de la CSM-CFR-CSª
Ploieºti sunt pregãtiþi de Gheor-
ghe Savu (coordonator), Mihai
Trandafirescu ºi Doru Munteanu.

Sursa: csmploiesti.ro

Sala Sporturilor din Iaºi a
gãzduit, în perioada 4-6 mai,
Finalele celei de-a XXVII-a ediþii a
Campionatului Naþional de Ka-
rate Tradiþional Fudokan pentru
seniori, tineret, juniori ºi cadeþi,
prilej pentru sportivii de la CSM
Ploieºti, pregãtiþi de antrenorul
emerit Liviu Apostol, sã obþinã
cinci medalii de aur ºi patru de
argint.

Iatã care au fost performerii
clubului nostru:

– Alexandru Nicolae ºi Dra-
goº Hriþcu au reconfirmat în pro-
ba Enbu masculin cadeþi (au fost
vicecampioni mondiali în 2017),
câºtigând medalia de aur în
confruntarea cu alte 17 echipe
din þarã;

– în proba Kata echipe mas-
culin cadeþi, la startul cãreia s-au
aflat 9 echipe, ploieºtenii au
dominat categoric, ocupând
primele douã poziþii – Sebastian
Alexandru, Dragoº Hriþcu ºi
Alexandru Nicolae au devenit
campioni, iar Rafael Nicodim,
Mario Badea ºi Sergiu Bogdan
au obþinut medaliile de argint;

– în proba cu cea mai mare
concurenþã (36 de sportivi la
start), Kata individual masculin
cadeþi, Dragoº Hriþcu a cucerit

medalia de argint; ºi ceilalþi
sportivi de la CSM Ploieºti au avut
o comportare bunã, Rafael
Nicodim ocupând locul al 4-lea,
iar Alexandru Nicolae ºi Sebas-
tian Alexandru clasându-se pe

locurile 5-8;
O clasare foarte bunã a

reuºit ºi Alexandra Laios – locul
al 4-lea la grupa de vârstã juniori
(16-18 ani), la fel cum Ana Cun-
cea, aflatã la a doua sa partici-
pare la un campionat naþional, a
avut o evoluþie meritorie, clasân-
du-se pe locurile 5-8 la Kata indi-
vidual cadeþi (14-15 ani), din 27
de sportive.

Satisfãcut de evoluþia

elevilor sãi, antrenorul coordona-
tor al secþiei de karate a clubului,
Liviu Apostol, a declarat: „Sunt
mulþumit de comportarea sporti-
vilor mei, care fac eforturi mari
pentru a îmbina antrenamentele

cu ºcoala, mulþi dintre ei fiind
elevi în cla-sa a 8-a. Medaliile pe
care le vizam am reuºit sã le câº-
tigãm, cu menþiunea cã la pro-
bele Kata individual masculin
cadeþi, Enbu masculin cadeþi ºi
Kata echipe masculin cadeþi am
obþinut ºi calificarea la Campio-
natele Europene ce vor avea loc
la începutul lunii decembrie, în
localitatea Koper, din Slovenia”.

Sursa: csmploiesti.ro

Dupã calificãrile echipelor
de juniori II ºi juniori III de la
CSM Ploieºti la turneele finale
rezervate categoriilor lor de
vârstã, iatã cã a venit ºi rândul
fetelor de la minihandbal sã
obþinã „biletele” pentru turne-
ul final, în urma semifinalelor
disputate la Plopeni - Turneul
Semifinal Euroregiune Ro3-
Ro8

Fetele pregãtite de Geta

Opincariu au ocupat locul al
treilea în competiþia de la Plo-
peni, cu un bilanþ de trei victorii
ºi o singurã înfrângere.

Ele au obþinut urmãtoare-
le rezultate: CSM Ploieºti – CSª
2 Bucureºti 44-17 (24-8); CSM
Ploieºti - ACS Vulturii Bucureºti
28-36 (14-19); CSM Ploieºti -
Academia Junior  32-17 (14-
9); CSM Ploieºti - CSM Bucu-
reºti 36-28 (19-14) – meci

Meciul tur de pe „Ilie Oa-
nã” s-a încheiat nedecis (0-0),
Astra II dând o replicã dârzã.
Aºa s-a întâmplat ºi în returul
din „9 Mai”, partida terminân-
du-se tot la egalitate, dar cu
goluri: 2-2. Meciul n-a avut mizã
ºi s-a jucat deschis, mai ales
dupã pauzã.

A fost o primã reprizã dis-
putatã, cu douã mari ocazii ra-
tate de Arnãutu ºi Chiriac, iar
dupã pauzã au început sã
„curgã” golurile.

Min. 48, 1-0: Min. 48, 1-0: Min. 48, 1-0: Min. 48, 1-0: Min. 48, 1-0: Bolboa-
ºã a degajat rãu o minge care
a fost interceptatã de Chipirliu
ºi acesta a marcat cu un ºut
puternic în poarta Petrolului.

Min. 55, 1-1:Min. 55, 1-1:Min. 55, 1-1:Min. 55, 1-1:Min. 55, 1-1: La o
centrare a lui Velisar, cãpitanul
Astrei, Pahonþu, a deviat neferi-
cit în propria poartã!

Min. 6Min. 6Min. 6Min. 6Min. 611111, 1-2:, 1-2:, 1-2:, 1-2:, 1-2: Ciocâl-
teu a centrat ºi Arnãutu ºutea-
zã imparabil sub transversalã.

Min. 89, 2-2: Min. 89, 2-2: Min. 89, 2-2: Min. 89, 2-2: Min. 89, 2-2: Chipirliu
a centrat ºi D. Gheorghe a îns-

pentru câºtigarea locului III.
De menþionat cã, cel de-

al doilea meci susþinut de CSM
Ploieºti a fost marcat ºi de
câteva nedorite accidentãri în
rândul fetelor noastre, provoca-
te de jocul agresiv al formaþiei
bucureºtene, tolerat inexplica-
bil pentru acest nivel de vârstã
de brigada de arbitri.

Lotul de jucãtoare folosit
la Turneul semifinal a fost ur-
mãtorul: Daria Stan, Alexia Niþã,
Andreea Popescu, Andreea
Stoica, Alexandra Sîrbu, Maria
Ioniþã, Beatrice Cãldãrariu,
Delizia Roºu, Sara Stroe, Daria
Comendant, Casiana Bãcanu,
Federica Cernat, Alexia Bica,
Daria Dinu, ªtefania Ghiþã ºi
Bianca Pîrvulescu. Turneul fi-
nal al campionatului va avea
loc în perioada 31 mai – 3
iunie.

Bowlingul ia amploare la
Ploieºti! În divizia A, pe lângã for-
maþia Euro Master One Ploieºti,
o altã cocitadinã, Dragons 1
Ploieºti, a promovat în Divizia B.

Bowlingul se aseamãnã
mult cu popicele, ºi nu este
întâmplãtor cã mulþi juniori sunt
foºti practicanþi ai popicelor. De
exemplu, Formaþia Dragons 1
Ploieºti este alcãtuitã din foºti
popicari din Divizia A, mulþi a-
junºi la o vârstã respectabilã, dar
cu o experienþã bogatã la activ.

Iatã componenþa echipeiAstra II – FC Petrolul 2-2 (0-0)Astra II – FC Petrolul 2-2 (0-0)Astra II – FC Petrolul 2-2 (0-0)Astra II – FC Petrolul 2-2 (0-0)Astra II – FC Petrolul 2-2 (0-0)

Duminicã 20 mai a.c., Stadionul “Iolanda Balaº
Soter” din Bucureºti a gãzduit etapa de zonã  a
Campionatului Naþional pentru  copii cat.2  ºi 3.
Atleþii de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria
Andrei ºi Florin Andrei, au avut evoluþii foarte bune,
reuºind sã obþinã 3 medalii de aur, 4 medalii de
argint ºi 3 medalii de bronz astfel:

Copii cat. 2Copii cat. 2Copii cat. 2Copii cat. 2Copii cat. 2
ªtafeta 5 x 80 m fete – medalie  de aur cu

timpul  69.83 sec., în componenþa Diana Neagu,
Maria Rãduc, Adriana Ilioiu, Alexandra Chiricã , Al-
exia Constantin;  Luca Moisoiu – medalie  de argint
la 150 m – 22.01. sec.; ºtafeta 5 x 80 m bãieþi –
medalie  de argint cu timpul  58.91 sec., în
componenþa Teodor Datcu, Luca Moisoiu, Valentin
ªerbãnoiu, David Radu, Andrei  Zincã; David Radu –

medalie de bronz la 150 m – 22.12 sec.
Copii cat. 3Copii cat. 3Copii cat. 3Copii cat. 3Copii cat. 3
Rebeca Toader – medalie de aur la 300 m –

50.88 sec.; ºtafeta A, 8 x 50 m – medalie de aur
cu timpul de 67.51 sec., în componenþa Delia
Blãnaru, Rebeca Prunoiu, Sara Prunoiu, Rebeca
Toader, Cristian Creangã, Denis Simion, ªtefan
Moisoiu, Ayan Gudi; Ayan Gudi – medalie de argint
la 50 m – 7.82 sec.; ºtafeta B, 8 x 50 m – medalie
de argint cu timpul de 73.74 sec., în componenþa
Erika Pavel, Maria Apostol, Andreea Bãlan, Sara
Echimescu, Yanis ªoptãreanu, Yanis Rudaru, Cezar
Chircu, Georgian Lepuº; Sara Prunoiu – medalie
de bronz la 50 m – 8.03 sec.; Cristian Creangã –
medalie de bronz la 50 m – 7.83 sec.

Mihail Marinescu

Echipa de minihandbal fete a CSM Ploieºti
s-a calificat la Turneul final al campionatului

Mihail Marinescu

Fotbal Liga 3 Egalitate ºi în retur!
Stadion: „Astra”. Spectatori: circa 2500. Marcatori:

Chipirliu (48), D. Gheorghe (89) / Pahonþu (55 autogol),
Arnãutu (61).

Astra II: Nedelcovici – Vârtej, Popescu, Barbir, Ioniþã –
Pahonþu (cpt.) (82 Banu), Matei (68 ªerban), Chiriac (76
Culda), Vîlceanu (57 D. Gheorghe), Chipirliu – Gavriliþã.
Antrenor: Marius Mãldãrãºanu.

Petrolul Ploieºti: Bolboaºã – Velisar, Ichim, Olaru – Tudor
ªaim (77 Catanã), Chindriº, Cl. Tudor (cpt.) (82 Cârjan),
Antoche – N. Popescu (76 Lambru), Arnãutu, Pãun (57
Ciocâltei). Antrenor: Romicã Ciobanu.

Cartonaºe galbene: Vîrtej (33), Gavriliþã (68), Chipirliu
(90+3) / Catanã (84), Cârjan (87).

Au arbitrat: Alin Gheorghe (Ploieºti), Doru Nicolae (Bucov)
ºi Sebastian Pãduraru (Ploieºti).

Observatori: Petre Radu (Bucureºti) ºi Cãtãlin Eugen
Popescu (Ploieºti).

cris cu un ºut din mijlocul ca-
reului.

A fost un meci deschis,
spectaculos, mai ales în repriza
a doua, când s-au marcat toa-
te cele patru goluri.

Sâmbãtã, 26 mai, la ora
19:30, Petrolul va evolua pe

„Ilie Oanã” împotriva celor de
la Popeºti Leordeni, jocul fiind
ultimul în eºalonul trei al „lupi-
lor galbeni”.

Galeria a pregãtit pentru
acest ultim joc o coregrafie de
promovare a echipei în Liga a
doua. Va fi spectacol!

Ionuþ Mitoiu

Judoka Paul Onofrei, medalie de argint
la Cupa Europeanã de cadeþi

Micuþii atleþi de la CSS Ploieºti, 10 medalii
la etapa de zonã a Campionatului Naþional

Dragons 1 Ploieºti: Popescu
Marian, Stãnescu Radu, Stãnes-
cu ªtefan, Popa Bogdan, Sandu
Viorel, Mihãilescu Florian, Stancu
Emil, Niþã Adrian, Piciu Bogdan,
Vamanu Laurenþiu, Piciu Gândac
Raluca.

Avem echipã ºi în Divizia B,
Dragons 2 Ploieºti.

La turneul 8, disputat recent
la Bran, Dragons 1 Ploieºti a ob-
þinut un total de 6301 ºi o medie
175,03.

Vã prezentãm rezultatele:
Vamanu Laurenþiu 1181 (medie

196,83), Stancu Emil 1129
(188,17), Stãnescu Radu 1090
(181,67), Stãnescu ªtefan 994
(165,67), Popa Bogdan 975
(162,50), Sandu Viorel 932
(155,33).

Mai sunt programate pânã
la finele sezonului: 19-20 mai –
finalele individual; 2-3 iunie –
finalele duo-trio ºi 9-10 iunie –
baraj calificare Divizia A.

Ploieºtenii vor fi prezenþi
atât la individual, dar ºi la duo-
trio. Le urãm ºi noi multã baftã!

Sã remarcãm faptul cã
aceºti sportivi se autofinanþeazã.
De aceea facem un apel la cei
care pot finanþa ca sponsori
aceºti bravi jucãtori!

Ionuþ Mitoiu

Campionat Naþional de bowling

Sportivii de la CSM Ploieºti,
9 medalii la Campionatului Naþional

de Karate Tradiþional

www.informatiaprahovei.ro


