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Primarul din ªotrile, acuzat de pornografie,
ºantaj ºi act sexual cu un minor
Bogdan Davidescu, primarul comunei prahovene ªotrile, este cercetat într-un dosar de pornografie
infantilã, ºantaj ºi act sexual cu un
minor. La finalul sãptãmânii trecute,
poliþiºtii din cadrul BCOO, coordonaþi
de porcurorii DIICOT din Ploieºti, au
descins la domiciliul edilului, dar ºi la
sediul primãriei pentru a face percheziþii. Bogdan Davidescu a fost luat la
Ploieºti pentru a fi audiat în cauzã.
De partea cealaltã, primarul din
ªotrile susþine cã este nevinovat ºi cã
totul ar fi o rãzbunare. Davidescu a
fost audiat joi, 25 octombrie, la sediul
DIICOT Ploieºti în acest dosar, dupã
ce procurorii au fãcut percheziþii la
primãrie ºi la domiciliul edilului.
(continuare în pagina 3)
D.F.

Nicolae Hurduc: “Doresc reluarea
conexiunilor între cercetare ºi industrie”
Noul ministru al Cercetãrii ºi Inovãrii, Nicolae Hurduc, a declarat cã îºi doreºte deblocarea concursurilor de obþinere a granturilor de cercetare destinate tinerilor ºi reluarea conexiunilor
între cercetarea ºtiinþificã ºi industrie.
“Sunt programe speciale care, din
pãcate, s-au derulat la intervale foarte
mari ºi accesul e foarte limitat. Este o
problemã de resursã umanã. Noi avem o problemã de resursã umanã. În
centrele ºi instituþiile de cercetare
personalul este îmbãtrânit, tocmai
pentru cã în trecut partea de cercetare,
partea universitarã nu a fost foarte
atractivã din punct de vedere financiar,
din punct de vedere al infrastructurii.

În momentul de faþã, lucrurile s-au
corectat din punct de vedere al salariilor
din cercetare ºi învãþãmânt”, a afirmat
Hurduc.
El a spus cã infrastructura în domeniu a fost îmbunãtãþitã în ultimii ani cu
ajutorul banilor europeni, adãugând cã
doreºte corelarea cercetãrii ºtiinþifice cu
necesitãþile industriei actuale.
“Nu existã o foarte bunã conexiune,
în momentul de faþã, între cercetarea
ºtiinþificã ºi companii. Existã companii
multinaþionale care au bani, dar nu le
convine sã îºi dezvolte propriile institute
de cercetare pentru cã le costã prea
mult. Este mult mai simplu sã plãteºti
pentru rezolvarea unei probleme de cer-
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cetare dintr-o întreprindere mare cum
este Renault, Ford sau Michelin sau
Continental ºi sã o pasezi la institute
de cercetare. Dar nu e o legãturã foarte
bunã. S-au pierdut conexiunile între
mediul de cercetare ºi mediul universitar ºi mediul privat”, a precizat Nicolae
Hurduc.
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Liviu Tudose, achitat în dosarul
de corupþie, se întoarce la
conducerea Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Ploieºti
Liviu Tudose, fostul procuror
general adjunct al Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Ploieºti
(PCA), trimis în judecatã de DNA întrun dosar de corupþie, se întoarce
pe acelaºi post de conducere dupã
ce a fost achitat pe fond de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. Tudose
a fost judecat într-o cauzã penalã
alãturi de fostul deputat Sebastian
Ghiþã, dar ºi de Aurelian Mihãilã, ºi
el procuror cu funcþie de conducere în Parchetul Curþii de Apel Ploieºti. Procurorul Liviu Tudose a fost
suspendat din funcþie în martie
2016, în momentul în care DNA
Ploieºti a demarat urmãrirea penalã
pe numele sãu într-un dosar alãturi
de Sebastian Ghiþã ºi de fostul
comandant al IJP Prahova, Viorel
Dosaru.
Consiliul Superior al Magistraturii – Secþia pentru procurori – a
decis, în ºedinþa din data de 23
octombrie 2018, ca în cazul lui Liviu
Tudose sã înceteze suspendarea
din funcþie. Prin decizia CSM, Tudose se va întoarce pe funcþia de procuror general adjunct la Parchetul
de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti.
“Încetarea suspendãrii din
funcþia de procuror a domnului
TUDOSE LIVIU MIHAIL, începând
cu data de 18.10.2018, data intrãrii
în vigoare a Legii nr.303/2004, aºa
cum a fost modificatã prin Legea
nr.242/2018 ºi reluarea activitãþii
sale, în funcþia avutã anterior, cea
de procuror general adjunct la
Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Ploieºti, pentru restul man-
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datului rãmas neexecutat (2 ani, 3
luni ºi 18 zile), începând cu aceeaºi
datã”, conform CSM.
De asemenea, fostul procuror
general adjunct al PCA, Aurelian
Mihãilã, ºi el achitat în aceeaºi cauzã, se întoarce la Parchetul din
Ploieºti, dar pe o funcþie de execuþie. ”Încetarea suspendãrii din funcþia de procuror a domnului MIHÃILÃ AURELIAN CONSTANTIN,
începând cu data de 18.10.2018,
data intrãrii în vigoare a Legii
nr.303/2004, aºa cum a fost
modificatã prin Legea nr.242/2018
ºi reluarea activitãþii sale în funcþia
de procuror la Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Ploieºti, începând cu aceeaºi datã”, conform
CSM.
Liviu Tudose ºi Aurelian Mihãilã
au fost arestaþi preventiv în martie
2016, la solicitarea DNA Ploieºti, sub
acuzaþiile de luare de mitã, respectiv
cercetare abuzivã. În aceeaºi cauzã
au mai fost cercetaþi fostul comandant al IJP Prahova, Viorel Dosaru
ºi fostul ºef al DGA Prahova, Constantin Ispas, dar ºi Sebastian Ghiþã.
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, unde s-a judecat acest
dosar de corupþie, a decis, în iunie
2018, sã-i achite pe cei doi magistraþi pe motiv cã faptele de care au
fost incriminaþi nu existã. Decizia
ÎCCJ nu este definitivã. Conform
legilor în vigoare, procurorii pot reveni la Parchetele unde au lucrat
anterior anchetei dacã sunt achitaþi
de prima instanþã de judecatã.
(D.F.)
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Achitãri în dosarul Lukoil

Achitãri pe bandã rulantã în dosarul Lukoil în care prejudiciul calculat
de procurorii din cadrul Parchetului
Curþii de Apel Ploieºti a fost de 1,7
miliarde de euro.
“I.În baza art. 396 alin.5 rap. la
art. 16 alin.1 lit. a Cod de procedurã
penalã, dispune achitarea inculpaþilor:
1) Bogdanov Andrey Iurevici,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
folosirea cu rea credinþã a capitalului
societãþii, prev. de art. 272 alin.1 lit. b
din legea 31/1990 republicatã ºi
spãlare a banilor, prev. de art. 29 alin.1
din legea 656/2002, toate cu
aplicarea art. 35 alin.1 ºi art. 38 alin.1
Cod penal.
2) Raþã Andrei, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de folosirea cu rea credinþã a capitalului societãþii, prev. de
art. 272 alin.1 lit. b din legea 31/1990
republicatã ºi spãlare a banilor, prev.
de art. 29 alin.1 din legea 656/2002,
toate cu aplicarea art. 35 alin.1 ºi art.
38 alin.1 Cod penal.
3) Duþu Dorel, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de complicitate la
folosirea cu rea credinþã a capitalului
societãþii, prev. de art. 48 Cod penal
rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea
31/1990 republicatã ºi complicitate
la spãlare a banilor, prev. de art. 48
Cod penal rap. la art. 29 alin.1 din
legea 656/2002, toate cu aplicarea
art. 35 alin.1 ºi art. 38 alin.1 Cod penal.
4) Vointsev Alexey, pentru sãvârºirea infracþiunilor de complicitate la
folosirea cu rea credinþã a capitalului
societãþii, prev. de art. 48 Cod penal
rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea
31/1990 republicatã cu aplicarea
art. 35 alin.1 Cod penal.
5) Kuzina Olga, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinþã a capitalului societãþii, prev. de art. 48 Cod penal rap. la
art. 272 alin.1 din legea 31/1990
republicatã ºi complicitate la spãlare
a banilor, prev. de art. 48 Cod penal
rap. la art. 29 alin.1 din legea 656/
2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1
ºi art. 38 alin.1 Cod penal.
6) Dãnulescu Dan, pentru sãvârºirea infracþiunilor de complicitate la
folosirea cu rea credinþã a capitalului
societãþii, prev. de art. 48 Cod penal
rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea
31/1990 republicatã ºi complicitate
la spãlare a banilor, prev. de art. 48
Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a
din legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin.1 ºi art. 38 alin.1
Cod penal.
7) S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.
PLOIEªTI, pentru sãvârºirea infracþiunii de spãlare a banilor prev. de art.
29 alin.1 lit. a din legea 656/2002,
cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal.
8) LUKOIL EUROPE HOLDINGS
BVATRIUM OLANDA, pentru sãvârºirea infracþiunilor de complicitate la
folosirea cu rea credinþã a capitalului
societãþii, prev. de art. 48 Cod penal

rap. la art. 272 alin.1 lit. b din legea
31/1990 republicatã ºi complicitate
la spãlare a banilor, prev. de art. 48
Cod penal rap. la art. 29 alin.1 lit. a
din legea 656/2002, toate cu
aplicarea art. 35 alin.1 ºi art. 38 alin.1
Cod penal.
II. În baza art. 397 Cod de procedurã penalã, ia act cã persoana
vãtãmatã S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.
PLOIEªTI nu s-a constituit parte civilã
în procesul penal, iar SOCIETATEA DE
INVESTIÞII FINANCIARE MUNTENIA
S.A. a renunþat la pretenþiile civile potrivit art. 22 Cod de procedurã penalã.
Dispune revocarea mãsurilor
asigurãtorii dupã cum urmeazã:
1. Sechestrului asigurãtor asupra
bunurilor aparþinând inculpatului inc.
LUKOIL EUROPE HOLDINGS RESPECTIV asupra unui numãr de
176.840.629 acþiuni la o valoare de
2,5 lei/acþiune, în valoare totalã de
442.101.572,5 lei.
2. Sechestrului asigurãtor asupra primelor de emisiune deþinute de
inc. LUKOIL EUROPE HOLDINGS
BVATRIUM Olanda, acþionar majoritar
în cadrul SC PETROTEL LUKOIL SA
Ploiesti, în valoare totalã de
1.880.931.388 lei.
3. Sechestrului asigurãtor asupra
urmãtoarelor conturi—, deþinute de
inc. PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti,
precum ºi a sumelor ce se vor vira
ulterior, pânã la concurenþa sumei
642.285.263,48 euro, conform
Încheierii nr. 411/22.09.2015 a
Judecatorului de Camera Preliminara
din cadrul Tribunalului Prahova, data
in dosarul 5169/105/2015.
4. Sechestrului asigurãtor asupra
conturilor deþinute de terþul acþionar
majoritar al inc. SC PETROTEL
LUKOIL SA Ploieºti, pânã la concurenþa sumei de 542.262.283,28
euro, conform Încheierii nr. 411/
22.09.2015 a Judecatorului de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Prahova, data in dosarul 5169/
105/2015.
Respinge ca nefondatã propunerea Ministerului Public - Parchetul
de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti,
de luare a mãsurilor asigurãtorii .
În baza art. 275 alin. 3 Cod de
procedurã penalã, cheltuielile judiciare în sumã de 71.226 lei, avansate
de stat, rãmân în sarcina acestuia.
În baza art. 276 alin.6 Cod de
procedurã penalã, ia act cã nu au
fost solicitate cheltuieli judiciare de
cãtre pãrþi.
Hotãrârea se comunicã potrivit
dispoziþiilor art. 37 din legea 656/
2002.
Cu apel în termen de 10 zile de
la comunicarea copiei minutei. Cererea de apel se depune la Tribunalul
Prahova.
Pronunþatã în ºedinþã publicã,
azi 23.10.2018, ora 15.00.”
(D.F.)
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Moartea unui copil de doi ani diagnosticat
prea târziu cu meningitã scoate din nou la
luminã neajunsurile din spitalele prahovene
Un copil în vârstã de 2 ani ºi 4 luni,
din Sinaia, diagnosticat cu meningitã
pneumococicã, a murit la Spitalul Marie
Curie din Bucureºti, iar altul a fost internat
în stare gravã la Institutul de Boli
Infecþioase „Matei Balº”. Speriaþi, zeci
de pãrinþi au refuzat sã-ºi mai trimitã
copiii la grãdiniþa unde erau înscriºi cei
doi copii bolnavi.
Moartea copilului de doi ani, diagnosticat prea târziu cu meningitã pentru
a mai putea fi salvat, scoate la ivealã
din nou problemele sistemului sanitar
românesc, în special ale spitalelor de
provincie care se confruntã cu o lipsã
crasã de medici specialiºti.
Alex a fost internat iniþial de cãtre
pãrinþi la Spitalul din Sinaia, dar medicii
de aici l-au diagnosticat greºit ºi l-au tratat
pentru enterovirozã, în condiþiile în care
bãieþelul contactase o bacterie
periculoasã care avea sã-I aducã
moartea ceva mai târziu. Medicii din
Sinaia au realizat cã bãiatul este în stare
criticã abia când nu i s-a mai deschis o
pleoapã. Abia atunci au solictat transferul de urgenþã la un spital mult mai
performant din Bucureºti. Prea târziu
însã, deoarece trupul copilului nu a putut
sã mai lupte cu boala ºi acesta s-a stins
în braþele pãrinþilor disperaþi cã nu-ºi
puteau ajuta bãieþelul cu nimic.
În acest context, pãrinþii bãiatului
au trmis o scrisoare deschisã în care
descriu pas cu pas ultimele zile din viaþa
lui Alex. Mai mult, oamenii trag un
semnal de alarmã cu privire la neajunsurile cu care s-au confruntat în spitalul din Sinaia, dar ºi cu neglijenþa pãrinþilor care îºi aduc copiii bolnavi la grãdiniþã
fãrã sã le pese cã ar putea afecta ºi pe
alþii.
„Suntem Emilia ºi Dumitru, iar pânã
de curând (12 octombrie) am fost
„mami“ ºi „tati“ pentru Alexandru Petru.
Din pãcate, fiul nostru a plecat dintre
noi, la numai doi ani ºi patru luni, rãpus
de meningitã acutã cauzatã de stafilococul pneumaniae, conform certificatului de la IML.
Cazul lui a fost mediatizat, însã la
pachet cu ºtirea dispariþiei au venit ºi o
serie de speculaþii ºi informaþii neadevãrate. Informaþii care ne dor, unele
furnizate de persoane care, în momentele cumplite ale vieþii noastre, au pãrut
cã ne sunt alãturi, altele de cãtre cei
care vor sã acopere neputinþa, incompetenþa ºi indolenþa unui sistem în care
se moare cu zile. Mulþi dintre ei sunt, la
rândul lor, pãrinþi, dar, probabil, merg pe
principiul cã lor nu li se poate întâmpla
aºa ceva. Nu dorim sã mai fie astfel de
tragedii, nu dorim nici unei mame sã
trãiascã toatã viaþa cu imaginea
copilului ei chinuit de suferinþã, care cu
ultimele puteri o strigã „mami, mami“,
cu speranþa cã cea care l-a adus pe lume
va reuºi sã-l ºi salveze. Dar n-am putut…
Pentru cã noi, ca mai toþi care citiþi aceste
rânduri scrise de mine, mama lui Alex,
credem în medici ºi în Dumnezeu
pentru vindecare, pentru viaþã.
Alex n-a avut probleme de sãnãtate.
Era un pitic vioi, vesel, pe care ni l-am
dorit tare mult. L-am avut la vârsta de
40 de ani, venit pe lume prin naºtere
naturalã ºi pe care încã îl alãptam. O
singurã datã am ajuns cu el de urgenþã
la spital, pe când avea cinci sãptãmâni,
ca urmare a unui episod de înec cu regurgitare. Pentru a elimina orice suspiciune, copilul a fost transferat atunci la
Bucureºti unde i-au fost fãcute investigaþii ºi a fost gãsit perfect sãnãtos. ªi aºa a
fost cu excepþia rãcelilor pe care le are
orice micuþ.
La începutul lunii septembrie, am
mers la mare, iar aici, într-una din zile,
Alex a fãcut febrã, puþin peste 38, dar
care i-a cedat cu antitermice. Ulterior,
având o stare generalã bunã, l-am
pregãtit pentru începerea grãdiniþei. Am

prezentat toate documentele solicitate,
inclusiv adeverinþa de la medicul de
familie cã este apt pentru activitãþi în
colectivitate. Precizãm cã la grãdiniþa
din Sinaia nu sunt solicitate, la începerea
anului preºcolar, exudat ºi probe de
coproculturã. Dupã o sãptãmânã au
început sã fie înregistraþi mai mulþi copii
rãciþi sau cu alte afecþiuni. Unii au lipsit,
alþii au fost readuºi de pãrinþi fãrã sã fie
vindecaþi complet ºi primiþi de cadrele
de la grãdiniþã. Altora chiar le-a fost
administrat tratamentul de cãtre
asistenta de la unitatea preºcolarã. Nu
am scãpat nici noi de problemele
sezonului, motiv pentru care atât eu (n.r.
–mama copilului), cât ºi Alex am stat
acasã, în intervalul 2-7 octombrie, unde
am urmat un tratament cu antibiotic
prescris de cãtre medicul de familie, în
urma consulaþiei.
Luni ºi marþi, 8-9 octombrie, Alex a
fost la grãdiniþã, iar asistenta de acolo
nu a sesizat nimic schimbat în comportamentul lui. Marþi seara, dupã grãdiniþã,
cel mic a mâncat câteva felii de salam
de la o rudã, aflatã în vizitã, iar seara a
fost energic, vesel ºi s-a jucat cu doi
veriºori. Totul pânã la ora 21.00, când
am ajuns de urgenþã la secþia de Pediatrie a Spitalului din Sinaia din cauza
vãrsãturilor în jet ale copilului. De gardã
a fost, în acea searã, dr. Evelina ªerban,
care-mi este ºi medic de familie ºi care
i-a administrat un tratament injectabil,
despre care mi-a precizat cã ar fi putut
sã i-l furnizeze ºi prin perfuzie, dar cu
acelaºi efect. Jumãtate de orã mai târziu
am plecat acasã fãrã alte investigaþii
pentru cã, la Sinaia, analizele pe secþii
se fac doar dimineaþa. Singurele care
se fac noaptea sunt urgenþele (adulþii)
care ajung la CPU.

“Un semn pe care
l-am ignorat”

Starea lui Alex s-a mai ameliorat
pânã joi seara, 11 octombrie, când, în
jurul orelor 18.00, am revenit de urgenþã
la Pediatrie din cauza febrei foarte mari,
40,5 grade, care nu i-a cedat la
antitermicele administrate. Ca o ironie
a sorþii sau ca un semn pe care l-am
ignorat, pe culoarul spitalului m-am
întâlnit cu tatãl copilului, care a fost
operat de apã la plãmâni ºi care m-a
sfãtuit sã plec la Bucureºti, aºa cum
fãcuse el cu fiul sãu. Cei doi copii au fost
colegi de grupã la grãdinitã. Din pãcate,
am ignorat acest sfat ºi m-am
ambiþionat sã rãmân, acordându-le
credit total cadrelor medicale de la
Sinaia. De gardã în acea searã a fost dr.
Ramona Codreºi, care l-a diagnosticat
pe Alex cu enterovirozã, l-a internat ºi i-a
administrat un tratament de hidratare
cu solutie Ringer, un anume sirop,
glucozã ºi supozitor pentru scãderea
temperaturii corporale. Totul, fãrã
analize prealabile. Acestea aveau sã-i
fie recoltate abia a doua zi, în jurul orei
08.00.
Pe la orele 20.00, dr. Codreºi a
concluzionat cã s-a terminat prea
repede perfuzia, iar ulterior, la 20.30,
asistenta medicalã a înlocuit soluþia
perfuzabilã cu o alta care conþinea soluþia Ringer. La 00.30, dupã terminarea
celei de-a doua perfuzii, temperatura lui
Alex a scãzut doar pânã la 38,1 grade.
Pânã vineri dimineaþã, la 6.30, nu ia mai fost administrat copilului nimic si
nu a mai trecut nimeni sã ne vadã. A
fost o liniºte deplinã în spital, cu excepþia
unei singure sonerii ce a mai adus puþinã
forfotã, lumea s-a odihnit, nici mãcar
hohotele mele de plâns, care asistam
neputincioasã la chinul bãiatului meu,
n-au deranjat pe cineva. Abia la ora
indicatã am fost informatã cã i se vor
recolta probe pentru analizele medicale
ºi i-a fost mãsuratã temperatura care-i
crescuse din nou, fiind peste 39 de

grade. Copilul se simþea din ce în ce mai
rãu, motiv pentru care, dupã aproape o
jumãtate de orã am cerut ajutor. Medicul
l-a evaluat, cam pe la 7, ºi a încercat sã
mã liniºteascã, asigurându-mã cã e din
cauza oboselii, cã va urma o nouã zi cu
febrã, cu scaune moi, dar îºi va reveni.

“Nici medicul de pe
ambulanþã nu ne-a
acordat deloc
atenþie pe drum”

Copilul meu, în schimb, nu mai
putea sta în picioare… A venit ora 8, i
s-au recoltat probe pentru analize, iar
termometrul a indicat acum 39,9 grade.
Dar panica se pare cã era doar în rândul
meu, al soþului ºi fratelui meu, cu care
vorbeam pe whats app fiind plecat din
þarã, pentru cã a trebuit sã mai treacã o
orã ºi jumãtate ca medicul sã-ºi dea
seama de gravitatea cazului. Alertatã
de o asistentã cã nu i se mai deschidea
una dintre pleoapele copilului, doctorul
ºi-a dat seama, cã, în sfârºit, trebuie sã
facã ceva pentru puiul meu, inclusiv sã
cearã transferul la Bucureºti, ceea ce
s-a ºi întâmplat vineri, la orele prânzului.
Nici medicul de pe ambulanþã nu ne-a
acordat deloc atenþie pe drum. Am ajuns
la Spitalul Marie Curie, unde au fost
mobilizaþi medicii de pe toate secþiile
pentru investigaþii. Medicilor de la
Bucureºti, le mulþumesc! Fiecare venea
ºi-i fãcea ce ºtia…Totul a fost o luptã
contra cronometru.
Alex al nostru cel vioi, energic, vesel
se transformase acum într-o pãpuºã
inertã, intubatã, þinutã în viaþã doar de
aparate. A fost momentul în care am
realizat cã-l pierdem, dar eu, ca mamã
am negat. Am leºinat, m-am trezit ºi-am
sperat cã odatã cu revenirea mea se
stinsese ºi coºmarul vieþii mele. Dar nu!
Alex fãcuse stop cardiorespirator, fusese
resuscitat. Evoluþia bolii era fulminantã,
iar ºansele scãdeau odatã cu trecerea
timpului. Din pãcate, câteva ore mai
târziu, la 18.50, Alexuþu a cedat…Avea
doar doi ani ºi patru luni! S-au discutat
multe în jurul nostru, dar ceea ce-am
auzit ºi înþeles a fost faptul cã puiul nostru a fost transferat în ultimul hal ºi-n
ultimul moment!
Am fãcut aceste precizãri pentru a
înlãtura speculaþiile ºi minciunile apãrute în spaþiul public, dar ºi pentru cã vrem
sã tragem un semnal de alarmã, unul
care sã diminueze tragediile de acest
fel. Grãdiniþele trebuie sã fie loc sigur de
joacã, de educaþie, nu focare de infecþie,
tolerate chiar de cei care le administreazã sau care lucreazã acolo. Alþii veþi
spune cã „aºa a fost sã fie“, doar cã în
cazul lui Alexandru a fost sã fie ºi cu
„ajutor”… Iar modul în care copilul nostru
a fost tratat la Sinaia spune multe.
Probabil ºi anchetele demarate în
acest caz vor scoate la ivealã alte ºi alte
detalii neºtiute. Din pãcate, pentru noi,
orice mãsurã e tardivã ºi fiecare verdict
cã acest copil a murit cu zile va fi încã un
cuþit pe care-l primim direct în inimã.
Alex, nu te voiam înger, te voiam
lângã noi! Sã faci toate prostioarele din
lume, sã ne amuzi cu cuvintele stâlcite,
sã te însoþim în prima zi de ºcoalã, sã
ne bucuri, sã ne superi, sã fii copilul nostru, AICI. Am crezut în unii oameni, în pri
ceperea lor ºi în dorinþa de a ajuta. Dar
am greºit ºi am pierdut! Tu, lupta cu viaþa,
iar noi pe tine! “
Dupã moartea neaºteptatã a lui
Alex, la grãdiniþia de stat din Sinaia reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
au venit sã ia probe din încãperile unde
stau copiii. Aurora Aireºean, directorul
coordonator al unitãþilor de învãþãmânt
din staþiunea de pe Valea Prahovei,
susþine cã ea a fost cea care a solicitat
.)
intervenþia DSP. (D.F
(D.F.)

actualitate localã

2 - 9 noiembrie 2018

www.informatiaprahovei.ro

3

Fisuri în pardosealã
în corpul I al U.P.G. Ploieºti

Afectatã
de cutremur

Corpul principal al clãdirii în care funcþioneazã Unviersitatea Petrol-Gaze (UPG) din Ploieºti a
fost afectat de cutremurul din noaptea de sâmbãtã. În pardoseala de la parter au apãrut fisuri
vizibile cu ochiul liber, iar pe alocuri au cãzut
bucãþi de tencuialã. Activitatea instituþiei nu a
fost afectatã, iar cursurile se þin conform
programului.
O fisurã lungã de câþiva metri a apãrut în
pardoseala holului principal al celei mai înalte
clãdiri din campusul Universitãþii Petrol Gaze
din Ploieºti, unde se aflã ºi cele mai multe sãli
de curs, dar ºi Aula universitãþii. Urmãrile cutremurului sunt vizibile cu ochiul liber, iar pe alocuri
fisura din pardosealã este atât de mare încât
poate intra cu uºurinþã o mânã. În plus, bucãþi
din tencuialã s-au desprins de pe pereþi, atât pe

hol, dar ºi în interiorul amfiteatrelor. Fisura este
una veche de mai bine de douãzeci de ani,
susþine Mihai Coloja, rectorul Universitãþii ploieºteane, doar cã dupã seismul de sâmbãtã s-a
accentuat ºi mai mult. Coloja a precizat cã fisura
în pardosealã a apãrut pentru cã de la subsolul
clãdirii lipseºte un perete de rezistenþã pe care
constructorii nu l-au mai fãcut.
Clãdirea afectatã de cutremurul de sâmbãtã a mai fost consolidatã de-a lungul timpului,
însã greºelile de construcþie din anii 70, atunci
când a fost dat în folosinþã acest corp de
clãdire,nu pot fi reparate decât cu un buget de
câteva milioane de lei, bani pe care Universitatea
sperã sã-i primeascã de la Uniunea Europeanã.
“Acea crãpãturã este de vreo douãzeci ºi
ceva de ani. Noi am mai consolidat zona aceea.

Acolo este, cum sã vã zic, din naºtere fãcutã
aºa. Era prevãzut un perete de rezistenþã pe
care constructorul nu l-a fãcut. La subsol trebuia
sã fie un perete de rezistenþã, dar nu s-a construit. Pur ºi simplu constructorul a sãrit mai mulþi
pereþi de rezistenþã. Nu i-a fãcut”, a declarat
Mihai Coloja, rectorul Universtiãþii Petrol-Gaze
din Ploieºti. Acesta a precizat cã, din cauza stricãciunilor provocate de cutremurul de sâmbãtã,
activitatea universitãþii nu a fost afectatã, iar
cursurile se vor þine dupã un program normal.
Fisura în pardosealã a apãrut în zona unde sunt
amplasate panourile informative pentru studenþi
ºi angajaþi ai instituþiei.
Clãdirea afectatã de cutremur a fost datã
în folosinþã în anul 1975, iar fisura din pardoseala corpului I exista ºi înainte, doar cã acum

s-a accentuat. Conform rectorului UPG, clãdirea
unde s-au produs fisurile se aflã pe lista corpurilor
care urmeazã sã intre în reparaþii încã dinainte
de producerea cutremurului. În acest sens,
conducerea UPG a realizat un proiect pentru
obþinere de fonduri europene, iar solicitarea a
.)
fost aprobatã. (D.F
(D.F.)

România, zguduitã de un puternic
seism de 5,8 grade pe scara Richter,
produs în noaptea de 27-28 octombrie!
os
er
nic cutr
emur din ultimii 1
4 ani. Din ultimele op
emur
e,
V A ffos
ostt cel mai put
puter
ernic
cutremur
14
optt cutr
cutremur
emure,
cinci au avut loc în lunile de toamnã, majoritatea pe timp de noapte!
Cu 28 de minute înainte de
revenirea la ora clasicã (ora de iarnã),
România avea sã fie zguduitã de un
cutremur puternic, Institutul Naþional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pãmântului (INFP) revizuind la 5,8
pe scara Richter magnitudinea seismului produs duminicã dimineaþa, la
ora 3:38, în zona seismicã Vrancea.
Cutremurul s-a produs la adâncimea
de 150 de kilometri ºi a fost mãsurat
cu o intensitate de 6 pe scara Mercalli. Durata seismului încã nu a fost
anunþatã oficial, însã se pare cã
acesta a þinut cel puþin 12 secunde.
Oricum, acest cutremur a fost cel mai
puternic din ultimii 14 ani.
Câteva ore mai târziu, mai exact
la ora 05:48:57 s-a produs, în Zona
seismicã Vrancea, judeþul Buzãu, un
alt cutremur, dar cu magnitudinea
3.2 pe scara Richter, la adâncimea
de 148km.
Imediat dupã cutremur, cerul
Ploieºtiului avea sã fie invadat de
pãsãri, care erau foarte agitate, însã
lumea pãrea cã-ºi pãstreazã calmul,
rezumându-se doar în a ieºi la
ferestre ºi sã se uite în jurul lor.

Coincidenþe în
producerea
cutremurelor!

Panica poate sã fie mai mare
dacã s-ar afla, oficial, cu sãptãmâni
sau luni înainte, când anume ar avea
loc un cutremur puternic!
Interesant este cã, pe 26 octombrie a.c., la ora 20:42:21(ora Romaniei), s-a produs, tot în acea zonã seismicã, un cutremur cu magnitudinea 2.9 pe scara Richter, la
adâncimea de 134 km.
ªi mai interesante sunt coincidenþele în ce priveºte producerea
cutremurelor din România. Astfel, din
ultimele opt cutremure, cinci au avut
loc pe timp de toamnã, unul în iarnã
(decembrie), iar celelalte douã în
primãvarã, iar majoritatea pe timp de
noapte, aºa cã dacã s-ar aventura

cineva sã facã o predicþie, nu era greu
sã.. aleagã una dintre lunile din
toamnã. Cu aºa ceva, însã, nu e nici
de glumit, dar nici de jucat, asta
pentru cã panica, în rândul populaþiei,
este mult mai mare dacã se ºtie cu
exactitate când ºi cât de puternic
poate sã fie cutremurul. Nu trebuie
sã fi specializat în psihologie pentru a
conºtientiza acest lucru. Dacã eºti
informat cã peste, de exemplu, douã
luni o sã fie cutremur la o anumitã
datã ºi cu o magnitudine de peste 5,
pãi numai la asta te vei gândi, iar
nopþile nu le mai dedici somnului...
Vei sta tot timpul cu gândul la cât de
rãu poate sã fie ºi astfel în capul tãu
îºi face loc panica. Este o prostie sã
ºtii cu atât de mult timp înainte ce se
va întâmpla. Una este sã ai habar cu
10 minute, alta e cu 2 luni înainte!
Oricum, dupã rãzboi, mulþi viteji se
aratã!

Predicþie sau simplã
nimerealã?

Existã o paginã pe Facebook, numitã „Seismic Center – Predicþie ºi
alertã cutremur”, unde apare o postare ce pare a fi încã din data de 15
august. Postarea anunþã un cutremur
pentru finalul lunii octombrie 2018,
cu o magnitudine de peste 5 grade.
Postarea nu apare ca fiind editatã sau
atendatatã, iar comentariile dateazã
încã din 15 august.
Cum sunt mulþi români cãrora le
place foarte mult sã fabuleze ºi sã
creadã cã tot ce apare pe reþelele de
socializare reprezintã sursã vitalã de
informaþie, o astfel de ºtire a devenit
viralã, însã numai dupã producerea
cutremurului. Sã fie niºte postaci mai
presus de cercetãtorii japonezi? Asta
da ºtire! Pe nicãieri în lumea asta,
nici mãcar în Japonia, nu se pot
prezice cutremurele, ci doar estimãri,
dar fãrã date concrete. Nu este exclus
sã existe ºi o astfel de tehnologie, dar
sã fie ea folositã pentru o postare pe
Facebook, în timp ce alte state, mai
avansate tehnologic, nu au gãsit încã

rezolvarea? Poate au venit, în sfârºit,
extratereºtrii!

„Dacã au descoperit
o metodã prin care sã
anticipeze cutremurele
cu luni înainte,
înseamnã cã îi
aºteaptã Premiul
Nobel ºi cã problema
este rezolvatã”, replicã
Raed Arafat

Secretarul de stat Raed Arafat a
fãcut un comentariu despre postarea
viralã de pe Facebook prin care era
„prezis” cutremurul din noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, 27 - 28
octombrie.
Citat de antena3.ro, acesta spune
cã: „Nu ºtiam cã va fi cutremur, iar
chestiei ãsteia de pe Facebook nu pot
sã îi dau crezare. Cineva poate cã a
nimerit ceva. Dacã au avut un mod
de a anticipa ºtiinþific, trebuie sã vinã
ºi sã prezinte. Faptul cã s-au aruncat

niºte date pe Facebook... asta poate
sã fie la nimerealã. Noi avem nevoie
de dovezi ºtiinþifice pentru a vedea
dacã a fost un lucru real, cineva trebui
sã-ºi asume, sã vadã ºi oamenii de
ºtiinþã. Dacã au descoperit o metodã
prin care sã anticipeze cutremurele
cu luni înainte... înseamnã cã îi
aºtaptã Premiul Nobel ºi cã problema
este rezolvatã.
„De regulã, când eºti cu studii ºi
sisteme, nu faci anunþuri public despre ele. Încã o datã spun: e foarte
bine cã au nimerit ºi lumea i-a felicitat,
dar trebuie sã vedem dacã este un
sistem pe care ne putem baza. Dacã
ne spune cã peste trei luni va fi
cutremur, atunci aºa sã fie. În caz
contrar, vine cineva ºi ne aruncã faptul
cã peste trei luni va fi seism. Apoi vine
ºi altci-neva ºi ne spune cã peste o
orã va fi cutremur ºi tot aºa. Nu sunt
împotriva metodelor care pot depista
din timp cã va avea loc un cutremur,
dar acest lucru trebuie tratat cu foarte
multã responsabilitate. Trebuie ca
oamenii de ºtiinþã sã se uite la aceastã
meto-dologie ºi sã o valideze. Noi nu

Primarul din ªotrile, acuzat
de pornografie, ºantaj
ºi act sexual cu un minor
(urmare din pagina 1)
Procurorii DIICOT din Ploieºti în acuzã pe primarul
comunei ªotrile cã ar fi avut relaþii nepotrivite cu o minorã
din comunã încã din perioada în care fata avea 13 ani.
Când victima a încercat sã rupã orice legãturã cu bãrbatul,
acesta ar fi ºantajat-o cu publicarea unor fotografii în care
fata era surprinsã în ipostaze indecente.
“În perioada 2016 – 2017, suspectul a început o relaþie
de concubinaj cu o minorã care la acea datã avea vârsta de
aproximativ 13-14 ani, iar relaþiile sexuale pe care le-a
întreþinut cu acesta au avut loc începând cu vârsta de 16
ani, în mod constant, victima fiind dependentã financiar ºi
influenþatã de autoritatea suspectului. Întrucât persoana

am avut informaþii cã urmeazã un
cutre-mur. Faptul cã facem exerciþii
ºi ne pregãtim este foarte bine, dar
cutre-murele nu pot fi prezise nicãieri
în lume”, a afirmat Raed Arafat.

„Un cutremur
benefic”

Mircea Radulian, directorul ºtiinþific al Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului, susþine, pentru antena3.ro, cã
apariþia unui astfel de cutremur în România, ca cel de duminicã dimineaþã,
poate avea un efect benefic. „E un
cutremur moderat, ceva mai mare,
este un cutremur normal pentru zona
Vrancea. Cutremure de magnitudine
6 se produc la intervale de câþiva ani.
El a apãrut ºi pe fundalul unei activitãþi ceva mai slabe, în ultimul timp.
Era de aºteptat. Activitatea seismicã
înseamnã ºi o acumulare ºi are un
efect benefic pentru cã a eliberat
energia acumulatã în ultima vreme”,
a declarat Mircea Radulian.
Mihail Marinescu

vãtãmatã a refuzat sã mai continuie respectiva relaþie,
suspectul a început sã o ºantajeze, amenintând-o cã va face
publice mai multe imagini sau înregistrãri de naturã
compromiþãtoare cu caracter pornografic, reprezentând-o
pe minorã, ori cã le va prezenta pãrinþilor acesteia în cazul în
care nu va continua relaþia de concubinaj”, se aratã într-un
comunicat remis presei de DIICOT Ploieºti.
Dupã audierile care au avut loc la Ploieºti, în faþa unui
procuror DIICOT, edilul s-a întors la sediul Primãriei din ªotrile.
Acesta a recunoscut cã este anchetat, dar susþine cã este
nevinovat. Întrebat cum comenteazã acuzaþiile fetei, acesta
a declarat: “Au fost mai multe presiuni. Nu ºtiu. Este o
rãzbunare din cauza pãrinþilor sau a bunicului (…) Nu sunt
vinovat. Chiar mã consider nevinovat”, a declarat edilul
comunei ªotrile. Acesta a precizat cã o ºtia “de mic copil” pe
fata care acum îi aduce acuzaþiile.
Potrivit DIICOT Ploieºti, în urma percheziþiilor, au fost
ridicate mai multe sisteme informatice ºi medii de stocare a
datelor informatice în vederea continuãrii cercetãrilor.
Procurorii nu au impus nicio mãsurã preventivã pe numele
.)
primarului, acesta fiind anchetat în stare de libertate. (D.F
(D.F.)
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Aspecte pozitive ºi negative în învãþãmântul
prahovean în anul ºolar 2017-2018
Departamentul „Management” din cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova are
în componenþa sa 11 inspectori ºcolari care se
ocupã cu desfãºurarea activitãþilor din compartimentele: Management Instituþional, Managementul Resurselor Umane, Dezvoltarea Resursei Umane, Activitãþi extracurriculare ºi Educaþie
Permanentã, Proiecte Educaþionale, Învãþãmânt
particular ºi alternative educaþionale, Minoritãþi.
Activitãþile de îndrumare ºi control efectuate
în anul ºcolar 2017-2018 au fost proiectate, realizate ºi valorizate dupã urmãtoarele axe: Activitãþi metodice în specialitatea “Management
Educational”; Activitãþi de informare ºi consiliere
semestrialã în specialitatea “Management Educational”; .Activitãþi de inspecþie ºcolarã conform
Regulamentului de inspecþie al unitãþilor de
învãþãmânt OMEC 5547 /2011 ºi al Graficului
Unic de control al ISJ Prahova, an ºcolar 20172018; Activitãþi de consiliere ºi mediere a conflictelor, la cerere; Statistici care au vizat diagnozã
ºi prognozã unor probleme ale sistemului solicitate de Consiliul Judeþean, Direcþia de sãnãtate
Publicã, MEN (statistici realizate la nivel judeþean); Asigurarea calitãþii prin evaluarea riscurilor ºi realizarea/actualizarea unor proceduri
care sã evite/atenueze evenimentele ce pot
afecta obiectivele instituþionale.
Conform Graficului Unic de control al ISJ
Prahova, în anul ºcolar 2017-2018 au fost organizate ºi derulate activitãþi la care au participat
toþi membrii compartimentului de management
din cadrul ISJ Prahova, urmãrind aspectele particulare menþionate în planurile de control. Identificarea problemelor, a disfuncþiilor ce afecteazã
actul de instruire ºi educaþie din unitãþile de
învãþãmânt din judeþul Prahova s-a realizat prin
activitãþi de evaluare, control ºi îndrumare, inspecþii tematice, inspecþii ºcolare generale de
evaluare instituþionalã, misiunile de audit financiar, participarea în calitate de observator în
evaluãrile realizate de reprezentanþii ARACIP,
inspecþiile organizate de cãtre echipe mixte
(Instituþia Prefectului, DSP, DSV, ISU, ISJ).
Toate acestea au evidenþiat ºi înregistrat
probleme concrete ale modului de administrare
a tuturor categoriilor de resurse, cu care se
opereazã într-o unitate ºcolarã. Activitãþile de
îndrumare ºi control ale inspectorilor ºcolari de
la departamentul „Management” au fost corelate cu cele efectuate de inspectorii ºcolari
de la departamentul „Curriculum ºi inspecþie
ºcolarã”, se aratã în Raportul stãrii învãþãmântului prahovean valabil pentru anul ºcolar
2017-2018.
Activitãþi de consiliere ºi mediere a
conflictelor, la cerere
Activitatea de diagnozã a reliefat faptul cã
neajunsurile înregistrate au fost generate de
grupurile de interese sau de comportamentul
necenzurat al actorilor implicaþi în actul de
educaþie – aceste aspecte au generat distorsiuni
ºi neîmpliniri în activitatea sistemului:
-manageri insuficient instruiþi/care nu manifestã disponibilitate pentru însuºirea noutãþilor
legislative ºi pentru problemele reale din unitãþile
ºcolare;
-elevii cu probleme comportamentale;
-familii care nu susþin sau chiar împiedicã
dezvoltarea propriilor copii;
-cadre didactice/personal nedidactic/personal administrativ ce reacþioneazã cu întârziere
/dezinteres la problemele stringente ale ºcolii;
-manageri/cadre didactice care încearcã
eludarea legislaþiei existente;
-autoritãþi locale dezinteresate de soluþionarea problemelor ºcolii/reprezentanþi ai comunitãþilor locale care genereazã conflicte, sfidând
ºi neglijând nevoile ºcolii;
-reprezentanþi ai mass-media care combat
fenomenele de violentã din ºcoli ºi încapacitatea
ºcolilor de a le stopa dar care, în paralel, prin
publicaþiile sau emisiunile pe care le transmit
promoveazã violentã, vulgaritatea, derizoriul;
-partenerii economici care furnizeazã servicii de proastã calitate ºcolilor etc.

Concluzii desprinse în urma activitãþilor de îndrumare ºi control
Aspecte pozitive
pozitive::
Domeniul Curriculum
-Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul
sistemului naþional de învãþãmânt ºi al celui
teritorial cu cele specifice unitãþii de învãþãmânt;
-Completarea corectã ºi completã a cataloagelor ºcolare, a registrelor
matricole, a documentelor de studii;
-Proiectarea planificãrilor cadrelor didactice
în acord cu programele ºcolare, cu structura
anului ºcolar ºi cu cerinþele transmise de cãtre
MECTS;
-Alegerea CDS în urma unui proces consultativ cu pãrinþii ºi elevii;
-Aprovizionarea cu manuale în timp util;
Domeniul resurse umane
-Respectarea legislaþiei în vigoare la evaluarea personalului didactic ºi nedidactic;
-Soluþionarea pe cale amiabilã a petiþiilor;
-Participarea în numãr considerabil a cadrelor didactice ºi managerilor de ºcoli, a personalului nedidactic la cursuri de formare continuã;
-Existenþa unei evidenþe privind participarea
cadrelor didactice la diferite cursuri de perfecþionare;
-Valorificarea rezultatelor de la testãrile
iniþiale;
-Analiza rezulatelor obþinute, la evaluãrile
externe, în anul ºcolar anterior ºi stabilirea mãsurilor pentru ameliorarea situaþiei în anul ce
urmeazã;
-Realizarea ºi afiºarea graficelor pentru
pregãtirile suplimentare (mai ales la disciplinele
pentru evaluãri externe);
-Informarea pãrintilor, elevilor care susþin
evaluãri naþionale pentru a le comunica graficul
pregãtirilor suplimentare ºi a Metodologiilor de
organizare ºi desfãºurare;
Domeniul resurse materiale ºi financiare
-Constituirea comitetelor de pãrinþi în asociaþii
cu personalitate juridicã
-Modernizarea, întreþinerea, igienizarea ºi
estetizarea corespunzãtoare a spaþiilor pentru
studiu ºi activitãþi practice;
-Achiziþionarea echipamentelor de
supravegherea probelor de la examenele
naþionale de cãtre cele mai multe dintre unitãþile
de învãþãmânt;
-Preocupare pentru menþinerea confortului
termic în cele mai multe dintre ºcoli pe perioada
anotimpului rece;
-Lansarea de proiecte de sponsorizare prin
efortul cadrelor didactice ºi a conducerilor de
ºcoli;
-Asigurarea condiþiilor optime pentru desfãsurarea procesului instructiv educativ la clasa
pregãtitoare;
Domeniul dezvoltare ºi relaþii
comunitare

-Încheierea de parteneriate de colaborare
cu reprezentanþii comunitãþii locale pentru
soluþionarea problemelor ºcolii (supravegherea
perimetrului ºcolii de cãtre poliþia comunitarã,
activitãþi de prevenire desfãºurate împreunã cu
reprezentanþii poliþiei sau ai instituþiilor medicale,
organizarea în comun de activitãþi educative
cu muzee, teatre etc.):
-Reducerea considerabilã a numãrului
unitãþilor de învãþãmant care nu dispun de toate
autorizaþiile de funcþionare.
La anumite unitãþi inspectate s-a constatat:
- Elaborarea unor materiale manageriale
structurate neadecvat, care nu iau în considerare toate nevoile unitãþii de învãþãmânt sau toate
aspectele activitãþilor desfãºurate (planuri
manageriale, rapoarte privind starea disciplinarã
ºi la învãþãtura sem/anuale,etc.);
-Activitate superficialã a comisiilor de evaluare ºi asigurare a calitãþii;
-Organizarea ºi desfãºurarea defectuoasã
a ºedinþelor cu pãrinþii, ºedinþele consiliului
profesoral, ºedinþele consiliilor de administraþie;
-Completarea defectuoasã a documentelor
ºcolare la unele unitãþi de învãþãmânt;
-Planificãri care nu au luat în considerare
testele de evaluare iniþialã ºi valorificarea lor
ulterioarã;
-CDS sau CDL fãrã avizul inspectorului de
specialitate (structurã CDS/CDL);
-Nerespectarea notifaicãrilor M.E.N privind
statutul C.D.S (aprofundare, extindere ºi opþional);
-Raportarea cu întârziere/raportarea greºitã

a unor situaþii transmise cãtre ISJ Prahova de
cãtre directorii unitãþilor de învãþãmânt;
-Înregistrarea unor abateri de la codul de
conduitã profesionalã a unor cadre didactice;
-Superficialitate în aplicarea legislaþiei
ºcolare la evaluarea personalului didactic la
unele unitãþi de învãþãmânt;
-Aplicarea cu întârziere a sancþiunilor pentru
abaterile comportamentale ale elevilor ;
-Comunicare defectuoasã între cadrele didactice ºi pãrinþi, între cadre didactice ºi directori, între cadre didactice ºi elevi;
-Ignorarea utilizãrii carnetului de elev ca
principal document de corespondenþã scrisã
cu familia elevului;
-Comunicare defectuoasã între personalul
nedidactic/auxiliar ºi conducerea ºcolii sau
cadrele didactice;
-Activitãþi extracurriculare insuficient adaptate nevoilor elevilor;
-Insuficiente activitãþi de sprijin a elevilor cu
ritm lent de învãþare, la unele unitãþi de învãþãmânt;
-Ofertã educaþionalã neadaptatã cerinþelor
beneficiarilor sãi;
-Completarea incorectã a documentelor
ºcolare (cataloage, registre matricole, foi matricole etc.).
-Încãlcarea precizãrilor ROFUIP la examenele de încheiere a situaþiei ºcolare/corigenþã/diferenþã;
-Numãr insuficient de asistenþe la ore ale
directorilor, ºefilor de catedrã;
-Slaba monitorizare a profesorilor stagiari; a
cadrelor didactice cu prestaþii contestate
-Îngrãdirea necorespunzãtoare a perimetrului unitãþii de învãþãmânt;
-Igienizarea necorespunzãtoare a spaþiilor;
-Dezinteres pentru modernizarea bazei
materiale;
-Utilizare insuficientã a dotãrilor (a calculatoarelor la orele de studiu, a laboratoarelor, a bibliotecii);
-Dezinteres pentru atragerea de fonduri (ex:
prin închirierea unor spaþii disponibile sau
implicare în proiecte);
-Dezinteres/superficialitate in incheierea de
proiecte sau parteneriate care sa sprijine viata
scolii;
-Comunicare defectuoasã sau intermitentã
cu reprezentanþii comunitãþii locale;
-Comunicare defectuoasã cu pãrinþii elevilor;
-Informarea cu întârziere a familiilor elevilor;
-Dezinteresul familiilor de elevi în sprijinul
pe care ar trebui sã îl acorde acestora;
-Dezinteres/superficialitate în încheierea de
proiecte sau parteneriate care sã sprijine viaþa
ºcolii.

A fost parafat Memorandum de Înþelegere
în sprijinul studenþilor din România ºi Turcia
Ministrul interimar al Educaþiei, Rovana Plumb, ºi prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, preºedintele Consiliului
Învãþãmântului Superior din Republica Turcia, au semnat luni, 15 octombrie, la Ankara, un Memorandum de Înþelegere pentru cooperarea celor douã state în învãþãmântul superior. Documentul cuprinde
prevederi referitoare la stagii de practicã ºi de cercetare ale studenþilor ºi
cadrelor didactice din instituþiile de
învãþãmânt superior din cele douã
þãri ºi schimb de materiale educaþionale. Memorandumul sprijinã, totodatã, schimbul de burse între cele
douã state ºi organizarea unor ateliere, conferinþe ºi seminarii în parteneriat.
Schimburile bilaterale, precum ºi posibilitatea de a dezvolta proiecte destinate propriilor minoritãþi
din statul partener, sunt stipulate în Programul de cooperare între Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Turcia în domeniile învãþãmântului, culturii ºi artei, mass-media, tineretului ºi sportului,
semnat la Bucureºti, la 3 martie 2008.
Consiliul pentru Învãþãmântul Superior (YÖK) este o instituþie autonomã care este responsabilã
pentru planificarea, coordonarea ºi guvernarea sistemului de învãþãmânt superior din Turcia, în
conformitate cu Constituþia turcã ºi legile învãþãmântului superior.
Mihail Marinescu; Sursa: edu.ro
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114 milioane euro fonduri europene pentru educaþie,
prin „Bani de liceu” ºi „Bursa profesionalã”
A fost majoratã suma pe care o primesc unii elevi în cadrul programului
„Bani de liceu”, de la 180 de lei/lunã la 250 de lei/lunã
Ministerul Educaþiei Naþionale a
semnat, recent, douã contracte de
finanþare din fonduri europene, în
valoare totalã de 114 milioane euro.
Contractul aferent programului „Bani
de liceu”, cu o valoare de 31 milioane
euro, va permite susþinerea ºi continuarea acestui program ºi va acoperi
cheltuielile realizate/estimate de statul român pentru perioada anilor
ºcolari 2015-2019 pentru acest tip de
sprijin, se precizeazã pe site-ul oficial
al Ministerului Educaþiei Naþionale.
Începând cu acest an ºcolar, fiecare beneficiar al programului „Bani
de liceu” va primi, lunar, pe întreaga
duratã a cursurilor, în situaþia respec-

tãrii tuturor condiþiilor legale prevãzute, suma de 250 lei/lunar, faþã de
180 lei/lunar, suma primitã anterior
majorãrii. De asemenea, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei
a fost indexatã de la 150 la 500 lei/
membru de familie, urmare a corelãrii
acestui plafon la situaþia economicã
actualã (salariul de bazã minim brut
pe þarã garantat în platã fiind stabilit,
începând cu ianuarie 2018, la suma
de 1.900 lei lunar).
În ceea ce priveºte contractul de
finanþare semnat între Centrul Naþional pentru Dezvoltarea Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic ºi Ministerul
Fondurilor Europene pentru Progra-

2.000 copii
din Prahova vor
primi Prima Carte
pentru acasã
Vineri, 26 octombrie a.c., la Ploieºti
a fost lansat, programului pilot de lecturã în grãdiniþe „Fiecare copil meritã o
poveste”, el desfãºurându-se la nivel judeþean ºi aparþinând Asociaþiei OvidiuRo, care, iatã, continuã parteneriatul
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova pentru creºterea calitãþii educaþiei
preºcolare în mediile defavorizate.
Programul a debutat cu un training
pentru profesori din învãþãmântul preºcolar - metodiºti ºi responsabili de cercuri pedagogice care, pe bazã de
voluntariat, vor deveni ei înºiºi formatori
în tehnici de predare centrate pe dezvoltarea limbajului – pentru toþi cei peste
900 de profesori de învãþãmânt preºcolar din judeþ. De asemenea, în cadrul
programului, 2.000 copii din mediul rural din judeþul Prahova vor primi Prima
Carte pentru acasã, iar în grãdiniþele
defavorizate vor fi amenajate centre de
bibliotecã.
„Dupã mulþi ani de intervenþii la firul
ierbii, cea mai importantã concluzie este
cã avem nevoie sã punem bazele unei
infrastructuri sustenabile pentru
educaþie preºcolarã de calitate pentru
toþi copiii, în special în mediul rural.
Practic, profesorii participanþi astãzi la
trainingul din Ploieºti vor duce resursele
ºi vor disemina metodele de dezvoltare

a limbajului cãtre profesorii de învãþãmânt preºcolar din tot judeþul. Acesta
este modul de lucru pe care îl propunem
partenerilor judeþeni ºi despre care
credem cã va avea un impact real la
nivel naþional. Intenþionãm sã transformãm acest program-pilot în politicã
publicã, pentru stimularea lecturii în grãdiniþe.” declarã Maria Gheorghiu, Cofondator Asociaþia OvidiuRo.
La nivel naþional, pânã la finalul
anului 2019, prin programul pilot „Fiecare copil meritã o poveste”, Asociaþia
respectivã va implementa un mix de
intervenþii constând în: 400 de centre
de bibliotecã adaptate vârstei preºcolare; formarea unui numãr de 35.000 de
profesori în metode de dezvoltare a
comunicãrii orale ºi a premiselor citirii ºi
scrierii folosind cãrþi ilustrate, inclusiv un
kit de literaþie pentru fiecare profesor;
distribuirea a 260.000 de cãrþi ilustrate
pentru copiii din mediul rural, prin
proiectul „Prima mea Carte”. La nivelul
fiecãrui judeþ, programul „Fiecare copil
meritã o poveste” presupune, pe lângã
formarea de profesori formatori, sesiuni
de citit cu copiii, amenajarea centrelor
de bibliotecã - ºi alte activitãþi conexe:
întâlniri de lucru cu profesorii, vizite ºi
ateliere cu copiii ºi pãrinþii în comunitãþile
din judeþ în care Asociaþia a avut
intervenþii prealabile, dar ºi întâlniri cu
directorii de ºcoli ºi cu bibliotecarii din
judeþ.
Mihail Marinescu

mul „Bursa profesionalã”, acesta are
o valoare de 83 milioane euro. Banii
vor acoperi cheltuielile realizate de statul român în cadrul programului „Bursa Profesionalã” pentru perioada
anilor ºcolari 2015-2018 ºi vor asigura
continuarea acestuia în anii urmãtori,
în limita alocãrii financiare estimate
din Programul Operaþional Capital
Uman, prin care sunt derulate ambele
proiecte. Prin „Bursa profesionalã”,
80.132 de elevi din clasele IX-XI din
învãþãmântul profesional, inclusiv
învãþãmântul dual, vor fi stimulaþi sãºi continue studiile cu burse acordate
din fonduri europene, 20% dintre
elevi provenind din mediul rural.

Bursa acordatã în acest program,
în valoare de 200 lei, se plãteºte
tuturor elevilor, indiferent de veniturile
pãrinþilor lor, dar în anumite condiþii
de frecvenþã menþionate în art. 7 din
HG 1062 din 30 octombrie 2012 sau
în art. 7 din HG 951/2017, fiind o
modalitate de a promova în mod direct participarea la programe de educaþie ºi formare profesionalã iniþialã.
Ministrul Rovana Plumb a decla-

rat cã „o prioritate a Guvernului României este de a investi, prin Fondul Social European, cu precãdere în mãsuri dedicate reducerii abandonului
ºcolar, dezvoltãrii învãþãmântului profesional ºi de a asigura corelarea ofertelor educaþionale cu nevoile actuale
ale pieþei muncii”.
Mihail Marinescu
Sursa: edu.ro

Noi mãsuri pentru debirocratizarea sistemului de învãþãmânt
ºi încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora
Ministrul interimar al Educaþiei, Rovana Plumb, a semnat
un ordin care aduce îmbunãtãþiri în privinþa încadrãrii
personalului în regim de plata cu ora.
Astfel, învãþãtorii/institutorii/profesorii pentru învãþãmântul primar de la clasele cu predare în limbile minoritãþilor
naþionale vor putea fi salarizaþi în regim de plata cu ora pentru
cursurile care depãºesc numãrul de ore prevãzute în planurile
de învãþãmânt de la clasele cu predare în limba românã.

În plus, a fost eliminatã obligaþia ca învãþãtorii/institutorii/
profesorii pentru învãþãmântul primar de la clasele cu predare
în limbile minoritãþilor naþionale sã desfãºoare activitãþi
didactice la clasã în acelaºi timp (în pereche) cu profesorii de
specialitate care predau la clasele respective educaþia fizicã,
limbile moderne ºi religia. Astfel, ei pot beneficia de acest
timp pentru a-ºi completa pregãtirea metodico-ºtiinþificã.
De asemenea, a fost stabilitã ordinea în care se ocupã
posturile didactice de predare/catedrele vacante ºi rezervate
în regim de plata cu ora. Pentru anul ºcolar 2018-2019,
rãmân în vigoare prevederile Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic, aprobatã prin ordinul de
ministru nr. 5485/13.11.2017, unde încadrarea în regim de
plata cu ora este reglementatã prin articolele 94-96.
Ministrul Rovana Plumb a decis, în acelaºi timp, sã

elimine fiºa de activitate lunarã, formular ce era cuprins în Anexa
3 a ordinului nr. 4165/24.07.2018, urmând ca activitãþile sã
fie evidenþiate în condica de prezenþã a unitãþii de învãþãmânt.
Mãsura transpune politica MEN de debirocratizare a sistemului
de învãþãmânt, cerinþã subliniatã ºi de profesorii ºi învãþãtorii
care au luat parte, alãturi de doamna Rovana Plumb, la întâlnirea
de lucru din data de 18 octombrie, la sediul MEN. În cadrul
acelei întâlniri pe care au avut-o pe 18 octombrie a.c., cu ministrul
interimar al Educaþiei, Rovana Plumb, învãþãtorii ºi profesorii i-au semnalat, printre
altele, ministrului necesitatea urgentã a
debirocratizãrii sistemului de învãþãmânt,
reluarea dialogului cu toþi factorii implicaþi
privind programa ºi manualele ºcolare,
precum ºi regândirea modului în care se
realizeazã inspecþiile la clasã. Participanþii
au cerut, totodatã, clarificarea statutului
juridic ºi a aspectelor legate de finanþarea
centrelor de resurse ºi asistenþã
educaþionalã.
Întâlnirea respectivã a fost convacatã
chiar de Rovana Plumb, scopul demersului fiind inventarierea principalelor dificultãþi pe care le întâmpinã cadrele didactice
ºi remedierea cât mai urgentã a acestora,
astfel încât sã se asigure crearea unor premise solide pentru
creºterea calitãþii învãþãmântului preuniversitar din România.
Rovana Plumb a solicitat reprezentanþilor MEN propuneri
de soluþii concrete ºi rapide privind toate aspectele semnalate
ºi constituirea, în acest sens, a unui grup de lucru la nivelul
instituþiei: „Trebuie sã gãsim ideea, soluþia, iar apoi gãsim ºi
finanþarea. Pentru Guvernul României, învãþãmântul reprezintã
o prioritate zero. Avem soluþii care sunt finanþabile inclusiv din
fonduri europene, pe care le vom comunica în curând”, declara
atunci Rovana Plumb. La întâlnirea respectivã au mai fost
prezenþi membrii unor asociaþii profesionale, lideri de sindicat,
precum ºi inspectori ºcolari.
Mihail Marinescu
Sursa: edu.ro

La Alianþa Francezã din Ploieºti a fost lansat un proiect de mobilitate în domeniul educaþiei adulþilor
Proiectul se deruleazã
pe o perioadã de 24 de luni,
obiectivul central al
proiectului fiind formarea
competenþelor de lucru cu
instrumente digitale
de nouã generaþie

Miercuri, 17 octombrie a.c., Asociaþia Alianþa Francezã Ploieºti a avut
bucuria ºi plãcerea de a face cunoscutã
publicului francofon ploieºtean lansarea
proiectului „Le numérique à l’aide de la
francophonie (N.A.F.)”, proiect nr. 20181-RO01-KA104-048084, depus ºi ulterior aprobat în cadrul Apelului naþional
la propuneri de proiecte 2018,
Programul Erasmus+, Acþiunea Cheie
1 - Proiecte de mobilitate în domeniul

educaþiei adulþilor pentru termenul
limitã 1 februarie 2018.
Acþiunea a fost coordonatã de
directorul Alianþei Franceze Ploieºti, conf.

univ. dr.. Steluþa Coculescu ºi a avut loc
la Biblioteca Judeþeanã „Nicolae Iorga”
din Ploieºti, sala „Nichita Stãnescu”. La
eveniment, alãturi de un mare numãr

de studenti, profesori, tineri iubitori ai
limbii franceze, membri ai Alianþei
Franceze din Ploieºti, a participat ºi
domnul Michel Monsauret, ataºat de
cooperare educaþionalã al Ambasadei
Republicii Franceze în România. Evenimentul s-a bucurat ºi de participarea
vicepreºedintelui Consiliului Judeþean
Prahova, doamna Ludmila Sfîrloagã,
care i-a felicitat pe reprezentanþii Alianþei
Franceze Ploieºti pentru lansarea proiectului Erasmus+ ºi a subliniat necesitatea intensificãrii schimburilor de bune
practici româno-franceze, prin încurajarea dezvoltãrii legãturilor care unesc
cele douã þãri.
Proiectul se va derula timp de 24
de luni, în perioada noiembrie 2018 –
noiembrie 2020. Echipa acestui proiect

este formatã din 8 membri ai
organizaþiei ºi este rezultatul selecþiei
din mai-iulie 2017. În cadrul proiectului
vor fi fãcute 4 mobilitãþi în diverse centre universitare din Franþa, cursurile
desfãºurându-se în limba francezã.
Obiectivul central al proiectului este
formarea competen-þelor de lucru cu
instrumente digitale de nouã generaþie
ºi diversificarea meto-delor de lucru
destinate adulþilor, ca parte a strategiei
de modificare a vizibilitãþii Alianþei
Franceze Ploieºti la nivel local, regional
ºi naþional, la standardele secolului XXI.
Dorim mult succes acestui proiect
ºi vã invitãm la activitãþile de diseminare
din cadrul lui! A consemnat prof.
Georgescu Elena, membru
al proiectului N.A.F.

culturã
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Program spectacole la Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”

FESTIVAL NAÞIONAL DE LITERATURÃ Festivalul de Teatru Toma

În zilele de 28, 29 ºi 30 septembrie 2018, la Buºteni, s-a desfãºurat
Festivalul Naþional de Literaturã
pentru ªcolari, organizat de Uniunea
Scriitorilor din România prin secþia ei
de profil condusã de domnul Stan V.
Gheorghe. L-am urmãrit în 29
rãpciune, dupã...

Trei ore

... De iad rutier între Floreºti ºi
Buºteni! Sâmbãta – cu atât mai

neverosimil duminica – sã strãbaþi
drumul pe tronsonul ãsta înseamnã
un supliciu! Cum trenurile sunt rare,
iar la ocazii n-ai nici o ºansã, aºtepþi
maxi-taxiul – care, ca ºi tine, se ofticã
datoritã calvarului de aproape trei
decenii acelaºi: ambuteiajul în care
ºoferul trebuie sã opreascã, de la
Breaza încolo, din 5 în 5 metri, traficul
fiind sugurmat în Comarnic! Autostrada promisã înainte de alegeri ºi între
acestea, de guvernanþi, rãmâne o
îndepãrtatã himerã pentru Valea
Prahovei. Minciunile – perorate cu
neruºinare cronicã – au devenit „legea” lor curentã!!!

La „Aurel Stroe”

Numele acesta îl poartã Casa de
Culturã / Centrul Cultural din Buºteni,
rãsplãtind creaþia de o deosebitã va-

loare artisticã a muzicianului român
(1932-2002), sub a cãrui umbrã, în
ziua a II-a a Festivalului Naþional de
Literaturã pentru Copii ºi Tineret „Cezar Petrescu”, s-a þinut în sala publicã
a clãdirii semeþ înãlþatã sub platoºa
de cremene a Caraimanului. Programul în plinã desfãºurare palpita prin
momentele scenice interpretate de
elevi talentaþi de prin ºcolile oraºului.

O cunoºtinþã

Pe „firul” impresiilor unora dintre
oaspeþii Festivalului, un discurs cu

sensibile nuanþãri ni l-a oferit tânãra
profesoarã Alina Sorinela Didu, din
Craiova, pe marginea cãrþilor dumisale, scrise pe teme pe cât de interesante, pe atât de valoroase. Pledoariile au onorat-o din plin, spre
bucuria mamei sale, cu care s-a însoþit. Iar intenþiile care au animat-o sunt
de toatã preþuirea: CÃLÃTORIE ÎN
LUMEA VERSULUI – „Scenete ºi
poezii pentru serbãrile ºcolare”
respectiv ÎNTOARCEREA LA RÃDÃCINI – „Folclor cules din
zona Olteniei”. Cãrþi de
asemenea
facturã – curat educativã
ºi moralizatoare s-au
scris pe vremuri, când a
fii învãþãtor
sau profesor,
dascãl – în cel
mai plin de
respect epitet
adresat acestora, ªcoala
româneascã a urcat în demnitate ºi
valoare! Exemplificãrile din lucrãrile
inimoasei Alina Sorinela Didu au stîrnit
un real ºi alert interes din partea
juriului Festivalului ºi a acelora prezenþi
în sala de la „Aurel Stroe”.

cap, bîieþii – în iþari, brâie, ilice ºi
cãciuli, paradã vie a strãvechiului port
popular românesc! Jocuri pentru elel
locuri pentru ei, pocuri mixte, într-un
vârtej care a þinut aproape douã ceasuri – elanurile s-au cuantificat într-o
sãrbãtoare spontanã, din partea locului, cu timbrul autenitc „de la þarã”,
excelent redat / însufleþit de inimoºii
ºcolari dansatori din Jitia! „Brâul de
la Jitia” – emoþionantã probã a
mãiestriei lor, dusã la virtuozitate de
arta regizoralã a soþilor Lalu; doamna
Petruþa ºi domnul Lucian rãmân,
laolaltã cu suita prezentatã aici, o
neºtirbitã valoare a spiritualitãþii
noastre, micii jitieni susþinând-o fãrã
echivoc! Între „vâltorile” jocului, pe
scenã, cu dansatorii fundal, au cântat
de minune Maria Lihãþ (clasa a VIIa), Aurelian Ursu (a VII-a) ºi Silvia
Zamfiroiu (a V-a), voci limpezi, naturale, în armonia ritmicã ºi sonorã a
cântecelor noastre mereu proaspete,

Dansatorii de la Jitia

...Au stârnit aplauzele publicului
nu prea numeros, cu jocurile
populare ºi vãditul lor talent însufleþind
rampa scenei. În holul „Centrul Cultural”, multã picturã, imagini din
activitatea instituþiei ºi, într-un peisaj
arborescent, bustul lui Aurel Stroe,
aproape de o placã memroialã a aceluiaºi ilustru om de Muzicã. Pe undeva, într-o salã cu masã de ºedinþe
pe mijloc, îmi amintesc, se þineau
ºedinþele Cenaclului literar condus de
poetul Grigore Golubeanu, pe când

era ºi directorul Casei omonime. Invitase de câteva ori un grup de
confraþi din Câmpina ºi Floreºti... Dar
secvenþa se frânge, pentru cã pe
scenã urcã – ºi începe a juca de-þi
era mai mare dragul – Ansamblul de
Dansuri CHINDIA al ªcolii gimnaziale
din comuna Jitia, judeþul Vrancea!
Vreo 40 de bãieþi ºi fete (clasele VVIII) în costume populare originale,
au jucat de mama focului!, pregãtiþi
ºi îndrumaþi – aici, din salã – de doamna profsoarã Petruþa Lalu! Fetele –
cu opinci, fote, ii, brâie, podoabe pe

dãtãtoare de speranþã ºi credinþã.
Talent, pasiune ºi ardenþa trãirii vieþii
în onoare ºi devotament!

„Laureaþii...

...Festivalului Naþional de Literaturã pentru Copii ºi Tineret 2018,
ediþia a IX-a, sunt urmãtorii:
La Secþiunea „Mircea Sântimbreanu” clasele V-VIII,
- Premiul I, Faris Issa Massarwa,
clasa a V-a, Colegiul Naþional Mihai
Eminescu Bucureºti,
- Premiul II, Ioana Alexandra
Aldea, clasa a VI-a ªcoala Gimnazialã
nr. 17 Galaþi,
- Premiul III, Petra Miriþã Bobiþ,
clasa a VII-a, ªcoala Gimnazialã nr.
17 Galaþi,
- Menþiune, Andrei Marin Munteanu, clasa a V-a, Colegiul Naþional
Mihai Eminescu Bucureºti;
La Secþiunea „Cezar Petrescu”,
clasele IX – XII:
- Premiul I, Radu Niculescu, clasa
a XI-a, Liceul Teoretic Julia Hasdeu
Bucureºti,
- Premiul II, Cristina Maria Tãnase,
clasa a IX-a, Liceul Tehnic „Alexandru
Macedonski” Melineºti, jud Dolj,
- Premiul III, Andreea Scordaliu,
clasa a XII-a, Liceul Brâncoveanu
Vodã, Urlaþi, jud. Prahova,
- Manþiune, Danieal ªtefan Radu,
clasa a X-a, Colegiul Naþional Mihai
Viteazul Ploieºti, Prahova.
Preºedintele Festivalului, Victor
Ghe. Stan”
Serghie Bucur

Caragiu, ediþia a VIII-a

Marþi, 6 Noiembrie, ora 17:00 - Sala Teatrului de Animatie - Festivalul de
jiPla
y”
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a - „Emo
„EmojiPla
jiPlay”
y”, un spectacol de teatru coregrafic
de Gigi Cãciuleanu. Regia: Gigi Cãciuleanu. Dansatori: Ana Viºan, Irina Strungãreanu, Adrian Nour, Alex Cãlin, în alternanþã cu Bianca Bor ºi Bogdan Iacob.
Marþi, 6 Noiembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Festivalul de
als”
anic V
itanic
Vals”
als”, Tudor Muºatescu. Regia:
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Tit
direcþia de scenã: Victor Ioan Frunzã.
Marþi, 6 Noiembrie, ora 19:30 - Sala Filarmonicii Paul Constantinescu t”
Festivalul de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „S
„Svvjek în concer
concert”
t”, de Jaroslav
Hasek. Regia: spectacol concert de Ada Milea. În distribuþie: Adrian Cucu (Svjek),
Cãtãlin Herlo (Otto Katz, preot de campanie), Radu Dogaru (cadetul Marek),
Mihnea Blidariu (Balon, ordonanþa locotenentului Dub), Cristian Rigman
(Vodicka), Miron Maxim (Locotenentul Dub), Matei Rotaru (Locotenent-major
Lukas), Sânziana Tarþã (Doamnele), Anca Hanu (Doamnele), Nucu Pandrea (Colonel, apoi General-maior), Giovanni Mateescu (Ordonanþa Colonelului, apoi a
Generalului-maior).
Miercuri, 7 Noiembrie, ora 17:00 - Sala Teatrului de Animaþie - Festivalul de
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Text Shop”
Shop”, lectura-spectacol de ºi cu: Gigi
Cãciuleanu. Regia: Gigi Cãciuleanu.
Miercuri, 7 Noiembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Festivalul
vieþuirii”
Artta con
convieþuirii”
vieþuirii”, de Yasmina Reza.
de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Ar
Regia: Petru Vutcarãu. În distribuþie: Alina Þurcanu (Veronique Vallon), Gheorghe
Pietraru (Michel Vallon), Natalia Prodan (Annette Reille), Anatol Guzic (Alain Reille).
Miercuri, 7 Noiembrie, ora 20:30 - Sala Filarmonicii Paul Constantinescu o Swing - concer
Festivalul de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Back tto
concertt
Marius Mihalache”
Mihalache”. Cu: Marius Mihalache (þambal), Arabela Nicolau (voce),
Lorin Mihalache (percuþie), Nicu Baran (contrabas).
Joi, 8 Noiembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Festivalul de
Totul e rrelativ”
elativ”
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a - „„T
elativ”, de Alan Ayckbourn. Regia:
Felix Alexa. Cu: Raluca Gheorghiu (Ginny), Gabriel Rãuþã (Greg), Constantin
Cotimanis (Philip), Catrinel Dumitrescu (Sheila).
Joi, 8 Noiembrie, ora 19:00 - Showroom BMW - Festivalul de Teatru Toma
clovn” de Matei Viºniec. Regia: Daniel
Caragiu, ed. a VIII-a - „Angajare de clovn”,
Bucur; asistent regie: Simona Hodoº. Cu: Magda Catone (Filippo), Gavril Pãtru
(Nicollo), Paul Chiribuþã (Pepino).
Joi, 8 Noiembrie, ora 20:30 - Sala Teatrului de Animaþie - Festivalul de
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Ole!”
„Ole!”, de Elodie Hatton. Regia: Catherine
Espinasse. Cu: Elodie Hatton.
Vineri, 9 Noiembrie, ora 17:00 - Sala Teatrului de Animaþie - Festivalul de
The FFor
or
es
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „„The
ores
estt of My TTrree”
ee”, de Sasho Dimoski.
Regia: Aleksandar Ivanovski. Cu: Vasil Zafirchev, Sashko Kostov.
Vineri, 9 Noiembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Festivalul de
ylock”
„Shylock”
ylock”, de Gareth Armstrong. Regia:
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Sh
Horaþiu Mãlãele. Cu: Horaþiu Malaele (Shylock), George Mihãiþã (Tubal), Mirela
Zeta (Portia), Bogdan Mãlãele (Antonio), Anghel Damian (Bassanio), Lucian
Ionescu (Lorenzo), Ruxandra Grecu (Jessica), Vlad Birzanu (Gondolierul). Mãºti:
Stelian Dobra, Cãtãlin Cajvan, Marius Oprea, Mario Rusescu, Valeriu Alecsandru,
Alexandru Bârsan, Gabriel Cristea, Alexandru Mardare; Vocea Ducelui: Constantin
Codrescu.
Vineri, 9 Noiembrie, ora 20:00 - Showroom BMW - Festivalul de Teatru
eul de a doua zi”,
zi” de Mimi Brãnescu.
Toma Caragiu, ed. a VIII-a - „Dumnez
„Dumnezeul
Regia: Claudiu Goga. Cu Vlad Zamfirescu, Mirela Opriºor.
Vineri, 9 Noiembrie, ora 21:00 - Berãria Curtea Berarilor - Festivalul de
aza” - concert Aurelian Temiºan. Aurelian
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a - „Zar
„Zaraza”
Temisan (voce), Vlad Popescu (baterie). Invitaþi: Marin Alexandru (contrabas),
Albert Tajti (pian). Prezintã: Cristi Marica.
Sâmbãtã, 10 Noiembrie, ora 16:00; Duminicã, 11 Noiembrie, ora 16:00 Esplanada Palatului Culturii - Festivalul de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a –
„Aigua”
Aigua”, NUC Teatre Company. Regia: Biel Jorda. Cu: Alba Blanco, Sara Gil, Xavi
Castello.
Sâmbãtã, 10 Noiembrie, ora 17:00 - Sala Teatrului de Animaþie - Festivalul
at
a din Cur
cubeu”
„Fat
ata
Curcubeu”
cubeu”, de Lia Bugnar.
de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „F
Regia: Lia Bugnar. Cu: Ilona Brezoianu.
Sâmbãtã, 10 Noiembrie, ora 18:30 - Sala Casei de Culturã a Sindicatelor aza”
Festivalul de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Zar
„Zaraza”
aza”, scenariul original:
Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. Cu: George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu,
ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei Radu (Cristian Vasile), Karl
Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan (Constantin Tãnase), Manuela Alionte
Frâncu (Elena Lupescu), Cosmin Sofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela
Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc), Romeo Zaharia (Jean
Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez), Robert Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Duþu
(Napoleon Luminiþa), Rodica Alexandru (Mona Curdefier), Petty Muºa (Mimi
Moft), Robert Anton (Terente) ºi copilul Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu ziare).
Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdica ºi Rãzvan Hanganu.
Sâmbãtã, 10 Noiembrie, ora 20:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - Festivalul
denia”
de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „Gar
„Gardenia”
denia”, de Elzbieta Chowaniec.
Regia: Zoltan Balazs. Cu: Antoaneta Zaharia (Femeia I), Paula Niculita (Femeia
ÎI), Simona Popescu (Femeia III), Madalina Ciotea (Femeia IV).
Sâmbãtã, 10 Noiembrie, ora 21:30 - Berãria Curtea Berarilor - Festivalul de
eatr
u rremix
emix
at
e” - Concert
Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a „9 piese de tteatr
eatru
emixat
ate”
Alex ªtefãnescu.
Duminicã, 11 Noiembrie, ora 18:00 - Sala Teatrului de Animaþie
„P
escãr
uºul”
„Pescãr
escãruºul”
uºul”, de A.P.Cehov. Regia: Andrei ªerban. Regizor secund: Sânziana
Stoican. Asistenþi regie: Cosmin Purice, Florin Liþa. Cu: Ionuþ Viºan (Medvedenko),
Madalina Anea (Masa), Constantin Cojocaru (Sorin), Florina Gleznea (Polina),
Vitalie Bichir (Dorn), Alina Rotaru (Nina), Anghel Damian (Treplev), Gelu Nitu
(Samraev), Mihaela Trofimov (Arkadina), Richard Bovnoczki (Trigorin).
Duminicã, 11 Noiembrie, ora 20:30 - sala Teatrului Toma Caragiu - Festivalul
de Teatru Toma Caragiu, ed. a VIII-a – „S
„Sttage Dogs”
Dogs”, de Florin Piersic Jr. Inspirat de A Life in the Theatre de David Mamet. Regia: Florin Piersic Jr.. Cu:
Marcel Iureº, Florin Piersic Jr..
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57.000 de români înregistraþi în Registrul
Donatorilor de Celule Stem sunt pregãtiþi
sã acorde o ºansã la viaþã semenilor lor
Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii, a paticipat
la lansarea campaniei de înscriere on-line în
Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoetice.
„Campania “Doneazã o ºansã la viaþã”
reprezintã o nouã speranþã de vindecare pentru
pacienþii care necesitã transplant de celule stem
hematopoietice. 57 de mii de români meritã tot
respectul nostru pentru decizia de a se înscrie
în Registrul donatorilor de celule stem, oferind
astfel o ºansã pacienþilor a cãror viaþã depinde
de gestul lor. Pânã acum, înscrierea se putea
face doar în centrele specializate, acum intenþionãm sã implementãm un sistem în care înscrierea sã se realizeze online, lucru care va duce
cu siguranþã la creºterea numãrului celor înscriºi”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor care
se serbeazã în fiecare an în luna septembrie,

Registrul Naþional al Donatorilor Voluntari de
Celule Stem Hematopoietice a lansat astãzi
campania de înscriere on-line „Doneazã o ºansã
la viaþã”. Orice persoanã sãnãtoasã, cu vârsta
cuprinsã între 18 ºi 45 de ani, se poate înscrie
de acasã. În filmuleþul educativ care poate fi
descãrcat pe site-ul www.registru-celule-stem.ro
se explicã ce trebuie sã ºtie ºi cum poate deveni
cineva donator în aºteptarea ºansei de a salva
o viaþã.
Peste 7.000 de donatori români s-au înscris
în anul 2018 în Registrul donatorilor, ridicând
astfel la 57 de mii numãrul celor înregistraþi în
România. De la înfiinþarea Registrului Naþional
de Celule Stem Hematopoietice, în aprilie 2013,
187 de pacienþi au fost transplantaþi cu celule
stem hematopoietice provenite de la donatori
neînrudiþi, dintre care doar ºapte pacienþi au
reuºit sã gãseascã donatori compatibili din
România. În prezent, 43 de pacienþi români sunt

CONVOCATOR
Preºedintele ,,Obºtei Moºnenilor Starchiojdeni ºi
Bãtrâneni‘’ ºi Consiliul Director convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a membrilor Obºtei Moºnenilor Starchiojdeni ºi
Batr
aneni, pentru data de 20.
11.20
18, or
a 1
0.00, care se va þine
Batraneni,
20.1
.201
ora
10.00,
în comuna Starchiojd, sat Starchiojd nr.1, judeþul Prahova, având
urmãtoarea ordine de zi;
Se propun urmãtoarele:
1. Revocarea din funcþii a cenzorilor, membrilor ºi preºedintelui
Consiliului Director al Obºtei Moºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni ºi
alegerea unui nou Consiliu Director al Obºtei Moºnenilor Starchiojdeni ºi
Bãtrâneni membrii, preºedinte ºi cenzori ;
2. Validarea / aprobarea construirii unui depozit ºi a unui sediu
administrativ în comunã Bãtrâni, sat Bãtrâni, judeþ Prahova, Tarla 46 A
3004/20.
Ã DEPOZIT
Menþionãm cã proiectul “CONSTRUIRE HAL
HALÃ
(P
AR
TER), CL
ÃDIRE ADMINIS
TRA
TIV
Ã (P
AR
TER), ZID DE
(PAR
ARTER),
CLÃ
ADMINISTRA
TRATIV
TIVÃ
(PAR
ARTER),
SPRIJIN” împreunã cu toatã documentaþia (DTAC arhitecturã ºi rezistenþã,
instalaþii electrice, instalaþii sanitare) aferente obþinerii Certificatului de
Urbanism ºi a Autorizaþiei de Construire au fost predate, în douã exemplare
originale, Preºedintelui ºi Administratorului Asociaþiei Obºtea Moºnenilor
Starchiojdeni ºi Batraneni.
Etapele obþinerii Autorizaþiei de Construire sunt urmãtoarele;
actualizarea terenului care face obiectul construcþiei;
stabilirea categoriei de folosinþã a terenului;
depunerea documentaþiei pentru obþinerea Certificatului de
Urbanism;
obþinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism;
depunerea documentaþiei pentru obþinerea autorizaþiei de
construire;
De toatã documentaþia menþionatã la etapele obþinerii Autorizaþiei de
Construire se va ocupa dl. Sãndulescu Constantin, dupã aprobarea PUG
de cãtre Primãria Bãtrâni sau efectuarea unui PUZ de cãtre Obºtea
Moºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni;
3. Validarea / aprobarea în urma adreselor ale S.C. BECADIA S.R.L.
ºi S.C. ANDRADI WOOD FOREST S.R.L.-D a volumului lipsã (arbori
demarcaþi, amprenta mãrcilor care nu mai erau vizibile etc.);
4. Analizarea / aprobarea organigramei Obºtei Moºnenilor
Starchiojdeni ºi Batraneni ºi organigramei SC Moºnenii Starchiojdeni ºi
Bãtrâneni SRL;
5. Validarea / aprobarea plãþii contabilului Gîrbea Eugenia pentru
deplasarea în comuna Starchiojd ºi Bãtrâni în vederea distribuiri sumelor
cuvenite membrilor Obºtei Moºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni conform Anexei 39 eliberate de Primãria Comunei Starchiojd;
6. Validarea/aprobarea încheierii unui contract privind amenajarea
suprafeþelor de pãdure din UP II Ceraºu, UP III Basca, UP III Siriu ºi UP VI
Crasna;
7. Validarea / aprobarea casãrii unei pãrþi din bunurile mobile
deteriorate precum ºi vânzarea unei pãrþi din bunurile mobile deteriorate
la fier vechi.
La adunare pot participa toþi membrii, personal sau prin împuternicit,
conform dispoziþiilor statutare. În cazul în care nu se vor îndeplini condiþiile
legale privind cvorumul ºi valabilitatea delibararilor, Adunarea Generalã
Ordinarã a membrilor Obºtei Moºnenilor Starchiojdeni ºi Bãtrâneni, se
va þine în data de 21.11.2018, la aceeaºi orã, adresã ºi având aceeaºi
ordine de zi.

în aºteptarea unui donator.
La fiecare 3 minute, în
lume, un om este diagnosticat cu un cancer de sânge.
Mulþi dintre aceºtia pot fi
vindecaþi prin transplant cu
celule stem hematopoietice
de la un donator compatibil.
Mai puþin de 30% dintre pacienþi au un donator compatibil în familie, pentru restul de 70%,
singura ºansã la viatã fiind gãsirea unui donator compatibil neînrudit, din registrele donatorilor
de celule stem hematopoietice.
Registrul Naþional este conectat la întreaga
lume. Cu cât sunt mai mulþi donatori înregistraþi,
cu atât cresc ºansele unui bolnav de a-ºi gãsi
un donator compatibil. Registrele din 55 de þãri
numãrã împreunã aproape 34 de milioane de
potenþiali donatori. Fiecare dintre aceºtia
reprezintã o ºansã la viaþã pentru pacienþii din

întreaga lume.
Campania „Doneazã o ºansã la viaþã!” este
susþinutã de Ministerul Sãnãtãþii în cadrul
programului naþional de sãnãtate „Transplantul
medular de celule stem hematopoietice periferice ºi centrale”. Mai multe detalii despre
Ziua Mondialã a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice ºi campania ”Doneazã o ºansã la
viaþã!” ºi cum poþi deveni donator voluntar, pot
fi gãsite pe site-urile registrului: www.registrucelule-stem.ro; www.rndvcsh.ro ºi pe site-ul
AMDM www.wmdd.org.

Nu amestecaþi mai multe medicamente împotriva durerii!

Nu amestecaþi mai multe medicamente împotriva durerii! Cum le folosim
în condiþiile în care existã o gamã largã,
iar multe dintre se elibereazã fãrã
prescripþie medicalã? Este dificil sã alegi,
dar nu trebuie sã uiþi cã unele dintre ele
pot agrava anumite condiþii medicale.
Numai medicul specialist îþi poate spune care dintre medicamente este sigur
sã-l utilizaþi atunci când suferiþi de o

anumitã afectiune. Prof. Dr. Horatiu
Bolosiu oferã câteva sfaturi.
1. Nu folosiþi medicamente antiinflamatoare (diclofenac, ketoprofen, indometacin, piroxicam etc.) dacã durerea
nu este datã de o boalã inflamatoare, ci
preferaþi un medicament care acþioneazã numai asupra durerii înseºi (paracetamol, ibuprofen la dozã micã! Dacã
nu vã puteþi orienta, întrebaþi medicul!

Legãtura neºtiutã dintre
modificãrile drastice de metabolism
ºi speranþa de viaþã
Deficienþele prelungite de micronutriente ºi lipsa
de echilibru în proporþia macronutrientelor pot conduce
la apariþia modificãrilor metabolice. O alimentaþie sãnãtoasã ºi un stil de viaþã activ ce presupune exerciþii
fizice sunt într-o bunã mãsurã garanþia creºterii
speranþei de viaþã, dar ºi a calitãþii vieþii, scrie revista
Doctorul Zilei.
Alegerea alimentaþiei sãnãtoase este deja o
chestiune de strategie pentru cã, nu-i aºa, este ideal
sã-i putem oferi organismul nostru toate substanþele
de care are nevoie exclusiv din alimentaþie. Din pãcare
însã, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Ceea ce
mâncãm nu acoperã necesarul energetic ºi nutriþional,
din perspecti-va fazelor de evoluþie ale organismului
nostru ºi atunci deficienþele prelungite de micronutriente ºi disbalansul în proporþia macronutrientelor pot
conduce la apariþia modificãrilor metabolice. Trebuie
ºtiut, micronutrientele sunt reprezentate de vitamine,
minerale ºi oligoelemente, iar macronutrientele, de proteine, hidraþi de carbon ºi lipide. Astfel, vom a vea nevoie, desigur, pe mãsurã ce îmbãtrânim de anumite
vitamine, minerale, antioxidanþi, dar ºi alte substanþe

2. Durerile cauzate de boli ale organelor interne se trateazã de obicei cu
alte medicamente decât cele care se
dau în bolile osteoarticulare ºi musculare (ex. antispastice, dilatatoare ale
vaselor de sânge).
3. Dacã aþi luat un medicament împotriva durerii, aºteptaþi pentru un timp
efectul, înainte de a mãri doza! Creºterea dozei nu grãbeºte dispariþia durerii,
dar sporeºte posibilitatea reacþiilor
toxice.
4. Nu amestecaþi mai multe medicamente împotriva durerii! Combinaþiile medicamentoase gata preparate
sunt verificate ºi acceptate.
5. Deºi efectul celor mai multe medicamente împotriva durerii este întãrit
de alcool (ºi invers), nu este recomandat
consumul de alcool în timpul tratamentului, pentru cã acesta le creºte toxicitatea.
6. Nu vã bazaþi pe experienþa cunoºtinþelor sau prietenilor când vã trataþi
durerea! Ascultaþi sfatul medicului ºi
bazaþi-vã pe experienþa anterioarã!
7. Aºteptaþi-vã sã aveþi probleme
cu conducerea automobilului dacã
folosiþi anumite preparate contra durerii!
8. Nu folosiþi medicamente cu
durata de utilizare depãºitã!

nutriþionale.
Un exemplu este suplimentarea cu vitamina D3 în
cazul femeilor aflate la menopauzã, scãzând astfel riscul
osteoporozei ºi al fracturilor osoase.
Trebuie, deci, sã corectãm aceste dezechilibre micro- ºi macronutriþionale ºi putem face asta dacã alãturi
de o alimentaþie sãnãtoasã ºi un stil de viaþã sãnãtos
ºtim cum sã folosi suplimente nutriþionale.
Ar trebui sã fim, însã, interesaþi de calitatea acestor
suplimente nutriþionale ºi indirect de documentaþia ºtiinþificã ºi studiile care pot oferi date concrete referitoare la
eficacitatea lor, mai cu seamã cã în majoritatea cazurilor
ele nu sunt achiziþionate în baza unei prescripþii medicale.
Calitatea unui supliment nutriþional este conferitã în
mare parte de biodisponibilitatea lui, adicã de capacitatea, abilitatea unei substanþe de a fi asimilatã de organism. Cel mai indicat este sã consultaþi însã un specialist înainte de a lua suplimente.
Existã mai multe tipuri de suplimente alimentare care
pot fi benefice sãnãtãþii, dupã cum existã multe de care
nu ai însã nevoie ºi pe care ar trebui sã le eviþi.
Iatã, de pildã, câteva exemple de suplimente
alimentare pe care ar trebui sã le iei atunci când îþi doreºti
o alimentaþie echilibratã ºi o sãnãtate de fier. Sunt cele
mai comune ºi mai recomandate suplimente alimentare,
au rolul de a fortifica organismul fãcâdu-l mai rezistent la
boalã. De asemenea, majoritatea suplimentelor au ºi
rolul de a te energiza: vitamina D, acizi graºi, omega-3,
probiotice, zinc, seleniu, magneziu, coenzima Q10.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Programe TV 2 - 6 noiembrie 2018

Vineri, 2 noiembrie
TV
R 1
TVR

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Adevãruri despre trecut;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:05 Banii tãi;
17:30 Lumea azi;
18:00 Cooltura;
18:25 Moment Art;
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal;
21:10 „Renãscut din cenuºã” (f);
23:30 Români care au schimbat lumea;
00:20 Telejurnal;
00:50 Istorii ascunse;
01:10 „Renãscut din cenuºã” (r);
03:35 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
04:35 Pulsul zilei.

TVR 2

07:00 Regatul sãlbatic;
07:30 Documentar 360 de grade Geo
(r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 Campionatele Mondiale de
Gimnasticã;
11:20 „Primãverii” (r);
11:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Campionatele Mondiale de Gimnasticã
(r);
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Sete de rãzbunare” (f);
22:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
23:10 „Doi” (r);
01:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:40 „Doi” (r);
04:15 Telejurnal TVR2 (r);
05:00 D’ale lu’ Miticã.

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:00 „Numãrãtoare inversã” (f);
01:00 „Triplusec” (r);
02:00 Pe bune?! (r);
03:00 Ce spun românii? (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r).
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r).

Antena

07:00 Observator;
10:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 X Factor;
00:00 „ªacalul” (f);
02:30 Observator (r);
03:30 Camera Cafe;
04:00 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:00 Ce spun românii?
09:00 “La Bloc” (s);
11:30 “Pasiuni” (f);
13:30 “Un braþ de milioane” (r);
16:00 „Primul sãrut” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Speed 2: Croazierã infernalã” (f);
23:00 „Stãpânii nopþii” (f);
01:00 „Încã un film despre adolescenþi?” (r);
02:45 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Sezonul cire elor” (f);
11:30 „Mama” (r);
13:30 “Nord i Sud” (r)
15:30 „Salome” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Mama” (s);
20:00 „Victorie” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Mama” (r);
01:30 „Dr. House” (r);
02:30 CulTour (r);
04:30 „Sezonul cire elor” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Velvet” (f).
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Sâmbãtã, 3 noiembrie
TVR1

07:30 Istorii ascunse;
08:00 Minunata poveste a maimuþicii
Canelle;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Levinþa prezintã;
11:30 Constructori de visuri;
12:00 #Creativ (r);
13:00 Exclusiv în România;
13:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
16:05 Faþa nevãzutã a lumii;
16:50 Vizitã de lucru cu Gianina Corondan;
17:25 Live salã;
17:30 Handbal feminin: Liga Florilor: SCM Gloria
Buzãu –SCM Craiova;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Provocarea starurilor;
23:00 Corleone – rãzboiul naºilor;
00:00 Moment Art;
00:15 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
01:15 Cooltura (r);
02:00 Provocarea starurilor (r);
03:35 Ora regelui.

TVR 2

07:00 Chef de vedete (r);
09:00 „Reciful 2" –Ameninþarea
rechinilor (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal masculin, Liga
Zimbrilor: CSA Steaua Bucureºti – AHC Potaissa
Turda;
12:30 Euromaxx (r);
13:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:00 Campionatele Mondiale de Gimnasticã;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Nemuritorul 3: Vrãjitorul” (f);
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (f);
23:55 Poate nu ºtiai;
00:10 „Sete de rãzbunare” (r);
01:45 „Nemuritorul 3: Vrãjitorul (r);
03:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu
(r);
03:30 Mic dejun cu un campion (r);
04:20 Telejurnal TVR 2 (r);
05:00 Ferma (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Matildal” (f);
12:45 Ce spun românii (r);
13:45 Ninja Warrior (r);
16:15 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Cei ºapte magnifici” (f);
22:45 „Jaful de pe Baker Street” (f);
01:00 „Cei ºapte Magnifici” (r);
03:45 Superspeed la ProTv (r);
04:15 „Matilda” (r);
06:00 Lecþii de viaþã.

Antena 1

07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:15 Chefi la cuþite (r);
16:15 X Factor (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:00 Insula iubirii (r);
03:00 Observator;
04:00 Ultimul trib: Madagascar (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:15 „Pasiuni” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
11:30 „Primul sãrut” (r);
13:45 „Speed 2: Croazierã infernalã”
(r);
16:15 „O iubire perfectã” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Nu da înapãoi 2" (f);
22:45 „Prieteni cu copii” (f);
01:00 „Nu da înapoi 2" (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
11:00 „Luna recoltei” (f);
13:00 “Victoria” (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Cum sã te îndrãgosteºti” (s);
20:00 „Victoria” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Dr. House” (r);
00:30 „Hart of Dixie” (r);
02:30 „Dr. House” (s);
03:15 CulTour (r);
03:45 „Velvet” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Velvet” (f).

Luni, 5 noiembrie

Duminicã, 4 noiembrie
TVR 1

07:30 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
12:00 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 Toate-s vechi ºi 9 toate;
17:10 Istoria cu Virgil (r);
17:30 Handbal feminin, Liga Florilor: ASC Corona
2010 Braºov – SCM Rm. Vâlcea;
19:00 În spatele frontului;
20:00 Telejurnal;
21:00 Vedeta popularã;
23:00 Ora de sport;
00:00 Garantat 100%;
01:00 Politicã ºi delicateþuri;
02:00 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
(r);
02:05 În grãdina Danei (r);
03:20 Viaþa satului (r);
04:35 Universul credinþei (r).

TVR 2

07:10 Campionatele Mondiale de
Gimnasticã (r);
09:00 „Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: CSA
Steaua Bucureºti – AHC Potaissa Turda;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Croaziera” (f);
15:00 Drag de România mea (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Primãverii” (f);
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Între oglinzi paralele” (f);
22:10 „Africa mea” (f);
00:40 Drag de România mea (r);
02:00 „Croaziera” (r);
04:40 „Africa mea” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Þi-l prezint pe Dave” (r);
13:00 Apropo Tv;
14:00 Gospodar fãrã pereche (r);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 Falsez pentru tine;
22:00 „Un cuplu mortal” (f);
00:00 Apropo TV (r);
01:00 „Þi-l prezint pe Dave” (r);
03:00 „Un cuplu mortal” (r);
05:00 Ce spun românii (r);

Antena 1

07:00 Observator (live);
10:00 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
14:00 „Arca lui Noe” – Partea I
(f);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 Insula iubirii;
23:15 „Cum sã iubeºti ca un englez” (f);
01:15 „Gustul fructului oprit” (r);
03:15 Observator (r);
04:00 „Arca lui Noe” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
07:45 „O iubire perfectã” (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:00 „Speed 2: Croazierã infernalã”
(r);
14:30 „Suflet neliniºtit” (r);
16:30 „Jesse Stone: în ape tulburi”
(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Planeta maimuþelor” (f);
22:45 „Þinutul gheþurilor” (f);
01:00 „Planeta maimuþelor” (r);
03:15 Cine A.M.
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Pãstreazã speranþa” (f);
11:30 „Cum sã te îndrãgosteºti” (r);
13:30 “Victoria” (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Evadarea mamei” (s);
20:00 „Victoria” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Doctor House” (r);
00:30 „Hart of Dixie” (r);
02:30 „Doctor House” (r);
03:15 CulTour (r);
03:45 „Velvet” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Salome” (f).

TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:40 Teleshopping;
09.55 Agenda Cerbului de Aur;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:30 Aici, acum;
13:30 Tribuna partidelor parlamentare;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
16:05 Maghiara de pe unu;
17:00 Telejurnal;
17:05 #Creativ (r);
17:30 Handbal ZOOM;
18:00 Piraþii Kaiserului;
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 Dosar România;
23:30 Iubiri celebre (r);
00:00 Telejurnal;
00:30 Vizitã de lucru (r);
01:10 Piraþii Kaiserului (r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Mic dejun cu un campion (r);
09:30 „Cele ºase surori” (s);
10:30 Toamna amintirilor;
11:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Zile cu stil (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Toamna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!
21:00 „Primãverii” (f);
21:30 Destine ca-n filme;
23:30 „Caracatiþa” (s);
00:30 Câºtigã România! (r);
01:30 „Primãverii” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Gospodar fãrã pereche;
22:30 Pe bune?
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Cei ºapte magnifici” (r);
02:45 „Lista neagrã” (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Cum sã iubeºti ca un englez” (r);
03:00 Observator (r);
04:00 Acces direct (r).
PRO CINEMA
07:30 „De ce þi-e fricã nu scapi!” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Jesse Stone: în ape tulburi” (r);
13:45 „Matilda” (r);
15:45 „Marie Antoinette” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Zeii strãzii” (f);
22:45 „Se mai întâmplã” (f);
00:45 „Zeii strãzii” (r);
02:45 Cine A.M.
Happy Channel HD
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Sezonul cireºelor” (f);
11:30 „Mama” (r);
13:30 “A doua ºansã” (r);
15:30 CulTour (r);
16:00 „Iffet” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Mama” (s);
20:00 „A doua ºansã” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Mama” (r);
01:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Neveste disperate” (s);
04:00 CulTour (r);
04:30 „Sezonul cireºelor” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Iffet” (r).

Marþi, 6 noiembrie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
10:00 Perfect Imperfect;;
12:00 Aici, acum;
13:00 Teleshopping;
13:30
Tribuna
par tidelor
parlamentare;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
17:05 Întrebãri ºi rãspunderi;
18:00 Primul cineast de rãzboi;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 „Napoleon” (s);
23:30 Iubiri celebre;
00:00 Telejurnal;
00:30 #Creativ;
01:00 Primul cineast de rãzboi (r);
02:00 România 9 (r);
03:10 Telejurnal;
06:30 Iubiri celebre (r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 „Cele ºase surori” (r);
10:30 Toamna amintirilor;
11:45 Poate nu ºtiai;
11:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
12:00 Telejurnal TVR2 (r);
12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
18:00 Toamna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:00 „Primãverii” (f);
21:30 „Insula caprelor” (f);
23:20 „Caracatiþa” (f);
00:25 Câºtigã România! (r);
01:25 „Primãverii” (r);
01:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu.

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Reprisal” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Jaful de pe Baker Street” (r);
02:15 „Lista neagrã” (r);
03:15 „Las fierbinþi” (r);
04:00 Lecþii de viaþã (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Eroii” (f);
02.00 Prietenii de la 11 (r);
03:30 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Marie Antoinette” (r);
14:30 „Þi-l prezint pe Dave” (r);
16:30 „Majoratul” – Partea I (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Sezon de vânãtoare” (f);
22:15 „Indiferenþã” (f);
00:00 „Sezon de vânãtoare” (r);
01:45 “Indiferenþã” (r);
03:30 Cine A.M.
06:15 „Capcana” (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana” (f);
10:15 Teleshopping;
10:30 „Sezonul cireºelor” (f);
11:30 „Mama” (r);
13:30 “A doua ºansã” (r);
15:30 „Iffet” (s);
17:30 CulTour;
18:00 „Mama” (s);
20:00 „A doua ºansã” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Mama” (r);
01:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Neveste disperate” (s);
03:15 CulTour (r);
04:30 „Sezonul cireºelor” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Iffet” (r).

mica publicitate

2 - 9 noiembrie 2018

www.informatiaprahovei.ro

9

HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
În aceastã sãptãmânã ocupã-te de treburile tale
personale, stabileºte-þi planuri de îngrijire
coporalã, dar ºi întâlniri cu prietenii sa vizite în
locuri dragi. Stãrile tale de spirit sunt fluctuante,
astfel cã ar fi bine sã laºi grijile deoparte.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Blejoi - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã, apã,
gaze, luminã. Preþ 18 Euro/mp.
Tel. 0723-522527.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.
¡Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.

¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-avis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-

nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã 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 Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp construit,
teren 2300 mp, toate utilitãþile,
se preteazã ºi pentru firmã sau
cabinet medical. Preþ negociabil.
Tel: 0244-586460; 0727924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

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

Vânzãri diverse
¡Vând hotã de bucãtãrie -

Nume / Prenume
B.I.

Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitã-þile,
centralãtermicã,izolaþieexterioarã,
preþ 30.000 Euro sau schimb cu
similar în Ploieºti, zona Sud sau
Nord. Tel: 0720-503585.
¡Vând apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4,
decomandat, cf. 1, preþ 47.000
euro. Telefon: 0721-700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, 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
3300mpîncomunaIordã-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 0724585954.
¡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; 0726128329.

100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.
¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /
- în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

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

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

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,
policlinicã, cabinete avocaturã/
notariat, proiectare, bãnciasigurãri etc. Relaþii la telefon
0723 659554.
¡ Închiriez 2.500 mp
hale industriale în comuna Brazi,
cu utilitãþi, telefon 0723
659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500

mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medical + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
studente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.

Prestãri servicii
¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã
ºi cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de
locuit. Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile
ºi industriale). Tel. 0769090545; 0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Eºti tulburat, însã este greu de desluºit ce anume
te nemulþumeºte. Probabil cã este un cumul de
stãri, trãiri ºi emoþii adunate de multã vreme,
iar acum ies la ivealã. Fii prudent în privinþa
sãnãtãþii, pentru cã pe 24 Octombrie se formeazã
aspectul de Lunã plinã în Semnul Berbecului ºi
îþi poate evidenþia afecþiunile cronice.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
În urma evenimentelor în care ai fost, ºi mai eºti
încã implicat, alãturi de prieteni sau colegi de
serviciu te vei hotãrî sã renunþi, atât la unii cât ºi
la unele acþiuni sau proiecte comune. Sunt zile
tensionate, pentru cã se va forma aspectul de
Lunã plinã în Semnul Berbecului.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Imagina ta publicã, cât ºi relaþiile cu ºefii sau cu
autoritãþile în general vor suferi modificãri
subtile, însã suficient de puternice încât sã
realizezi cã se petrece ceva dincolo de aparenþe. Pe 24 Octombrie se va construi aspectul de
Lunã plinã în Semnul Berbecului, marcând un
final de etapã în relaþiile de prietenie ºi protectorat în câmpul muncii.
Leu (23 iulie - 22 august)
Aspectul de Lunã plinã ce se formeazã în Semnul
Berbecului îþi aduce în atenþie chestiuni socioprofesionale care trebuie finalizate rapid ºi fãrã
resentimente. Este bine sã-þi revizuieºti relaþiile
de muncã, în special cele cu ºefii ºi autoritãþile.
Weekend-ul anunþã dialoguri ºi întâlniri cu
prietenii. Evitã le povesteºti multe ºi mãrunte
despre tine.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Cheltuielile ºi discuþiile pe teme financiare îþi
deschid sãptãmâna. Se pare cã existã restanþe
la anumite servicii de care ai beneficiat sau
beneficiezi încã. Dar ºi cei dragi apeleazã la
sprijinul tãu material pentru a-ºi rezolva mofturile personale. La mijlocul intervalului analizat
se va forma aspectul de Lunã plinã în Semnul
Berbecului, ajutându-te sã rezolvi demersuri
legate de cãlãtorii sau de studii.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
În relaþiile parteneriale se prefigureazã schimbãri importante, dar este vorba despre secvenþe
vechi care acum doar se pun la punct definitiv.
Stabilºte-þi obiective clare în orice tip de
colaborare ºi urmeazã-le îndeaproape.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Treburile cotidiene alcãtuiesc tema principalã,
astfel cã eºti nevoit sã te concentrezi pe mai
multe subiecte deodatã. Alege prioritãþile ºi ai
încredere cã vei rezolva totul corect ºi la timp.
Aspectul de Lunã plinã în Semnul Berbecului îþi
aminteºte cã ai de pus la punct fie relaþia cu
partenerul de viaþã, fie colaborãrile în care eºti
implicat sau doreºti sã te implici.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Cei dragi au nevoie de sprijinul tãu material ºi
moral chestiunile lor personale, dar ºi în activitãþile voastre comune. Este bine sã le fii alãturi ºi
sã te bucuri de tot ce aveþi de realizat împreunã.
În preajma datei de 24 Octombrie se formeazã
aspectul de Lunã plinã în Semnul Berbecului,
marcând un final de etapã în plan sentimental.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Aspectul de Lunã plinã în Berbec marcheazã
schimbãri în plan familial ºi domestic. Relaþiile
cu membrii familiei, cu cei dragi în general îºi
vor modifica termenii ºi condiþiile de desfãºurare
sau ceva intervine ºi chiar schimbã definitiv
situaþia. Finalul sãptãmânii aduce treburi de
rutinã.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna aduce noutãþi în relaþiile cu anturajul apropiat, dar ºi în segmentul domestic.
Este nevoie de o reorientare a scopurilor personale ºi de o curãþenie drasticã printre persoanele
cãrora le acorzi încredere. În preajma datei de
24 Octombrie se construieºte aspectul de Lunã
plinã în Semnul Berbecului, ajutându-te sã priveºti obiectiv la situaþia familalã ºi la nevoile
reale ale membrilor familiei.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Cheltuielile de la începutul sãptãmânii îþi pot
destabiliza bugetul pentru multã vreme, de
aceea fii prudent ºi urmeazã o listã clarã ºi
strictã. Existã riscul sã achiziþionezi bunuri sau
servicii nemulþumitoare. Aspectul de Lunã plinã
în Semnul Berbecului îþi influenþeazã deciziile
referitoare la venituri ºi cheltuieli. Sunt posibile
discuþii aprinse cu persoanele din anturajul
apropiat, neînþelegeri privitoare la studii ºi
cãlãtorii, dar ºi de la banalitãþile cotidiene.
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Refuzul unui loc de muncã duce la pierderea venitului minim garantat În septembrie 2018, rata ºomajului
Persoanele apte de muncã beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacã refuzã un loc de muncã
sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupãrii forþei de muncã
ºi de formare profesionalã.
Începând cu data de 22
octombrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 192/2018 pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat. Astfel, potrivit
noilor prevederi, refuzul unui loc
de muncã oferit sau refuzul de a
participa la serviciile pentru stimularea ocupãrii forþei de muncã
ºi de formare profesionalã oferite
de agenþiile teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã atrage
încetarea dreptului la ajutorul
social . În aceastã situaþie, familia sau
persoana singurã poate solicita un nou
drept dupã o perioadã de 12 luni de la

data deciziei de încetare a dreptului la
ajutorul social.
Legea nr. 416/2001 prevede cã
persoanele apte de muncã ce nu realizeazã venituri din salarii sau din alte ac-

tivitãþi, se iau în considerare la stabilirea
numãrului membrilor de familie pentru
determinarea nivelului de venit pe fa-

milie numai dacã fac dovada faptului
cã sunt în evidenþa agenþiei teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã, pentru
încadrare în muncã, ºi nu au refuzat un
loc de muncã ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi de
formare profesionalã oferite
de aceste agenþii.
Prin persoanã aptã de
muncã, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, se
înþelege persoana care îndeplineºte urmãtoarele condiþii: are vârsta cuprinsã între
16 ani ºi vârsta standard de
pensionare; nu urmeazã o
formã de învãþãmânt cursuri
de zi prevãzutã de lege; are
starea de sãnãtate ºi capacitatea fizicã ºi psihicã corespunzãtoare, care o fac aptã pentru prestarea unei munci.
Sursa: prahova.anofm.ro

a fost de 3,40% la nivel naþional

La sfârºitul lunii septembrie 2018, rata ºomajului înregistrat la nivel naþional a
fost de 3,40%, în scãdere cu 0,07 puncte procentuale (pp) faþã de luna anterioarã ºi
sub valoarea înregistratã la finele aceleiaºi luni a anului 2017, cu 0,74 pp.
Numãrul total de ºomeri la finele lunii septembrie a.c., de 296.751 persoane,
a scãzut cu 5.838 persoane faþã de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul
ºomerilor înregistraþi, 53.686 au fost ºomeri indemnizaþi ºi 243.065 neindemnizaþi.
Comparativ cu luna precedentã, rata ºomajului masculin a scãzut de la 3,54% în
luna august 2018 la 3,45%, iar rata ºomajului feminin a scãzut de la 3,37% în luna
august 2018 la 3,34 %.
În funcþie de mediul de rezidenþã, numãrul ºomerilor la finele lunii septembrie
se prezintã astfel: 87.660 ºomeri provin din mediul urban ºi 209.091 ºomeri provin
din mediul rural.
Cei mai mulþi ºomeri aveau între 40 – 49 de ani (81.827), urmaþi de cei din
grupa de vârstã 30 – 39 de ani (54.609), la polul opus aflându-se persoanele între
25 – 29 de ani (17.209).
Referitor la structura ºomajului dupã nivelul de instruire, ºomerii fãrã studii ºi
cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnatã în totalul ºomerilor înregistraþi
în evidenþele ANOFM (32,3%). ªomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintã
30,20% din totalul ºomerilor înregistraþi, iar cei cu studii universitare 5,03 %.
Sursa: anofm.ro

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

PLOIEªTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
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40
41
42
43
44
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46
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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
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Agent de securitate
Agent interventie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate si interventie
Agent servicii client
Agent vanzari
Ajutor bucatar
Ajutor cofetar
Ajutor ospatar
Ambalator manual
Asistent manager
Betonist
Bibliotecar
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Calcatoreasa
Casier
Confectioner articole textile
Confectioner articole din textile
Confectioner aarticole din textile
Confectioner masina liniara
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Constructor acoperisuri
Constructor structuri monolite
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Decorator
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician de intretinere si reparatii
Electromecanic
Faiantar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisori
Frezor
Frezor universal
Frezor/ strungar /operator CNC
Functionar administrativ
Gestionar
Gestionar
Hostess
Inginer autovehicule
Inginer constructor
Inginer constructor
Inginer c-tii civile ind si agricole
Inginer dezvoltare
Inginer electromecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Inspector SSM
Instalatori
Izolator hidrofug
Izolator termic
Izolator termic
Lacatus confectii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus tubulator naval
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Magaziner
Maistru c-tii civile

locuri

Nr.
locuri

20
6
8
26
6
8
2
5
2
2
2
3
5
1
5
1
4
1
2
5
4
5
10
1
10
3
5
10
5
2
1
1
1
3
5
5
5
5
3
1
2
4
1
3
1
5
5
4
4
2
1
3
1
1
1
5
2
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
5
1
1
3
4
1
1
5
2
1
5
4
2
5
10
1
1
2
10
1
5
5
1
2

Studii

8 cls, atestat
8 cls, atestat
10 cls
medii
8 clase
8 clase
medii
medii
scoala prof.
sc. generala
superioare
medii
medii
medii
medii
10 clase
8 clase
8 cls
medii
8 cls
medii
medii
experienta
medii
medii
medii
superioare
calificare
scoala prof.
medii
medii
medii
calificare
experienta
experienta
medii
postliceale
scoala prof.
superioare
superioare
superioare
superioare tehnice
superioare
sup – ing. Mec.
superioare
superioare
sup - inginerie mec.
superioare
medii
superioare
calificare
medii
calificare
medii
scoala prof.
scoala prof.
calificare
scoala prof.
medii
medii
10 clase
medii
liceu
medii
liceu
10 clase
medii

Vechime

1 an
1 an
1 an
1-3 ani
1 an
3 ani
1 an
1-3 ani
4 ani
1-3 ani
5 ani
1 an
0-3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
4 ani
3 ani
1 an
1-3 ani

Tip contract

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

Nr.
crt.
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

Meseria
Maistru lacatus constructii metalice
Maistru mecanic
Maistru montaj
Manager proiect
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Masinist la masini pt terasamente
Mecanic
Mecanic agricol
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic intretinere
Modelier
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat agricultura
Muncitor necalificat montare piese
Muncitor necalificat in bucatarie
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat la montare piese
Muncitor necalificat mat de constructii
Operator calculator
Operator facturare
Operator GPL
Operator la masini unelte cu CNC
Operator mase plastice
Operator taietor textile
Operatori masini unelte semiautomate
Ospatar
Ospatar
Otelar
Patiser
Paznic
Receptioner
Receptioner marfa
Rectificator
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial - derulator contracte
Reprezentant logistica
Reprezentant tehnic
Responsabil SSM
Sablator
Sef raion
Sef UEL coasere
Sofer
Sofer
Sofer livrator
Sofer taxi
Sofer taxi
Sofer Tir
Specialist in domeniul calitatii
Specialist marketing
Speciaslist SSM
Strungar
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor electric
Tinichigiu constructii
Tinichigiu constructii
Turnator formator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator produse nealimentare
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar
Zugrav

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

Studii
postliceale
scoala de maistri
scoala de maistri
superioare
8 clase
10 CLS
8 cls
generale
scoala prof.
medii
medii
scoala prof.
10 cls
medii
medii
8 clase
medii
medii
medii
8 cls
medii
8 cls
generale
8 cls
medii
10 cls
medii
8 clase
calificare
medii
10 cls
medii
medii
calificare
medii
medii
10 clase
calificare
8 clase
experienta
superioare
superioare
sup – ing. Mec.
medii
liceu
liceu
medii
10 CLS
10 CLS
Sup. tehn.
medii
sup. tehn.
medii
calificare
calificare
scoala prof.
calificare
medii
sc prof.
medii
scoala prof.
superioare
calificare
medii
medii
sc. generala
liceu
10 clase
8 clase
liceu
experienta
medii
medii
medii
medii

Vechime
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
1 an
1 an
3 luni
1 an
3 ani
1 an
5 ani
1 an
1 an
1 an
3 ani
3 ani
2 ani
1 an
1 an
5ani
1-3 ani
1 an
1-3 ani
1-3 ani

Tip contract
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
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 det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per det/ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
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Gata cu farfuriile
8 noiembrie – Soborul Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil de unicã folosinþã!

6
6cuvânt de învãþãturã 6 cuvânt de învãþãturã 6 cuvânt de învãþãturã 6

ANECDOTE:

PO franþuzoaicã, o chinezoaicã ºi o
negresã se afla într-un avion. Motoarele nu mai
funcþioneazã ºi cãpitanul comunicã sã se treacã la
poziþia de aterizare forþatã.
Franþuzoaica îºi scoate fardurile, rujul,
parfumurile ºi începe sã se aranjeze:
- Am auzit cã echipa de salvare cautã printre
pasageri ºi salveazã la început femeile frumoase.
Chinezoaica scoate atunci din geantã tot aurul

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Pereche la pepene
Tip de prunã

ºi îºi pune câte un inel pe fiecare deget,
lanþuri la gât, la picioare, brãþãri.
- Am auzit cã echipa de salvare cauta
mai întâi sã salveze bogaþii.
Negresa:
- Sunteþi proaste amândouã, mai întâi
cauta cutiile negre.
P 100 de boxeri au fost întrebati
despre pericolul sportului pe care-l
practicã. 10% au spus cã este periculos
ºi 90% nu au înþeles întrebarea.

FRUCTE

Bergamete,
pãdureþe etc.
Distruºi

DICÞIONAR:
NTS, SUN, LEM, NEM
Renete
sau Domneºti
Pãrinte (dim.)

Corcoduºã micã!
Minute în China

Frrnizor de agriºe
Fructe exotice

temniþei ºi le-a zis: „Duceþi-vã ºi stând în
Bisericã, binevestiþi poporului meu
acestea”. Dupã ce a fost scos din
închisoare chiar Sfântul Petru mãrturiseºte: „Acum eu vãd cu adevãrat cã a
trimis Domnul pe Îngerul Sãu ºi m-a izbãvit din mâna lui Irod”. ªi exemplele
pot continua. Se pune întrebarea: îngerii
nu mai sunt aproape de noi sau noi nui observãm ori îi îndepãrtãm de la noi?
Cã nu sunt, asta nu-i adevãrat ºi am dovedit-o prin exemplele de mai sus.
Prin urmare, adevãrul este cã noi
nu-i observãm sau îi alungãm prin rãutãþile ºi prin fãrãdelegile noastre. Ne plângem de tot felul de crize: crizã de bani,
crizã de energie, crizã de omenie etc.
Adevãrata crizã este însã criza de
aceºti pãzitori ai vieþii noastre, pe care iam îndepãrtat de la noi sau am uitat
total de ei. Dacã toate fenomenele fizice
dovedesc fiecare în felul lor existenþa
unei puteri care le produce, apoi fenomenul din lãuntrul nostru nu mãrturisesc ele oare prezenþa ºi existenþa
puterilor îngereºti, care, atât cât le mai
îngãduim, strãbat cu razele binefãcãtoare ale luminii dumnezeieºti în sufletul
nostru?
Dar aºa cum noi, oamenii, fugim
singuri de aceia care au un suflet rãutãcios ºi ochiul viclean, cum profesorul
conºtiincios nu mai vrea sã instruiascã
un elev neastâmpãrat ºi foarte rãzvrãtit,
cum unii pãrinþi din nefericire se lipsesc
ºi chiar dezmoºtenesc pe copiii lor cu
purtãri din cele mai rele, tot aºa ºi Sfinþii
Îngeri se vor depãrta de noi când nici nu
bãgãm în seamã cerul. Cum sã nu se
depãrteze de noi, când ei vãd cã noi,
fãrã încetare, analizãm lucrurile nu prin
duhul înþelepciunii lui Dumnezeu, ci cu
duhul politicii veacului acestuia, plin de
îngâmfare ºi de rãutãþi. ªi atunci mai
poate avea cineva pretenþia sã zicã de
ce nu se mai aratã îngerii, ori cã nu se

Miez de parã!
Plantaþie de aluni

Mihai Gafiþa
(pseudonim)
ªarpe tropical
Boris Preda

Lãmâi fãrã conþinut!
Râu în Rusia

REÞETA sãptãmânii

Ziua de 8 noiembrie este o zi cu totul deosebitã, pentru cã ea ne aminteºte
nu de oameni, ci de lumea îngerilor, o
lume care este întotdeauna cu noi, chiar
dacã noi nu o mai vedem. Aceastã lume
a îngerilor este trimisã de Dumnezeu în
slujba noastrã, a celor ce vrem sã dobândim mântuirea. Ori, neluând în seamã
lucrul acesta, nu facem altceva decât
sã ne depãrtãm de îngeri ºi sã pierdem
ajutorul lor cel binefãcãtor. De aceea, cu
înþelepciune ºi cu dreptate, Biserica a
stabilit sãrbãtori în cinstea sfinþilor îngeri,
ca sã ne aducã aminte nouã, oamenilor,
fiinþe slabe ºi foarte supuse ispitelor cã
dupã Dumnezeu noi mai avem ajutãtori
ºi pe Sfinþii Îngeri rânduiþi de Dumnezeu
sã ne pãzeascã de cel viclean ºi sã ne
descopere voinþa divinã. De aceea s-ar
cuveni sã se scrie o întreagã istorie despre activitatea Sfinþilor Îngeri. Multe nu
ºtim astãzi, dar cel mai dureros este cã
foarte mulþi din cei de astãzi ignorã lumea cereascã. Nimeni nu mai vorbeºte
serios ºi adânc despre Sfinþii Îngeri, pare
un univers dispãrut, aºa cum au dispãrut
atâtea specii din creaþia lui Dumnezeu.
Fãrã ei însã, nu poate sta universul.
Ei asigurã echilibrul dintre cei doi poli –

Dumnezeu ºi omul. Sã nu uitãm cã îngerii vor merge înaintea noastrã spre
Dumnezeu, aºa cum au mers înaintea
lui Dumnezeu spre noi. Aºa cum avem
nevoie de o cãlãuzã când mergem întro altã þarã, ºi în lumea lui Dumnezeu
când ne vom duce avem nevoie de o
cãlãuzã. Acea cãlãuzã nu poate fi decât
îngerul nostru pãzitor. Fãrã el cum vom
putea noi trece printr-un univers pe care
nu numai cã nu l-am cunoscut, dar nici
mãcar nu mai vrem sã-l cunoaºtem?
Ne preocupãm de orice în lumea aceasta, numai de lumea cealaltã în care ºi
noi vom intra cândva pentru veºnicie,
nu ne mai ocupãm. Acolo o sã avem
nevoie de cineva care sã ºtie foarte bine acele cãrãri care duc la Dumnezeu.
Fãrã Sfinþii Îngeri nu vom ºti ºi nu vom
putea fi cetãþeni ai Împãrãþiei lui Dumnezeu. Ei ne scriu numele noastre sus
în ceruri. Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil sunt cei doi strãjeri la intrarea omului
în lumea cealaltã ºi noi toþi avem nevoie
de ei. De aceea Sfânta Bisericã se roagã
neîncetat ca Dumnezeu sã ne dea
ocrotitor sigur în strãbaterea acestei
vieþi. Acest pãzitor pe care noi îl cerem
sã ocroteascã ºi sã îndrepte calea vieþii
noastre face parte din marea lume a
îngerilor care pururea împlinesc numai
voia lui Dumnezeu. Multe locuri din
Sfânta Scripturã ne-au arãtat cum îngerii s-au arãtat credincioºilor bine plãcuþi
lui Dumnezeu. Patriarhul Iacob a binecuvântat pe copiii ºi pe nepoþii lui în numele
îngerului care l-a ocrotit, iar drepþii
Vechiului Testamet sunt vizitaþi, apãraþi
ºi ocrotiþi mereu de îngerii Domnului.
Tobie este ajutat ºi ferit de primejdii
ºi necazuri ºi îngerul Rafail, care în chip
de om îl însoþeºte foarte multe sãptãmâni. Iar în noul Testament ni se aratã
clar cum Sfinþii Apostoli au fost scoºi
din închisoare de un înger al Domnului
care a deschis peste noapte porþile

mai resimte asistenþa lor? Cui sã se mai
arate Sfinþii Îngeri când aproape pe toþi
„ne-a luat valul globalizãrii, când gândim
numai ºi numai la ce este pãmântesc,
la ceea ce se vede ºi-þi poate mãri averea,
când toþi suntem plini de pofte ºi de cugetãri uºuratice, când „ne mâncãm unii
pe alþii” numai sã ne atingem scopul!
Aceasta este adevãrata crizã. De aceea
se impune sã cãutãm care sunt cãile
prin care ºi noi putem intra din nou în legãturã strânsã cu îngerul nostru pãzitor.
Prima este dorinþa sincerã de a auzi glasul îngerului pãzitor, care sigur te va povãþui numai spre bine. A doua cale este
depãrtarea noastrã de tot ceea ce este
rãu ºi trãirea unei vieþi curate.
Mijlocul cel mai preþios prin care
ne punem în legãturã cu lumea Sfinþilor
Îngeri este, fãrã îndoialã, conºtiinþa
noastrã – martorã la toate faptele ºi gândurile noastre.
Pãstrarea treazã a conºtiinþei ne
apropie de îngerul pãzitor. Ea ne va purta
sigur sã vedem din nou pe îngerul dat
nouã de bunul Dumnezeu ca sã ne pãzeascã ºi sã ne povãþuiascã permanent
sã alegem binele ºi nu rãul. Conºtiinþa
noastrã este glasul fãrã de greº din noi,
numai sã asculþi de glasul conºtiinþei.
Sã fim noi toþi conºtienþi cã numai
ºi numai sub ocrotirea îngerului nostur
pãzitor vom putea sã ne împotrivim
rãului, nedreptãþii ºi oricãrei silnicii. Dacã
însã am pierdut legãtura cu el, sã încercãm sã o refacem. Sã fim mai atenþi
cu ce zidim ºi cu ce gândim! Pentru cã
Sfinþii Îngeri sunt mereu cu noi ºi se uitã
permanent la noi. Este timpul sã ne redescoperim în raport cu lumea îngereascã ºi nucu cea pãmânteascã! Aºa
sã ne ajute bunul Dumnezeu!

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

Fructe de pãdure

Actori de
pantonimã
Pere!
Dinastie
chinezã

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Sursa: descopera.ro

INGREDIENTE
600 g piept de pui dezosat, 2 cãþei de usturoi tocat,
300-350 g smântânã de gãtit, 3 linguri ulei de mãsline,
500 ml supã de pui/legume, 250-300 g penne,
250 g parmezan ras, sare ºi piper dupã gust,
pãtrunjel proaspãt tocat.
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Pregãtiþi un vas înalt, care sã nu lipeascã, în care sã încapã întreg
preparatul. Tãiaþi pieptul de pui în cubuleþe. Asezonaþi-l cu jumãtate de linguriþã de sare
ºi piper, dupã gust. Prãjiþi cubuleþele de pui în ulei de mãsline, la foc mediu.
Nu trebuie sã-l gãtiþi pânã la capãt. Va avea timp sã se facã odatã cu restul
ingredientelor adãugate pe rând, dupã cum urmeazã.
Când puiul prinde culoare, adãugaþi usturoiul mãrunþit ºi sotaþi-l 1 minut. Adãugaþi
supa de pui/legume, smântâna ºi pastele nefãcute deasupra. Amestecaþi. Aduceþi la
fierbere. Acoperiþi oala ºi lãsaþi sã
fiarbã înãbuºit, la foc mediu spre
mic. Asta pentru 15-20 de minute
sau pânã când observaþi cã s-au
fiert pastele.
Luaþi de pe foc. Adãugaþi parmezanul ras, amestecaþi. Asezonaþi cu sare ºi piper, dacã mai este
nevoie. Presãraþi pãtrunjel proaspãt pe fiecare porþie în parte.

Furnizor de mure

Mine de sare
Ifose

Parlamentul European ºi-a dat
acordul pentru adoptarea unei legislaþii comunitare privind interzicerea
produselor din plastic de unicã folosinþã, precum farfuriile, tacâmurile
sau paiele de bãut.
Legislaþia reflectã preocupãrile tot
mai mari legate de faptul cã aproximativ 150.000 de tone de deºeuri
din plastic din Europa ajung anual în
apa mãrii. Parlamentul European,
statele membre ale Uniunii ºi Comisia
Europeanã vor începe acum negocierile pentru finalizarea legislaþiei,
care ar trebui sã se aplice din 2021,
informeazã Rador. Nu se spune nimic,
însã, ºi de bidoanele din plastic, care
ºi ele sunt prezente în apele mãrilor,
a lacurilor, dar ºi în pãduri ºi în tomberoane ºi care ce au ajuns sã fie
foarte... vânate de unele clanuri din
oraºe!
Mihail Marinescu

PENNE CU PUI ALFREDO

Fruct cu coajã
tare

Tip de mãr
Cãmãºi înflorate

Parlamentul European
ºi-a dat acordul pentru
adoptarea unei legislaþii
privind interzicerea
produselor din plastic
de unicã folosinþã

ªi la mere
ºi la pere!

1) A-G
2) OLAR 3)
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. R-C-CP
2. PÃIANJEN
3. ITA
PAIA-RA
4. FIR-PÃIª;
5. T-PIPÃI;
6. PAIR-LT; 7. O-LIPÃIT; 8. PAIP-N-A; 9. ª-OPAIÞ; 10. PÂINE-EA.

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

Casa de Pensii: 0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:
0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386
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Victorie, dupã un meci greu!
PETR
OL
UL PL
OIEªTI - FFAR
AR
UL C
ONS
TANÞA 2-1(1-1)
PETROL
OLUL
PLOIEªTI
ARUL
CONS
ONST
Stadion:”Ilie Oanã”. Spectatori: 3000. Au marcat: Roumadi
(25-aut.), Arnãutu (58-pen.) / M.Tudoricã (20).
PETR
OL
UL: Tordai - Oalru, Antoche, Cazan, ÞigãnaºuPETROL
OLUL:
Chindriº, Marinescu (cpt), Lumu (61-Danci), ªtefãnescu, ªaim
Tudor (78-Grecu), Arnãutu (67-Cl.Herea). Antrenor: Octavian
Grigore.
FAR
UL: Popa – Sãbãgeanu, Twumasi, Roumadi, Licu (85FARUL:
Iani), Tudoricã, M’Baka, Moise, Pãun (68 - Fotescu), Grigoraº
(cpt), Momodu (86-Doumbia). Antrenor: Petre Grigoraº.
Cartonaºe galbene: Danci (75), Cazan (84), Chindriº (90+3)/
Fotescu (73), Doumbia (86).
Au arbitrat: Marius Naidin (Piteºti), Andrei Nicolae Chiþoiu
(Timiºoara), Gheorghiþã Bãlan (Piteºti).
Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureºti), Dumitru Paraschiv
(Drobeta Tr. Severin).

Petrolul - Farul a fost ultimul joc al etapei cu numarul
14, meci disputat în nocturnã,
pe arena “Ilie Oanã”. A fost un
meci disputat, cu petroliºtii în
prim plan ºi cu oaspeþii periculoºi pe contraatac.
Din începutul de joc s-a
vãzut cã elevii lui Grigoraº nau venit la Ploieºti numai sã
se apere. De fapt, în primele

20 de minute, oaspeþii au creat
panicã la poarta lui Tordai, înscriind ºi un gol. În lotul constãnþenilor au fost ºi doi foºti
petroliºti, Georgian Pãun ºi
Dragoº Frâncu. Primul a fost
titular, cel de-al doilea, rezervã.
Important este cã la acest
joc ploieºtenii au avut puterea
sã întoarcã rezultatul ºi sã câºtige cele trei puncte, atât de

importante în clasament!
Min. 20, 0-1
0-1.. M. Tudoricã înscrie din loviturã liberã,
de la 30 de metri, cu “ajutorul”
lui Tordai, care scapã mingea
în poartã!
Min.25, 1-1. Petrolul
egaleazã prin autogolul lui
Roumadi, care deviazã mingea
în poarta lui Popa!
Min.58, 2-1
2-1..Tudor ªaim

este faultat în careu de portarul Popa ºi se dicteazã penalty.
Arnãutu executã excelent, în
dreapta portarului ºi înscrie.
A fost o victorie muncitã,
care o duce pe Petrolul la trei
puncte de liderul Chindia Târgoviºte. Urmãtorul joc este cel
din deplasare, cu Brãila,
duminicã 4 noiembrie.
Ionuþ Mitoiu

Atleþii de la CSS Ploieºti au cucerit 42 de medalii
la Cupa “Marius Petrescu” de la Cãlãraºi
Stadionul “Dunãrea” din Cãlãraºi a
gãzduit, în ziua de 20 octombrie a.c.,
ediþia a XX –a a Cupei Memorialul “Marius Petrescu”. Au participat 246 de

Categoria Copii 3
3, fete: Rebeca
Toader – 2 medalii de aur la 50 m ºi la
la 300 m, Sara Prunoiu – 2 medalii de
bronz la 50 m ºi la 300 m, Delia Blãnaru

sportivi de la 14 cluburi din þarã: CSS
Cãlãraºi, CSM Cãlãraºi, CSS Slobozia,
CSM Slobozia, Axiopolis Cernavodã,
CSS 4 Bucureºti, CSS 6 Bucureºti, Rapid
Bucureºti, Armada Bucureºti, CSM
Bucureºti, Dinamo – Iacris Bucureºti, CSS
Medgidia, Venus Amara ºi CSS Ploieºti.
CSS Ploieºti (antrenori profesorii
Maria Andrei ºi Florin Andrei) s-a prezentat cu 56 de atleþi la start, reuºind sã
obþinã 42 de medalii (13 aur, 16 argint,
13 bronz), astfel:

– medalie de argint la 300 m;
Categoria Copii 3
3, bãieþi: Ayan
Gudi – medalie de aur la 50 m ºi medalie
de bronz la 300 m, Cristian Creangã – 2
medalii de argint la 50 m ºi la 300 m;
Categoria Copii 2, fete: Alexandra Chiricã–medalie de bronz - 500 m;
Categoria Copii 2 bãieþi: Andrei
Zincã – medalie de aur la 500 m, David
Radu – medalie de argint la 50 m, Luca
Moisoiu – medalie de argint la 500 m,
Valentin ªerbãnoiu – medalie de bronz
la 500 m;
Categoria Copii 1
1, fete: Rossana
Ristulescu – medalie de aur la 600 m ºi
medalie de bronz la 80 m, Lorena Gherman – medalie de argint la 80 m, Adina

Categoria Copii 4
4, fete: Medea
Simion – medalie de aur la 40 m;
Categoria copii 4, bãieþi: ªtefan
Moisoiu – medalie de argint la 40 m;

Moldoveanu – medalie de argint la 600
m;
Cat
egoria Copii 1 bãieþi: Teodor
Categoria
Marin – medalie de aur la 600 m, Andrei
Blãnaru – medalie de argint la 600 m;
Categoria Junioare 3
3: Alexandra
Teodoru – medalie de argint la 80 m,
Denisa Pavel – medalie de argint la 800
m, Alexandru Daria – medalie de bronz
la 80 m;
Categoria Juniori 3
3: Andrei Niculiþã – medalie de aur la lungime ºi medalie de argint la 80 m, Andrei Toma – medalie de aur la 800 m, Ruben Chivi –
medalie de argint la 800 m, David Gudimedalie de bronz la 80 m;
Categoria Junioare 2
2: Raluca
Baicu – medalie de aur la 80 m, medalie
de argint la 800;
Categoria Juniori 2
2: Florin Nica
– 2 medalii de aur la 80 m ºi la lungime,
Nicolae Olteanu – medalie de aur la 80
m ºi medalie de bronz la 800 m, Eduard
Chivi – medalie de aur la 800 m ºi
medalie de bronz la 80 m, Andrei Florea
– medalie de argint la 80 m ºi medalie
de bronz la lungime;
Categoria Juniori 1: Ovidiu Stanciu – 2 medalii de argint la 80 m ºi la
800 m, Alexandru Manolescu – 2 medalii de bronz la 80 m ºi medalie de
bronz la 800 m.
În clasamentul general, CSS Ploieºti
a câºtigat, pentru al 10-lea an consecutiv, locul I, cu 97 puncte. Pe locul II s-a
clasat echipa Rapid Bucureºti, cu 38
puncte, iar pe locul III a venit Dinamo –
Iacris Bucureºti cu 31 puncte.
Mihail Marinescu

Echipajul Palatului Copiilor din Ploieºti a câºtigat ambele
etape din Cupa României la aeromodele de la Turda
În perioada 27-28 octombrie a.c., pe dealul Bogata, situat în apropierea
oraºului Turda, s-au disputat
ultimile douã etape din cadrul Cupei României la aeromodele zbor liber, categoria
F1E (planoare cu orientare
magneticã). Echipajul Palatului Copiilor Ploieºti, format din sportivii Dan
Vasilescu, Radu Birjovanu ºi Radu Vasilescu, s-a clasat pe locul I la
echipe, fiind urmat de echipajul C.S.U Piteºti ºi F.C. Argeº Piteºti la Cupa
Fundaþia Aeromodelismului Românesc, de pe 27 octombrie. La individual, podiumul a fost completat de David Fition (C.S.U. Piteºti), Dan
Vasilescu (Palatul Copiilor Ploieºti) ºi Dorobanþiu Hariton (C.S. U. Piteºti).
Duminicã 28 octombrie, a venit rândul întrecerilor pentru Cupa
Napoca. Pe o vreme superbã, cu temperaturi cuprinse între 17 ºi 20 de
grade Celsius ºi cu un vânt moderat (1-4 m/s), echipajul ploieºtean s-a
impus categoric atât la individual, cât ºi la echipe, dupã cum urmeazã:

locul 1 – Radu Barjoveanu; locul 2 –
Dan Vasilescu; locul 3 – David Fition
(C.S.U. Piteºti). În clasamentul pe
echipe, dupã Palatul Copiilor din Ploieºti,
care s-a situat pe locul I, au venit C.S.U.
Piteºti – locul 2 ºi F.C. Argeº – locul 3.
De menþionat faptul cã sportivul
Vasilescu Dan s-a calificat, în urma
acestor rezultate, în lotul naþional la
aceastã categorie. În cupa mondialã la
aeromodele, clasamentul final la
Categoria F1E (planoare de pantã cu
orientare magneticã) sportivii Palatului
Copiilor Ploieºti au urmãtoarele rezultate: Dan Vasilescu – locul II, Florian
Buliga – locul III, Radu Birjovanu – locul
10, Alexandru Dinu – locul 11 ºi
Andreea Costache – locul 23. (M.M.)

Patru medalii de aur în contul
micuþilor înotãtori pregãtiþi de
Tamara Costache ºi Ciprian Toma
Înotãtorii de la CSM Ploieºti
au participat, recent, la cea dea II-a ediþie a Cupei „Andrei
Nicolescu”, competiþie gãzduitã de Bazinul Dinamo ºi la startul cãreia s-au aflat peste 400
de sportivi de la 22 de cluburi
din þarã ºi din Bulgaria. Tamara
Costache ºi Ciprian Toma au
înscris în competiþie 11 sportivi
cu vârste de 8, 9 ºi 11 ani,
care au reuºit sã obþinã 17
medalii: 4 de aur, 8 de argint
ºi 5 de bronz.
Iatã care au fost performanþele acestora: Luca Marinescu (8 ani) a participat la
categoria „9 ani” ºi a reuºit sã
obþinã douã medalii de aur ºi
una de argint; Cristina Þolea –
o medalie de aur; Aida Stancu
– o medalie de aur; Briana Pãun – 4 medalii de argint ºi cea
mai bunã performanþã la fetele
de 9 ani, intrând în posesia

Cupei Andrei Nicolescu; Victor
Ana – o medalie de argint; Andra Niþã – o medalie de argint
ºi una de bronz; Fabian Pãun
– o medalie de argint ºi una
de bronz; Patrick Iacob – trei
medalii de bronz.
Sursa: csmploiesti.ro

CSM-CFR-CSª Ploieºti, pe podiumurile
de premiere ºi la Naþionalele de la Deva

Judo

Sala Sporturilor din Deva a gãzduit,
la finele lunii octombrie a.c., Finalele
Campionatelor Naþionale de judo Ne
Waza ºi ale Campionatelor Naþionale
de judo pe echipe, ambele la nivelul
juniorilor 1 – „U21".
În întrecerea pe
echipe, CSM-CFRCSª Ploieºti a participat atât la masculin, cât ºi la feminin,
reuºind sã cucereascã medaliile de
argint, respectiv de
bronz.
În întrecerea bãieþilor au participat 7
echipe: CSM 2007LPS-CSª Focºani,
CSM-CSU Piteºti, LPS
CSª Bihorul-Liberty
Oradea, „U” CSM Cluj, Rapid CSª 5 Bucureºti, SC Miercurea Ciuc ºi CSM-CFRCSª Ploieºti. Echipa ploieºteanã a
câºtigat, în primul tur, cu 3-2 în faþa formaþiei din Miercurea Ciuc, apoi a trecut
în semifinalã cu acelaºi scor de fosta
campioanã, gruparea din Focºani,
pentru ca, în ultimul act, sã cedeze cu 50 în faþa echipei CSM-CSU Piteºti, în care
s-au regãsit ºi sportivi din Republica
Moldova. Echipa vicecampioanã
naþionalã a fost alcãtuitã din Marius Colþ,
Paul Onofrei, Sergiu Anastase, Ionuþ
Constantin, Claudiu Dinu, Andrei Baicu
ºi Cristian Oþel.
În competiþia femininã au fost
înscrise 5 echipe: SCM Deva cu trei formaþii, A, B ºi C, LPS Cluj Napoca ºi CSMCFR-CSª Ploieºti. Team-ul ploieºtean a
trecut cu 3-2 de SCM Deva B ºi cu 5-0
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de SCM Deva C, apoi a pierdut în faþa
campioanelor SCM Deva A, cu scorul
de 4-1 ºi, cu acelaºi scor, în disputa cu
vicecampioanele de la LPS Cluj. Echipa
ploieºteanã fost alcãtuitã din Cãtãlina
ªchiopu, Codruþa Lungu, Denisa Cristea,

Otilia Preda, Diana Marcu ºi Bianca
Suciu.
PLa Campionatul Naþional de judo
Ne Waza au participat 95 de sportivi de
la 37 de cluburi din þarã, judoka de la
CSM-CFR-CSª Ploieºti reuºind sã
cucereascã o medalie de argint ºi sã
obþinã un loc V ºi douã locuri VII.
Locul al II-lea a fost ocupat de Ionuþ
Constantin, la „-81 kg”, pe poziþia a V-a
a venit Codruþa Lungu (-52 kg), iar locurile
VII au fost obþinute de Diana Marcu
(+63 kg) ºi Denisa Cristea (-63 kg).
Sportivii din cadrul secþiei de judo
sunt pregãtiþi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai Trandafirescu ºi Doru
Munteanu.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro
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