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Salariul minim pe economie va fi
majorat de la 1 decembrie 2018 ºi va fi
diferenþiat în funcþie de studii, iar sãp-
tãmâna aceasta sau la urmãtoarea ºe-
dinþã de Guvern va intra o ordonanþã de
urgenþã pentru modificarea Codului
Muncii în acest sens, a decla-
rat, duminicã seara, ministrul
Muncii, Lia Olguþa Vasilescu.

“Sãptãmâna viitoare sau
la urmãtoarea ºedinþã de
Guvern vom avea o Ordonanþã
de urgenþã de modificare a
Codului Muncii. În Codul Mun-
cii, la ora actualã, se vorbeºte
de salariul minim, dar nu se
vorbeºte de salariul minim
diferenþiat între cei fãrã studii
superioare ºi cei cu studii
superioare ºi atunci primul pas pe care
trebuie sã îl facem este sã modificãm
Codul Muncii. Dupã ce va fi modificat
acest Cod al Muncii, va trebui sã venim
cu o Hotãrâre de Guvern. De la 1 ianuarie
ar urma sã fie salariul minim pe econo-
mie 2.080 de lei, iar salariul minim
pentru cei cu studii superioare 2.350
de lei ºi pentru cei care au minim 15 ani
vechime la fel, 2.350 de lei”, a menþio-
nat ºeful de la Muncã, la Antena 3.

În ceea ce priveºte vechimea de
15 ani, Olguþa Vasiles-cu a precizat cã
este vorba despre 15 ani de vechime

în muncã “în general”, indiferent de locul
de muncã, indiferent dacã a existat
ºomaj în aceastã perioadã sau conce-
diu de maternitate. “Aici, din aceastã
zonã, am primit foarte multe întrebãri
de la oameni care voiau sã ºtie dacã

trebuie sã aibã 15 ani vechime la acelaºi
loc de muncã sau dacã trebuie sã aibã
15 ani vechime pe studii superioare...
Nu. Tre-buie sã aibã în general 15 ani
vechime, indiferent unde au lucrat,
indiferent cã au avut perioadã de ºomaj
sau de maternitate”, a subliniat ea.

Ministrul Muncii a susþinut cã planul
a fost ca salariul minim pe economie sã
creascã de la 1 noiembrie, dar a existat
un protest din partea patronatelor ºi s-a
decis sã se facã testul IMM-urilor.

(continuare în pagina 2)

Efectivul salariaþilor din judeþul Prahova, la sfârºitul lunii august
2018, a fost de 183.135 persoane, în creºtere cu 4.512

persoane cât se înregistra în luna august 2017.
Câºtigul salarial mediu net, din judeþul nostru, a fost de 2.415 lei/

salariat, mai mare cu 244 lei faþã de luna august 2017, ne informeazã
Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova. Indicele câºtigului salarial
real faþã de aceeaºi perioadã a anului precedent a înregistrat o creºtere
de 5,9%.

Câºtiguri salariale peste media judeþului sau înregistrat în ramura
servicii ºi comerþ (2.524 lei/salariat), iar sub media judeþului în ramurile
agriculturã, silviculturã ºi pisciculturã (2.102 lei/salariat) respectiv în
industrie ºi construcþii (2.302 lei/salariat).

Judeþul Prahova ocupã locul 14 dupã câºtigul salarial mediu net:
Municipiul Bucureºti (3.417 lei), Cluj (3.038 lei), Timiº (2.891 lei), Ilfov
(2.812 lei), Sibiu (2.747 lei), Iaºi (2.620 lei), Braºov (2.575 lei), Olt (2.492
lei), Bacãu (2.490 lei), Galaþi (2.468 lei), Alba (2.456 lei), Mureº (2.436
lei) ºi Argeº (2.422 lei).

Vasilescu: Salariul minim pe economie
va fi majorat de la 1 decembrie

Câºtiguri salariale
peste media judeþului,
în servicii ºi în comerþ

Mihail Marinescu

12 persoane, angajate ale unui
centru de plasament unde sunt gãz-
duiþi copii cu handicap, au fost reþinute
de procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Ploieºti, fiind
acuzaþi cã loveau copiii ºi le furau din
mâncare ºi oficial sunt cercetaþi într-
un dosar de rele tratamente aplicate
minorului, furt ºi abuz în serviciu.

Suspecþii, toþi angajaþi ai Centrului
de Servicii Comunitare “Sf. Andrei”
din Ploieºti au fost luaþi la audieri în
urma unor percheziþii care au avut
loc în cursul sãptãmânii trecute la
complexul unde erau gãzduiþi copiii,
cei mai mulþi cu handicap grav. La
finalul percheziþiilor, 15 persoane au
fost aduse la audieri la sediul Poliþiei
Prahova, dar procurorul de caz a de-
cis ca doar 12 dintre acestea sã fie
reþinute pentru 24 de ore. Acestea
urmeazã sã fie aduse la Câmpina,
unde se aflã Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv al IJP Prahova.

Ancheta în acest caz a pornit la
începutul lunii iunie. Atunci soþul une-
ia dintre angajate a fãcut publice mai
multe conversaþii între soþia lui – cu
care se afla în divorþ - ºi o altã angajatã.
Potrivit acestuia, discuþiile dintre cele

douã femei erau dintre cele mai
ºocante, iar bãtaia pãrea sã fie un
mod de a-i educa pe copiii mai obraz-
nici aflaþi în plasament. “Când dai...nu
îi previi. Te uiþi, dai cât poþi ºi îi spui: sã
nu mai strig la tine de douã ori cã îþi
crãp capul. Nu stai sã îl priveºti pe
copil ºi apoi dai”, ”De mâine pleacã
ºeful. Poþi sã dai liniºtitã”, ”Dã-le sã
zacã. Sã te ºtie de fricã. Acum la
început. Ai vãzut cum ascultã ãia de
ea? Dã-le la baie pe furiº”, sunt doar
câteva din sfaturile primte de noua
angajatã a Centrului de plasament
de la prietena ei, mai veche în sistem.

Dupã ce aceste discuþii au fost
fãcute publie, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Prahova a fãcut o anchetã internã,
iar protagonistele discuþiei au demisio-
nat. Acestea au fost audiate ºi de
poliþiºti care au deschis în aceastã
cauzã un dosar penal pentru rele
tratamente aplicate minorului ºi furt.

Dintre cei 12 angajaþi duºi în faþa
instanþei cu propunere de arestare
preventivã, ºase au fost arestaþi.
Aceºtia sunt Lucian Dumitrescu, Ale-
xandru Dumitrescu, Alina Elena Spâ-
nu, Cristian Nicolae Bãdic, Liliana Ene

ºi Ecaterina Doru sunt cei ºase anga-
jaþi ai centrului de plasament din Plo-
ieºti, arestaþi preventiv sub acuzaþiile
de rele tratamente aplicate minorului.
Alþi opt angajaþi au fost plasaþi sub
control judiciar sau sunt cercetaþi în
stare de libertate.

La Centrul de Servicii Comunitare
“Sf. Andrei” din Ploieºti sunt îngrijiþi
55 de copii cu dizabilitãþi severe cu
vârste cuprinse între 2 ºi 18 ani. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Arestãri la un centru de plasament
ªase îngrijitori de la un centru unde sunt gãzduiþi copii

cu handicap sever, arestaþi pentru violenþe ºi furt

Suspiciuni de omor în cazul
morþii lui Constantin Toma,
fotomodelul lui Cãtãlin Botezatu?
Sora lui Constantin:
“Am gãsit urme de sânge”

63,72 milioane euro urmeazã sã fie alocate
pentru creºterea calitãþii învãþãmântului
profesional ºi tehnic românesc, prin
Programul Operaþional Capital Uman

Patru semne de
alarmã cã ai nivelul
trigliceridelor
foarte mare

Festivalul de
Teatru “Toma

Caragiu”,
ediþia a VIII-a
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(urmare din pagina 1)
“Noi am avut în plan ca sã o facem

din luna noiembrie. Am avut în
septembrie o întâlnire cu patronatele ºi
cu sindicatele. Sindicatele ne-au
reproºat faptul cã nu am fãcut salariul
minim diferenþiat, aºa cum scrie în
programul de guvernare ºi i-am asigurat
cã pânã la sfârºitul anului acest lucru se
va întâmpla. De asemenea, noi ieºisem
în dezbatere publicã cu un salariu minim
pe economie de 2.050 de lei. Iarãºi ni s-
a atras atenþia cã trebuie sã fie de
2.080 (de lei - n. r.) ca sã fie o creºtere de
100 lei pe net, cât este prevãzut în
programul de guvernare, ceea ce este
într-adevãr corect. ªi, cum noi suntem
foarte sensibili la discuþiile despre
programul de guvernare, am hotãrât sã
facem aceastã modificare. Vã spuneam
cã am avut în plan sã o facem în luna

noiembrie, însã am avut un protest din
partea patronatelor la care ne aºteptam,
dar, în acelaºi timp, am hotãrât cã este
mai bine sã facem ºi testul IMM-urilor.
Ce înseamnã asta? Cã pe site-ul
Ministerului IMM-urilor se pune un
chestionar la care trebuie sã rãspundã
firmele mici ºi mijlocii. Neavând acest
test pe salariul diferenþiat, am fost de
acord sã mergem o lunã mai târziu,
adicã sã aplicãm de la 1 decembrie
(creºterea salariului minim - n. r.). De la 1
ianuarie intrã Legea salarizãrii, iar de la
1 decembrie intrã salariul minim pe
economie”, a explicat Vasilescu.

Totodatã, aceasta a reiterat cã,
potrivit Legii salarizãrii în sectorul
bugetar, din 2019 salariile vor creºte
25% din diferenþa între ce este acum în
platã ºi grila din 2022 aferentã fiecãrei
familii ocupaþionale.

Consumul de pâine, în România, a
scãzut în ultimul deceniu, de la 92
kilograme pe locuitor într-un an la puþin
peste 82 kilograme în prezent, dar încã
se menþine peste media europeanã de
78 kg/locuitor/an, conform celui mai
recent studiu de piaþã privind produsele
de panificaþie, prezentat de preºedintele
Patronatului Român din Industria de
Morãrit, Panificaþie ºi Produse Fãinoase
- ROMPAN, Aurel Popescu.

“Acum 10 ani consumul era mai
mare cu 10 kilograme pe om anual,
ceea ce înseamnã cã s-a redus cu un
un kilogram pe om în fiecare an ºi a
ajuns la 82,2 kilograme. Este un con-
sum mai mare decât media europeanã
de 78 kg/om/an, dar nu suntem de-
parte ºi eu cred cã pe cap de locuitor
consumul în perioada urmãtoare nu o
sã mai scadã aºa de mult”, a susþinut
Aurel Popescu, prezent la târgul
INDAGRA 2018.

El considerã cã aceastã tendinþã
de scãdere a consumului de pâine din
ultimii ani este “ viabilã ºi corectã”, chiar
dacã România a pierdut primul loc la
nivel european în acest top al consu-
mului. “Este viabilã ºi corectã aceastã
tendinþã de scãdere a consumului de
pâine din ultimii ani, chiar dacã nouã
brutarilor nu ne convine. Eram pe locul I
în Europa, iar acum suntem pe II sau III.
Sigur, ne intereseazã mai mult factorul
calitativ decât cel cantitativ. E interesant
cã a început sã creascã cererea de pâine
din fãinã integralã ºi cea de produse
realizate în sistem tradiþional decât în
sistem industrial, deci lumea se îndreap-
tã cãtre o normalitate ºi o calitate bunã
a produselor”, a afirmat liderul ROMPAN.

Studiul de piaþã prezentat de Aurel
Popescu mai aratã cã biscuiþii ºi pastele
fãinoase au înregistrat pe consum o
creºtere de 12,5% în 2017, comparativ
cu 2016, cozonacii cu 9,3%, pastele fãi-
noase cu 3%, iar produsele de patiserie

cu 0,7%, însã aici nu a fost inclus ºi co-
merþul stradal. Pe de altã parte, con-
sumul fãinã a scãzut cu 2,3%, mãlaiul
cu 6,5%, iar consumul de pâine cu 2,2%.

“Fãina este normal sã scadã,
pentru cã se face mai puþinã pâine
acasã. Gospodinele nu mai au timp sã
facã ºi sarmale ºi pâine, ele cumpãrã
semipreparate fãcute în sistem
tradiþional ºi cred cã acesta este viitorul.
Biscuiþii însã au crescut, la fel ca ºi

covrigii, pentru cã oamenii mãnâncã pe
fugã, iau un covrig sau un biscuite în
metrou, pânã la serviciu, cam asta
mãnâncã la micul dejun, ceea ce nu
este bine sau sãnãtos, dar acesta este
motivul pentru care a crescut consumul
de biscuiþi ºi a scãzut cel de fãinã. Sigur
cã pe latura aceasta calitativã mai avem
de lucru ºi noi”, a adãugat Popescu.

Nu în ultimul rând, studiul de piaþã
aratã cã aproape 500.000 de tone de
pâine lipsesc din datele statistice ale
INS, adicã 23 de kg/om pâine nefisca-
lizatã ºi neînregistratã cu documente.
Potrivit sursei citate, producþia anualã
de pâine în România este 1,5 milioane
de tone.

“Studiul a scos la ivealã cã ne
desparte o cantitate de 500.000 de
tone de pâine de datele statistice, pâine
care nu e înregistratã cu documente,
deci avem încã o evaziune de 30% în
domeniul panificaþiei ceea ce este
foarte mult. Când s-a redus TVA la pâine,
în 2013, atunci a scãzut foarte mult
evaziunea, dar atunci am mai fãcut un
lucru foarte bun. Am determinat autoritã-
þile statului sã facem la MADR, în fiecare

lunã, o întâlnire în care noi sã le adu-
ceam informaþii despre ce se întâmplã
în piaþã ºi ei ne raportau luna urmãtoare
ceea ce au fãcut. Acum nu mai sunt
aceste întâlniri”, a subliniat preºedintele
ROMPAN.

Reprezentanþii Patronatului ROM-
PAN au semnat, la INDAGRA, un memo-
randum cu omologii din Ungaria, Slo-
vacia, Polonia ºi Cehia pentru a
determina factorii de decizie de la

Bruxelles sã ia mãsuri pentru protecþia
sectorului de morãrit ºi panificaþie.

“Am constatat cu durere cã ºi la ei
sunt aceleaºi probleme. Este vorba de
toate belelele pe care ni le fac marile
reþele de magazine în sensul în care au
o poziþie dominantã ºi ne fac sã vindem
în pierdere ºi nu ne putem permite sã
renunþãm la vânzarea în acest sistem
pentru cã este vorba de existenþa
noastrã. Am constatat cã ºi la ei ºi la noi
este problema cu forþa de munca, cu
respectarea standardelor de calitate ºi
am convenit sã avem o colaborare mai
bunã ºi sã determinãm factorii de decizie
de la Bruxelles sã lucreze pe sistemul
nostru”, spune Popescu. Potrivit acestu-
ia, piaþa de morãrit ºi panificaþie a cres-
cut la 3 miliarde de euro, fiind pe primul
loc în industria alimentarã, ceea ce
înseamnã cã “i-am bãtut pe cârnãþari”.

În piaþã sunt active 4.500 de firme,
iar ROMPAN, prima asociaþie constituitã
în România în 1990, cuprinde peste
300 de societãþi din toate domeniile
din industrie. Cota de piaþã este de 65%
pe morãrit, 40% la panificaþie, 70% la
paste fãinoase ºi 55% la biscuiþi.

În luna august
2018, în judeþul Praho-
va, sau eliberat 124 de
autorizaþii de construire
pentru clãdiri rezidenþiale
la fel ca în luna august
2017. Acestea deþin o
pondere de 3,1% din to-
talul autorizaþiilor pentru
clãdiri rezidenþiale din Ro-
mânia, ceea ce ne confe-
rã întrun clasament na-

þional din totalul autorizaþiilor pentru clãdiri rezidenþiale locul 12 dupã: Ilfov (381
autorizaþii de construire), Timiº (298 autorizaþii de construire), Suceava (241 autorizaþii
de construire), Iaºi (213 autorizaþii de construire), Cluj (177 autorizaþii de construire),
Constanþa (168 autorizaþii de construire), Argeº (154 autorizaþii de construire), Arad
(135 autorizaþii de construire), Maramureº (129 autorizaþii de construire), Gala�i
(128 autorizaþii de construire) ºi Dâmboviþa (127 autorizaþii de construire).

În luna august 2018, din totalul autorizaþiilor de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, 16,1% au fost eliberate în mediul urban ºi 83,9% în mediul rural.

Indicele producþiei industriale, în luna august 2018, faþã de luna
corespunzãtoare din anul precedent, calculat ca serie brutã, la nivelul judeþului
Prahova a fost de 98,6%, iar indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total,
la nivelul judeþului Prahova, a fost de 113,4%, ne informeazã Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova.

Exporturile de bunuri din judeþul Prahova, în luna iunie 2018, au însumat
201.439 mii euro.

Comparativ cu luna iunie
2017, exporturile au crescut cu
0,7%.

Þãrile partenere situate pe pri-
mele 6 locuri în derularea exportu-
rilor din luna iunie 2018 (reprezen-
tând 57,7% din total exporturi) au
fost:

1. Italia (16,2%); 2. Germania
(12,9%); 3. Egipt (9,8%); 4. Franþa
(6,5%); 5. Republica Moldova
(6,5%); 6. Regatul Unit (5,8%).

În luna iunie 2018 importurile de bunuri (CIF) din judeþul Prahova au însumat
317.400 mii euro. Comparativ cu luna iunie 2017, importurile au crescut cu 13,9%.

Þãrile partenere situate pe primele 6 locuri în derularea importurilor din luna
iunie 2018 (reprezentând 65,1% din total importuri) au fost:

1. Kazahstan (18%); 2. Germania (17,1%); 3. Federaþia Rusã (14,5%); 4. Italia
(7%); 5. Polonia (5,1%); 6. Regatul Unit (3,4%).

Deficitul comercial din luna iunie 2018 a fost de 115.961 mii euro, mai mare
cu 37.384 mii euro (+47,6%) decât în luna iunie 2017.

4,8 puncte procentuale faþã de cel
înregistrat în aceeaºi lunã a anului
2017, aminteºte aceeaºi sursã citatã.
Durata medie a ºederii turiºtilor în
luna august 2018, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 2,6 zile, mai mare
ca cea înregistratã în luna august
2017 când a fost de 2,3 zile.

Mihail Marinescu
Sursa foto: turistderomania.ro

Structurile de primire turisticã
deschise în judeþul Prahova, în luna
august 2018, au pus la dispoziþia
turiºtilor o capacitate de cazare de
12.420 locuripat, valoare mai micã
cu 0,3% comparativ cu luna august
din 2017. În numãrul total de structuri
de primire turisticã deschise în luna
august 2018 (319 unitãþi), pensiunile
turistice urbane au deþinut cea mai
mare pondere, respectiv 36,7%, urma-
te de hoteluri (25,4%), vile turistice
(13,8%), pensiuni agroturistice
(11,9%), etc. Numãrul turiºtilor sosiþi
în structurile de primire turisticã, în
luna august 2018, a fost de 65.152
persoane, din care 53.920 turiºti ro-
mâni (82,8%) ºi 11.232 turiºti strãini
(17,2%), precizeazã Direcþia Jude-
þeanã de Statisticã Prahova.

Numãrul înnoptãrilor în structu-
rile de primire turisticã a fost de
166.566 în luna august 2018, în creº-
tere cu 12,1% faþã de aceeaºi lunã a
anului 2017. Înnoptãrile turiºtilor ro-

mâni în structurile de primire turisticã
cu funcþiuni de cazare din judeþul
Prahova în luna august 2018, compa-
rativ cu luna corespunzãtoare a anului
precedent, au înregistrat o creºtere
cu 13,1% iar ale turiºtilor strãini cu
8,1%.

Indicele de utilizare netã a capaci-
tãþii de cazare turisticã în funcþiune,
în judeþul Prahova, în luna august
2018 a fost de 43,3%, mai mare cu

Vasilescu: Salariul minim pe economie
va fi majorat de la 1 decembrie

ROMPAN: Consumul de pâine
a scãzut la 82 de kilograme pe locuitor

Românii
se îndreaptã
cãtre produse
de calitate

Indicele valoric al cifrei de afaceri
din industria prahoveanã a însumat

113,4% în luna august 2018

Mihail Marinescu
Sursa foto: antena3.ro

124 de autorizaþii de construire
pentru clãdiri rezidenþiale eliberate

în august 2018, în Prahova

Mihail Marinescu; Sursa foto: business24.ro

În luna august, 11.232 turiºti strãini au vizitat Prahova
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Moartea lui Constantin Toma, un
tânãr de culoare, în vârstã de 24 de
ani, ridicã multe semne de întrebare
la o sãptãmânã dupã ce iubita lui l-a
gãsit fãrã suflare în casã. Oficial,
Constantin s-a spânzurat, iar gestul
lui extrem a fost pus de cãtre prieteni
pe seama unei depresii provocatã de
lipsa banilor, moratea fulgerãtoare a
tatãlui sãu ºi lipsa unui loc de muncã.
Familia sa, mama ºi surorile, ajunse
recent în þarã, acuzã însã poliþia cã
nu ºi-a fãcut treaba, iar ancheta a fost
de mântuialã. Mai mult, cele trei femei
exclud varianta sinuciderii. Constantin
era un tânãr care avea bani trimiºi
periodic din Zambia de cãtre sora ºi
mama sa care administreazã o

afacere profitabilã. Urma sã-ºi cum-
pere o maºinã de lux din Germania,
locuia într-o vilã situatã într-un cartier
exclusivist, iar afirmaþiile prietenilor
cum cã tânãrul ajunsese sã vândã
din casã lucruri pentru a se putea
întreþine nu s-au confirmat.

Constantin Toma Coco, fotomodel
de culoare care a lucrat pentru Cã-
tãlin Botezatu, a fost gãsit mort în
noaptea de 29 spre 30 octombrie în
vila sa dintr-un cartier de lux de lângã
Ploieºti. Poliþia a anunþat decesul

drept o sinucidere prin spânzurare,
dar familia bãrbatului susþine cã sunt
prea multe elemente care duc spre o
posibilã crimã: urme de sânge pe ca-
davru, rãni suspecte la cap, sânge pe
pereþi, uºi rupte ºi nicio urmã pe stâl-
pul din rigips de care, spun prietenii,
s-a spânzurat Coco.

Oficial, potrivit Biroului de presã
al Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Prahova, Constantin Toma (24 de ani)
a fost gãsit spânzurat luni, 29 oc-
tombrie, la ora 5 dimineaþa de cãtre
fata cu care avea o relaþie de ceva
timp. Constantin ºi iubita sa, Alexan-
dra, se pare cã au avut un conflict în
noaptea de duminicã spre luni.
Alexandra a plecat de acasã în jurul
orelor 5 dimineaþa, dar a revenit la
vila lui Constantin dupã o jumãtate
de orã. Atunci l-a gãsit spânzurat în
holul casei. Fata a sunat un prieten ºi
împreunã au reuºit sã taie frânghia
de care atârna corpul lui Constantin.
Au încercat sã-l resusciteze, dar când
au vãzut cã tânãrul nu dã niciun
semn de viaþã au sunat la 112. A-
ceasta este varianta oficialã.

Când echipajul de poliþie a ajuns
la faþa locului au gãsit o tânãrã, iubita
lui Costantin, care îi fãcea manevre
de resuscitare. Poliþia nu a gãsit ca-
davrul în ºtreang ºi a luat de bune
toate informaþiile pe care prietenii le-

au dat. Nu se ºtie deocamdatã de ce
urmele de sânge gãsite prin casã nu
au ridicat suspiciuni anchetatorilor.

Familia lui Coco are o cu totul
versiune faþã de prietenii care spun
cã tânãrul fotomodel s-a sinucis. Su-
rorile lui susþin cã sinuciderea trebuie
exclusã în aceastã cauzã. Afirmaþiile
familiei se bazeazã pe o serie de dovezi
pe care mama ºi surorile bãrbatului
le-au gãsit în vila în care a fost desco-
perit cadavrul tânãrului.

Rachael Toma, mama lui Coco ºi

surorile sale, Elena ºi Ana Maria, au
venit în România joi, 1 noiembrie.
Familia fotomodelului locuieºte în
Zambia unde administreazã o afa-
cere profitabilã. Elena, sora cea mare
a lui Coco, a fost cea care a primit

vestea morþii fratelui ei. A fost con-
tactatã telefonic de iubita bãrbatului
chiar în data de 29 octombrie. Pentru
cã mama lui Coco nu avea paºaport,
cele trei femei nu au putut ajunge în
România mai devreme de ziua de 1
noiembrie.

Când au intrat în vilã, femeile au
avut un ºoc. Au gãsit urme suspecte,
sânge în jurul întrerupãtoarelor ºi pete
de lichid maroniu pe pereþi, ca ºi
când cineva ar fi aruncat cu o canã
de cafea. Mai mult, uºile de interior
erau sparte, de parcã cineva le-ar fi
lovit cu piciorul. Totuºi, în casã era
curat. Nu erau cioburi pe jos, nu erau
urme de lemn rupt ºi niciun alt obiect
deranjat. Ceea ce le-a ridicat cele mai
multe semne de întrebare a fost
absenþa oricãror semne pe stâlpul de
care se spune cã a fost gãsit spânzurat
Coco.

“Stâlpul este din rigips ºi nu are
absolut nicio urmã pe el. Nicio zgâ-
rieturã. Mã întreb dacã acest stâlp din
rigips ar fi putut susþine corpul fratelui
meu care cântãrea 90 de kilo-grame.
Am studiat toate balustradele scãrii.
La fel, nicio urmã”, a declarat, pentru
”Adevãrul”, Elena, sora lui Coco.
Aceasta a precizat cã, atunci când
poliþia a ajuns la vilã, cadavrul tânã-
rului nu mai era în ºtreang. Fusese
coborât de prietena lui, ajutatã de un
alt bãrbat.

Într-o fotografie realizatã imediat
dupã ce cadavrul tânãrului a fost
descoperit, se poate vedea clar cã
tânãrul are urme de sânge pe piept,
iar la frunte, deasupra ochilor are o
ranã, o umflãturã suspectã.

Surorile lui Coco au început sã
facã o anchetã pe cont prorpiu ºi aºa
au aflat cã în seara care a precedat

decesul fratelui lor, în vila a avult loc o
petrecere cu mai mulþi invitaþi.

“Nu ºtim exact ce s-a întâmplat
acolo, dar noi nu am gãsit nimic
deranjat în casã. Era fãcut curat. Doar
acele pete pe pereþi. Nu ºtim cine a

fãcut curãþenie ºi de ce. Ne întrebãm
de ce Poliþia nu a închis casa, dupã
ce l-au gãsit pe fratele meu mort ºi a
lãsat pe oricine sã intre acolo. Balus-
trada nu are semne. Acolo e lemn.
Rigipsul, deloc. Eu nu am de unde sã
ºtiu...I-o fi dat cu ceva în cap, l-or fi
drogat. I-or fi dat otravã, l-au ºtran-
gulat. E foarte uºor sã faci chestia asta.
Poliþia trebuia sã fi sigilat casa”, a
declarat sora lui Coco.

Femeia a explicat cã fratele ei
urma sã primeascã de la familie o
importantã sumã de bani, câteva zeci
de mii de dolari, pentru a-ºi cumpãra
o maºinã din Germania, iar prietenii
lui erau la curent cu acest aspect.

”Nu mi-a plãcut de anturajul lui.
A venit în Zambia ºi era tot timpul su-
nat de aceºti prieteni care îl chemau
mereu în România. Eu i-am spus sã
se mute în Turcia ºi sã stea în casa
mea de acolo. Acum aceiaºi prieteni
spun cã fratele meu era în depresie,
cã era abandonat de familie, ceea ce
nu este adevãrat. Noi vorbeam în
fiecare zi cu el, casa unde locuia el

era pe numele meu. Am vorbit cu el
la telefon chiar cu o zi înainte sã se
întâmple ºi nu era supãrat, era chiar
vesel. Au spus cã rãmãsese fãrã bani

ºi cã începuse sã vândã lucruri din
casã. Nu este adevãrat. Am gãsit totul
la locul lui. Nu lipseºte nimic. Avem
tablouri din cupru care valoreazã unul
singur câteva mii de euro ºi sunt la
locul lor. La fel televizoarele ºi mobila”,
spune Elena.

Femeia precizeazã însã cã
singurul lucru care lipseºte din casã
sunt actele de prorpietate ale
imobilului, portofelul lui Coco ºi actele
lui de identitate, buletinul ºi certificatul
de naºtere. “Portofelul lui nu mai
existã ºi nici actele casei. Case este
pe numele meu ºi ºtiu unde erau
aceste acte. Nu ºtiu cine le-a luat ºi
de ce”, spune sora tânãrului.

Un alt aspect care le-a atras atenþia
surorilor lui Coco este prezenþa sus-
pectã a unui cuplu la morga din Plo-
ieºti. ”Mi-au spus cei de la morgã cã
au venit doi tineri, un bãrbat ºi o

femeie, care au cerut sã vadã corpul
fratelui meu. Noi eram în Zambia ºi
deja prietenii lui se grãbeau sã îl
îngroape. Cum sã-l îngropaþi? Cu ce
drept? Am vãzut chiar ºi pe facebook
cã scria cã au luat ºi raportul pe care
scria cã s-a spânzurat. Cu ce drept
au luat ei raportul? În ce calitate? O
fatã din gaºca lui scria pe facebook
cã a vãzut raportul pe care scria cã s-
a sinucis. Cum a luat ea raportul?
Cum a vãzut ea documentul? Cine a
fost la morgã? Cu ce calitate?”, spune
Elena Toma.

Mama ºi surorile tânãrului foto-
model sunt decise sã afle adevãrul,
motiv pentru care, luni, 5 noiembrie,
familia lui Constantin Toma a mers la
Poliþie pentru a vedea în ce stadiu se
aflã dosarul de moarte suspectã
deschis de anchetatori. Tot luni, un
echipaj al Inspectoratului Judeþean de
Poliþie Prahova s-a deplasat din nou
la vila unde a fost gãsit mort Coco
pentru a relua cercetãrile la faþa lo-
cului, asta dupã ce în casã cineva,
rãmas deocamdatã necunoscut, a
fãcut curãþenie.

Suspiciuni de omor în cazul morþii
lui Constantin Toma, fotomodelul

lui Cãtãlin Botezatu?
Sora lui Constantin: “Am gãsit urme de sânge”

 (D.F.)
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Compania Naþionalã Aeroporturi Bucureºti
(CNAB) a raportat, în primele nouã luni ale anului,
un trafic aerian de aproape 10,51 milioane de pa-
sageri, în creºtere cu 7,57% raportat la perioada
similarã a anului precedent, când s-au consemnat
9,77 milioane de pasageri, cei mai mulþi fiind
înregistraþi în luna august, respectiv 1,43 milioane,
potrivit statisticilor publicate pe site-ul CNAB.

ªi numãrul miºcãrilor de aeronave (aterizãri ºi
decolãri) a urcat în perioada ianuarie - septembrie
2018 pe cele douã aeroporturi internaþionale bu-
cureºtene - Henri Coandã (Otopeni) ºi Aurel Vlaicu
(Bãneasa) - ajungând la un total de 104.538, mai
mare cu 5,90% faþã de cel înregistrat în 2017, în
intervalul de timp similar.

În privinþa pasagerilor, vârful de trafic s-a înregis-
trat în luna august, când aeroporturile Capitalei au
înregistrat 1,43 milioane de pasageri, cu 7,87%
mai mulþi comparativ cu august 2017 (1,32
milioane de pasageri). Din punct de vedere al pro-
centajului, cea mai mare creºtere a numãrului de
pasageri s-a consemnat în luna aprilie, când în Bucu-
reºti au ajuns 1,14 milioane de pasageri, cu 9,05%
mai mulþi decât în aprilie 2017 (1,05 milioane).

Din totalul pasagerilor raportaþi de CNAB la
nouã luni, cei mai mulþi au fost înregistraþi pe
Aeroportul Internaþional Henri Coandã, respectiv
10,49 milioane (plus 7,55% faþã de perioada
similarã din 2017), iar restul, de 15.945, pe Aero-
portul Internaþional Aurel Vlaicu (plus 19,98%).

În ceea ce priveºte miºcãrile de aeronave,
93.231 s-au înregistrat pe Aeroportul Internaþional
Henri Coandã (plus 5,08%), în timp ce pe Aeroportul
Internaþional Aurel Vlaicu numãrul de aterizãri ºi
decolãri a crescut cu 13,21% faþã de ianuarie -
septembrie 2017, la 11.307.

Top 10 companii aeriene care au operat pe
Otopeni în primele trei trimestre ale anului în curs,
în funcþie de numãrul de pasageri, au fost: Wizz Air,
TAROM, Blue Air, Ryanair, Lufthansa, Turkish Airlines,

Austrian Airlines, KLM, Air France ºi British Airways.
Pe primul loc la capitolul destinaþii preferate

ale pasagerilor companiilor aeriene ce au operat
pe Otopeni în perioada de referinþã s-a situat Londra,
urmatã de Roma, Tel-Aviv, Paris, Milano, Istanbul,
Cluj-Napoca, Amsterdam, Bruxelles ºi Madrid.

Principalele tipuri de aeronave care au operat
pe Aeroportul Internaþional Henri Coandã (Otopeni)
în funcþie de tipul de miºcãri au fost: Boeing 738,
Airbus 320, Airbus 321, AT 45 ºi Boeing 737.

La începutul lunii iunie, purtãtorul de cuvânt al
Companiei Naþionale Aeroporturi Bucureºti (CNAB),
Valentin Iordache, afirma cã numãrul de pasageri
estimat a fi înregistrat de aeroporturile bucureºtene
la sfârºitul anului 2018 va depãºi 14 milioane.

“Anul acesta ne aºteptãm sã depãºim lejer 14
milioane de pasageri’’, a spus el, dupã evenimentul
de lansare a noilor rute Air Canada Rouge de la
Toronto ºi Montreal cãtre Bucureºti.

Potrivit acestuia, programul strategic de
dezvoltare a infrastructurii Aeroportului Internaþional
Henri Coandã se aflã “cumva în linie dreaptã”, ur-
mând sã aibã loc exproprierea terenurilor pentru
utilitate publicã. “Extinderea înseamnã de fapt acest
program strategic de dezvoltare a infrastructurii la
aeroport, care, deºi a fost de-a lungul timpului amâ-
nat din varii motive, acum se aflã cumva în linie
dreaptã, pentru cã ne apropiem de momentul în
care se va produce acea expropriere a terenurilor
pentru utilitate publicã, acestea urmând a fi

concesionate cãtre aeroport ºi pe aceastã zonã se
vor dezvolta noi terminale de pasageri, platforme,
cãi de rulare, astfel încât ºi capacitatea pistelor -
pentru cã nu vom construi o nouã pistã, vom
rãmâne cu acestea douã -, dar cãile de rulare vor
permite ca aceastã capacitate a pistelor sã creascã
substanþial. În consecinþã, ºi traficul va putea sã
creascã ºi noi sã avem posibilitatea de a-l acomoda
în bune condiþii”, a precizat, atunci, Iordache.

Ulterior, pe 26 octombrie, CNAB anunþa, într-
un comunicat, cã platforma nr. 1 a Aeroportului
Internaþional Henri Coandã va fi extinsã cu 15.000
de metri pãtraþi, respectiv cu patru noi poziþii de
parcare a aeronavelor cu literã de cod C, printr-un
contract în valoare de aproape 12,7 milioane de
lei (exclusiv TVA), semnat cu asocierea formatã din
Societatea de Construcþii Napoca ºi UTI Grup.
Lucrãrile urmeazã sã fie executate în 6 luni de la
data emiterii ordinului de începere.

Noile poziþii de parcare vor fi prevãzute cu
instalaþii de iluminat moderne, pentru asigurarea
operãrii în siguranþã, în condiþii de vizibilitate redusã
sau noaptea, precum ºi cu instalaþii de balizaj de
categoria III ICAO. Pentru acestea vor fi asigurate
reþele de utilitãþi, inclusiv alimentare ºi hidranþi de
incendiu, canalizare a apelor pluviale, precum ºi
drenarea apelor de infiltraþie, precizeazã sursa
citatã. “Noua investiþie va asigura capacitatea de
procesare necesarã pentru acomodarea traficului
aeroportuar în continuã creºtere, având ca rezultat
creºterea capacitãþii de operare a platformelor cu
10%”, a declarat directorul general al CNAB, Traian
Panait. Planurile de extindere ale aeroportului au
fost realizate în urmã cu mai mult de zece ani, însã
difi-cultatea operaþiunilor de expropriere ºi a
licitaþiilor aferente au întârziat masiv lucrãrile, care
ar fi trebuit sã fie finalizate în 2018. Aeroporturile
Henri Coandã ºi Bãneasa au avut anul trecut un
trafic de 12,84 milioane de pasageri, în creºtere
cu 16,8% faþã de anul precedent.

România se aflã în topul ruºinii
mondiale la obþinerea autorizaþiilor de
construcþie ºi la accesul la electricitate,
în condiþiile în care, ultimul raport al Bãn-
cii Mondiale care analizeazã uºurinþa
de a face afaceri, þara ocupã locurile
140 la primul capitol ºi 154 la cel de-al
doilea, din 190 de þãri, se aratã într-un
comunicat al INACO - Iniþiativa pentru
Competitivitate, remis luni AGERPRES.

“Semnalele acestui raport nu sunt
deloc încurajatoare. Ne aratã cã alte þãri
sunt mai prietenoase decât noi cu in-
vestiþiile private, cu antreprenoriatul, ºi
tot mai multe þãri trec în faþa noastrã.
Semnalul este cu atât mai grav cu cât
instituþiile publice au declarat cã inves-
tesc resurse ºi energie în programe publi-
ce antreprenoriale, dar rezultatele sunt
foarte departe de intenþii ºi declaraþii.
La ‘începerea unei afaceri’ condiþiile în
România s-au înãsprit, ceea ce ne
aruncã cu 47 de poziþii spre coada clasa-
mentului global anul acesta. Ceea ce
mã îngrijoreazã de ani buni este cã ne
aflam în topul ruºinii mondiale la obþi-
nerea autorizaþiilor de construcþie ºi la
accesul la electricitate, fãrã reacþii ferme
din partea autoritãþilor pentru a corecta
aceste anomalii nici mãcar în anul
2018. Ori aici lucrurile se pot îndrepta
rapid, doar voinþã politicã sã fie”, a
declarat Andreea Paul, preºedintele
think-tank-ului INACO.

Pe de altã parte, reprezentanþii

INACO subliniazã cã România a pãstrat
prima poziþiei în lume la uºurinþa de a
face comerþ exterior ºi se menþine pe
poziþia 17 la executarea contractelor.

“România ºi-a îmbunãtãþit perfor-
manþele faþã de celelalte state ale lumii
la înregistrarea proprietãþii cu doar o
poziþie, de pe locul 45 anul trecut ajunge
pe locul locul 44 anul acesta. La obþine-
rea autorizaþiilor de construcþii am urcat
4 poziþii în lume, de pe locul 150 pe
locul 146, dar continuãm sã fim la coada
clasamentului”, precizeazã Anca
Tamaº, membrã INACO.

România a retrogradat faþã de ce-
lelalte state ale lumii la urmãtoarele cri-
terii: începerea unei afaceri (s-au pierdut
47 de poziþii, de pe locul 64 pe locul
111 în prezent), obþinerea creditelor (s-
au pierdut 2 poziþii, de pe locul 20 pe
locul 22), protejarea investitorilor minori
(s-au pierdut 7 poziþii, de pe locul 57 pe
locul 64), soluþionarea insolvenþei (s-a
pierdut o poziþie, de pe locul 51 pe locul
52), accesul la electricitate (s-au pierdut
7 poziþii, de pe locul 147 pe locul 154)
ºi plata taxelor (s-au pierdut 7 poziþii, de
pe locul 42 pe locul 49. Primele 3 eco-
nomii ale lumii ºi-au menþinut poziþiile:
Noua Zeelandã (1), Singapore (2) ºi Da-
nemarca (3) în lume. Belgia a urcat 7 lo-
curi, iar Lituania 2 locuri, în timp ce Le-
tonia s-a menþinut pe locul 19 în clasa-
mentul mondial.

Numãrul firmelor radiate a scãzut, în primele nouã luni
din 2018, cu 1,55%, comparativ cu perioada similarã din
2017, ajungând la 58.669, conform statisticilor Oficiului
Naþional al Registrului Comerþului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul
Bucureºti - 9.320 firme (cu 6,07% mai puþine faþã de primele
nouã luni din 2017) ºi în judeþele Cluj - 2.462 (minus 8,10%),
Timiº - 2.365 (plus 5,53%) ºi Iaºi - 2.335 (minus 11,15%). La
polul opus, cele mai puþine radieri au fost înregistrate în
judeþele Covasna - 415 (cu 16,83% mai puþine faþã de
perioada similarã din 2017), Ialomiþa - 417 (plus 1,71%) ºi

Valoarea tranzacþiilor cu acþiuni pe
segmentul principal al pieþei de capital
a crescut cu aproape 60% în aceastã
sãptãmânã, pânã la 358,407 milioane
de lei, cele mai lichide titluri fiind cele
ale Bãncii Trasilvania, Transgaz ºi Transe-
lectrica, conform datelor statistice publi-
cate pe site-ul Bursei de Valori Bucureºti
(BVB).

Marþi, 30 octombrie, rulajul pe
bursã a depãºit 108,4 milioane de lei
(23,2 milioane de euro) pe fondul unei
tranzacþii cu acþiuni Transgaz în valoare
de 88 milioane de lei realizatã în Piaþa
Deal, iar miercuri, 31 octombrie, au fost
realizate tranzacþii cu acþiuni Banca
Transilvania în valoare de 49,7 milioane
de lei, pe un rulaj total de 82 milioane
de lei (17,58 milioane de euro). ªi pe 1
noiembrie, Bursa de la Bucureºti a con-
semnat un rulaj mai mare, respectiv de
89,69 milioane de lei (19,23 milioane
de euro), în urma unei tranzacþii cu ac-

þiuni Transelectrica în valoare de 71,82
milioane de lei realizatã tot în Piaþa Deal.

În perioada 29 octombrie - 2 noiem-
brie 2018, s-au realizat pe piaþa regle-
mentatã 6.631 tranzacþii, cu 132,4 mili-
oane acþiuni, iar capitalizarea compa-
niilor listate s-a majorat la 167,85
miliarde de lei.

Banca Transilvania conduce în
topul celor mai tranzacþionate companii,
cu 106,2 milioane de lei, urmatã de
acþiunile Transgaz, cu 104,03 milioane
de lei ºi de Transelectrica, cu 72,54 mili-
oane de lei. Locurile 4 ºi 5 au fost ocu-
pate de OMV Petrom, cu 22,23 milioane
de lei, ºi Sphera Franchise Group, cu
16,66 milioane de lei.

Potrivit statisticii BVB, titlurile
Companiei Energopetrol au înregistrat
cea mai mare apreciere pe piaþa princi-
palã, respectiv 38,46%, secondate de
acþiunile Cemacon ºi Turism, Hoteluri ºi
Restaurante Marea Neagrã, care au

crescut cu 11,54% ºi, respectiv, cu
8,02%. În schimb, acþiunile Comelf s-au
depreciat cel mai mult în aceastã sãp-
tãmânã, cu 7,50%, locurile doi ºi trei
fiind ocupate de Farmaceutica Re-me-
dia (-5,41%) ºi Oltchim (-5,08%).

În ceea ce priveºte sistemul alter-
nativ de tranzacþionare, în perioada ana-
lizatã s-a înregistrat un rulaj de numai
1,082 milioane de lei, faþã de 25,8
milioane de lei în sãptãmâna preceden-
tã. Numãrul total al schimburilor a fost
de 370, în cadrul cãrora s-au tranzac-
þionat 333.329 acþiuni, dar capitaliza-
rea companiilor de pe ATS a crescut la
6,78 miliarde de lei.

Cele mai lichide titluri pe ATS au fost
cele ale societãþii Remarul 16 Februarie
Cluj Napoca, cu 406.710 de lei, urmate
de cele ale Deutsche Telekom, cu
199.660 de lei, ºi de cele ale Bayer, cu
140.039,40 lei.

În 2018, pe toate pieþele adminis-
trate de BVB au fost realizate 536.176
tranzacþii, cu 6,8 miliarde de acþiuni, în
valoare totalã de 11,34 miliarde de lei
ºi o medie zilnicã de 53,770 milioane
de lei.

Trafic aerian de aproape 10,51 milioane de pasageri
pe aeroporturile bucureºtene la 9 luni, în creºtere cu 7,57%

Paul (INACO): “România
se aflã în topul ruºinii
mondiale la obþinerea

autorizaþiilor de construcþie
ºi la accesul la electricitate”

Cãlãraºi - 471 (minus 23,41%). Creºterea cea mai semnificativã
a numãrului de radieri s-a înregistrat în judeþele Dâmboviþa,
de 38,46%, Giurgiu, de 31,99%, ºi Vrancea, de 24,76%.

Pe domenii de activitate, numãrul cel mai mare de radieri
a fost înregistrat în comerþul cu ridicata ºi cu amãnuntul,
repararea autovehiculelor ºi motocicletelor - 16.137 (plus
6,07% raportat la primele nouã luni ale anului trecut),
agriculturã, silviculturã ºi pescuit - 6.968 (plus 33,18%) ºi
construcþii - 4.879 (plus 6,09%). În luna septembrie au fost
radiate 4.768 firme, cele mai multe în Bucureºti - 825 ºi
judeþele Constanþa - 218 ºi Cluj 196.

ONRC: 58.669 de firme au fost radiate în primele
nouã luni din 2018, numãr în scãdere cu 1,55%

BVB: Valoarea tranzacþiilor cu acþiuni
creºte cu 60% în aceastã sãptãmânã

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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învãþãmânt

Rovana Plumb, ministrul Fondu-
rilor Europene ºi ministru interimar
al Educaþiei Naþionale, a participat joi,
1 noiembrie, la „EduPro Summit #1
- Educate for future”, conferinþã orga-
nizatã de Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Româno-Germanã ºi Ambasada
Republicii Federale Germania la Bu-
cureºti, în parteneriat cu Ministerul
Educaþiei Naþionale.

La eveniment au fost prezenþi ºi
Excelenþa Sa Cord Meier-Klodt, am-
basadorul Republicii Federale Germa-
nia în România, ºi Sebastian Metz,
director general ºi membru în Con-
siliul Director AHK România. Eveni-
mentul a avut ca scop promovarea
învãþãmântului profesional dual pe
model german, ca alternativã la
învãþãmântul clasic, se precizeazã pe
site-ul www.edu.ro.

Aceeaºi sursã scrie cã, în dis-
cursul sãu, Rovana Plumb a arãtat
cã Executivul României sprijinã învã-
þãmântul dual profesional din pers-
pectiva finanþãrii prin proiecte din fon-
duri europene ºi a prezentat mãsurile
de finanþare care vizeazã îmbunãtã-
þirea acestui tip de învãþãmânt.

În acest scop, în ultimele douã

sãptãmâni au fost semnate douã
contracte de finanþare, în valoare
totalã de 114 milioane euro. Ambele
proiecte sunt finanþate din Programul
Operaþionale Capital Uman.

Astfel, prin programul Bursa
Profesionalã, 80.132 de elevi din
clasele IX-XI din învãþãmântul
profesional, inclusiv învãþãmântul
dual, vor fi stimulaþi sã-ºi continue
studiile cu burse acordate din fonduri

europene. 20% dintre elevii care vor
primi burse provin din mediul rural.
Bursa, în valoare de 200 lei, se
plãteºte tuturor elevilor, indiferent de
veniturile pãrinþilor, dar în anumite
condiþii de frecvenþã la cursuri. Suma
alocatã programului este de 83
milioane euro. Mai multe informaþii
sunt disponibile aici: http://bit.ly/
2NAIccB.

Programul „Bani de liceu”, cu o

valoare de 31 milioane euro, va per-
mite susþinerea ºi continuarea acestui
program ºi va acoperi cheltuielile
realizate/estimate de statul român
pentru acest tip de sprijin. Astfel, în-
cepând cu acest an ºcolar, fiecare
beneficiar al programului „Bani de
liceu” va primi 250 lei/lunã, faþã de
180 lei/lunã (cuantumul anterior), pe
întreaga durata a cursurilor.

Tot prin Programul Operaþional
Capital Uman vor fi alocate fonduri de
63,72 milioane euro pentru creºterea
calitãþii învãþãmântului profesional ºi
tehnic românesc. Concret, vor fi finan-
þate activitãþi de creºtere a calitãþii ºi
de adaptare a ofertei educaþionale la
cererea de calificãri ºi competenþe de
pe piaþa muncii. În acest scop, vor fi
organizate stagii de formare pentru
profesorii din învãþãmântul profesional
ºi pentru întreg personalul implicat în
instruirea elevilor. De asemenea,
partenerii economici vor fi stimulaþi
financiar, prin subvenþii, sã se implice
în formarea profesionalã iniþialã. Vor fi
puse la punct mecanisme de monitori-
zare a inserþiei profesionale a absol-
venþilor de învãþãmânt profesional ºi
tehnic.

În contextul implementãrii
obiecti-velor Strategiei Europa 2020,
dezvolta-rea unui sistem de educaþie
ºi formare profesionalã atractiv,
competitiv ºi relevant pentru cerinþele
pieþei muncii a reprezentat, în ultimii
ani, o prioritate pentru Ministerul
Educaþiei Naþionale.

Creºterea în fiecare an a nu-
mãrului de elevi ºcolarizaþi prin învãþã-
mântul profesional, de la 11.368 elevi
în anul ºcolar 2012-2013, la 84.958
de elevi în anul ºcolar 2018-2019,
demonstreazã interesul tot mai mare
al elevilor ºi al operatorilor economici
pentru acest traseu de educaþie ºi
formare profesionalã.

ªi învãþãmântul dual a înregistrat
o dezvoltare importantã. Pentru anul
ºcolar 2018-2019, acest tip de for-
mare este organizat în 128 de ºcoli
(dublu faþã de anul trecut), cu un to-
tal de 4.244 elevi, pentru care au fost
încheiate contracte de parteneriat cu
297 de operatori economici.

63,72 milioane euro urmeazã sã fie alocate pentru
creºterea calitãþii învãþãmântului profesional ºi tehnic

românesc, prin Programul Operaþional Capital Uman

Mihail Marinescu
Sursa foto:

tribunainvatamantului.ro

În anul ºcolar 2017-2018, un numãr de
1.525 elevi au beneficiat de consiliere indi-
vidualã ºi 13.944 de elevi de consiliere de grup
de la consilierii ºcolari din cadrul Centrului Ju-
deþean de Asistenþã Pedagogicã Prahova (CJAP).
ªedinþele de consiliere s-au susþinut pe temele:
Autocunoaºtere/dezvoltare personalã, Manage-
mentul învãþãrii, Comunicare ºi abilitãþi sociale,
Calitatea stilului de viaþã, Prevenire absenteism

ºi abandon ºcolar, Prevenire ºi diminuare factori
care pot determina comportamente de risc:
prevenire comportamente agresive/violenþã în
mediul ºcoala, prevenire consum de substanþe
nocive, prevenire trafic persoane, prevenire
discriminare, management comportamente de
risc, se precizeazã în Raportul de bilanþ al
învãþãmântului prahovean valabil pentru anul
ºcolar 2017-2018.

Tot în anul ºcolar precedent, 400 de elevi,
dintr-un total de 1.869 depistzaþi, au beneficiat
de logopedie logopedie: Corectarea tulburãrilor
de limbaj simple, Corectarea tulburãrilor de
limbaj complexe, Corectarea tulburãrilor de
limbaj pe fondul unor deficienþe senzoriale
(hipoacuzii), Corectarea tulburãrilor de limbaj
pe fondul unor dificultãþi asociate ( deficit
atenþional sever, parapareze, tetrapareze, etc.),

Corectarea tulburãrilor de limbaj pe fond de
debilitate mintalã.

Din analiza activitãþilor de educaþieDin analiza activitãþilor de educaþieDin analiza activitãþilor de educaþieDin analiza activitãþilor de educaþieDin analiza activitãþilor de educaþie
specialã se desprind urmãtoarele:specialã se desprind urmãtoarele:specialã se desprind urmãtoarele:specialã se desprind urmãtoarele:specialã se desprind urmãtoarele:

Puncte tariPuncte tariPuncte tariPuncte tariPuncte tari: asigurarea unor servicii
educaþionale de calitate persoanelor cu cerinþe
educative speciale, creºterea ofertei de servicii
de intervenþie timpurie în comunitatea educativã
extinsã, operaþionalizarea unei diversitãþi de
planuri-cadru ºi programe ºcolare, asigurarea
unui material didactic adaptat nivelului
psihoindividual al copiilor / elevilor, elaborarea
ºi implementarea planurilor de intervenþie
individualizatã / personalizatã, implicarea
cadrelor didactice din ºcolile integratoare în
elaborarea planificãrilor adaptate nivelului real
de dezvoltare al elevilor integraþi, asigurarea
unor forme de învãþãmânt diferite (de zi, cu
frecvenþã redusã, simultan, la patul sanatorial,
la domiciliu, „A doua ºansa” în penitenciare,
participarea ºi implicarea cadrelor didactice în
realizarea unor acþiuni funcþionale, utile, schimb
de bune practici, realizarea evaluãrii prin mul-
tiple forme - prin stabilirea corectã a unor
indicatori de performanþã si funcþionali);

Puncte slabe:Puncte slabe:Puncte slabe:Puncte slabe:Puncte slabe: insuficientã preocupare
pentru individualizarea sarcinilor ºi activizarea
elevilor cu dificultãþi în învãþare, inconsecvenþã
în valorificarea aspectului funcþional al evaluãrii
didactice, cazuri izolate de abateri de la
deontologia profesionalã, dificultãþi de adaptare
ºcolara în cazul unor copii/elevi cu forme grave
ale diferitelor tipuri de deficienþe, frecvenþa
diminuata a copiilor/elevilor cu domiciliul in
localitãþi îndepãrtate de ºcolile speciale, eºec
ºcolar în cazul unor elevi integraþi individual în
ºcolile integratoare.

Camera Deputaþilor a adoptat, recent, pro-
iectul de lege care interzice comportamentele
care constau în violenþa psihologicã (bullying)
în unitãþile de învãþãmânt ºi în toate spaþiile
destinate educaþiei ºi formãrii profesionale.

Conform proiectului normativ de modificare
a Legii Educaþiei Naþionale, „În unitãþile de
învãþãmânt ºi în toate spaþiile destinate educaþiei
ºi formãrii profesionale sunt interzise compor-
tamentele care constau în violenþã psihologicã
– bullying”.

În cadrul programelor de formare continuã
a personalului didactic se vor introduce sesiuni
de informare/teme/ cursuri de perfecþionare
asupra problemelor legate de violenþa psiho-
logicã - bullying, în vederea dobândirii de compe-
tente în identificarea acestora ºi a capacitãþii

În anul ºcolar precedent, 1.525 de
elevi au beneficiat de consiliere

individualã din partea CJAP Prahova

Mihail Marinescu
Sursa foto: mediprice.ro

de aplicare a unor strategii educaþionale potrivite.
Legea defineºte bullying-ul astfel: „Violenta

psihologicã - bullying este acþiunea sau seria
de acþiuni fizice, verbale, relaþionale ºi/sau
cibernetice, într-un context social dificil de evitat,
sãvârºite cu intenþie, în mod constant ºi repetat,
care implicã un dezechilibru de putere, au drept
consecinþã atingerea demnitãþii ori crearea unei
atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva
unei persoane sau grup de persoane ºi vizeazã
aspecte de discriminare ºi excludere socialã,
care pot fi legate de apartenenþa la o anumitã
rasa, naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã
sau la o categorie defavorizatã ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexualã, caracteristicile
persoane, acþiune sau serie de acþiuni,
comportamente ce se desfãºoarã în unitãþile
de învãþãmânt ºi în toate spaþiile destinate edu-
caþiei ºi formãrii profesionale”, potrivit actului
normativ adoptat de deputaþi.

Mihail Marinescu
Sursã: portalinvatamant.ro

Fãrã violenþa
psihologicã în ºcoli!

În cea de-a doua zi a lunii noiembrie, la sediul
instituþiilor Casei Corpului Didactic Prahova ºi
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova au avut
loc alegeri pentru Biroul Executiv al Consiliului
Judeþean al Elevilor Prahova (CJEP). Astfel, în urma

voturilor, în funcþia de preºedinte al CJEP a fost
aleasã eleva Sonia Maer, iar pentru cele douã funcþii
de vicepreºedinþi au fost votaþi elevii Valentina
Alexandru ºi Andrei Busuioc.

De asemenea, din echipa de  cconducere mai
fac parte: ªtefania Panaete – avocatul elevului;
Roberto Alexandru – director al departamentului
Sportiv; Adela Tudose – director al departamentului
de Culturã, Educaþie ºi programe ºcolare.

Evenimentul s-a bucurat ºi de prezenþa
inspectorului ºcolar general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova – profesor Nicolae Angelescu,
a profesoarei Cristina Petre – inspector ºcolar pen-
tru activitatea permanentã ºi activitãþi extraºcolare
din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova
ºi a profesoarei Mãdãlina Monica Tuinete – consilier
la Consiliul Judeþean al Elevilor Prahova.

Elevii prahoveni ºi-au ales noii
reprezentanþi în Consiliul Judeþean

Mihail Marinescu
Sursã foto: facebook.com/

consiliulelevilorprahova
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Festivalul de Teatru Toma Caragiu, ediþia a VIII-a
Vineri, 9 Noiembrie, ora 17:00 - Sala Teatrului de

Animaþie– „– „– „– „– „The FThe FThe FThe FThe Forororororesesesesest of My Tt of My Tt of My Tt of My Tt of My Trrrrree”,ee”,ee”,ee”,ee”, de Sasho Dimoski.
Regia: Aleksandar Ivanovski. Cu: Vasil Zafirchev, Sashko
Kostov.

Vineri, 9 Noiembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu  - „Shylock- „Shylock- „Shylock- „Shylock- „Shylock”, de Gareth Armstrong. Regia:
Horaþiu Mãlãele. Video: Dilmana Yordanova. Light de-
sign: Sorin Vintilã. Cu: Horaþiu Mãlãele (Shylock), George
Mihãiþã (Tubal), Mirela Zeta (Portia), Bogdan Mãlãele (An-
tonio), Anghel Damian (Bassanio), Lucian Ionescu
(Lorenzo), Ruxandra Grecu (Jessica), Vlad Bîrzanu
(Gondolierul). Mãºti: Stelian Dobra, Cãtãlin Cajvan, Marius
Oprea, Mario Rusescu, Valeriu Alecsandru, Alexandru
Bârsan, Gabriel Cristea, Alexandru Mardare.

Vineri, 9 Noiembrie, ora 20:00 - Showroom BMW -
„Dumnezeul de a doua zi”„Dumnezeul de a doua zi”„Dumnezeul de a doua zi”„Dumnezeul de a doua zi”„Dumnezeul de a doua zi”, de Mimi Brãnescu.
Regia: Claudiu Goga. Cu Vlad Zamfirescu, Mirela Opriºor.

Vineri, 9 Noiembrie, ora 21:00 - Berãria Curtea
Berarilor  - „Zar„Zar„Zar„Zar„Zaraza”aza”aza”aza”aza” - concert Aurelian Temiºan.  Aurelian
Temiºan (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 -
„„„„„Aigua”Aigua”Aigua”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  - „F„F„F„F„Fatatatatata din Cura din Cura din Cura din Cura din Curcubeu”cubeu”cubeu”cubeu”cubeu”, de Lia Bugnar.

Regia: Lia Bugnar. Cu: Ilona
Brezoianu.

Sâmbãtã, 10 Noiembrie,
ora 18:30 - Sala Casei de
Culturã a Sindicatelor –
„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”, scenariul original: Daniel Chirilã. Regia:
Rãzvan Mazilu.

Sâmbãtã, 10 Noiembrie, ora 20:30 - Sala Teatrului
Toma Caragiu  – „Gar„Gar„Gar„Gar„Gardenia”denia”denia”denia”denia”, de Elzbieta Chowaniec.
Regia: Zoltan Balazs. Cu: Antoaneta Zaharia (Femeia I),
Paula Niculiþã (Femeia ÎI), Simona Popescu (Femeia III),
Mãdãlina Ciotea (Femeia IV).

Sâmbãtã, 10 Noiembrie, ora 21:30 - Berãria Curtea
Berarilor - 9 piese de teatru remixate - Concert9 piese de teatru remixate - Concert9 piese de teatru remixate - Concert9 piese de teatru remixate - Concert9 piese de teatru remixate - Concert
Alex ªtefãnescu.Alex ªtefãnescu.Alex ªtefãnescu.Alex ªtefãnescu.Alex ªtefãnescu.

Duminicã, 11 Noiembrie, ora 18:00 - Sala Teatrului
de Animaþie – „P– „P– „P– „P– „Pescãrescãrescãrescãrescãruºul”,uºul”,uºul”,uºul”,uºul”, de A.P.Cehov. Regia:
Andrei ªerban. Regizor secund: Sânziana Stoican.
Asistenþi regie: Cosmin Purice, Florin Liþã. Cu: Ionuþ Viºan
(Medvedenko), Mãdãlina Anea (Masa), Constantin
Cojocaru (Sorin), Florina Gleznea (Polina), Vitalie Bichir
(Dorn), Alina Rotaru (Nina), Anghel Damian (Treplev),
Gelu Niþu (Samraev), Mihaela Trofimov (Arkadina), Ri-
chard Bovnoczki (Trigorin).

Duminicã, 11 Noiembrie, ora 20:30 - sala Teatrului
Toma Caragiu – „S„S„S„S„Stttttage Dogs”age Dogs”age Dogs”age Dogs”age Dogs”, de Florin Piersic Jr. -
Inspirat de A Life în the Theatre de David Mamet. Regia:
Florin Piersic Jr.. cu: Marcel Iureº, Florin Piersic Jr.

Stilul franþuzesc în care bunica –
mademoiselle Jora - gãtise sufrageria,
readusese din amintiri interioarele
conacului de la Tescani, unde Alice ºi
Titel – celebrul aviator de mai târziu,
supranumit Bâzu – se  alergau dintr-o
încãpere în alta, însoþiþi de câinele curþii,
un ciobãnesc german adus din Viena, în
dar pentru familie, de ziua domnului Cos-
tache Rosetti – adeptul ºi traducãtorul
scrierilor fiolozofului Vasile Conta. Trecutã
de 40 de ani, Alice plãcea venerabilei Alice
Jora pentru ambiþia cu care, în acel
noiembrie „rusesc” trecuse graniþa într-
un travesti izbutit. Acum era liberã,
ramurã singurã în vânturile istoriei, din
faimosul arbore cantacuzin.

- L-au arestat pe Mareºal, dragii mei!,
spuse doamna Jora, lãsându-se pe scau-
nul tras anume, de valet. – Stalin a pus
picioarele lui ca niºte tancuri, pe Româ-
nia...! Gata ºi cu biata noastrã þarã!... Am
pierdut tot, tot – toate agoniselile
Nababului...!

Prin fereastra clãdirii adierile amiezii
umflau perdelele languroase, cu rãbuf-
nirile unei muzici îndepãrtate, venind
dinspre Tour Eiffel, unde, oricui îi ajungea
în auz, îºi dãdea seama cã lumea, scãpatã
de rãzboi, petrecea Ziua Naþionalã a
Franþei. Înconjuratã de frasini ºi mes-
teceni, casa pãrea ascunsã într-un colþ
de codru – pãdure aidoma celei de la Tes-
cani ºi – o comparaþie care îi sfâºie dure-
ros inima – de la Floreºti, paradisul copilã-
riei ºi al adolescenþei sale, al boieroaicei
beºtelitã de ofiþerii ºi trupeþii care
nãvãliserã în perimetrul cu Micul Trianon
parcã scos dintr-o cutie fermecatã: din
marmurã imperialã, albul faþadelor ºi al
coloanelor se reflecta orbitor în apele
lacului, legãnând bãrcile de agrement,
de câteva ori pentru miraculoase plimbãri
alãturi de junele rege Mihai I-iul...

- Dar maiorul dumitale pe unde
întârzie, Alicet?, adãugaã madam Jora,
privind cum se învolburã dantelãria în fe-
restre. – De Gaulle ºi-a regãsit patria, ãsta
bãrbat de stat, care s-a luat la trântã cu
monºerii american ºi englez... Chiar ursul
de la Kremlin l-a apreciat, n-aþi citit ziarele...
L’Humanite l-a ridicat în slãvi...!

- ...Ca pe Groza, Scânteia... N-am avut
noroc de un De Gaulle...!

Ora obiºnuitã a mesei cam trecuse.
Plouase peste noapte, arboretul filtra
aerul adus din înãlþimile Parisului  cuprins
de frenezia libertãþii ce pãruse tuturor cã
nu va mai reveni vreodatã.

- Bonjour!, auzirã doamnele din uºile
în canaturi, pe care cu mâinile lui înmã-
nuºate (aºa se purta un ofiþer român,
atunci), maiorul Ion Lupoaia, zãrind – în
semilumina antreului, silueta bãrbãtoasã
a fostului comandant de jandarmi. – Vive
la France!, fluturã el o eºarfã tricolorã, pe
care apoi o înfãºoarã în jurul grumazului
fin, brãzdat de riduri mãrunte, al doamnei
Jora.

- Ei, pe unde mi-ai fost, Jane?
Vechea doamnã Jora-Rosetti se par-

fumeazã din belºug, iar aroma tutunului
– de provenineþã englezeascã, „Original
Kent” – se combinã de minune, înnobi-
lând chipul cu trãsãturi rasate ºi pieptãnã-
tura ninsã de-a-binelea. Rãposatul Cos-
tache o dansase în tinereþea lor, cu pasiu-
nea junelui absolvent „într-ale gândito-
rului Kant”, vorbindu-i despre Straussii
pe care-i cunoscuse, ascultase în delirul
lor violonistic de trei-a-patra ºi de nebu-
neºtile polci ºi marºuri, el însuºi visându-
se un conte Radetzky. Ion pãrea sã îi
semene acestuia, azi o pioasã aducere-
aminte; verva ºi inteligenþa rãposatului
se prelungea prin el.

- Am cântat Marsilieza, maman! Ca
pe vremuri, la noi, Trãiascã regele!... Pari-
sul e plin de steaguri, de soare ºi de
oameni fericiþi, pe când la noi...

Uniforma de militar îi fulgerã Alicei
memoria. În ascunziºurile nervoase, de
sub fruntea  înaltã ºi seninã rãmãseserã,
printre imaginile palatelor de la Jilavele,
Floreºti ºi Buºteni, ale vilelor din Iaºi în
care locuiserã regele Ferdinand ºi regina
Maria, întâmplãri îndurate în Bucureºtiul
tinereþei sale, bombardat nebuneºte de

nemþi, înainte de intrarea ruºilor aici.
Stârnitã de revãrsarea vie care umpluse
trotuarele de la Splaiul Unirii la imobilul
Ministerului Afacerilor Strãine, Alice –
oarecum chiriaºã în cãsuþa din strada
Jianu – ieºi sã vadã „Turnul Babel” de ca-
re vuia Capitala. Urcând spre Atheneu,
se opri consternatã sã priveascã convoiul
de ofiþeri germani, mulþi cu geamantane
ºi valize din piele, în mâini, izbind asfaltul
cu cizmele lustruite oglindã, conduºi de
militari sovietici ºi români, undeva,
arestaþi, prizonieri. Figurile multora –
odinioarã rubiconde, arogante – în
uniformele impecabile, erau deprimate;
plecaserã într-o procesiunea funerarã...
„Alis, tu la mine placi, casa la Frankfurt,
tu – nefastã la mine vreau...!”, revine spu-
sa adjunctului ºefului Comendurii ger-
mane, cu sediul în Calea Victoriei, vizavi
de Academie, feldmareºalul Kurt Ham-
mler, la ultima recepþie pe care acesta o
ordonase în foaierul clãdirii. În anturajul
lui von Killinger, Hammler îºi însoþise
superiorul, ieºind – pe 22 august seara
– pe terasa cu atice, deasupra  cãreia
încã flutura drapelul cu zvasticã. Sfârºitul
zilei – cu presimþiri mai grele ca plumbul
– rãtãcise amãrãciuni apãsãtoare în
conºtiinþa omului de încredere al Fuhre-
rului, în România. I se anunþase mane-
vrele miniºtrilor autohtoni cu demnitari
ai Occidentului aflaþi la ambasadele  din
Ankara ºi din Cairo, iar prin cabinetele
guvernului ºi ale regelui, apeluri adesea
ultimative pentru ieºirea þãrii din rãzboi.
Astãzi, aci, scaun lângã scaun cu bunicã-
sa Alice, doamna Jora, peste masã, cu
mama ei, prinþesa Cantacuzino-Enescu,
Alice ºi-l amintea pe Kurt, ca  pe un strãin,
cine ºtia, poate ca pe o umbrã – a unuia
ce, cãlcat de roata istoriei, va fi pierit de
mult... ªi nu cumva va fi fost ºi el printre
aceia duºi între armele puse gata sã
tragã, devreme ce, îndatã dupã Procla-
maþia cãtre Þarã, rostitã la radio, de
Majestatea Sa Regele Mihai I, cu asenti-
mentul lui Mister Churchill, România a
trecut din feuda lui Hitler, drept feuda lui
Stalin?!?...

- Mãrturisesc o foame, mademoi-
selle Jora, pe care, copleºit de aºa arome,
n-am pãþit-o niciodatã! Îngãduiþi-mi locul
lângã dumnevoastrã!

Fusese cât pe-aci ca, în scaunul
ocupat de Ion, sã se afle Kurt, iar
încãperea sub tavanul cu un policandru
Ludovic al XV-lea, bãtut cu nestemate,
salonul vilei Hammler, de pe Goethets-
rasse din Frankfurt, unde întorsãtura
petrecutã la Bucureºti, ar fi fost numai o
iluzie, cum iluzie s-a dovedit a fi
expansiunea lui Hitler prin Europa, dacã
Aliaþii n-ar fi rãpus fiara verde-brunã a lui
Adolf. Dumnezeu i l-a dat pe Ion pentru
cã era din stirpea ei, româneascã. Viaþa
lor existã aici, pulseazã ºi i se aude bãtãile
în vorbele rostite încet, printre înghiþituri
ºi respirãri care astâmpãrã pofta de
mâncare parcã ºi mai acutã. Restrânsa
lor lume, apãratã de ziduri care vor fi
protejat, cu decenii în urmã, alte fiinþe,
prânzeºte în tãcere, unicã, departe de
mormintele pãrinþilor, de averi, mai ales
de þara în care toþi s-au nãscut...

Radioul  transmite, în vocea neaoºã
a regelui României, mesajul Majestãþii
Sale adresat Þãrii. Alice ascultã glasul
rãsfirat prin fuioarele nevãzute ale adierii
de-afarã... „Toþi cetãþenii sã se strângã în
jurul Tronului ºi al Guvernului pentru sal-
varea Patriei. Cel care nu va da ascultare
Guvernului, se va opune voinþei poporului
ºi este un trãdãtor de þarã”.

- Într-o zi ca asta am pornit, fiecare
pe calul ei, cu regina Maria, spre Zorleni,
sã îl vedem pe regele Ferdinand, plecat
pe front de trei zile!, rupse liniºtea Alice,
adãugând, dupã un oftat îndelung, amã-
nunte ale cãlãtoriei lor pe drumul pe alo-
curi pândit de primejdii, urmate de o gardã
pe care vremurile o impunea. Timpul
strângea, într-o învãlmãºealã de umbre
ºi lumini, momente trãite atunci ºi acum,
cel de faþã situând-o într-o înstrãinare de
nevoie, pe orizontul ei pulverizându-se
tot, odatã cu necunoscutul...

Artista plasticã Amalia Suruceanu
a deschis sâmbãtã 20 octombrie
2018, în intimitatea cafenelei „5 TO
GO”, apãrutã în fostul studio fotogra-
fic ZISOPOL, expoziþia personalã „Des-
tãinuri la o cafea”. Evenimentul a re-
levat o ineditã modalitate publicã de
a transmite – elevat – gustul  pentru
Arta plasticã cu pregnantã valoare es-
teticã, personificând, cu o asemenea
fastã ocazie, stilul „Amas Art”.

Impresionatã ºi, prin urmare, pa-
sionatã de pictura lui Van Gogh
(1853-1890), distinsa artistã plasticã
Amalia Suruceanu intrã în istoria ge-
nului – dominat de Nicolae Grigores-
cu –, deschizând, prin propria teh-
nicã, un nou capitol în pictura de azi,
cu o forþã artisticã remarcabilã. Trans-
punând, prin originala concepere ºi
construcþie a fiecãrui tablou, ine-
galabila gândire artistic-esteticã a
pictorului olandez, doamna Amalia
Suruceanu plãsmuieºte, în universul
nemãrginit al ºevaletului, o lume – prin
excelenþã femininã – etern racordatã
la nemuritoarea „Belle epoque”,

redându-ne fãptura Frumuseþii su-
verane pe Pãmânt, într-o manierã
complexã, cu componentele volupta-
te-gingãºie-eroticã-inspiraþie, des-
cinzând stenice incantaþii poetico-
muzicale. Descoperim conceptul ar-
tistic amasian în ºase din tablourile
expuse, ºase pânze imense, care, prin
compoziþie ºi expresia picturalã deja
un fericit patent, doamna Amalia
Suruceanu se impune cu naturaleþe

ºi originalitate ca artistã plasticã. No-
bleþea ºi farmecul femeii epocii „Belle
epoque” rezidã – euforic – în „Blue
cafee”, în „Numai liniºte”, în „Doar
trandafirii albi” (inspirat de amintirea
unei apropiate prietene plecatã peste
apele Styxului), în „Amintiri”, în „La o
cafea” ºi în „Exuberanþe” – pânza cea
mai impozantã în expoziþie.

Abordarea Artei plastice, de ingi-
nera Amalia Suruceanu, este un
magnific câºtig! Avem de-a face cu o
adevãratã descoperire a vocaþiei na-
tive, într-un moment lucid al existenþei
unei artiste înnãscute. Dãruitã cu ar-
tiºti din aceeaºi breaslã, de o excep-

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de CURCUBEUL – ÎNTR-UN PENEL

þionalã virtute esteticã, fiecare –
inconfundabil –, Câmpina îºi întregeº-
te galeria de personalitãþi cu pictoriþa
Amalia Suruceanu. Setul de uleiuri
amintit aduce chipul Femeii, în ipos-
taze picturale cu vãdite rezonanþe mo-
zartian-raveliene, reînviind fascinaþii
ale Parisului ºi ale Vienei din vremurile
de aur al romantismului. Coloristã
temperamentalã, doamna Amalia
Suruceanu distribuie, în economia su-
prafeþei pictate, cu disciplina amã-
nuntului semnificativ, ºtiinþa – cu
argumentãri filozofice – a asamblãrii
ideii pe care personajul prins în centrul
ei o susþine cu fervoarea explozivã a
Frumosului fundamentat estetic! De
aici, cu putere demonstrativã ineluc-
tabilã, crezul lui Italo Calvino – „Poezia
este arta de a aduce marea într-un
pahar” – parafrazat de noi, faþã cu
publicul venit sã respire o unicã bu-
curie artisticã, astfel: „Pictura este arta
de a trece curcubeul într-un penel”!

Stilistic, în cele ºase tablouri care
au inspirat expoziþa cu genericul
„Destãinuiri la o cafea”, întâlnim subli-
mul chip feminin tratat metaforic, în
pãrþile lui simetric redate anatomic –
cu ºi fãrã privire – structurat, prin
nunaþãri calde ºi opuse între ele,
încadrate geometric pe meridianele
„atracþiei universale” de tip secolul
XXI! O inovaþie compoziþionalã marca
„Amas Art”, care personalizeazã o
creaþie proaspãt ivitã în istoria picturii
la Câmpina. „Întâlnirea” cu arta lui
Van Gogh a priit artistei noastre, iar
munca asiduã ºi – vãd cu ochii mei
– responsabilã (dacã Arta îºi poate
îngãdui aceastã trãsãturã formatoare
de gust ºi mentalitate), îndrituieºte
parafrazarea de mai sus, sã devinã,
etic, o moralã ºi o conduitã. Au „spus-
o” ºi picturile de o rarã impresiona-
bilitate precum „Maci”, „Iriºi”, „Floarea
soarelui” (iatã-l pe Van Gogh „ajuns”
ºi în Câmpina) ºi expresivul ulei
„Muzica de odinioarã” – sonor pânã
la a-l auzi pe Cristian Vasile cântând
cu patimã „Iubesc femeia”!!!

Serghie Bucur

Amalia
Suruceanu
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Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea,
a discutat cu reprezentanþii structu-
rilor teritoriale ale SANITAS mai multe
teme de interes privind negocierea
Contractului Colectiv de muncã,
modul de aplicare a legii salarizãrii
unitare ºi al regulamentului de sporuri
în unitãþile sanitare din subordinea
MS ºi al autoritãþilor locale, situaþia
personalului din centrele medico-so-
ciale ºi cabinetelor ºcolare, modalitã-
þile de acordare a tichetelor de masã
ºi indemnizaþiilor de hranã în unitãþile
sanitare.

“Sunt fericitã sã vã anunþ cã am
finalizat legea profesiilor medicale
dupã o dezbatere îndelungatã. ªi
negocierea Contractului Colectiv de
Muncã poate fi terminatã aºa cum
ne-am angajat cu noua echipã din
minister pe care am desemnat-o. Pot

sã vã spun cã niciun drept câºtigat
pânã în prezent nu va fi eliminat din
noul contract colectiv de muncã.
Cred cã v-am demonstrat cã aveþi un
ministru aproape ºi deschis la dialog.
Voi rãmâne acelaºi ministru aproape
de oameni”, a spus ministrul Pintea.

Ministrul Sãnãtãþii a rãspuns mai
multor întrebãri punctuale privind
salarizarea, asigurarea resurselor
umane în unitãþile sanitare mici, din
subordinea autoritãþilor locale sau
obþinerea unor drepturi. „Avem în lu-
cru indicatori de monitorizare a per-
formanþei personalului medical. Dar
vreau sã ne sprijiniþi ºi sã atrageþi aten-
þia colegilor dumneavoastrã privind
comportamentul la locul de muncã
pentru cã încã primesc semnale de
la pacienþi pe acest subiect”, a mai
adãugat ministrul Sãnãtãþii.

Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii, a semnat, la finele
lunii trecute, Ordinul de ministru care stabileste
structura viitorului Spital Regional din Braºov.

“Practic astazi am semnat înfiinþarea spitalului re-
gional din Braºov. Am stabilit numãrul de paturi prin-
tr- o analizã atentã si cu încadrare în planul naþional de
paturi. Am încredere cã autoritatile braºovene vor avea

Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii
ºi Kiril Ananiev, ministrul Sãnãtãþii din
Bulgaria, au avut o întâlnire bilateralã
unde au discutat teme de actualitate
precum asigurarea accesului pacien-
þilor la medicamente ºi preluarea de
cãtre România a Preºedinþiei Consi-

texte din acest document. Mai mult,
dorim ca Memorandumul de colabo-
rare în domeniul sãnãtãþii ºi ºtiinþelor
medicale care dateazã din 1996 sã
fie updatat”, a declarat Sorina Pintea
în timpul întâlnirii.

Ministrul Sãnãtãþii din Bulgaria
a fost de acord cu propunerile pãrþii
române ºi un grup de lucru format
din experþi va începe sã lucreze la
modificãri. Colaborarea în domeniul
medicamentelor ar putea sa înceapã
la finalul primului trimestru din anul
2019, dupã implementarea noului
sistem de asigurãri pe care Ministe-
rul bulgar al sãnãtãþii îl pregãteºte.

Cei doi oficiali au mai discutat
despre reforma sistemului de asi-
gurãri de sãnãtate, cea în urgenþã,
demarate în Bulgaria. La solicitarea
pãrþii bulgare, Ministerul Sãnãtãþii va
pune la dispozitie legislaþia românã
în ceea ce priveºte funcþionarea
sistemului de urgenþã.

liului Uniunii Europene.
„În 2016, þãrile noastre au sem-

nat un acord privind cooperarea în
asigurarea accesului la medicamente
a pacienþilor. Acordul nu a fost pus în
aplicare ºi propunem reluarea nego-
cierilor ºi îmbunãtãþirea anumitor

“Lipsa sau dispariþia unor me-
dicamente reprezintã o problemã în
România. Este nevoie de reglementãri
noi în domeniu pe care Ministerul
Sãnãtãþii poate ºi trebuie sã le facã. Prin
reorganizarea ANMDM am gãsit soluþii
pentru asigurarea resurselor umane ºi
materiale în vederea reglementãrii pieþii
medicamentului. Pacientul român are
dreptul la fel ca toþi pacienþii din lume
sã beneficieze de cele mai bune trata-
mente ºi de a fi  informat. În Sãnãtate
timpul nu înseamnã de cele mai multe
ori bani, ci viaþa pacientului, iar noi
suntem o echipã care luptã pentru viaþa
pacientului. S-au fãcut paºi importanþi
înainte în acest domeniu.

Anul acesta au fost introduse 37
de molecule noi, inovative care au
salvat multe vieþi. Am realizat, aºa cum
am promis, corecþia preþurilor la me-
dicamente care nu a mai fost fãcutã

Stimularea electricã a creierului fãrã
efecte secundare a fost posibilã! Terapia
a arãtat cã participanþii la studiu au fost
cu 7,4% mai creativi în urma experi-
mentului, iar  descoperirea ar putea
duce la tratarea depresiei.

Studiul publicat în revista Cortex îi
aduce în prima plan pe cercetãtorii de
la Universiatatea Carolina de Nord care
au folosit într-o dozã scãzutã curent elec-
tric pentru a spori oscilaþiile de unde alfa
care sunt prezente atunci când visãm
cu ochii deschiºi.

Apoi subiecþii au fost testaþi prin
testul de toleranþã ºi gândire creativã,
iar practic, aceºtia au primit o ilustraþie
pe care trebuiau sã o completeze. Sti-
mularea creativitãþii nu a fost însã obiec-
tivul principal al acestui experiment.

“Acest studiu ºi-a propus sã de-
monstreze un concept”, a arãtat autorul
Flavio Frohlich, unul dintre autorii princi-
pali ai lucrãrii. ”Am furnizat primele dovezi
care atestã cã stimularea specificã a
oscilaþiilor alfa poate duce la un com-
portament specific complex – în acest
caz, creativitatea. Scopul nostru este sã
folosim aceastã tehnicã pentru a-i ajuta
pe oamenii care suferã de boli neurolo-

din anul 2015, vom publica ºi lista
medicamentelor strategice pe care o
avem deja finalizatã la comisia de
specialitate”, a anunþat ministrul Sã-
nãtãþii, Sorina Pintea, în cadrul Conferin-
þei Naþionale a Medicamentului „Sigu-
ranþa pacientului ºi farmacovigilenþa –
reglementare – comunicare eticã –
acces”.

Importanþa asigurãrii accesului
pacienþilor la medicamente în România
se regãseºte ca temã pe lista Preºe-
dinþiei Consiliului UE care va fi asiguratã
anul viitor de România, unde  un punct
important vizeazã reducerea decala-
jelor între statele membre în ceea ce
priveºte accesul la medicamente.

Tot în cadrul Conferinþei, Sorina Pin-
tea a mai anunþat cã, Ministerul Sãnã-
tãþii ºi Comisia de Sãnãtate din Camera
Deputaþilor au propus modificarea Legii
salarizãrii ºi pentru farmaciºti.

Ministerul Sãnãtãþii a pus în dezbatere publicã
proiectul de reorganizare al Agenþiei Naþionale
a Medicamentului ºi Dispozitivelor Medicale

Stimularea electricã a creierului -
potenþator pentru creativitate ºi
posibil tratament pentru depresie

gice ºi psihiatrice”, a precizat Frohlich.
La ora actualã se cunoaºte faptul

cã cei care suferã de boli neurologice
au probleme cu undele alfa. Creierul
nostru emite constant anumite tipuri de
unde, vârfurile fiind vizibile cu ajutorul
electroencefalogramei. Undele produse
de creier au frecvenþe diferite, cercetã-
torii fiind de pãrere cã fiecare are un rol
specific.

Oscilaþiile alfa au între 8 ºi 12 Hertz
ºi sunt mai proeminente atunci când
ne închidem ochii ºi meditãm sau când
ne pierdem în gânduri, ceea ce i-a fãcut
pe cercetãtori sã le asocieze cu crea-
tivitatea. Atunci când avem de îndeplinit
sarcini mai dificile, acestea sunt înlo-
cuite cu oscilaþii gama care au o frec-
venþã mai înaltã.

Sursa – descoperã.ro

În cadrul întrevederii care a avut
loc la Ministerul Sãnãtãþii, Sorina Pin-
tea a felicitat-o pe Silvia Radu pentru
funcþia în care a fost învestitã în urmã
cu câteva sãptãmâni ºi ºi-a exprimat
sprijinul total în acþiunile pe care noul
ministru al Sãnãtãþii din Republica
Moldova doreºte sã le implementeze.
În acest sens, va fi elaborat un plan
de acþiuni pentru perioada 2018 –
2020, care va prevedea continuarea
colaborãrii  în domeniul sãnãtãþii între
cele douã state. Au fost stabilite prin-
cipalele domenii de colaborare ºi înfiin-
þarea unui grup de lucru comun care

sã stabileascã planul de acþiuni pen-
tru perioada urmãtoare.

“Mã bucur foarte mult cã doam-
na ministru doreºte sã foloseascã
expertiza noastrã în realizarea re-
formei în domeniul sãnãtãþii în Repu-
blica Moldova. Vom oferi tot sprijinul
necesar pe proiectele pe care le va
propune grupul de lucru, inclusiv pe
patologiile pe care se doreºte  sprijin.
Intenþionãm sã colaborãm cu autori-
tãþile de la Chiºinãu pentru achiziþia
de medicamente, în special pentru
cele destinate bolilor rare, care, soli-
citate în cantitãþi foarte mici nu repre-

zintã interes pentru producãtori în a
le aduce în þarã, iar preþurile de achi-
ziþie sunt foarte mari. Avem multe alte
puncte comune în care colaborarea
va fi beneficã pentru ambele þãri”, a
declarat Sorina Pintea, ministrul Sãnã-
tãþii. Alte direcþii de colaborare  stabilite
în discuþii vizeazã sprijinul pe care
Ministerul Sãnãtãþii din România îl va
oferi  pentru continuarea reformei
spitalelor, digitalizarea  sistemului
sanitar din Republica Moldova,  dar
ºi o dezvoltare a colaborãrii dintre
cele douã state în domeniul trans-
plantului de organe.

ambiþia ca aici sã avem primul spital regional construit în
România”, a declarat ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea într-
o conferinþã de presã susþinutã la Institutia Prefecturii din
Braºov. Spitalul Regional Brasov va fi construit pe o suprafaþã
de 11, 45 ha si va avea o structurã de 849 de paturi pentru
spitalizare continuã ºi 64 pentru spitalizare de zi. Spitalul va
fi organizat în centre multifuncþionale si va avea capacitatea
de a trata pacienþii în toate specialitãþile medicale importante.
De asemenea, spitalul va utiliza tehnologii avansate si va fi
dotat cu echipamente medicale si aparaturãde înaltã
performanþã.

Trigliceridele sunt grãsimi formate
din mai multe tipuri de acizi graºi care
se regãsesc în organismul uman, fie în
sânge, fie în þesutul adipos. Sursa aces-
tora este datã în mare parte de grãsimile
din alimentele pe care le consumãm,
95% dintre toate grãsimile alimentare
fiind trigliceride. Atunci când nivelul trigli-
ceridelor creºte peste nivelul de 150
mg/dl, apare afecþiunea numitã hipertri-
gliceridemie (HTG).

Potrivit prof. dr. Nicolae Hâncu, când
trigliceridele se acumuleazã într-o can-
titate mare în þesutul gras, apare obezita-
tea sau supraponderea, iar când se
acumuleazã în cantitate mare în sânge,
apare hipertrigliceridemia. Hipertrigliceri-
demia este asimptomaticã de obicei,
pânã când trigliceridele sunt peste
1000-2000 mg/dl. Iatã câteva semne
ale creºterii nivelului trigliceridelor:

1. Manifestãri
dermatologice

Xantoamele eruptive (pete de cca.1-
4 mm în diametru înconjurate de un
halou roºiatic) sunt descoperite când
trigliceridele sunt peste 1000 mg/dl.
Sunt mai proeminente pe spate, fese,
piept ºi extremitãþile proximale. Leziu-
nile sunt determinate de acumularea
de chilomicroni ( particule microscopice
lipoproteinice, bogate în trigliceride,
prezente în sânge dupã digestia grãsi-
milor absorbite la nivelul intestinului
subþire) ºi dispar gradat când trigliceridele
sunt menþinute sub 1000 mg/dl.

2. Manifestãri
gastrointestinale
Dacã este prezentã pancreatita

sau sindromul chilomicronemiei
pacientul acuzã durere epigastricã
sau în cadranul drept superior, alãturi
de sensibilitate la palpare. Mai sunt
descrise ficatul mãrit ºi rar splina
mãritã. Aceºti pacienþi au trigliceridele
peste 2000 mg/dl ºi o anamnezã cu
multiple episoade de durere ab-
dominalã, cu greaþã, vãrsãturi sau
dispnee.

3. Manifestãri
oftalmologice

Nivelul de trigliceride peste 4000
mg/dl determinã o condiþie cunoscu-
tã drept lipemia retinalis, în care exa-
minarea fundoscopica aratã vasele
de sânge ale retinei de aspect lãptos.

4. Manifestãri
neurologice

Pierderi de memorie, demenþã ºi
depresie au fost raportate la pacienþii
cu sindrom de chilomicronemie.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Ministrul Sãnãtãþii a participat
la Consiliul Naþional al Federaþiei

Sanitas din România

România ºi Bulgaria vor relua colaborarea pentru
asigurarea accesului la medicamente eficiente

Spital Regional la Braºov

România ºi Republica Moldova vor colabora
în domeniul transplantului de organe

Patru semne de alarmã cã ai
nivelul trigliceridelor foarte mare



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;

1 2 : 0 0 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 „Pele: Naºterea unei legende” (f);
23:30 Români care au schimbat lumea;
00:20 Telejurnal;
00:50 Istorii ascunse;
01:10 „Pele: Naºterea unei legende” (r);
03:00 Telejurnal (r);
03:40 „Mercy Street”(r);
04:35 Românii care au schimbat lumea (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 (r);

11:45 Poate nu ºtiai;
11:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Toamna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Un Cupidon cãzut din cer” (f);
23:10 „Dheepan” (r);
01:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:40 „Dheepan” (r);
04:15 Telejurnal TVR2 (r);
05:00 D’ale lu’ Miticã.

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:00 „Viaþa lui Pi” (f);
01:30 „Triplusec” (r);
02:30 Pe bune?! (r);
03:30 Vorbeºte lumea (r).
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
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 „Ziua decisivã” (f);
02:30 Observator (r);
03:30 Camera Cafe;
04:00 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii?
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 “Strãinul” (f);
14:15 “Unul nu aude, celãlalt nu vede”
(r);

16:30 „Sora mea” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Schimbul” (f);
22:45 „Omul negru 3" (f);
00:45 „Virginã la 18 ani” (r);
02:45 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã  (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy 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 “Victoria”  (r)
15:30 „Iffet” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Mama” (s);
20:00 „Victorie” (f);
22:00 „Neveste disperate” (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).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
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 masculin: Liga Zimbrilor: CSM Bacãu
–SC Minaur Baia Mare;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Provocarea starurilor;
23:00 Operaþiunea Mani Pullite;
00:00 Moment Art;
00:15 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
01:15 Cooltura (r);
02:00 Provocarea starurilor (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Chef de vedete (r);
09:00 „Reciful 2" –Ameninþarea rechinilor
(f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã;

12:30 Euromaxx (r);
13:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:30 Cap Compas;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotorVlog;
18:00 „Primãverii” (r);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Al 13-lea Rãzboinic” (f);
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (f);
23:45 Zile cu stil;
00:15 MotolVlog(r);
00:45 „Un Cupidon cãzut din cer”(r);
02:25 Mic dejun cu un campion (r);
03:15 Naturã ºi aventurã (r);
03:40 „Reciful 1; Ameninþarea rechinilor” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Eragon” (f);

12:45 Ce spun românii (r);
14:00 „Camerista” (f);
16:15 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Edge of Tomorow: Prizonier în timp” (f);
22:15 „Moºtenirea lui Bourne” (f);
01:00 „Edge of Tomorow: Prizonier în timp” (r);
03:45 Superspeed la ProTv (r);
04:15 „Eragon” (r);
06:00 Lecþii de viaþã.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 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 CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Strãinul” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Sora mea” (r);
14:15 „Schimbul” (r);
16:30 „Pãdurea nebunilor” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Depozit periculos” (f);
22:30 „Atacul” (f);
00:15 „Depozit periculos” (r);
03:45 Cine A.M.;
06:00 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana” (f);

10:30 „Pãstreazã speranþa” (f);
11:30 „Evadarea mamei” (r);
13:30 “Victoria”  (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Dragoste la voia întâmplãrii” (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 „Pãstreazã speranþa” (s);
03:15 CulTour (r);
03:45 „Velvet” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Velvet” (f).

TVTVTVTVTVR 1R 1R 1R 1R 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 masculin, Liga Zimbrilor: CSM Focºani
– AHC Dunãrea Cãlãraºi;
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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Chef de vedete;
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme;

12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Baltagul” (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 „Doi bãrbaþi pentru o moarte” (f);
21:40 „Preaiubita” (f);
00:40 Drag de România mea  (r);
02:30 „Baltagul” (r);
04:12 „Doi bãrbaþi pentru o moarte” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Angry Birds - Filmul” (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 „Homefront: Oraºul fãrã legi” (f);
22:00 „Viaþa aºa cum este ea” (f);
00:00 Apropo TV (r);
01:15 „Viaþa lui Pi” (r);
03:30 Arena bucãtarilor (r);
04:00 România, te iubesc! (r);
05:00 Ce spun românii (r);

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
14:00 „Arca lui Noe” – Partea a II-a
(f);

16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 Insula iubirii;
23:15 „Pierdut familie!” (f);
01:15 „Supremaþia lui Bourne” (r);
03:15 Observator (r);
04:00 „Arca lui Noe” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Sora mea” (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:00 „Schimbul” (r);
14:15 „Cercul de foc” (r);
16:30 „Jesse Stone: fãrã remuºcãri”

(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „În bãtaia puºtii” (f);
23:00 „Carantina 2: Terminalul” (f);
00:45 „În bãtaia puºtii” (r);
03:15 Cine A.M.

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:45 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „De trei ori Ana”
(f);

10:15 Teleshopping;
10:30 „Pãstreazã speranþa”  (f);
11:30 „Dragoste la voia întâmplãrii” (r);
13:30 “Victoria”  (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Toate drumurile duc la Roma” (s);
20:00 „Victoria” (f);
22:00 „Doctor House” (s);
23:30 „Doctor House” (r);
00:30 „Hart of Dixie” (r);
02:30 „Pãstreazã speranþa”  (r);
03:15 CulTour (r);
03:45 „Velvet” (r);
05:15 „De trei ori Ana” (r);
06:00 „Iffet” (f).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
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 Ultimul soldat ucis;
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 Dosar România;
23:30 „Mystery Files” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Vizitã de lucru (r);
01:10 Ultimul soldat ucis (r);
02:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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);
01:40 „Primãverii” (r);
02:05 „Baltagul” (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Gospodar fãrã pereche;
22:30 Pe bune?
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Edge of Tomorow: Prizonier în timp” (r);
02:45 „Lista neagrã” (r);
03:15 Pe bune?! (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Pierdut familie!” (r);
03:00 Observator  (r);
04:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO 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” (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” (f);
03:30 „Capcana” (f).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:00 CulTour (r);
09:15 „De trei ori Ana” (f);
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).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
10:00 Perfect Imperfect;;
12:00 Aici, acum;
13:00 Teleshopping;
13:30 Tribuna partidelor parlamen-

tare;
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 „Mercy Street” (f);
23:30 „Mystery Files” (s);
00:00 Telejurnal;
00:30 #Creativ;
01:00 Ultima zi de rãzboi (r);
02:00 România 9 (r);
03:10 Telejurnal;
06:30 Iubiri celebre (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 „Ultima ºansã a lui Harvery” (f);
23:20 „Caracatiþa” (f);
00:25 Câºtigã România! (r);
01:30 „Primãverii” (r);
01:55 „Pãcatzul ºi ruºinea” (r);
03:20 „Caracatiþa” (r);
04:20 „Ultima ºansã a lui Harvery” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Kickboxer: Rãzbunarea” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Moºtenirea lui Bourne” (r);
03:00 „Lista neagrã” (r);
04:00 „Las fierbinþi” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 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 CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Cercul de foc” (r);
14:30 „Pãdurea nebunilor” (r);
16:15 „Triunghiul Bermudelor” (f);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Povestea unui cavaler” (f);
23:15 „Zâmbet de Mona Lisa” (f);
01:30 „Pe jumãtate mort 2" (r);
05:45 „Familia Howard” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy 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).
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Luni, 12 noiembrieDuminicã, 11 noiembrieSâmbãtã, 10 noiembrie



cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

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

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
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. 0729-
682282.

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

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

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

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

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
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nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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

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

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

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

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

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

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

Ploiesti, vând aparta-ment
2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-vis de
Kaufland, termopane, centralã,
instalaþii cupru noi, preþ 38000
euro. Tel. 0732-183586.

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

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

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

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

Buºteni, zonã de munte,
vând  apartament 3 camere, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-

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.
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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. 0732-
648542.

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþiu 90mp,

Telefon: 0767/101552.
Câmpina - vând aparta-

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

Vând 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 reno-vat,
mobilat, zona Vest Lãmâiþa. Tel:
0744/667742.

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

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

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

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

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

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

Vând hotã de bucãtãrie -
100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier în
2 uºi, 2 noptiere, masã TV, toate
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Vânzãri
case,terenuri

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi
Prestãri servicii

Închirieri

Cumpãrãri

Vânzãri diverse

Vânzãri auto

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în
primele zile ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii
familiei sunt tensionate, dar se pot depãºi
neplãcerile cu prudenþã ºi discernãmânt. Eºti
vesel, pus pe ºotii, dorindu-þi aventuri ºi distracþii.
Fii în prudent în relaþiile sentimentale ºi în cele
cu copiii.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii
apropiaþi vor fi frecvente ºi de folos. S-ar putea
ivi neînþelegeri în discuþii, dar se vor aplana
foarte bine pentru toatã lumea. Pe de altã parte
va fi nevoie sã-þi îndrepþi atenþia ºi spre treburile
gospodãreºti. Verificã sursele de aer ºi de foc
din spaþiul locativ.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna. S-
ar putea sã primeºti cadouri, recompense
mãrunte, dar suficiente cât sã te bucure. Energia
vitalã va fi la cote scãzute, aºa încât dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Se vor ivi
mici cãlãtorii sau excursii. Întâlnirile ºi
dialogurile cu neamurile ºi prietenii apropiaþi
pot fi frecvente.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
La începutul sãptãmânii eºti plin de energie, iar
dorinþa de a te implica în tot ºi toate este la cote
mari. Bine ar fi sã-þi canalizezi eforturile doar
cãtre treburile tale, pentru cã ceilalþi s-ar putea
sã fie deranjaþi de elanul tãu. Sunt momente
bune pentru vizite la saloanele de întreþinere
corporalã sau pentru înoirea garderobei.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de
retras. Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte
ºi bine ar fi sã-i dai curs. Sunt posibile insomnii,
senzaþii neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri
importante legate de oamenii ºi evenimentele
din viaþa ta.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Prietenii îþi deschid sãptãmâna. Întâlnirile ºi
dialogurile cu aceºtia sunt minunate, deosebite,
aducându-þi noutãþi legate de propria ta
dezvoltare personalã. Ia aminte la ce þi se spune,
chiar dacã uneori nu îþi place ce auzi.
Controversele vor fi la ordinea zilei, dar tocmai
acestea vor constitui farmecul perioadei.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de
cariera profesionalã ºi de imaginea ta în ochii
celorlalþi. Relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt
conflictuale, deocamdatã. Fii prudent, deoarece
undeva în fundal existã nemulþumiri majore
legate de domeniul profesional. Gândirea ºi
comunicarea sunt destul de umbrite, astfel încât
ar fi bine sã vorbeºti cât mai puþin ºi strict la
obiect.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Dorinþa de rafinare sufleteascã îþi deschide
sãptãmâna. Sunt momente potrivite pentru
vizitarea galeriilor de artã, vizionarea unor filme
deosebite sau pentru participarea la seminarii
pe teme spirituale. Relaþiile cu strãinãtatea
cunosc rãsturnãri de situaþie, dar sunt în favoarea
ta, chiar dacã pe moment aceste lucruri te pot
necãji.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Chestiunile financiare sunt subiectul principal
al debutului sãptãmânii. Sunt momente bune
pentru achitarea facturilor, taxelor, impozitelor
sau datoriilor de orice fel. Beneficiezi de multã
energie astralã, dar atenþie la gândire ºi
comunicare. Evitã semnarea actelor importante,
deciziile majore sau promisiunile.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile
profesionale te vor preocupa încã de la începutul
sãptãmânii. Sunt zile bune pentru discuþii ºi
reconfigurãri de poziþie în cadrul activitãþilor
comune cu ceilalþi. Se pot ivi neînþelegeri sau
dialoguri contradictorii, astfel cã prudenþa ºi
discernãmântul sunt binevenite.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Existã nemulþumiri în acest sens,
pentru cã eºti nevoit sã faci totul de unul singur,
dar priveºte partea frumoasã a lucrurilor.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului digestiv ºi pe cele ale sistemului osos.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Veselia ºi cheful de distracþii de care dai dovadã
te vor face remarcat în anturaj încã din primele
zile ale sãptãmânii. Creativitatea este la cote
înalte ºi bine ar fi bine sã-i laºi ºi pe ceilalþi sã se
bucure de creaþiile ºi ideile tale. Relaþiile
sentimentale sunt umbrite ºi foarte uºor se pot
isca neînþelegeri. Ascultã doleanþele celor dragi
ºi fii mai deschis la nevoile lor.
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 Tip contractMeseriaTip contract

Agent de securitate
Agent intervenþie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate ºi intervenþie
Agent servicii client
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Ajutor cofetar
Ajutor ospãtar
Ambalator manual
Asistent manager
Asistent manager
Asistent medical generalist
Betonist
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtoreasa
Chimist
Confecþioner articole textile
Confecþioner articole din textile
Confecþioner  articole din textile
Confecþioner maºina liniara
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Constructor acoperiºuri
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Decorator
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician
Electrician de întreþinere ºi reparaþii
Electromecanic
Faianþar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisori
Frezor
Frezor
Frezor universal
Frezor/ strungar /operator CNC
Frizer
Gestionar
Hostess
Inginer autovehicule
Inginer c-tii civile ind ºi agricole
Inginer dezvoltare
Inginer electromecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Izolator termic
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº tubulator naval
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Magaziner
Maistru c-tii civile

Maistru mecanic
Maistru montaj
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Maºinist terasamente
Maºinist transporturi interioare
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic întreþinere
Montator subansamble
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat la asamblare piese
Operator facturare
Operator GPL
Operator la maºini unelte cu CNC
Operator mase plastice
Operator maºini comanda numericã
Operator tãietor textile
Ospãtar
Ospãtar
Oþelar
Oþelar
Patiser
Paznic
Recepþioner
Rectificator
Rectificator
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial
Reprezentant tehnic
Responsabil SSM
ªef UEL coasere
ªofer
ªofer
ªofer livrator
ªofer taxi
ªofer taxi
Specialist în domeniul calitãþii
Specialist marketing
Speciaslist SSM
Strungar
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Tehnician echipamente de calcul
Tinichigiu construcþii
Tinichigiu construcþii
Turnãtor formator
Turnãtor formator
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor ambulant prod. nealim.
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar
Zugrav

20
6

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

10
1

10
3
5

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

10
1

10
1
5
5
1
1
1
2

8 cls, atestat
8 cls, atestat

medii
8 clase
8 clase
8 cls
medii
medii

scoala prof.
-
-
-

sc. generala
superioare
medii/ sup.
superioare

-
-

medii
medii

10 CLS
8 clase
8 cls
medii

-
8 cls
medii

-
-

medii
medii

experienta
-

medii
-
-

medii
superioare
calificare

8 cls
scoala prof.

medii
medii

-
-
-
-

calificare
8 cls

experienta
experienta
calificare

medii
-

scoala prof.
superioare

superioare tehnice
superioare

sup – ing.mec
superioare
superioare

sup – ing.mec
superioare
superioare
calificare
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scoala prof.
scoala prof.

-
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-
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medii
medii
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medii
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-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-

1 an
-
-
-
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-
-
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-
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-
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-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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per ned
per ned
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-
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-
per ned
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per det

-
per ned
per ned
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per det
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per det
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-
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per det
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per ned
per ned
per ned
per ned

2
1
5
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
5
4
4
2
5
1
6
1

10
4
7

10
4
5
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2
1
6
4
6

10
5
1
2
2
1
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1
4
4
1
1
2
1
2
2
5
1
1
1
2
1
1
7
7
4
1
5
5
1
1
5
2
1
1
4
3
3
5
1
1
1
2
3
1
4
1
5
4
3
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scoala de maistri
scoala de maistri

8 clase
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medii
8 cls

generale
medii
medii

scoala prof.
scoala prof.
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medii

-
medii

-
8 clase
medii
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medii

-
medii
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-
generale

-
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medii
medii

8 clase
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medii
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-

medii
calificare
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-

medii
medii

calificare
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8 clase
experienta
superioare

sup – ing. Mec.
liceu

-
medii
sup

-
-

Sup. tehnice
medii

sup. tehnice
calificare

8 cls
calificare

scoala prof.
-

calificare
-

sc profesionala
8 cls

scoala prof.
medii

-
superioare
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medii
medii
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sc. generala
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
-
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-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
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-

1 an
-
-
-
-
-
-
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Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin
intermediul reþelei EURES România, 2.428 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 971 locuri de muncã: 950 muncitor necalificat
în agriculturã – cules cãpºuni, 6 muncitor necalificat în
agriculturã, 5 mecanic (reparare autovehicule cu remorcã),
4 tehnician turbine eoliene, 2 muncitor – cules struguri, 2
sudor TIG, 2 tractorist;

GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 520 locuri de muncã: 120 curier, 80 per-
sonal curãþenie, 54 electrician, 53 instalator, 53 sudor, 51
lãcãtuº, 24 ºofer camion, 15 commis de rang/ demichef de
rang/chef de rang, 12 commis de cuisine/ demichef de
cuisine/ chef de partie/ souschef, 7 cameristã, 4 manager
hardware sisteme de securitate, 4 manager software sisteme
de securitate, 4 mecanic auto, 4 operator maºini CNC, 4
ºofer autobuz, 3 instalator maºini, 3 mecanic industrial, 3
mecanic proces, 3 mozaicar, 2 inginer verificare ºi validare,
2 lucrãtor forestier, 2 mãcelar, 2 ospãtar, 1 bucãtar, 1 cons-
tructor structuri din metal, 1 coordonator activitãþi arhitecturã
electricã, 1 dezvoltator sistem Android, 1 inginer de sistem,
1 inginer dezvoltare, 1 inginer proiectant, 1 tâmplar, 1 teh-
nician instrumentaþie ºi control, 1 tehnician sisteme de
rãcire, 1 tehnician sisteme electrice;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 342 locuri de muncã: 200 muncitor
industria piscicolã, 100 curier liber profesionist, 40 infirmier,
1 ciontolitor, 1 muncitor necalificat;

DanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarca – 200 locuri de muncã: 200 agriculturã;
LeLeLeLeLetttttoniaoniaoniaoniaonia – 90 locuri de muncã: 20 instalator, 20 lãcãtuº

mecanic/mecanic auto, 20 tencuitor, 20 zugrav, 10 sudor
mig-mag;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 82 locuri de muncã: 20 creatori buchete de
flori, 15 lucrãtori calificaþi în grãdinãrit, 10 operatori la

maºini ºi utilaje pentru fabricarea produselor alimentare,
10 culegãtori roºii, 10 tâmplari, 10 zidari, 5 rigipsar, 1
instalator/montator þevi, 1 mecanic maºini agricole;

Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda – 75 locuri de muncã: 50 îngrijitor persoane,
25 ciontolitor;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 45 locuri de muncã: 20 tehnician/mun-
citor în hidroizolaþie a acoperiºurilor, 10 vopsitor auto, 5
farmacist, 2 montator acoperiºuri, 1 dentist, 1 designer
structural, 1 frizer, 1 inginer sistem electric, 1 inginer de
proiectare a conductelor, 1 postdoctorand în ecologie
marinã, 1 postdoctorand în ecologie molecularã, 1 se-
nior inginer automatist;

MaltaMaltaMaltaMaltaMalta – 25 locuri de muncã: 10 operator de proces,
10 tehnician proces, 3 tehnician mecanic service, 2
tehnician electronicã service;

PoloniaPoloniaPoloniaPoloniaPolonia – 25 locuri de muncã: 10 ºofer de TIR inter-
naþional, 10 zidar, 5 croitoreasã;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 22 locuri de muncã: 5 operator de produc-
þie la strung CNC, 5 sudor, 4 cameristã, 3 bucãtar, 2 aju-
tor pentru bucãtãrie, 2 mecanic autovehicule, 1 special-
ist în administraþie;

LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania – 10 muncitor în construcþii;
SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia – 9 locuri de muncã: 5 vopsitor auto, 3

mecanic auto, 1 tinichigiu auto;
FranþaFranþaFranþaFranþaFranþa – 4 locuri de muncã: 2 mecanic auto, 1

carosier, 1 tehnician mentenanþã autovehicule;
UngariaUngariaUngariaUngariaUngaria – 3 locuri de muncã: 1 agent vânzãri, 1

contabil analitic, 1 manager produs;
BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 2 locuri de muncã: 2 tehnician;
SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia – 2 locuri de muncã: 2 frizer/cofor;
BulgariaBulgariaBulgariaBulgariaBulgaria – 1 loc de muncã: 1 personal servicii

clienþi.

2.428 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

Potrivit datelor furnizate de a-
genþii economici privind locurile de
muncã vacante, în evidenþele Agenþiei
Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM) sunt înregistrate
32.323 locuri de muncã, în data de 6
noiembrie 2018.

Situaþia locurilor de muncã

vacante, în fiecare judeþ: Bucureºti –
6.612; Prahova – 3.203; Arad – 2.130;
Dolj – 2.108; Timiº – 1.360; Sibiu –
1.358; Iaºi – 1.212; Neamþ – 869;
Gorj – 824; Constanþa – 811; Hune-
doara – 718; Harghita – 686; Argeº –
650; Olt – 631; Dâmboviþa – 606; Cluj
– 585; Ilfov – 562; Alba - 557; Ma-

ramureº – 510; Mureº – 488; Braºov
– 475; Brãila – 436; Vaslui – 389;
Buzãu – 381; Teleorman – 370; Vran-
cea – 370; Bistriþa-Nãsãud – 368; Tul-
cea – 338; Bihor – 282; Mehedinþi –
278; Satu Mare – 263; Vâlcea – 261;
Covasna – 258; Cãlãraºi – 236; Boto-
ºani – 208; Galaþi – 190; Sãlaj – 155;
Caraº-Severin – 127; Giurgiu – 124;
Ialomiþa – 116; Suceava – 111; Bacãu
– 107.

La nivel naþional, cele mai mul-
te locuri de muncã sunt oferite pen-
tru: muncitor necalificat la asambla-
rea, montarea pieselor (2.754), agent
de securitate (2.140), lãcãtuº mecanic
(1.540), muncitor necalificat în indus-
tria confecþiilor (1.336), lucrãtor co-
mercial (1.261), confecþioner-asam-
blor articole din textile (1.073), mani-
pulant mãrfuri (906), muncitor neca-
lificat la demo-larea clãdirilor, cãptu-
ºeli, zidãrie, plãci mozaic, faianþã,
gresie, parchet (834), montator suban-
samble (707), ambalator manual
(654).

32.323 locuri de muncã vacante la nivel naþional,
dintre care 3.203 se aflã în Prahova

Sursa: anofm.ro



ANECDOTE:

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

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

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. P-A-C-M 2. RENGLOTE 3. PERE-AR 4. DECIMARE; 5. NTS-LI;
6. BOA-NUCÃ; 7. PARMEN-F; 8. II-MIMI; 9. OCNE-SUN;  10. AERE-PR.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Curbaþi
Cele care incocã

ploaia (pop.)

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ SUCCINTE
Cale de acces

Care detroneazã

Refãsit

Însuºiri bune

Culoar
Ostaºi

Mãciniºuri
Pastã pentru lipit

hârtie

Nune!
Baie

Tocanã ungureascã
Oxid natural de titan

Fãrã grabã
Cântat din gurã

Vast

Splendidã
Cea din casã!

Bãtut la table
Mãsuri  de
suprafaþã

Un tip, la încorporare în marinã, este întrebat:
- ªtiþi sã înotaþi ?
- Da’ ce, nu mai aveþi vapoare ?

- De ce ai tãiat coada câinelui ?
- Ca sã nu ºi-o mai miºte atât de prietenos când vine

soacra mea...
- ªi soacrã-mea e ca ºi Evenimentul zilei... Apare zilnic.

Douã blonde mergeau pe stradã. Una dintre ele
exclamã:

- Uitã-te la câinele ãla cu un ochi!
Cealaltã blondã îºi acoperã un ochi ºi zice:
- Care ?

La o masã într-un restaurant, un bãrbat ºi
o femeie mãnâncã. La un moment dat, bãrbatul
alunecã din scaun ºi dispare sub masã. Chelnerul,
care a observat, se apropie:

- Doamnã, soþul dumneavoastrã a alunecat
din scaun. E totul în regulã ?

- Nu, soþul meu nu a alunecat sub masã, soþul
meu tocmai a intrat pe uºã...

- N-am avut noroc cu nici o nevastã !
- Cum aºa ?
- Prima a fugit cu cel mai bun prieten al meu.
- ªi a doua ?
- Nu vrea sã fugã...

Discuþie între 2 pereþi:
- Ne întâlnim la colþ ?

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 1 varzã acrã medie,  1 morcov,  1 ceapã,  2 cartofi,
1 rãdãcinã pãstârnac,  1 linguriþã cimbru uscat,
2 roºii în bulion,  1/2 litru zeamã de varzã,
1 lingura ulei

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Pregãteºte-te de post cu o reþetã grozavã de ciorbã de varzã acrã! Þi-

a mai rãmas niºte varzã dupã sarmalele fãcute de Crãciun? Aici o sã o foloseºti!
1. În funcþie de cât este de sãratã varza, aceasta se lasã la desãrat în apã rece cu

o searã înainte sau doar pentru câteva ore. Apoi se taie fideluþã.
2. În oala de fiert ciorba, se

încinge uleiul ºi se pun ceapa
tãiatã mãrunt, morcovul trecut
pe rãzãtoarea cu ochiuri mari,
la fel ºi pãstârnacul. Se lasã puþin
sã se înmoaie ºi se adaugã varza
ºi cartofii cubuleþe. Se pune apã
în funcþie de cât de groasã vrei
sã iasã ciorba ºi se lasã la fiert.

3. Se adaugã roºiile fãrã
pieliþe, zeama de varzã ºi se mai
lasã sã dea un clocot. Se presarã
cimbrul uscat ºi se stinge focul.

Sfânta Evanghelie de astãzi
cuprinde douã întrebãri fundamentale
pentru viaþa oamenilor dintotdeauna.
Un învãþãtor, adicã un învãþat al acelei
vremi a venit la Iisus ºi l-a întrebat:
„Învãþãtorule, ce sã fac sã moºtenesc
viaþa veºnicã?” Aceastã întrebare a mai
fost pusã Mântuitorului cu un
alt prilej. Tânãrului de atunci i-
a rãspuns: „Pãstreazã porun-
cile lui Dumnezeu”. Învãþãto-
rului de astãzi nu i-a rãspuns
direct, ci l-a întrebat: „Ce scrie
la lege?” Iar când învãþãtorul
a zis: „Sã iubeºti pe Domnul
Dumnezeu din toatã inima ºi
din tot sufletul tãu, iar pe
aproapele tãu ca pe tine
însuþi”, Domnul a adãugat:
„Drept ai rãspuns. Fã aceasta
ºi vei fi viu”.

Tâlcuirea rãspunsului la
prima întrebare este împlini-
rea iubirii de Dumnezeu ºi de
oameni. De vrei sã ai viaþã,
trebuie sã tinzi prin iubire spre
izvorul ei, adicã spre Dumnezeu. Dar
aceasta nu în chip abstract, teoretic,
numai cu vorba, ci prin faptele tale. Iar
dovada iubirii de Dumnezeu se aratã
prin iubirea de oameni. Viaþa de veci,
nemurirea ºi fericirea eternã se
dobândesc prin dãruirea fragmentului
tãu de viaþã pentru binele altora. În binele
pe care-l faci semenilor tãi stau picurii
vieþii de veci. Dar sã încercãm rãspunsul
la cea de-a doua întrebare, cãci auzind
cuvintele Mântuitorului la prima între-
bare, legiuitorul a pus-o pe cea de-a doua:
„Cine este aproapele meu?” La aceasta,

Mântuitorul îi rãspunde cu binecunos-
cuta pildã a „Samarineanului milostiv”,
pildã luatã de Domnul nostru Iisus
Hristos chiar dintr-o întâmplare a acelor
vremi. Ar putea cineva sã spunã cã dacã
aproapele nostru sunt toþi oamenii, este
cu neputinþã sã-i iubim ºi sã-i ajutãm la

fel. Dar acest lucru nu îl cere nici
Dumnezeu de la noi. El aºteaptã ca
atunci când vedem pe cineva în sufe-
rinþã sã nu ne întrebãm dacã este sau
nu din neamul nostru, din categoria sau
din culoarea noastrã, ci sã mergem de
urgenþã sã-l ajutãm ca pe un frate al
nostru mai mare, ca pe un suflet de om.

Însuºi Mântuitorul ne-a învãþat cã
porunca iubirii de Dumnezeu ºi faþã de
aproapele nostru are mai multe trepte.
Dacã am prezenta printr-o imagine
gradele iubirii faþã de oameni, le-am
putea asemãna cu undele pe care le

face o piatrã aruncatã într-un lac. Unda
cea mai apropiatã de locul unde a cãzut
piatra este mai mare ºi mai puternicã,
dar din ea se dezvoltã celelalte unde.
Prima undã o putem asemãna cu iubi-
rea ce existã între pãrinþi ºi copii. Ur-
meazã apoi unda iubirii celor ce lu-

creazã împreunã: rude, co-
legi sau cei din neamul nos-
tru. O altã undã simbolizea-
zã iubirea faþã de ceilalþi
oameni ºi manifestarea ei
prin ajutorare atunci când
se aflã în suferinþã. Unda
cea din urmã reprezintã
iubirea de vrãjmaºi. Iisus
Hristos ne-a învãþat sã-i iu-
bim ºi sã fim milostivi ºi faþã
de vrãjmaºi. El este Sama-
rineanul milos-tiv care a
venit în cursul isto-riei ome-
nirii ºi ne-a ridicat din prãpas-
tia în care ne-au aruncat pã-
catele noastre. El a lãsat
„vinul ºi untdelemnul” sfin-
telor ºi dumnezeieºtilor Tai-

ne, care sã ne vindece mereu rãnile pri-
cinuite de pãcatele noastre. El ne-a încre-
dinþat în grija unei minunate ºi binefãcã-
toare „case de oaspeþi”, adicã a Sfintei
Biserici, care ne îngrijeºte permanent ºi
ne lumineazã viaþa de fiecare zi. El a
primit moartea pe cruce pentru ca noi
toþi sã ne învrednicim de nemurire. Drept
aceea sã ne purtãm în aºa fel încât toatã
lumea sã ne cunoascã cã suntem ai lui
Hristos Samarineanul nostru cel miilos-
tiv ºi Mântuitorul sufletelor noastre, în
veci de veci. Amin.

Preot ªtefan Al. Sãvulescu

11 Noiembrie – Duminica a XXV-a dupã
Rusalii – Pilda Samarineanul milostiv Plenul Camerei Deputaþilor a adop-

tat, miercuri, 31 octombrie,  prin procedu-
rã tacitã, proiectul de lege privind înfiinþa-
rea Instituþiei Regele Mihai I, pentru care
statul român ar urma sã asigure anual o
finanþare de 860.000 de euro.

Legea a fost adoptatã
prin procedurã tacitã, fãrã vot,
pentru cã a fost depãºit ter-
menul constituþional pentru
dezbaterea ºi votul pe margi-
nea actului normativ. Proiec-
tul de lege merge astfel la Se-
nat, în calitate de for decizio-
nal.

„Instituþia pentru promo-
varea valorilor naþionale „ Re-
gele MIHAI I”, denumitã în
continuare Instituþia, este
organizatã ºi funcþioneazã ca
autoritate administrativã
autonomã, cu personalitate juridicã, sub
control parlamentar. Sediul Instituþiei
este Palatul Elisabeta, situat în ªoseaua
Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 28, sector
1, Bucureºti”, prevede proiectul de lege.
Predarea-preluarea imobilului se
realizeazã pe bazã de protocol încheiat
în termen de 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a legii.

Activitatea instituþiei constã în
crearea ºi dezvoltarea de programe ºi
proiecte în vederea promovãrii tradiþiilor,
obiceiurilor ºi simbolurilor naþionale, a
persoanelor ºi realizãrilor de valoare din
domeniul ºtiinþific, cultural, educaþional,
sportiv ºi economic; promovãrii unor eve-
nimente cu semnificaþie istoricã; promo-
vãrii, cu avizul Ministerului Afacerilor Ex-
terne, a imaginii României, investiþiilor
si turismului, artei, ºtiinþei, educaþiei si a

monumentelor istorice faþã de persona-
litãþi, investitori ºi instituþii din strãinãtate.

Conducerea Instituþiei este asigura-
tã de un director numit ºi revocat din
funcþie de cãtre Parlament, în ºedinþã
comunã a celor douã Camere, la propu-

nerea Custodelui Coroanei României,
cu votul majoritãþii parlamentarilor pre-
zenþi.

Anual se alocã de la bugetul de stat,
prin bugetul Senatului, o sumã în lei,
echivalentã cu 860.000 euro. Suma se
actualizeazã din oficiu, în fiecare an, cu
rata medie anualã a inflaþiei, indicator
definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie
a fiecãrui an în care se face actualizarea
ºi comunicat de Institutul Naþional de
Statisticã. Instituþia prezintã, în plenul
Parlamentului raportul anual ºi contul
de execuþie bugetarã. Raportul trebuie
sã cuprindã informaþii cu privire la activi-
tatea Instituþiei. Raportul anual ºi contul
de execuþie bugetarã se depun la Bi-
rourile permanente reunite pânã la data
de 15 aprilie a fiecãrui an, pentru anul
anterior.

Se înfiinþeazã Instituþia
„Regele Mihai I”

Sursa: descopera.ro
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Sportivii de la CSM-CFR-
CSª Ploieºti au participat sâm-
bãtã, 3 noiembrie, la Turneul
Internaþional de Judo intitulat
Cupa „Târgu Secuiesc”, com-
petiþie cu cel puþin 450 de ju-
doka la start, ei provenind din
România, Ungaria, Ucraina ºi
Republica Moldova.

Sportivii noºtri au obþinut
patru medalii, dintre care trei
de aur ºi una de argint, astfel:
Bianca Croitoru (36 kg), Leo-
nard Rãduþã (55 kg, foto 1) ºi
Yasmine Romescu (32 kg) –
locul I; Teodor Miron (27 kg) -

DACIA UNIREA BRÃILA - FC PETROLULDACIA UNIREA BRÃILA - FC PETROLULDACIA UNIREA BRÃILA - FC PETROLULDACIA UNIREA BRÃILA - FC PETROLULDACIA UNIREA BRÃILA - FC PETROLUL
PLOIEªTI 2-3 (1-0)PLOIEªTI 2-3 (1-0)PLOIEªTI 2-3 (1-0)PLOIEªTI 2-3 (1-0)PLOIEªTI 2-3 (1-0)

Medalii ºi la „Târgu Secuiesc” pentru
judoka de la CSM-CFR-CSª Ploieºti

locul a II-lea.
Din partea CSM-CFR-CSª

Ploieºti, au mai participat: Da-
rius Giubernea (34 kg), David
Þugui (+60 kg) ºi David Achi-
mescu (34 kg). Sportivii de la
CSM-CFR-CSª Ploieºti sunt an-
trenaþi de Gheorghe Savu
(coordonator), Mihai Trandafi-
rescu ºi Roxana Prunã.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Sala de atletism din ca-
drul Complexului Sportiv „Lia
Manoliu” din Bucureºti a gãz-
duit, în cea de-a treia zi a lunii
noiembrie, ediþia a III-a a Cupei
Proatletic, rezervatã copiilor de
la categoriile 1,2,3 ºi 4. La a-
ceastã competiþie au participat
peste 500 de sportivi. Atleþii de
la CSS Ploieºti, pregãtiþi de pro-
fesorii Maria Andrei ºi Florin
Andrei, au avut o evoluþie exce-
lentã, reuºind sã obþinã 15
medalii (5 aur, 4 argint,6
bronz) astfel:

Categoria Copii 1Categoria Copii 1Categoria Copii 1Categoria Copii 1Categoria Copii 1
(2005 -2006):     Adina  Moldo-
veanu – medalie de aur la 800
m, ºtafeta 4 x 200 m fete –
medalie de aur (componenþa
Adina Moldoveanu, Laura Ma-
nolescu, Lorena Gherman,
Rossana Ristulescu), ºtafeta 4
x 200 m bãieþi – medalie de
bronz (componenþa Andrei
Blãnaru, Gabriel Boboc, Rãz-
van Anton, Teodor Marin);

Categoria Copii 2Categoria Copii 2Categoria Copii 2Categoria Copii 2Categoria Copii 2

(2007 -2008):     Andrei  Zincã
– medalie  de argint la 600 m,
Valentin ªerbãnoiu – medalie
de bronz la 600 m, Luca Moi-
soiu – medalie de bronz la
200 m, ºtafeta 4 x 100 m bãieþi
– medalie de bronz (compo-
nenþa Teodor Datcu, Luca
Moisoiu, Valentin ªerbãnoiu,
Andrei Zincã);

Categoria Copii 3Categoria Copii 3Categoria Copii 3Categoria Copii 3Categoria Copii 3
(2009 -2010): Rebeca Toader
– medalie de aur la 200 m,
Cristian Creangã – medalie de
aur la 200 m, ºtafeta 4 x 50 m
fete – medalie de aur (compo-
nenþa Delia Blãnaru, Rebeca
Prunoiu, Sara Prunoiu, Rebe-
ca Toader; Gudi Ayan – douã
medalii de argint la 50 m ºi
200 m, Sara Prunoiu – meda-
lie de argint la 200 m, Cristian
Creangã – medalie de bronz
la 50 m, stafeta 4 x 50 m bãieþi
– medalie de bronz (compo-
nenþa Cristian Creangã, ªtefan
Coadã, Denis Simion, Ayan
Gudi;

Categoria Copii 4Categoria Copii 4Categoria Copii 4Categoria Copii 4Categoria Copii 4

(2011 - 2012):     ªtefan Moisoiu
– douã medalii de bronz la 50
m ºi lungime -3.04 m.....

Þinând cont de numãrul
mare de concurenþi, meritã
menþionaþi ºi sportivii care s-au
aflat în apropierea podiumului:
Teodor Marin – locul 4 la 800
m, Elena Hekter – locul 4 la
50 m, Rossana Ristulescu –
locul 5 la 200 m, Andrei Blã-
naru –locul 5 la 200 m, Rebe-
ca Toader –locul 5 la 50 m,

ºtafeta a doua  4 x 50 m fete –
locul 6 (în componenþa Erika
Pavel, Sara Echimescu, An-
dreea Bãlan, Elena Hekter).

De meþionat cã CSS Plo-
ieºti a intrat ºi în posesia a 5
cupe, 3 câºtigate la individual
(Adina Moldoveanu, Cristian
Creangã ºi Rebeca Toader) ºi
douã la ºtafete  (ºtafeta 4 x
200 m fete copile 1 ºi ºtafeta
4 x 50 m copile 3).

Mihail Marinescu

Atleþii de la CSS Ploieºti, 15 medalii ºi 5 trofee la “Cupa Proatletic”

Stadion: “Municipal”  Brãila. Spectatori: circa 1000.
Marcatori: Bebey (15), Niþã (58) / Herea (57), ªaim Tudor
(59), Arnãutu (61).

DACIA UNIREA: DACIA UNIREA: DACIA UNIREA: DACIA UNIREA: DACIA UNIREA: R. Avram (cpt) – Niþã, Pleºa, Hanza,
Manu - Lu Yuefeng, Coteþ (72-Himpea), Van Den Driest (65-
Vitan), Ciucureanu - Bebey, Mucuþã (80 - Le Matyer).
Antrenor: Florentin Petre.

FC PETRFC PETRFC PETRFC PETRFC PETROLOLOLOLOLUL:UL:UL:UL:UL: Tordai - Olaru, Antoche, Cazan (34-
Plãmãda),Þigãnaºu – Chindriº (cpt), Danci - ªaim Tudor,
Herea (89-N.Popescu), ªtefãnescu (60-Ciocâlteu) - Arnãutu.
Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonaºe galbene: Yuefeng (51) / Antoche (12), ªaim
(38), Arnãutu (41).

Au arbitrat: Cãtãlin Buºi (Rm.Vâlcea) - Ciprian Iovu
(Botoºani) ºi Iulian Cãtãlin Brânzã (Botoºani).

Observatori: Constantin Gheorghe (Suceava) ºi Gabriel
Ion Pop (Bacãu).

La finele sãptãmânii trecute, înotãtorii de la CSM Ploieºti au
participat, la Izvorani, la Campionatul Municipal de Poliatlon,
concurs rezervat copiilor cu vârste cuprinse între 9 ºi 11 ani ºi
care a fost organizat de Asociaþia Municipalã de Nataþie
Bucureºti. Competiþia a adunat la start peste 400 de copii de la
29 de cluburi din þarã, Tamara Costache ºi Ciprian Toma
deplasând un numãr de 12 sportivi. Aceºtia au reuºit sã intre

în posesia a 10
medalii, dupã
cum urmeazã:
medalie de aur -
Fabian Pãun;
cinci medalii de
argint – Fabian
Pãun, Cristina Þo-
lea, Erika Fortu ºi
ºtafeta de bãieþi 9
ani (2 medalii de
argint); patru me-
dalii de bronz –

Victor Ana (2 medalii de abronz), Patrick Iacob (2 medalii de
bronz). Poliatlonul implicã cinci probe obligatorii la copii pânã la
10 ani inclusiv (4×50 metri liber, fluture, bras, spate ºi 200
metri liber), respectiv 6 probe obligatorii pentru copii cu vârsta
de 11 ani ºi mai mari (4×50 metri liber, fluture, bras, spate ºi
200 metri liber ºi 200 metri mixt).

Mihail Marinescu; Sursa: csmploiesti.ro

Sala de gimnasticã a CSS
Focºani a gãzduit, în perioada
2-3 noiembrie, tradiþionala
competiþie „Cupa Vrancei”, la
toate nivelurile de vârstã. Au
concurat gimnaste de la nouã
cluburi sportive din þarã, prin-
tre care s-au numãrat ºi fetiþe
de la CS Petrolul Ploieºti. Astfel,
Mara Cãtãlina Matei – pregãtitã
de Camelia Rãdulescu ºi Doina
Olaru – a izbutit sã fie prezentã
de trei ori pe podiumul de pre-
miere, obþinând trei medalii,
toate de bronz, în întrecerea
rezervatã junioarelor II, nivel 3,
la paralele, bârnã ºi sol.

În concursul junioarelor
III, nivel 2, Maria Isbãºoiu – pre-
gãtitã de Corina Ungureanu –
avea sã intre ºi ea în posesia
medaliei de bronz, în proba de
la sol.

La acest concurs, pentru
CS Petrolul Ploieºti au mai
concurat  Andreea Nãstase,
Casandra ªtefania, Roberta
Matei ºi Denisa Moise.

Cum scriam mai devreme,
competiþia s-a bucurat de
participarea a nouã cluburi
sportive din þarã, în afarã de
CS Petrolul Ploieºti mai con-
curând: CS Dinamo Bucureºti,
CSS Bârlad, CSS Buzãu, SCM
Bacãu, CSS Sibiu, CSS 1 Cons-
tanþa, CSS 2 Bucureºti, CSS
Focºani. Invitate speciale au
fost gimnastele, de la categoria
maestre, de la ªcoala Sportivã
Speranþa Chiºinãu, aflate la a
doua prezenþã consecutivã la
„Cupa Vrancei”.

Da. Petrolul a câºtigat me-
ciul de la Brãila cu mare greu-
tate, la limitã, dupã ce a fost
condusã în douã rânduri!

Jocul a început cu un mi-
nut de protest al fotbaliºtilor
brãileni la adresa autoritãþilor
locale, care nu se implicã în-
deajuns în fenomen!

Petroliºtii au intrat greu în
meci, fiind conduºi chiar din
minutul 15.

Min.Min.Min.Min.Min.111115,5,5,5,5,1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Bebey a dri-
blat scurt ºi, din marginea ca-
reului de 16 metri, a ºutat pla-
sat lângã barã din stânga por-
tarului Tordai.

Min.5Min.5Min.5Min.5Min.57,7,7,7,7,1-11-11-11-11-1..... Herea înscrie
minunat, cu un ºut de la 14
metri, sus, la colþul lung.

Min 58, 2-1.Min 58, 2-1.Min 58, 2-1.Min 58, 2-1.Min 58, 2-1. Niþã mar-
cheazã cu un ºut din interiorul
careului, Tordai neavând
nici-o replicã.

Min.59, 2-2.Min.59, 2-2.Min.59, 2-2.Min.59, 2-2.Min.59, 2-2. ªaim Tudor
înscrie cu o loviturã de cap de
la 10-12 metri, lateral dreapta.

Min. 6Min. 6Min. 6Min. 6Min. 611111, 2-3. , 2-3. , 2-3. , 2-3. , 2-3. Arnãutu
împinge balonul în plasa porþii

brãilene, dupã ce Avram reuºi-
se sã respingã ºuturile lui Cio-
câlteu ºi ªaim Tudor. Pe final
de joc, Herea a mai ratat incre-
dibil o oportunitate excelentã!

Sã mai spunem cã supra-
faþa de joc a fost una horror!
Cel mai mult a avut de suferit
Petrolul, echipã mai tehnicã.

Petroliºtii sunt pe locul 4
ºi joacã în urmãtoare etapã
acasã, pe “Ilie Oanã”, cu Ri-
pensia Timiºoara.

Ionuþ Mitoiu

MAI GREU DECÂT
SE CREDEA!...

Înotãtorii de la CSM Ploieºti,
10 medalii la Campionatul
Municipal de Poliatlon

Mihail Marinescu

Gimnastele de la C.S.
Petrolul Ploieºti, Mara Cãtãlina

Matei ºi Maria Isbãºoiu,
pe podium la „Cupa Vrancei”
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