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Incendiul de la depozitul
ilegal de deºeuri medicale
din strada Mimiu ºi care a
intoxicat ploieºtenii cu fumul
gros a fost stins dupã patru
zile de la izbucnire. Aºa cum
era de aºteptat, în aceastã
cauzã a fost deschis un do-
sar penal, iar autoritãþile au
recunoscut cã în Mimiu au
ars deºeuri periculoase des-
pre care nimeni nu ºtia oficial
cã sunt depozitate acolo.

Potrivit Biroului de Presã
al IJP Prahova, poliþiºtii prahoveni au deschis un dosar penal în cauzã pentru ”sãvâr-
ºirea infracþiunilor de distrugere ºi pentru deversarea, emiterea sau introducerea,
cu încãlcarea dispoziþiilor legale în domeniu, a unei cantitãþi de materiale în aer sau
pe sol care pot provoca decesul sau vãtãmarea gravã a unei persoane sau un
prejudiciu semnificativ adus mediului, fapte prev. ºi ped. de art. 253 al. (4) Cod
Penal si art. 8, al. (1) din Legea 101/2011 pentru prevenirea ºi sancþionarea unor
fapte privind degradarea mediului”, conform unui comunicat remis presei.

Incendiul din strada Mimiu nr.2 din Ploieºti, acolo unde au fost depistate cantitãþi
mari de deºeuri periculoase, printre care ºi deºeuri provenite cel mai probabil de la
spitale, a fost stins dupã patru zile.

Dosar penal în cazul
incendiului din Mimiu
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Monitorizare la Centrul de Plasament Ploieºti
Angajaþii Centrului, arestaþi pentru cã au bãtut

copiii cu handicap, au fost monitorizaþi video ºi audio pentru
ca procurorii sã poatã dovedi teroarea din dormitoare

Utilizarea anvelopelor de
iarnã este obligatorie pe
drumuri acoperite cu
zãpadã, gheaþã sau polei

Ordonanþã de Urgenþã
pentru continuarea
programului naþional
„Masã caldã în ºcoli”

Proiectul prahovean
„Patrimoniu
la rãscruce”, la ora
bilanþului
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Amenzi pentru
aruncarea
gunoiului pe
domeniul public
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La sfârºitul lunii septembrie, în Prahova,

Câºtigul salarial mediu net
a fost de 2.461 lei/salariat

Efectivul salariaþilor din judeþul
Prahova, la sfârºitul lunii septembrie
a.c., a fost de 183.251 persoane, în

creºtere cu 4.374 persoane faþã de
luna septembrie 2017. Câºtigul salarial
mediu net din judeþul Prahova a fost

de 2.461 lei/salariat, mai mare cu
256 lei faþã de luna septembrie 2017.
Indicele câºtigului salarial real faþã de
aceeaºi perioadã a anului precedent
a înregis-trat o creºtere de 6,3%, ne
anunþã Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova.

Câºtiguri salariale peste media
judeþului sau înregistrat în ramura
servicii ºi comerþ (2.564 lei/salariat)
iar sub media judeþului în ramurile
agriculturã, silviculturã ºi pisci-culturã
(2.086 lei/salariat) respectiv în
industrie ºi construc-þii (2.356 lei/
salariat). Judeþul Prahova ocupã locul
10 dupã câºtigul salarial mediu net:
Municipiul Bucureºti (3.467 lei), Cluj
(3.105 lei), Timiº (2.869 lei), Ilfov
(2.814 lei), Sibiu (2.743 lei), Iaºi (2.666
lei), Braºov (2.589 lei), Mureº (2.471
lei) ºi Alba (2.470 lei).

Mihail Marinescu

Mai mulþi oameni de afaceri din Prahova, cercetaþi
într-un dosar de evaziune fiscalã cu prejudiciu estimat de
procurori la 35 de milioane de euro, vor sã afle cine se
ascunde în spatele martorilor cu identitate protejatã din
dosar. Au cerut instanþei sã permitã dezvãluirea secretului,
mai ales cã numele de cod sunt inspirate de showbusiness-
ul autohton.

Rãzvan Alexe, om de afaceri din Prahova, judecat
într-un dosar de evaziune fiscalã cu prejudiciu de 35 de
milioane de euro, a cerut instanþei Tribunalului Prahova
sã dezvãluie identitatea persoanelor care au depus
mãrturie în ceea ce-l priveºte. Numele de cod luate de

martorii sub acoperire sunt dintre cele mai ciudate.
Printre acestea, se aflã numele marilor actori ai Româ-
niei: Amza Pelea, ªtefan Bãnicã sau Gheorghe Dinicã.
Tribunalul Prahova a admis solicitarea omului de
afaceri ºi a cerut Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Ploieºti sã ofere date privind identitatea realã a
martorilor care se ascund în spatele numelor de actori.

”Admite cererea formulatã de apãrãtorul ales al
inculpatului Alexe Rãzvan, doamna avocat Stasie
Magdalena. Dispune efectuarea unei adrese cãtre
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti pentru
a prezenta judecãtorului în ziua de 04 decembrie
2018, orele 09.00, la sediul Tribunalului Prahova,
procesele-verbale în care sunt consemnate datele
privind identitatea realã a martorilor audiaþi în dosarul
nr.465/P/2013, respectiv: Anghel Florin, Ionescu
Marian, Popescu Eduard, Vasile Luchian, Alecu Ioana,
Marin Alexandru, Gheorghe Camelia, Nãstase Cipri-
an, Dima Florentina, ªtefan Bãnicã, Amza Pelea ºi

                                      (continuare în pagina 7)

Ce nume secrete ºi-au luat martorii
sub acoperire într-unul dintre

cele mai celebre dosare din Prahova

Prahova, pe locul 14
în privinþa eliberãrii
autorizaþiilor pentru
clãdiri rezidenþiale

Petrolul
ierneazã
pe locul
trei!
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Poliþia Prahova a trimis redacþiei
noastre un cumunicat prin care soli-
citã respectarea legislaþiei rutiere în
vigoare. Pe lângã riscul pentru dum-
neavoastrã ºi ceilalþi participanþi la
trafic, în cazul în care circulaþi pe dru-
muri acoperite cu zãpadã, gheaþã sau
polei, fãrã anvelope de iarnã, riscaþi
sã fiþi amendaþi ºi se va reþine cer-
tificatul de înmatriculare/înregistrare
al autoturismului, eliberându-se o do-
vadã înlocuitoare fãrã drept de cir-
culaþie.

Pe timp de iarnã, Poliþia Românã
vã recomandã sã vã planificaþi din
timp cãlãtoriile, sã vã interesaþi de

condiþiile meteo-rutiere existente pe
traseul ce urmeazã sã îl parcurgeþi ºi
sã verificaþi starea autovehiculului.

Dacã partea carosabilã este
umedã ori acoperitã de polei, gheaþã,
zãpadã sau mâzgã, trebuie sã circulaþi
cu o vitezã care sã permitã oprirea în
siguranþã, având în vedere cã distan-
þa de frânare în astfel de condiþii este
mult mai mare.

Evitaþi acþionarea bruscã a siste-
mului de frânare ºi a mecanismului
de direcþie, deoarece autovehiculul
pe care îl conduceþi poate derapa.
Folosiþi cu precãdere frâna de motor
atunci când rulaþi pe un carosabil alu-

necos. Nu efectuaþi depãºiri riscante!
Pentru a preîntâmpina produce-

rea unor evenimente rutiere nedorite,
Poliþia Românã recomandã, de ase-
menea, ºoferilor sã pãstreze în mers
o distanþã suficient de mare faþã de
vehiculul din faþã, pentru a putea opri
în condiþii de siguranþã!

Folosiþi luminile de întâlnire ºi pe
timpul zilei, mai ales în condiþii de vre-
me nefavorabilã. Curãþaþi în perma-
nenþã farurile, blocurile de semnaliza-
re, parbrizul, luneta ºi geamurile late-
rale ale autovehiculului, asiguraþi bu-
na funcþionare a ºtergãtoarelor de
parbriz ºi folosiþi corespunzãtor insta-
laþia de ventilaþie - climatizare!

Reamintim cã utilizarea anvelo-
pelor de iarnã este obligatorie atunci
când se circulã pe drumuri acoperite
cu zãpadã, gheaþã sau polei, iar
autovehiculele cu greutatea de peste
3,5 tone trebuie echipate cu dispoziti-
ve antiderapante.

Nerespectarea acestor obligaþii se
sancþioneazã cu amendã între 9 ºi
20 de puncte-amendã, ºi se va reþine
certificatul de înmatriculare/înregis-
trare al autoturismului, eliberându-se
o dovadã înlocuitoare fãrã drept de
circulaþie.

(urmare din pagina 1)
Pentru evitarea unei adevãrate tragedii, ISU Prahova a intervenit continuu, zi ºi

noapte, cu peste o sutã de pompieri care au fãcut cu schimbul. Miercuri, la aproape
patru zile de la izbucnirea incendiului, reprezentanþii ISU Prahova au decis sã inunde
hala de la înãlþime pentru a se asigura cã niciunul dintre focarele care ardea mocnit
nu va putea rezista dupã retragerea echipelor de intervenþie.

La finalul intervenþiei, ISU Prahova a dat publicitãþii lista cu materialele care
erau depozitate în curtea ºi în hala de pe strada Mimiu nr2. Oficial, autoritãþile au
recunoscut cã au ars deºeuri periculoase.

“Ca urmare a producerii evenimentului au ars aproximativ 5300 tone de
materiale plastice ºi solide sub formã de baloþi, deºeuri provenind de la componente
auto, uleiuri uzate, materiale textile, deºeuri medicale, precum ºi douã autoutilitare.
Totodatã, au fost salvate de cãtre echipajele de pompieri o macara, o volã, douã ex-
cavatoare, un utilaj agricol
ºi industrial de tip bobcat,
ºase autoturisme ºi 28 de
locuinþe situate în imedia-
ta apropiere a evenimen-
tului”, se aratã în comuni-
catul remis presei de ISU
Prahova.

Reprezentanþii institu-
þiei amintite nu au dat mul-
te informaþii despre cauza
acestui incendiu fãrã pre-
cedent în Prahova. Oficial,
în comunicatul de presã, se aratã cã focul a pornit de la ”o flacãrã în spaþii închise”,
expresie neclarã care poate duce la speculaþii. ”Cercetãrile efectuate au indicat
drept sursã probabilã a incendiului “flacãra”, iar împrejurarea determinantã este
reprezentatã de utilizarea “focului deschis în spaþii închise”, conform ISU Prahova.

Operaþiunea de stingere a fost îngreunatã de temperatura ridicatã, fumul dens,
gazele toxice degajate, cantitatea impresionatã de materiale combustibile
depozitate, precum ºi de imposibilitatea de a asigura intervenþia din interiorul halei,
elementele de construcþie nu prezentau siguranþã pentru salvatori ºi, nu în ultimul
rând, problemele cauzate de lipsa hidranþilor în zonã, alimentarea autospecialelor
realizându-se din cinci puncte, iar cel mai aproape punct de alimentare fiind la
apromativ 3 kilometri de locul intervenþiei.

Cazul a fost preluat de Poliþia Prahova care urmeazã sã audieze proprietarii
depozitului. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Alocaþiile de stat pentru copii
plãtite în septembrie 2018 au totalizat
342,181 milioane de lei, suma medie
fiind de 97,11 lei de beneficiar, con-
form datelor centralizate de Agenþia
Naþionalã pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã (ANPIS).

În septembrie, peste 3,523 mili-
oane de copii au beneficiat de acest
ajutor social. Cei mai mulþi beneficiari
erau înregistraþi în Bucureºti -
320.215 ºi în judeþele Iaºi - 174.814,
Suceava - 132.642 ºi Bacãu -
127.455.

La finele lunii septembrie, erau
suspendaþi de la platã 156.088 bene-
ficiari, cei mai mulþi din Bucureºti -
11.396, Iaºi - 8.427, Suceava - 8.035
ºi Timiº - 6.933. De asemenea, în
perioada menþionatã au fost efectuate
alte plãþi (restanþe, reluãri în platã, plãþi
neachitate, corecþii etc.) în contul a-
cestui beneficiu în sumã de 14 milioa-
ne lei.

Alocaþia are caracter universal ºi

este acordatã copiilor în vârstã de pâ-
nã la 18 ani, precum ºi tinerilor care
au împlinit vârsta de 18 ani, care ur-
meazã cursurile învãþãmântului liceal
sau profesional, pânã la terminarea
acestora.

Legea nr. 61/1993 privind aloca-
þia de stat pentru copii, cu modificãrile
ºi completãrile realizate anterior lunii
iunie 2015, a prevãzut cã, pentru co-
piii în vârstã de pânã la 2 ani, respec-
tiv 3 ani în cazul copilului care este
încadrat într-un grad de handicap,
alocaþia de stat se acordã în cuantum
de 200 lei/lunã/copil. Începând din
iunie 2015, conform Legii nr.125/
2015 privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 65/2014
pentru modificarea ºi completarea u-
nor acte normative, cuantumul aloca-
þiei pentru copiii care nu au un handi-
cap ºi au vârsta mai mare de 2 ani a
devenit 84 lei, iar alocaþia de stat
pentru copilul încadrat într-un grad
de handicap a devenit 200 lei.

Utilizarea anvelopelor de iarnã
este obligatorie pe drumuri acoperite

cu zãpadã, gheaþã sau polei

Dosar penal în cazul
incendiului din Mimiu

Daniel Lazãr

ANPIS: Alocaþiile de stat pentru
copii plãtite în septembrie

au depãºit 342 milioane de lei

În data de 19 noiembrie 2018, la
sediul Penitencia-rului de Femei
Ploieºti – Târgºorul Nou, a fost
organizat un exerciþiu tactic de
intervenþie, în colaborare cu Inspec-
toratul pentru Situaþii de Urgenþã
“ªerban Cantacuzino” Prahova.
Exerciþiul a presupus simularea unei
intervenþii în cazul incendierii
intenþionate a unei saltele, în interiorul
unei camere de deþinere, ºi a avut ca
obiective specifice: verificarea
funcþionãrii, eficienþei ºi compatibilitãþii
mijloa-celor logistice din dotare stabilite
pentru îndeplinirea misiu-nilor, precum
ºi a modului de gestionare a acestora;
verificarea modului de organizare a
evacuãrii personalului ºi bunurilor
materiale; verificarea cunoaºterii
mijloacelor ºi metodelor de salvare a
persoanelor, de evacuare a bunurilor

Exerciþiu tactic de intervenþie la Penitenciarul de Femei

În urma activitãþilor zilnice de
patrulare, a acþiunilor de monitorizare
desfãºurate pe raza municipiului
Ploieºti sau a sesizãrilor primite din
partea cetãþenilor, în perioada 12-19
noiembrie 2018, poliþiºtii locali au
aplicat 45 de sancþiuni contravenþio-
nale persoanelor ce au fost depistate
în timp ce abandonau deºeurile me-
najere pe domeniul public ori în afara
recipienþilor situaþi pe platformele gos-
podãreºti. Valoarea totalã a amenzilor
a fost de 10.950 lei.

De asemenea, poliþiºtii locali din
cadrul Biroului Protecþia Mediului au
participat la acþiuni comune împreu-
nã cu lucrãtorii R.A.S.P. Ploieºti, în
vederea verificãrii modului de ridicare
a deºeurilor de pe platformele gos-
podãreºti de cãtre operatorul de sa-
lubritate, de respectare a graficului
de ridicare a deºeurilor menajere,
pentru prevenirea ºi combaterea fap-
telor ce constituie contravenþie la regi-
mul protecþiei mediului ºi salubrizãrii
municipiului.

Amenzi pentru aruncarea
gunoiului pe domeniul public

Totodatã, din zona Terminalului
Nord au fost confiscate peste 200 kg
peturi, aproximativ  250 kg deºeuri
din sticlã ºi 50 kg deºeuri din alu-
miniu, ce au fost preluate de lucrãtorii
operatorului de salubritate.

materiale; cunoaºterea metodelor ºi
a tehnicilor minime de prim ajutor,
aflate în strânsã legãturã cu conduita
dezirabilã pe care ar trebui sã o
manifeste, în cazul producerii unei

situaþii de urgenþã; antrenament în
stabilirea locurilor ºi poziþiilor de lucru
pentru intervenþie-evacuare, pentru
folosirea mijloacelor de comunicaþii ºi
a modalitãþii de evacuare.



3

actualitate localã
14 - 20 decembrie 2018 www.informatiaprahovei.ro

Opt angajaþi ai Centrului Social “Sfântul
Andrei” din Ploieºti sunt acuzaþi cã au terorizat
copiii cu handicap grav de care ar fi trebuit sã
aibã grijã. Erau informaþii cunoscute de cãtre
anchetatori în baza unor discuþii pe whatsapp
purtate de douã asistente. Pentru cã probele
nu erau suficiente ca dosarul sã reziste în
instanþã, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Ploieºti au montat
dispozitive de interceptare în dormitoarele
centrului amintit. Dupã câteva luni informaþiile
i-au ºocat chiar ºi pe anchetatori. Copiii, toþi cu
handicap sever ºi dependenþi de un îngrijitor,
erau imobilizaþi ca sã nu deranjeze angajaþii,
erau lãsaþi nesupravegheaþi în dormitoare unde
li se asigura doar strictul necesar, hranã ºi igiena.
Deºi în fiºa postului era prevãzut faptul cã aceºti
copii ar fi trebuit sã fie încluºi într-un program
de educaþie special, adaptat nevoilor lor, doar
cã acest lucru nu se întâmpla.

Îngrijitorii sunt anchetaþi penal pentru rele
tratamente aplicate minorului ºi purtare abuzivã.
Pentru a proba acuzaþiile, anchetatorii au montat
aparaturã de interceptare audio-video într-unul
dintre dormitoarele unde se aflau cazaþi copiii
cu handicap sever. Bãtãile, înjurãturile ºi agre-
siunile în general fãceau parte din programul
zilnic de educaþie al îngrijitorilor.

“Din coroborarea tuturor mijloacelor de
probã administrate pânã la acest moment pro-
cesual, rezultã faptul cã adoptarea unui compor-
tament abuziv ºi agresiv în rândul angajaþilor
centrului constituie o practicã generalizatã, re-
prezentând în mentalul acestora normalitatea,
un mod de a se impune în faþa copiilor, de a-i
constrânge sã îi respecte ºi de a-i educa prin
instituirea unei stãri de supunere, periclitând
orice posibilitate de a progresa, deºi existã proce-
duri adecvate care ar trebui aplicate in relaþia
cu minorii, raportat la dizabilitãþile aces-tora”,
se aratã în rechizitoriul procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã Jude-cãtoria
Ploieºti.

Deºi în fiºa postului era prevãzut cã aceºti
copii suferinzi trebuie sã aibã parte de un pro-
gram educaþional adaptat nevoilor lor, ei erau
pur ºi simplu abandonaþi în dormitoare, unde li
le se asigura doar minimum necesar: hranã ºi
apã.

”Totodatã, trebuie subliniat faptul cã, în
perioada 23.07.2018-21.08.2018, minorilor
cazaþi în camera dormitor nr. 3 din cadrul Com-
plexului de servicii comunitare „Sf. Andrei” din
mun. Ploieºti, le-au fost asigurate doar nevoile
primare, privind hrana ºi toaleta zilnicã, farã a fi
desfãºurate activitãþi terapeutice, recreative sau
ludice”, se aratã în referatul de arestare emis
pe numele a opt dintre angajaþii centrului de
plasament.

Copiii erau imobilizaþi
drept pedeapsã

Au fost cazuri, susþin procurorii, când copiii
mai greu de þinut în frâu din cauza afecþiunilor
psihice de care sufereau erau legaþi în scaune
sau pur ºi simplu erau ignoraþi ºi lãsaþi sã facã
ce vor, inclusiv sã se loveascã între ei sau sã se
automutileze.

“De asemenea, minorii instituþionalizaþi, deºi
sunt persoane cu nevoi speciale, au fost lãsaþi
nesupravegheaþi, fapt ce a permis comiterea

unor acte de agresiune între aceºtia precum ºi
de autovãtãmare. Totodatã, în anumite situaþii,
unii dintre minori au fost pedepsiþi, fiind privaþi
de libertatea de miºcare prin imobilizarea în
condiþii improprii”, se aratã în referatul de ares-
tare al procurorului de caz din cadrul Parchetu-

lui de pe lângã Judecãtoria Ploieºti.
Nu doar violenþele asupra copiilor instituþio-

nalizaþi au fost remarcate de cãtre procurorii
care au monitorizat timp de câteva luni centrul
de plasament Sf.Andrei din Ploieºti. Pur ºi simplu
copiii nu aveau parte de nicio activitate educa-
þionalã, iar cei care nu erau bãtuþi ajunseserã
sã asiste zilnic la bãtãile pe care le primeau
colegii lor, astfel cã au început ºi ei sã imite ce
vedeau în jur. Pentru a se apãra, aruncau cu
obiecte sau, mai rãu, deveneau agresivi, mai
spun anchetatorii.

Bãtaie parte-n parte
În centrul de plasament din Ploieºti era o

degringoladã evidentã. Copiii erau lãsaþi de
izbeliºte ºi nu puþine au fost cazurile în care,
dacã nu erau loviþi de îngrijitori, copiii se luau la
bãtaie între ei. Pur ºi simplu copiau ceea ce
vedeau în jurul lor.

“Pe parcursul anchetei au fost constate
multiple nereguli privind respectarea drepturilor
privind protecþia copilului ºi a tinerilor, respectiv
protecþia persoanelor cu handicap, în special
în ceea ce priveºte pregãtirea profesionalã
inadecvatã ºi instruirea în ceea ce priveºte
problemele comportamentale ale copiilor cu
anumite tipuri de dizabilitãþi ºi a modului de
intervenþie specific, recomandându-se printre
altele luarea unor mãsuri eficiente de monitori-
zare a beneficiarilor în scopul preîntâmpinãrii
unor situaþii de abuz. (...) Trebuie precizat ºi faptul
cã minorii care nu au fost loviþi de personalul
angajat au fost nevoiþi sã asiste zilnic la actele
de violenþã exercitate cu brutalitate supra
colegilor lor. (…)Aceste aspecte nu justificã un
comportament violent, verbal ori fizic, îndreptat
asupra minorilor încadraþi într-un grad sever
de handicap, abandonaþi de familii ºi aflaþi sub
protecþia autoritãþilor, inculpaþii având obligaþia
de a adopta o conduitã ireproºabilã, rolul fiind
acela de a contribui la creºterea, dezvoltarea,
recuperarea ºi integrarea socialã a persoanelor
instituþionalizate, proporþional cu posibilitãþile
fiecãrui minor, raportat la afecþiunile cu care a
fost diagnosticat. Asigurarea unei protecþii efec-
tive împotriva abuzurilor ºi desfãºurarea cu bunã
credinþã a îndatoririlor de serviciu, înscrise în
fiºa postului, reprezentau obligaþii profesionale
pentru inculpaþi, pe care le-au încãlcat,

gestionând defectuos situaþia minorilor din
dormitorul grupa 3, amplasat la etajul I al clãdirii,
în privinþa cãrora nu utilizau mijloace eficiente
de intervenþie în situaþii de crizã, determinate
de problemele psihice”, susþin procurorii.

Îngrijitorii au recunoscut faptele, dar în
apãrare au susþinut cã acþiunile au fost simple
„scãpãri”, fãrã intenþia de a pune în primejdie
gravã dezvoltarea moralã ºi intelectualã a mi-
norilor din centru. Mai mult, una dintre îngriji-
toare, Gerogiana Carmen Marin, a declarat în
faþa anchetatorilor cã ea la rândul ei a fost su-
pusã unor agresiuni repetate din partea copiilor
din centru, fiind înjuratã ºi muºcatã. Anchetatorii

spun, însã, cã unii dintre
copii aveau comporta-
ment agresiv pentru cã
imitau ceea ce vedeau în
jur ºi rãspundeau cu vio-
lenþã violenþelor.

“Unii dintre minori au
„împrumutat” din com-
portamentul agresiv al
angajaþilor, lovindu-i pe
aceºtia cu palmele sau
aruncând spre ei cu diver-
se obiecte”, se aratã în re-
feratul de arestare.

În dormitorul 3 de la
etajul I al clãdirii unde funcþioneazã centrul de
plasament se aflau internaþi 13 copii. Patru dintre

aceºtia erau constant victimele “unor acte de
agresiune fizicã repetate pentru simplul motiv
cã au creat disconfort prin comportamentul

specific tulburãrilor psihice cu care sunt diag-
nosticaþi - bãtut din palme, sunete stridente, ne-
supunere, schimbarea frecventã a poziþiei ocu-
pate”, conform procurorilor.

Cum s-au scuzat angajaþii
În faþa procurorilor, angajaþii centrului s-au

apãrat ºi au pus conduita lor reprobabilã pe
seama deficienþelor din sistem: prea puþini
angajaþi la numãrul foarte mare de copii ºi lipsa
medicamentelor necesare afecþiunii de care
suferã copiii.

“Inculpaþii (...) punând conduita ilicitã pe
seama dezechilibrului emoþional cauzat de
condiþiile grele de muncã din cadrul centrului:
personalul insuficient (o singurã persoanã
trebuie sã supravegheze 12 copii cu diagnostice
diferite); comportamentul agresiv al copiilor ins-
tituþionalizaþi, provocat de insuficenþa tratamen-
tului medicamentos, pe fondul bolilor psihice
cu care aceºtia sunt diagnosticaþi, greu de ges-
tionat; lipsa unei consilieri a personalului care
intrã în contact direct cu minorii”, se aratã în
referatul citat.

Angajaþii care nu aveau acest comporta-
ment agresiv au tãcut ºi nu au alertat superiorii
sau Poliþia, deºi ºtiau cã la centru copiii sunt
loviþi ºi abuzaþi sistematic. Dintre cei 15 angajaþi
ai Centrului de plasament Sf. Andrei din Ploieºti,
opt au fost arestaþi preventiv de Judecãtoria Plo-
ieºti, dar plasaþi în arest la domiciliu de jude-

cãtorul de drepturi ºi libertãþi din cadrul Tribu-
nalului Prahova. Ceilalþi colegi ai lor sunt cerce-
taþi în continuare sub control judiciar. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Monitorizare la Centrul de Plasament Ploieºti
Angajaþii Centrului, arestaþi pentru cã au

bãtut copiii cu handicap, au fost monitorizaþi
video ºi audio pentru ca procurorii

sã poatã dovedi teroarea din dormitoare

Doar 3% din populaþia României a folosit în 2016 televizoarele inteligente pentru servicii
de streaming TV sau pentru a vizualiza alt conþinut video, cel mai mic procent din Uniunea
Europeanã, aratã datele publicate miercuri de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, 11% dintre europeni au utilizat în 2016 televizoarele inteligente
pentru servicii de streaming TV sau pentru a vizualiza alt conþinut video, 4% a utilizat televizorul
inteligent pentru a naviga pe Internet printr-o aplicaþie de tip browser ºi 3% au folosit televizorul

inteligent pentru alte aplicaþii precum jocuri sau
cumpãrãturi online.

Þãrile unde utilizarea televizoarelor inteligen-
te pentru servicii de streaming video este popu-
larã sunt Olanda ºi Marea Britanie (ambele cu
22% din populaþie), urmate de þãrile nordice,
Suedia (21%), Danemarca (20%) ºi Finlanda
(17%). La polul opus, mai puþin de 5% din popu-
laþie au utilizat în 2016 televizoarele inteligente
pentru servicii de streamig TV sau pentru a vizua-
liza alt conþinut video în România ºi Grecia (am-
bele cu 3%), Polonia, Italia ºi Bulgaria (toate cu
4%). Serviciile de streaming video pe un televizor
TV sunt populare mai ales în rândul profe-
sioniºtilor din domeniu ITC (23%).

România, pe ultimul loc în UE la utilizarea
televizoarelor inteligente pentru servicii de streaming
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învãþãmânt

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova (ISJ), Instituþia Prefectului
Judeþului Prahova, în colaborare cu
Camera de Comerþ ºi Industrie Praho-
va, au organizat joi, 22 noiembrie, o
campanie de promovare a învãþã-
mântului dual. Activitatea, desfãºuratã
sub titulatura „Bune practici din
învãþãmântul dual” a fost gãzduitã de
sediul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Prahova ºi al Casei Corpului Di-
dactic Prahova, la ea participând
factori de decizie, oficiali ai Prefecturii
Prahova, ai ISJ Prahova, ºefi de com-
panii ºi unitãþi de învãþãmânt impli-
cate în sectorul învãþãmântului pro-
fesional ºi dual.

Au fost evidenþiate realizãrile
Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”
din Mizil, unitate de învãþãmânt care
a fost prima din judeþul Prahova ce a
început ºcolarizarea elevilor prin
învãþãmântul dual, reuºind, în anul
ºcolar 2017-2018, sã formeze douã
clase cu trei calificãri profesionale.
Reuºita s-a produs în contextul unei
colaborãri deja existente pentru
învãþãmântul profesional de stat cu
SC MFA SA, pentru o grupã de opera-
tori la maºini cu comandã numericã,
începând din anul ºcolar 2016-2017.
Aceastã grupã funþioneazã ºi în
prezent, având elemente ale învãþã-
mântului dual (motivarea elevilor prin
acordarea bursei de merit în cuan-
tum de 300 lei lunar pentru primii 5
elevi din grupã, organizarea orelor de
instruire practicã, laborator tehnologic
ºi stagii de pregãtire practicã numai
la sediul operatorului economic, du-
pã un program stabilit de comun
acord cu ºcoala, asigurarea analizelor
medicale, echipamentului de pro-

tecþie, mici cadouri cu ocazia sãr-
bãtorilor, etc.). Pentru anul ºcolar
2018-2019 au existat solicitãri din
partea Fundaþiei Erga Omnes – SC
MFA SA  - o clasã cu trei calificãri, SC
Arcade Doors SRL, SC Tohani SA,
SC Viile Budureasca - o clasã cu
douã calificãri. Solicitãrile s-au realizat
în urma discuþiilor purtate la Primãria
Mizil, la care au participat mai mulþi
operatori economici, se precizeazã
în materialul informativ prezentat la
aceastã Campanie de promovare a
învãþãmântului dual.

Despre Bune practici din în-
vãþãmântul dual s-a fãcut referire ºi
în legãturã cu Liceul Tehnologic

„Lazãr Edeleanu” Ploieºti, unde elevii
din învãþãmântul  dual ºi cel profe-
sional cu durata de 3 ani, beneficiazã
de susþinere financiarã, în conformi-
tate cu prevederile legale, prin Pro-
gramul naþional de protecþie socialã
„Bursa profesionalã”, constând  într-
un sprijin financiar lunar de 200 lei,
alãturi de  o bursã din partea agen-
tului economic, în valoare tot de 200
lei/lunã ºi posibil transportul asigurat,
ajungându-se astfel la suma de 400
lei/lunã. De asemenea, ei pot primi
în cadrul colegiului tehnic gratuitate
în cãmin ºi cantinã, acestea fiind sub-
venþionate de cãtre Primãria Ploieºti.
Începand cu anul 2017, Calsonic
Kansei România, angajator responsa-
bil pe piaþa localã, a început colabo-
rarea cu Colegiul Tehnic „Lazãr Ede-
leanu”, în vederea acordãrii supor-
tului necesar pentru realizarea sta-
giilor de practicã anualã pentru cla-
sele de liceu ºi ºcoala profesionalã.

Liceul Tehnologic „Anghel
Saligny” din Ploieºti are o colaborare,

pentru învãþãmântul dual, cu Adient
Trim Ploieºti – fabricã specializatã în
realizarea de tapiþerii auto Premium.
Se oferã o experienþã educaþionalã
completã, pregãtire teoreticã ºi de
specialitate în ºcoalã, stagii de pregãtire
practicã în cadrul firmei respective, o
bursã lunarã de 400 de lei, certificat
de calificare profesionalã de Confec-
þioner Produse Textile; un loc de muncã
asigurat la momentul absolvirii învã-
þãmântului profesional.

Colegiul „Ion Kalinderu” din
Buºteni deþine parteneriat cu agenþii
economici locali: Casa Freya, Hotel
Silva, Cabana Gura Diham, Complex
Tratoria Bavaria. Se pregãtesc elevi
pentru profesiile de bucãtar, ospãtar,
lucrãtori hotelieri. Se oferã cazare gra-
tuitã în caminul ºcolii, se deconteazã
biletele de transport. Agentul economic
oferã bursã lunabrã de 200 de lei, o
masã pe zi, analize medicale speciale,
transportul la locul de practicã. Pentru
a beneficia de bursã, elevii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
prezenþa la pregãtirea teoreticã ºi
practicã, conform legislaþiei în vigoare;
promovarea disciplinelor/modulelor
din planul de învãþãmânt cu media
minimã 6 la finalul anual al modulelor
de pregãtire ce includ instruirea prac-
ticã; fãrã abateri de disciplinã atât
în cadrul desfãºurãrii practicii la
agentul  economic, cât ºi în cadrul ºco-
lii; nota minimã la purtare/semestru ºi
anual 9.

Liceul Tehnologic Carol I din
Valea Doftanei a încheiat contracte-
cadru cu operatorii economici ºi
administraþia publicã localã pentru
formarea profesionalã a elevilor prin
învãþãmântul profesional de stat ºi a
înaintat la ISJ Prahova propunerea
privind numãrul de locuri în învãþã-
mântul profesional, împreunã cu con-
tractele-cadru încheiate. SC Migab
Forest SRL ºi SC Cîrstea Forest SRL
au transmis solicitãrile de ºcolarizare
în învãþãmântul dual astfel: 15 locuri
mecanic forestier ºi 5 locuri tâmplar
universal la prima societate comercial
enumeratã ºi 5 locuri tâmplar univer-
sal la cea de-a doua. Operatorii eco-
nomici ºi conducerea ºcolii au efectuat
vizite în care au stat de vorbã cu elevii,
au prezentat oferta învãþãmântului
dual  ºi au distribuit pliante de promova-
re, la urmãtoarele unitãþi de învãþã-
mânt: ªcoala Gimnazialã „Matei Basa-
rab” Brebu, ªcoala Gimnazialã „Al. I.
Cuza” Câmpina, ªcoala Gimnazialã Se-
cãria, ªcoala Gimnazialã ªotrile.

Detalii foarte
importante despre
învãþãmântul dual

Învãþãmântul dual se adreseazã
absolvenþilor clasei a VIII-a, are o du-
ratã de cel puþin 3 ani ºi are o pon-
dere semnificativã a pregãtirii prac-
tice derulate la operatorul economic:
în primul an, pregãtirea practicã rea-
lizatã în atelierele ºcolii ºi la operatorul
economic reprezintã aproximativ 20%
din timpul total alocat programului;
în al doilea an, aproximativ 60% din
timp este alocat pregãtirii practice; în
anul al treilea, aproximativ 72% din
timp este alocat pregãtirii practice.

Pe parcursul celor trei ani sunt
organizate stagii comasate de
practicã cu o duratã totalã de 24 sãp-
tãmâni, 5 sãptãmâni în primul an, 9
sãptãmâni în anul doi, 10 sãptãmâni
în cel de-al treilea an.

Avantaje pentru
elevi

Elevii din învãþãmântul dual bene-
ficiazã de susþinere financiarã acor-
datã de la bugetul de stat prin inter-
mediul Programului naþional de pro-
tecþie socialã „Bursa profesionalã”,
prin care, fiecare elev primeºte suma
de 200 lei, în condiþiile stabilite prin
hotãrâre de guvern. Suplimentar,
elevii primesc o bursã de la operatorul
economic, cel puþin la nivelul celei
acordate din fonduri publice. Tot la
capitolul suplimentar, sunt enumerat
ºi alte beneficii: Elevii pot beneficia
de masã ºi cazare gratuitã în can-
tinele ºi internatele ºcolare; Acoperi-
rea cheltuielilor pentru cazarea ºi ma-
sa acestora se poate asigura din
bugetele locale sau de la consiliile
judeþene, prin decizii proprii; În cazul

Campanie de promovare a
învãþãmântului dual la ISJ Prahova

elevilor care frecventeazã învãþã-
mântul dual în altã unitate adminis-
trativ-teritorialã decât cea de domiciliu,
decontarea cheltuielilor de transport
ºi facilitãþile de cazare ºi masã gratuite
prevãzute anterior se acordã, con-
form prevederilor prezentei legi, indi-
ferent de oferta de educaþie ºi formare
profesionalã disponibilã în localitatea
de domiciliu.

Facilitãþi fiscale
pentru firme -

deductibilitatea
cheltuielilor

Agenþii economici îºi pot deduce
din venitul impozabil cheltuielile efec-
tuate în baza contractelor încheiate
cu unitãþile de învãþãmânt pentru
organizarea ºi desfãºurarea învãþã-
mântului profesional ºi tehnic. Agenþii
economici îºi recupereazã din punct
de vedere fiscal, prin deducerea
amortizãrii, cheltuielile aferente cu
mijloacele fixe ºi investiþiile, efectuate
în baza contractelor încheiate cu uni-
tãþile de învãþãmânt, pentru organiza-
rea ºi desfãºurarea învãþãmântului
profesional ºi tehnic. Deductibilitatea
cheltuielilor efectuate în baza con-
tractelor încheiate cu unitãþile de
învãþãmânt pentru organizarea ºi des-
fãºurarea învãþãmântului profesional
ºi tehnic se aplicã ºi în cazul activi-
tãþilor independente.

Facilitãþi fiscale pentru eleviFacilitãþi fiscale pentru eleviFacilitãþi fiscale pentru eleviFacilitãþi fiscale pentru eleviFacilitãþi fiscale pentru elevi:
neimpozitarea burselor, premiilor ºi
altor drepturi sub formã de cazare,
masã, transport, echipamente de
lucru/protecþie ºi altele asemenea pri-
mite de elevi pe parcursul învãþã-
mântului profesional ºi tehnic, potrivit
reglementãrilor legale din domeniul
educaþiei naþionale.

Mihail Marinescu

Parlamentarii considerã cã elevii stau prea mult
la ºcoalã ºi sunt supraaglomeraþi, astfel cã existã, deja,
o propunere legislativã pentru modificarea art.66 din
Legea Educaþiei Naþionale ce a fost votatã în ºedinþa
Comisiei pentru învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport
din Senatul României. Proiectul de lege este iniþiat
de fostul ministru al Educaþiei, Liviu Pop, printre
semnatari aflându-se ºi Ecaterina Andronescu, care
a fost, recent, reinstalatã în fruntea ministerului de
resort.

Cea mai importantã schimbare se gãseºte la
învãþãmântul preuniversitar.

Proiectul de lege prevede o medie de 20 de ore
pe sãptãmânã pentru elevii din clasa pregãtitoare
pânã la clasa a IV-a, iar la gimnaziu, media este de 25

de ore pe sãptãmânã. În prezent, elevii de clasa a V-a au
26-28 de ore pe sãptãmânã, elevii de clasa a VI-a au 28-
30 de ore pe sãptãmânã, cei de  clasa a VII-a au 31-33
de ore, iar clasa a VIII-a are 31-34 ore pe sãptãmânã.

În prezent, planurile-cadru pentru clasele primare,
valabile din 2013, aratã cã, la clasele primare, orele
sãptãmânale sunt repartizate astfel: clasa pregatitoare –
19 – 20 de ore; clasa I-a – 20 – 21 de ore; clasa a II-a –
20 – 21 de ore; clasa a III-a – 20 – 21 de ore; clasa a IV-
a – 21 – 22 de ore. La gimnaziu, planurile cadru au fost
adoptate în 2016, de guvernarea Cioloº, ºi aratã astfel:
clasa V-a – 26 – 28 de ore; clasa a VI-a – 28 – 30 de ore;
clasa a VII-a – 31 – 33 de ore; clasa a VIII-a – 31 – 34 de
ore.

Mihail Marinescu

Elevi, aveþi ºansa sã staþi mai puþine ore la ºcoalã!



Vineri, 16 noiembrie a.c., în Sala
de Consiliu a Inspectoratului ªcolar
Judeþean ºi a Casei Corpului Didactic
Prahova, a avut loc o conferinþã cul-
turalã ce a avut rolul de a marca fina-
lizarea proiectului „Patrimoniu la rãs-
cruce – Digitizarea crucilor de piatrã,
a monumentelor de eroi ºi a peisajelor
istorice din nordul ºi vestul judeþului
Prahova”. Au fost invitaþi sã participe
specialiºtii în gestionarea patrimo-
niului, cercetãtori, muzeografi, profe-
sori, preoþi, cadre militare, studenþi,
elevi ºi toate persoanele interesate de
conservarea ºi promovarea patri-
moniului cultural ºi istoric. Proiectul
aparþine Asociaþiei Eurocentrica ºi a
fost derulat în perioada martie-
noiembrie 2018, în parteneriat cu
Institutul Naþional al Patrimoniului din
România, Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã Prahova, Liceul Teoretic Azu-
ga, Colegiul „Ion Kalinderu” Buºteni,
Liceul Tehnologic Ceraºu ºi Colegiul
Naþional „Jean Monnet” din Ploieºti.
Proiectul, care a beneficiat de co-fi-
nanþare din partea Ministerului Cultu-

rii, prin Administraþia Fondului Cul-
tural Naþional, a avut ca scop cataloga-
rea, digitizarea, promovarea, proteja-
rea ºi cercetarea primarã a crucilor
monumentale de piatrã ridicate în
judeþul Prahova în secolele XVI-XIX, a
monumentelor de eroi cãzuþi în tim-
pul Primului Rãzboi Mondial, construi-
te de comunitãþile locale prahovene
între 1920 ºi 1940 ºi a peisajelor
istorice prahovene care conservã
memoria Primului Rãzboi Mondial.

Proiectul continuã acþiunea simi-
larã derulatã în 2017, care a avut în
vedere crucile de pomenire ºi monu-
mentele de eroi din sudul ºi din estul
judeþului. Ca o recunoaºtere a acþiu-
nilor din 2017 ºi a originalitãþii ºi utilitã-
þii perspectivei de abordare a patrimo-
niului cultural local, în acest an, pro-
iectul s-a desfãºurat sub egida Anului
European al Patrimoniului Cultural.

În prima parte a conferinþei de
vineri, echipa proiectului a prezentat,
pe larg, rezultatele înregistrate, iar
reprezentanþi ai partenerilor institu-
þionali au relatat diverse perspective
asupra acþiunilor derulate ºi a im-
portanþei locale a patrimoniului cul-
tural digitizat. Printre cele mai notabile
rezultate care au fost aduse în dis-

cuþie se înscriu: catalogarea, docu-
mentarea ºi digitizarea 2D a 175 de
cruci votive de piatrã ºi a 50 de mo-
numente de eroi din Primul Rãzboi
Mondial, din nordul ºi vestul judeþului
Prahova; realizarea a 15 imagini 3D
ale unor cruci, monumente ºi peisaje
istorice; derularea a 4 excursii tema-
tice ºi ateliere educative în care apro-
ximativ 250 de elevi prahoveni au
participat la acþiuni de conservare ºi
promovare a patrimoniului imobil de

pe raza localitãþilor în care studiazã;
site-ul www.monumentelarascruce.ro
ºi publicaþia în care figureazã monu-
mentele comemorative identificate,
catalogate, digitizate ºi cercetate
primar în cadrul proiectului.

În a doua parte a evenimentului,
cei prezenþi au fost invitaþi la o dezba-
tere alãturi de membrii instituþiilor
partenere cu privire la situaþia actualã
a patrimoniului imobil ºi la perspec-
tivele de conservare, promovare ºi

valorificare a acestuia.
De asemenea, au fost decernate

distincþii persoanelor ºi instituþiilor din
judeþul Prahova care au sprijinit punc-
tual derularea proiectului: Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Prahova,
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor
„Regina Maria”, filiala Prahova, Liceul
Teoretic Azuga, Colegiul „Ion Kalin-
deru” Buºteni, Liceul Tehnologic Cera-
ºu, Colegiul Naþional „Jean Monnet”
Ploieºti, Primãria comunei Ceraºu,
Fundaþia Culturalã „Traian Tr. Cepoiu”,
Arhivele Naþionale, filiala judeþeanã
Prahova.

Având în vedere cã în 2018 se
serbeazã Centenarul României Mo-
derne, marcându-se 100 de ani de
la încheierea Primului Rãzboi Mon-
dial (1914-1918), valorificarea cultu-
ralã a crucilor de piatrã, a monumen-
telor închinate eroilor acestui rãzboi
ºi a peisajelor istorice care conservã
memoria marii conflagraþii de acum
un secol reprezintã în acelaºi timp o
modalitate de reînviere a spiritului
comunitar în jurul istoriei locale ºi
naþionale.

Proiectul prahovean „Patrimoniu
la rãscruce”, la ora bilanþului

Mihail Marinescu

În cadrul unei recente sedinþe de Guvern
a fost aprobatã Ordonanþa de urgenþã privind
continuarea programului naþional „Masã caldã
în ºcoli”, destinat preºcolarilor ºi elevilor din 50
de unitãþi de învãþãmânt preuniversitar de stat.

Bugetul alocat programului a crescut de la
30,7 milioane de lei la aproape 46,7 milioane
de lei, ceea ce a permis majorarea valorii

pachetului alimentar cu aproximativ 40%: de la
7 lei, atât cât prevedeau normele anterioare, la
10 lei/zi/beneficiar.

Ca element de noutate, în vederea evitãrii
organizãrii a douã proceduri de atribuire a
contractelor de furnizare/servicii a pachetelor

alimentare/mesei calde de cãtre comparti-
mentele de specialitate din cadrul primãriilor,
noua ordonanþã de urgenþã prevede trecerea
de la an ºcolar la an calendaristic, aspect ce
contribuie la asigurarea continuitãþii progra-
mului-pilot.

De asemenea, pentru evaluarea corespun-
zãtoare a Programului-pilot de acordare a unui

suport alimentar pentru pre-
ºcolarii ºi elevii din 50 de unitãþi
de învãþãmânt preuniversitar de
stat, s-a decis implementarea
acestuia pentru o perioadã mai
lungã de timp, fiind necesarã
continuarea pilotãrii pentru cel
puþin un ciclu de învãþãmânt.

În urma pilotãrii programului
în anii precedenþi, s-au constatat
o serie de efecte pozitive asupra
beneficiarilor direcþi ºi indirecþi,
dintre care amintim: scãderea
ratei abandonului ºcolar, dimi-
nuarea absenteismului ºi a întâr-
zierilor la prima orã, formarea de-
prinderii la copii a unei alimentaþii
sãnãtoase, consolidarea relaþiei

familie-ºcoalã prin implicarea pãrinþilor în
educarea copiilor în privinþa unei alimentaþii
sãnãtoase ºi reducerea migraþiei elevilor din
unitãþile de învãþãmânt din mediul rural cãtre
unitãþile de învãþãmânt din mediul urban.

Ordonanþã de Urgenþã pentru
continuarea programului

naþional „Masã caldã în ºcoli”
Bugetul alocat programului a crescut de la

30,7 milioane de lei la aproape 46,7 milioane de lei

Mihail Marinescu

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice în calitate de Autoritate de Man-
agement pentru Programul Operaþional Capaci-
tate Administrativã ºi Asociaþia Ares’el, au sem-
nat, la începutul lunii octombrie a.c., un  con-
tract de finanþare pentru proiectul „Acces egal
la educaþie pentru minoritãþile etnice din Româ-
nia”. Într-un comunicat de presã, se aratã cã
acest proiect va fi derulat în parteneriat cu Uni-
versitatea de Arte din Târgu-Mureº ºi cã este
finanþat din Fondul Social European, în cadrul
Programului Operaþional Capacitate Adminis-
trativã 2014-2020, Axa prioritarã 2: „Adminis-
traþie publicã ºi sistem judiciar accesibile ºi trans-
parente”; Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de
sisteme ºi standarde comune în administraþia
publicã localã ce optimizeazã procesele orien-
tate cãtre beneficiari în concordanþã cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintã
dezvoltarea unui sistem sustenabil de incluziune

socialã a tinerilor cu oportunitãþi reduse în ge-
neral, ºi a tinerilor romi, în special, se mai
precizea-zã în comunicatul respectiv. De
asemenea, valoarea totalã a proiectului este de
959.722,51 lei, iar valoarea totalã eligibilã este
de 959.722,51 lei, din care: 795.878,74 lei
finanþare neram-bursabilã din Fondul Social
European; 144.649,33 lei finanþare
nerambursabilã din bugetul naþional; 19.194,44
lei cofinanþare eligibilã beneficiar.

Grupul þintã este format din 184 persoane
dintre care: personal al ONG-urilor ºi partenerilor
sociali care activeazã în domeniul egalitãþii de
ºanse ºi nediscriminare, educaþie, tineret,
voluntariat ºi personal din autoritãþile ºi instituþiile
publice cu rol relevant în nediscriminare ºi edu-
caþie. Perioada de implementare a proiectului
este de 16 luni, începând cu 4 octombrie 2018.

„Acces egal la educaþie pentru
minoritãþile etnice din România”

Mihail Marinescu

Cadre didactice din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal ºi-au dat întâlnire vineri, 16
noiembrie a.c., la ªcoala Gimnazialã „Sf. Vineri” din Ploieºti, pentru a participa la Cercul Pedagogic al
responsabililor cu proiecte educaþionale din învãþãmântul prahovean.

Activitatea a fost moderatã de prof. Ana Maria Apetrei – director adjunct ºi prof. Ana Pahonþu,
evenimentul bucurându-se ºi de prezenþa inspectorului ºcolar Aurel Graur – inspector ºcolar Proiecte

Educaþionale Europene. De remarcat
cã responsabila cercului este prof. Ana
Pahonþu. Cadre didactice ale ªcolii „Sf.
Vineri” – prof. Ana Maria Apetrei, prof.
Oana Zahiu, prof. Tina Elena Ene, prof.
înv. primar Simona Iliescu, prof. Doina
ªivinþeanu, prof. Elena Georgescu,
prof. Cristina Lungan, prof. Rozina
Nicolae – au prezentat proiectele
instituþiei, secvenþe din activitãþile
acestora, rezultatele obþinute ,
impactul acestora asupra elevilor,

pãrintilor, instituþiei, comunitãþii. Activitatea a fost densã, captivantã, interesantã, cu multe exemple de
bune practici. S-a demonstrat, încã o datã, cã, la ªcoala „Sf. Vineri” din Ploieºti, elevii sunt cãlãuziþi de
dascãli entuziaºti, deschiºi dorinþei permanente de formare ºi perfecþionare profesionalã. Reamintim cã
aceastã ºcoalã a obþinut, pentru a 2-a oarã, titlul de „ªcoalã Europeanã”, în anul 2016, ca o recunoaºtere
a rezultatelor obþinute de elevii ºi profesorii de la aceastã ºcoalã.

Cerc de proiecte internaþionale la ªcoala „Sf. Vineri”

Mihail Marinescu
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Toate fotografiile cu Bâzu stau pe
servanta elveþianã, dintre ºemineu ºi
patul cu baldachin. Privirile lui o asalteazã
când severe, încruntate, nu de puþine ori
însã pe gânduri, când cu tandrã preþuire
pentru tot ceea ce îl îndatoreazã, înainte
de toate, viaþa care i-a dat-o din viaþa ei.
Rãzboiul a trecut de mult, la zece ani
dupã capitularea nemþilor  – coincidentia
opositorum –, când marea ei dragoste,
Pynx, închidea ochii lui – doi vulcani, în
cãmãruþele din Rue de Clichy. Urmãtorii
zece îi simþea – aici, în apartamentul din
hotelul Trois Coronne; ce grea devine
vârsta când o dominã singurãtatea.
Fiecare pozã o acuza ºi, ciudat, o mângâia
–  motiv, în înstrãinarea de la o zi la alta
mai dureroasã, de când locuieºte în
cosmopolitul Vevey, senzaþia cã trebuie
sã dea socotealã pentru cã  a sãvârºit
atâtea necuviinþe. Faptele contrarii i se
pãreau câteodatã cã nu ea ar fi fost cauza
lor, cã în miezul lor vor fi rãmas doar
insignifiante întâmplãri din care ea –
Prinþesa Cantacuzin-Enescu – ieºise de
fiecare datã onorabil, sigur însã blazatã
de vanitãþi azi uitate; ceþuri, iulzii („Ah,
Balzac! „Iluzii pierdute”!).

Bãrbatul din imaginile rânduite pe
servantã tace, e îngãduitor cu dânsa –
mama  lui. Pare a-i mãrturisi cã pentru el
este fiinþa supremã, acea fiinþã din care
el s-a desprins cu detaºarea care i-a fost
de folos toatã viaþã, prin care el s-a ridicat
– la propriu ºi la figurat – aproape de
Dumnezeu, cu aeroplanele ºi avioanele
în care soarta l-a urcat, în plenitudinea
ei, sã devinã vedetã ºi erou, soþul a trei
femei iubite de el (aici e de povestit zile ºi
nopþi) ºi pãrinte al unicei copile – de care,
Doamne, iartã-l!, tot soarta (chiar?) l-a
despãrþit, pentru ce? (iarãºi e de spus
istoriile în cauzã, datorate impostorilor
care conduc lumea...!) ªi dacã nu ar fi
pus deasupra lor, pe o panoplie albastrã
cu chenar aurit, portretul lui de aviator, s-
ar fi retras mai devreme din apostazia în
care nu mai þine minte cum a cãzut, sã
iasã la plimbare (pendula bate orele
matinale 10, prin urmare e aºteptatã în
camera de toaletat, fraulien Grette ºi-a
pregãtit ustensilele gata de manichiurã,
pedichiurã, coafurã, îmbrãcat þinuta de
oraº – o regie întreagã). Din rama subþire,
cu pass-partout de culoarea cafelei cu
lapte, Bâzu – cu cascheta de pilot ºi
ochelarii de zbor sus pe frunte – se uitã
undeva, într-un punct doar de el vãzut,
cãtre care îi dã prinþesei moldave impresia
cã va zbura imediat, din ordin sau pentru
plãcerea lui. Îi seamãnã ca tras la indigo,
ea – Maruca, ºi nu el, poartã casca din
piele pe creºtet ºi pe ceafã, cu ochlearii
traºi în sus. Toatã frumuseþea ei – de
zeiþã africanã, „Eºti Aida, scumpo!”, o
flatase Nae Ionescu, în rendez-vou-ul
primului lor tete-a-tete – trecuse în fãptura
lui, iar pasiunea pentru femei, din trupeºul
licenþiat în Drept, Mihai Cantacuzino,
ministrul de Justiþie, care întruchipa
onoarea – blazonul neamului boieresc, îi
pecetluise supra-numele de Don Juan.
Ce om demn (repetã în gând: De onoare!)
rezultã din însumarea acestor poze,
pentru prinþesa cu stemã Cantacuzino
în posteritate! Trãsãturile de gentlemen
se suprapun peste acelea de ofiþer, însuºi
regele Carol al II-lea i le-a comentat, între
maliþie ºi consideraþie, când i-a înmânat
premiul de motociclist nommber one, în
aplauzele tribunelor stadionului ANEF,
înþesate de cele mai frumoase dame –
crema  Capitalei!... Ce sunt 30 de ani, la
scara planetei Terra, decât tot atâtea clipe
– pentru o femeie (pentru acelea care i-
au fost soþii: surorile Diamandi, apoi
duduia Nadia Kujnir, viitoare nevastã de
bogãtaº american) – ºi se ia pe ea înseºi
în calcul, atinsã – i s-o fi pãrut? – de
silueta frapantã a Alicei, impetuoasa
Alice, la anii ei, Maruca doritã de domnii
de la Kriterion, unde trãgeau sã adere
intelectuali de faimã ai Interbelicului,
câþiva izbitind... Cum ar fi (ºi a fot) Nae
Ionescu – vanitosul mãcinat de ambiþii
cu urmãri dramatice asupra ei ºi pe care
numai devotamentul lui Pynx a scãpat-o
din ghearele sinuciderii... Ce proastã e
femeia care renunþã la viaþã, dintr-o
asemenea cauzã! ªi-o spune cu mâna
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pe inimã – acolo s-au adunat amãrãciu-
nile ºi bucuriile, stau, aidoma mãrgelelor,
pe aþele istoriei, negre ºi albe, amestecate,
în aºteptarea primei pagini a rememorãrii
într-un fel de jurnal retrospectiv, intitulat
scurt ºi precis: „Lumini ºi Umbre”...

- Prinþesã, aþi uitat cã e ziua
dumneavoastrã cozmeticã...!

Fraulien Grette a vorbit din pragul
uºii ce dã în salonul de toaletare, rãmasã
locului, sub masca temerii sã nu i se
impute cã nu a bãtut în tablia cu canaturi.
De când este vãduvã, stãpâna ei a cam
pierdut din rânduiala zilelor, dimineaþa
cu insistenþã primeºte sã fie masatã ºi,
îndatã ce cafeaua fumegã, Grette pune
pe discul patefonului placa pe care
maestrul a înregistrat, la dorinþa domnilor
Constantin Silvestri ºi Constantin
Brãiloiu „Impresiile din copilãrie”.

- Dreptate ai, Gretiºor!... Uite cine e
vinovat de amnezia asta neruºinatã...!

- Domnu cãpitan de aviaþie...  Fiul
dumnevoastrã... Frumos bãrbat!

- A fost, Gretteluº... A murit acum
vreo opt-nouã ani... Când te primeam sã
îmi faci menajul...

- Vai, prinþesã...!
- Niciun „vai” fetiþo! A scãpat de sute

de ori de la moartea care s-a þinut dupã
el, în rãzboi, în toate luptele cu avioanele
inamice! O nenorocitã boalã de stomac l-
a secerat, medicii chirurgi nu ºi-au
respectat jurãmântul rostit la absolvirea
facultãþii, cãtre Hyppocrate...!

În oglinda turnatã în cristal – cadou
de la Mihai, în cãlãtoria de nuntã la
Constantinopol – Maruca îºi vede ridurile
pe frunte, pe pomeþii obrajilor ºi în jurul
gurii, îºi studiazã pungile apãrute sub
ochi. Se uitã în proprii ochi, ºi se vede
suind, în þipete de bucurie, scãrile
conacului de la Tescani, sub ploaia de
aur a soarelui de amiazã. O trãsurã intrã
pe porþile pãzite de þãranii cu puºti
încãrcate cu sare, trasã de trei murgi
nãduºiþi. Pe rând, caii se ridicã pe
picioarele din spate, cabrându-se cu cele
din faþã în semn de salut cãtre ea... Din
hol, prin uºile date de pereþi, Bâzu aleargã
spre ea ºi o prinde de mijloc ºi, de mânã
amândoi, coboarã treptele, îmbujoraþi.
Murgii se întrec în gestica lor domesticã,
nechezând haotic.

Portiera atelajului e trasã cu grijã,
solemn, sã coboare bunicul de la Bucu-
reºti, domnul Gheorghe Grigore Canta-
cuzino, primul ministru al Regatului ºi
bunica – soþia boierului din Prahova,
mama-mare Ecatrina, într-un malacof
verzui, precum frunziºul codrului ce
înconjoarã conacul. Servitorii se înclinã
de ºale ºi spun de câteva ori „Sãru’ mâna,
cucoane!”, „Sãru’ mâna, coniþã!”, apoi
„Dumnezeu sã vã þie sãnãtoºi!”.

- ...Aveþi, mi-aþi prezentat-o, o fiicã,
prinþesã...

- Sigur cã am... Ne vedem greu ºi
rar... Ea singurã, eu singurã, imagineazã-
þi halul în care, din familia care am fost,
datoritã rãzboiului, ce s-a ales de noi! Eu,
Grette, sunt o fire excentricã – nãravul
ãsta a necãjit-o mereu pe Alice, de multe
ori n-a vrut sã mã vadã, în sinea ei m-a
judecat pe drept; am risipit banii pe
oarecare lux, în vremurile-astea morbide,
în care toate palatele ºi moºiile moºtenite
de la bunicii ºi pãrinþii mei, au fost jãpcui-
te de „eliberatori” ºi „democraþia popularã”
instauratã cu sila, în biata þarã româ-
neascã...! Ne ducem traiul cum putem,
cu bruma de bani rãmasã de la scumpul
meu Pynx... Cred cã ºtii ce mare muzician
a fost...

- ...ªtiu, prinþesã... Eram servitoare
la Domenii ºi, tot auzind laude despre
dânsul, m-am dus într-o searã la sala
Dalles, sã îl vãd... A cântat un Brahms la
vioarã, apoi a trecut la pian, sã cânte ceva
din – cum a spus prezentatorul – din
Wagner... A fost – cuvântul ãsta plãcut
mie, i se potriveºte – magnific, prinþesã...!

Bulevardul Radetzky taie Vevey-ul cu
douã rânduri de castani despãrþite de
trotuare largi ºi umbroase. „Pe banca de
colo sã mã aºez câteva clipe!”, îºi vorbeºte
Maruca, într-un deux-pieces gris cu tiv
roºu, ieºitã sã respire retrasã.

Aspiraþia – mereu superioarã ºi
continuu ascendentã – pentru CARTE
au subliniat-o deopotrivã organizatorii
ºi vizitatorii Târgului de Carte
GAUDEAMUS ediþia 2018, de la 15 la
18 noiembrie, pe etajele concentrice
ale pavilionului RomExpo din Nordul
Bucureºtilor. Martor ocular încã odatã,
am trãit revelaþia „Cãrþii de Învãþãturã”
– adagiu cu rãdãcini în versurile lui
Ienãchiþã Vãcãrescu ºi Tudor Arghezi.
„Gaudeamus” – singurul infern în care
cu adevãrat eºti liber sã exiºti!

În tandem
Imensul inel care constituie etajul

al II-lea al pavilionului era, la ora sosirii
mele alãturi de bibliofilul ºi prietenul de

peste 60 de ani, Alexandru Chivu, relativ
vizitat. Zi de vineri fiind, în 16, deci una
de muncã, motiva prezenþa medie a
publicului interesat de Carte. Fiecare cu
preferinþele lui, ne separãm traseele,
dându-ne întâlnire la ora prânzului, la
standul editurii EIKON.

Primul „inel”
Spaþiul oarecum aerian al etajului

II e un continuu lanþ al editurilor prezente
aici, cu standuri de Carte. Îl revãd, sub
impresia instantanee a celor 11.000
de þãrani care au fost aduºi, în noiembrie
1963, sã asculte pe Gheorghiu Dej
vorbindu-le despre încheierea colectivi-
zãrii agriculturii României conduse de
el ºi camarila roºie. Un sediment al Is-
toriei  noastre s-a reanimat de la sine.
Tot Istoria ºi  poveºtile care o alcãtuiesc

m-au purtat la standul editurii Militare,
unde lucrãrile de acest gen – copleºitor,
Memento-ul oricãrei conºtiinþe reale –
abundã. Umplu geanta cu câteva vol-
ume pulsând de... istorie: CERUL ÎN
FLÃCÃRI, 1914-1819, de Valeriu Avram,
JURNAL DE FRONT, VISE DE IUBIRE, al
generalului Gheorghe Garoescu,
JURNAL DE RÃZBOI 1915-1917 de
Benito Mussolini, INFERN DEASUPRA
PLOIEªTIULUI, povestea bombarda-
mentului din 1 august 1943, de Valeriu
Avram ºi Alexandru Aramã, „concuren-
tã” a cãrþii FORTÃREAÞA PLOIEªTI, de Jay
A. Stout, povestea „campaniei pentru
distrugerea petrolului lui Hitler”.

Umbra lui Enescu
De pe singurul stand care nu avea

afiºat numele editurii iau, sã o rãsfoiesc,
cartea „BUCUREªTI-„Citadela secularã
a lãutarilor români, 1550-1950", de Vio-
rel Cosma. Situat lângã un altul, cu ges-
tionarii activi, merg s-o plãtesc acolo,
însã vocea unui domn mã-ntoarce din
drum. „Eu sunt proprietarul acelei me-
se!”, îmi spune oarecum surprins de
miºcarea mea, domnul în cauzã: Spe-
teanu – cu care ºi intru în vorbã, fiindcã
„Eu i-am tipãrit cartea asta maestrului
Cosma!”. O legãturã fulger a numelui
ilustru, cu al lui George Enescu (umbra
lui ºi a Marucãi, în jurul Micului Trianon,
se plimbã), trece imediat prin SCRISO-
RILE marelui muzician român, editate
de muzicologul Viorel Cosma în trei vol-
ume, la vechea editurã Muzicalã.
Scrisorilor în cauzã, le dau de urmã, prin
bunãvoinþa d-lui Speteanu. O luminã
reaprinsã peste nestemate ale „Belle
epoque”.

Paradis Gutenberg
La care stand sã opresc, aduce a

loterie. Selectez, totuºi; mã sileºte ºi
timpul – opus curiozitãþii dezlãnþuite.
Câtuºi de puþin atent faþã de celebrarea
Centenarului Marii Uniri, adicã al Româ-
niei Mari, Târgul îmi prilejuieºte procura-
rea altor douã apariþii de seamã, rever-
berante: BASARABIA – 100 DE ANI DE

Din nou, trecãtor prin GAUDEAMUS – 2018
LA UNIREA CU ROMÂNIA ºi CAMPANIILE
MILITARE DE LA 1917. Oferta cuprinde
un veritabil paradis Gutenberg: DAN
SPÃTARU, REGELE APLUZELOR, DIN
CERCUL DE LA STALINGRAD ÎN LAGÃ-
RELE SOVIETICE, VASILE NICULESCU,
PILOTUL MARII UNIRI, JURNAL DE
ªANTIER LA CASA POPORULUI, ME-
SIANISMUL RUS ªI CHIPURILE SALE,
STEAUA LUI GAÞU, APOLZAN, UN
FOTBALIST DE LEGENDÃ, SPIONAJUL
AMERICAN ÎN ROMÂNIA 1944-1948,
ROMÎNIA ORIENTALÃ 1848-2009 – se
terminã Agenda...!

Eajul I, Parterul
Raportul între valoarea bancno-

telor din portmoneu ºi dorinþa de a
cumpãra alte ºi alte cãrþi e invers pro-
porþional cu realitatea din buzunar. Îmi
clãtesc privirea pe la mai toate stan-
durile. EVDOKIMOS: ANOTIMPUL
UMBRELOR, de Radu Gyr, cu alte douã:
BALADE, CRUCEA DIN STEPÃ, DIN
CASIMCA JILAVEI ÎN ZARCA ARADULUI,
de Marcel Petriºor, OMUL EROIC, de

Nichifor Crainic, PENTRU CHRISTOS, de
Alexandru Cantacuzino... ARHIVELE
NAÞIONALE ALE ROMÂNIEI, cu o masivã
evocare a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu,
PROEMA – editoarea VALURILOR ADU-
NATE – versuri ale Reginei Elisabeta,
alias Carmen Sylva, în traducerea lui
George Coºbuc, (!) BOLINTIN VALE, cu
lucrãri despre Neolitic, Gumelniþa,
Cucuteni – civilizaþii vechi de 7 milenii!
O sintagmã de mare preþ la standul ASE:
„Deschide cartea, ca sã înveþi ce au
gândit alþii! Închide-o, ca sã gândeºti tu
însuþi!”. Altele: LUCIAN BLAGA Sibiu, UPG
PLOIEªTI...!

Finalul
...Ni-l îngãduim la EIKON, unde

criticul literar ºi eseistul Christian Crãciun
a început din 15 sã prezinte cãrþi aici
editate. Îl remarc pe scriitorul Florentin
Popescu vorbind la standul Asociaþiei
Difuzorilor ºi Editorilor. Patronat al Cãrþii,
criticul care „V-am citit pe toþi!”, cum sunã
seria sa de studii literare ºi, cam din
fugã (clepsidra sã alarma!), o privire la
standul UZPR ºi, dupã un tur în triunghiul
Humanitas-Cartea Româneascã-
Paralele 45, la Radio România Ac-
tualitãþi – „editorul” acestei planete a
Spiritului prin Cuvântul tipãrit, care va fi
mereu Târgul de Carte de Învãþãturã
GAUDEAMUS!

Serghie Bucur

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 15 Decembrie, ora 18:30; Duminicã, 16

Decembrie, ora 18:30  - sala Teatrului Toma Caragiu - Premiera
Oficialã – „Piatra din casã”„Piatra din casã”„Piatra din casã”„Piatra din casã”„Piatra din casã”, de Vasile Alecsandri. Regia:
Alexandru Dabija. În distribuþie: Cristina Moldoveanu (Cucoanã
Zamfira), Theodora Sandu (Marghiolita), Clara Flores (Ioana
Þiganca), Bogdan Farcaº (Cãminarul Grigori Palciu), Ioan
Coman (Her Franþ Birman), Karl Baker (Leonil), Andrei Radu
(Comisul Nicu).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 14 Decembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”, texte de Cor-
nel Udrea. Regia: Marcela Þimiraº. În distribuþie: Aurelian
Temiºan, Nico, Mihaela Duþu, Romeo Zaharia, George Cãpanu,
Madalina Cernat, Rodica Alexandru, Robert Oprea, Andrei
Madan, Petty Musa, Baletul Majestic: Irina Mãcinic, Tatiana
Dor, Robert Anton, Lucian Vasilescu, Ionuþ Mãcinic, Oana
Hanganu, Roxana Valeanu, Soliºti balet: Loredana Bãdica ºi
Rãzvan Hanganu. Orchestra Majestic: Cristian Florea, Aurel
Anastasiu, Ionuþ Liþã, Laurenþiu Matei, Ilie Staniºte, Ciprian
Corniþa, Paul Constantin, Aurelian Constantin.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 16 Decembrie,

ora 10:30; ora 12:00 - sala
Teatrului de Animaþie –
„Undeva la capãtul lumii”„Undeva la capãtul lumii”„Undeva la capãtul lumii”„Undeva la capãtul lumii”„Undeva la capãtul lumii”,
de Alina Medoia. Regia: Costel
Dobrescu. În distribuþie: Nelu Neagoe/Paul Niculae (Galileo),
Diana Uþã / Lizica Sterea (Boreas), Ana-Maria Orbean /
Ioana Roºu (Aurora), Paul Niculae / Lucian Orbean (Moºul).

Luni, 17 Decembrie, ora 10:00; Miercuri, 19
Decembrie, ora 10:00  - sala Teatrului de Animaþie –
„Prostia omeneascã”„Prostia omeneascã”„Prostia omeneascã”„Prostia omeneascã”„Prostia omeneascã”, adaptare de Sabina Vlaiculescu
Arsenie dupã Ion Creangã. Regia: Sabina Vlaiculescu
Arsenie. În distribuþie: Paul Niculae (Bãrbatul), Ioana Roºu
(Pisica), Lãcrãmioara Bradoschi (Soacra, Omul cu furca,
Leneºul), Diana Uþã (Nevasta, Vaca, Cucoana), Cãtãlin
Rãdulescu (Omul cu oborocul, Omul cu vaca).

EVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTE
Joi, 20 Decembrie, ora 19:00 - sala Teatrului Toma

Caragiu - Concert Christmas Jazz - Emy Drãgoi &Concert Christmas Jazz - Emy Drãgoi &Concert Christmas Jazz - Emy Drãgoi &Concert Christmas Jazz - Emy Drãgoi &Concert Christmas Jazz - Emy Drãgoi &
Grand Orchestra.Grand Orchestra.Grand Orchestra.Grand Orchestra.Grand Orchestra.
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eveniment

Numãrul de beneficiari de pensii
de serviciu era, la finele lunii octom-
brie 2018, de 9.153 persoane, în
creºtere uºoarã, cu 14 persoane, faþã
de finele lunii precedent, conform da-
telor centralizate de Casa Naþionalã
de Pensii Publice (CNPP).

Cei mai mulþi, respectiv 3.595,
erau beneficiari ai Legii 303/2004
privind statutul procurorilor ºi judecã-
torilor. Pensia medie în cazul acestora
a fost de 16.688 lei, din care 15.453
lei cota suportatã din bugetul de stat,
iar diferenþa din bugetul asigurãrilor
sociale de stat.

De Legea nr. 216/2015 privind
acordarea pensiei de serviciu mem-
brilor Corpului diplomatic ºi consular
al României beneficiau 860 de per-
soane. Pensia medie era de 5.489
lei, din care 3.328 lei suportaþi de la
bugetul de stat.

În ceea ce priveºte beneficiarii
Legii 215/2015 pentru modificarea
ºi completarea Legii 7/2006 privind
statutul funcþionarului public parla-
mentar, numãrul acestora era de
813 de persoane, pensia medie ridi-
cându-se la 4.354 de lei (2.649 lei

suportaþi de la buge-
tul de stat).

Legea 83/2015
pentru completarea
Legii 223/2007 pri-
vind statutul perso-
nalului aeronautic ci-
vil navigant profesio-
nist din aviaþia civilã
din România benefi-
ciau 1.462 pensio-
nari, iar pensia medie
se ridica la valoarea
de 10.699 lei, din ca-

re 7.530 lei suportaþi din bugetul de
stat. Pensii de serviciu pentru be-
neficiari ai Curþii de Conturi s-au acor-
dat unui numãr de 609 persoane,
media fiind de 7.637 lei, din care
4.219 lei cota suportatã din bugetul
de stat. De asemenea, de Legea
130/2015 pentru completarea Legii
567/2004 privind statutul persona-
lului auxiliar de specialitate al ins-
tanþelor judecãtoreºti ºi al Parche-
telor beneficiau 1.814 pensionari,
pensia medie fiind de 3.958 lei, din
care 2.284 lei suportaþi din bugetul
de stat.

România a importat, în primele nouã luni din 2018, o
cantitate de þiþei de circa 6,138 milioane tone echivalent
petrol (tep), cu 554.000 tep (9,9%) mai mare faþã de cea
importatã în perioada similarã din 2017, conform datelor
centralizate de Institutul Naþional de Statisticã (INS).

Producþia de þiþei a totalizat, în perioada menþionatã,
2,526 milioane tep, fiind cu 1,9% (48.400 tep) mai micã
faþã de cea din anul precedent.

Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe
site-ul Ministerului Energiei, producþia de þiþei din România
se aflã pe o pantã descendentã, cu un nivel de înlocuire a
rezervelor subunitar, din cauza gradului ridicat de depletare
al zãcãmintelor. Creºterea gradului de recuperare este
posibilã, însã eforturile investiþionale deloc neglijabile, nece-
sitã pachete de mãsuri economice ºi fiscale stimulative.

Rezultatele modelãrii efectuate în anul 2016 indicã
înjumãtãþirea producþiei interne de þiþei, pânã la aproximativ
2 milioane de tone în 2030. Creºterea dependenþei de
importuri nu poate fi evitatã pe termen mediu ºi lung decât

prin încurajarea activitãþii de explorare ºi producþie, precum
ºi prin creºterea eficienþei consumului de combustibili
fosili, se mai menþioneazã în raport. Se estimeazã cã pro-
ducþia de þiþei îºi va continua tendinþa de scãdere lentã
între 2030 ºi 2050, de la 22, la 13 TWh (de la 1,93 mili-
oane tep la 1,15 milioane tep).

miliarde de lei.
Dupã valute, 155,54 miliarde lei

reprezintã datoria în lei, 125,782 mili-

arde lei datoria în euro ºi 27,73 miliar-
de în dolari.

Din totalul datoriei guvernamen-

tale, datoria administraþiei publice cen-
trale este de 296,4 miliarde de lei, iar
cea a administraþiei locale se ridicã
la 14,46 miliarde de lei.

În ultimii patru ani, datoria ad-
ministraþiei publice din România s-a
redus constant ca procent din PIB,
de la 39,2% din PIB în 2014, la 35,1%
din PIB anul trecut.

Potrivit datelor publicate în luna
octombrie de Eurostat, la finele celui
de al doilea trimestru al acestui an,
în Uniunea Europeanã datoria guver-
namentalã s-a redus de la 81,5% din
PIB, pânã la 81% din PIB. Statele
membre cu cea mai micã datorie gu-
vernamentalã erau: Estonia (8,3% din
PIB), Luxemburg (22% din PIB), Bul-
garia (23,8% din PIB) ºi România
(34,1% din PIB).

CNPP: Peste 9.150 de beneficiari de pensii
de serviciu, la finele lunii octombrie 2018

România a importat peste 6 milioane tep
þiþei, în primele 9 luni din 2018

Datoria administraþiei publice a
scãzut uºor în primele opt luni ale
anului, ajungând la 34,7% din PIB, în
august 2018, faþã de
35,1% din PIB în decem-
brie 2017, însã, în ter-
meni de valoare, datoria
guvernamentalã a cres-
cut la 310,86 miliarde de
lei, la finalul lunii august,
de la 301,158 miliarde
de lei la sfârºitul lunii de-
cembrie a anului trecut,
potrivit datelor publicate
de Ministerul Finanþelor
Publice.

O mare parte din
datorie, respectiv peste 302,397 miliar-
de de lei, este pe termen mediu ºi lung.
Titlurile de stat reprezintã circa 252,39

Datoria guvernamentalã a scãzut
la 34,7% din PIB, în primele opt luni

Indicele producþiei industriale în
luna septembrie 2018, faþã de luna
corespunzãtoare din anul precedent,
calculat ca serie brutã, la nivelul jude-
þului Prahova a fost de 98,0%, preci-
zeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Prahova.

Aceeºi sursã precizeazã cã, în
luna septembrie a acestui an, faþã de
luna corespunzãtoare din anul 2017,
indicele valoric al cifrei de afaceri din
industrie pe total, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 113,6%.

Exporturile de bunuri din judeþul
Prahova, în luna iulie 2018, au însu-
mat 204.388 mii euro. Comparativ cu
luna iulie 2017, exporturile au crescut
cu 7,3%.

Þãrile partenere situate pe prime-
le 6 locuri în derularea exporturilor
din luna iulie 2018 (reprezentând
58,6% din total exporturi) au fost: 1.

Italia (16,9%); 2. Germania (12,5%);
3. Egipt (10,0%); 4. Franþa (6,7%); 5.
Republica Moldova (6,4%); 6. Regatul
Unit (6,1%).

În luna iulie 2018, importurile de
bunuri din judeþul Prahova au însu-
mat 322.788 mii euro.

Comparativ cu luna iulie 2017,
importurile au crescut cu 16,6%.

Þãrile partenere situate pe pri-
mele 6 locuri în derularea importurilor
din luna iulie 2018 (reprezentând
66,3% din total importuri) au fost: 1.
Federaþia Rusã (27,0%); 2. Germania
(19,2%); 3. Italia (7,0%); 4. Polonia
(5,5%); 5. Azerbaidjan (3,9%); 6. China
(3,7%).

Deficitul comercial din luna iulie
2018 a fost de 118.400 mii euro, mai
mare cu 32.128 mii euro (+37,2)
decât în luna iulie 2017.

Mihail Marinescu

În luna septembrie a acestui an, în
judeþul Prahova sau eliberat 102
autorizaþii de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, în scãdere cu 11,3% faþã
de septembrie 2017, anunþã Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Prahova.

Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri
rezidenþiale din judeþul Prahova, în luna
septembrie 2018, deþin o pondere de
2,5% din totalul autorizaþiilor pentru
clãdiri rezidenþiale din România, ceea

ce ne conferã întrun clasament naþional
din totalul autorizaþiilor pentru clãdiri
rezidenþiale locul 14 dupã: Ilfov (520
autorizaþii de construire), Iaºi (206
autorizaþii de construire), Suceava (205
autorizaþii de construire), Timiº (200
autorizaþii de construire), Argeº (198
autorizaþii de construire), Constanþa
(189 autorizaþii de construire), Cluj (178
autorizaþii de construire), Dâmboviþa
(144 autorizaþii de construire), Bihor

(140 autorizaþii de construire), Maramu-
reº (115 autorizaþii de construire), Dolj
(110 autorizaþii de construire), Bacãu
(105 autorizaþii de construire) ºi Braºov
(103 autorizaþii de construire), precizezã
aceeaºi sursã.

În luna septembrie 2018, din totalul
autorizaþiilor de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, 29,4% au fost eliberate în
mediul urban ºi 70,6% în mediul rural.

Mihail Marinescu

      (urmare din pagina 1)
Gheorghe Dinicã”, conform protalului instanþelor de
judecatã.

Rãzvan Alexe este trimis în judecatã alãturi de
Marcel Pãvãleanu, fost angajat al Secretariatului Gen-
eral al Guvernului din perioada în care Victor Ponta era
premier, dar ºi de alþi oameni de afaceri prahoveni. În
total, în dosar sunt 31 de inculpaþi, persoane fizice ºi
juridice. Existã indicii cã inculpaþii din dosarul evaziunii
cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro au
desfãºurat, în perioada 2012 - 2013, operaþiuni
comerciale nereale, cu societãþi de tip fantomã,
operaþiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea
societãþilor pe care le administreazã, cu scopul de a se
sustrage de la plata impozitului datorat bugetului
consolidat al statului. Conform datelor oferite de catre

PCA Ploieºti, valoarea prejudiciului este de 11.154.699 lei
din evaziune fiscalã ºi 19.245.201 lei din spãlare de bani.

În aceeaºi cauzã o parte dintre inculpaþi au cerut instan-
þei eã emitã o adresã cãtre Parchetul de pe lângã Curtea
de Apel Ploieºti, pentru a comunica dacã, în timpul cercetãrii
penale efectuate, ”organul de urmãrire penalã a beneficiat
de sprijinul S.R.I., iar în caz afirmativ sã se precizeze în ce a
constat acesta; - sã se precizeze dacã mandatele de supra-
veghere tehnicã (dispuse în legãturã cu dosarul 465/P/
2013) au fost puse în executare cu sprijinul S.R.I.; - sã se
precizeze instituþia care a procedat la redarea înregistrãrilor
telefonice în cuprinsul proceselor-verbale ataºate la dosarul
cauzei; - sã se precizeze dacã a fost exploatat vreun proto-
col de colaborare încheiat între Parchetul General/organul
de urmãrire penalã ºi S.R.I. cu ocazia instrumentãrii dosarului
nr.465/P/2013; - sã se precizeze dacã probe sau anumite
probe au fost administrate în cursul urmãririi penale cu
sprijinul ofiþerilor angajaþi ai S.R.I.”, conform portalului
instanþelor de judecatã.

Dosarul ”Alexe-Pãvãleanu” a fost trimis în judecatã la
Tribunalul Prahova în martie 2014, cu inculpaþii în stare de
arest preventiv. De atunci se aflã în faza de judecatã pe
fond. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Ce nume secrete ºi-au luat martorii
sub acoperire într-unul dintre

cele mai celebre dosare din Prahova

Prahova, pe locul 14 în privinþa eliberãrii
autorizaþiilor pentru clãdiri rezidenþiale

Au crescut
exporturile!



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:55 Jurnal de centenar;
12:00 Aici, acum;

13:30 Parlamentul României;
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 Life salã;
18:30 Handbal feminin – CE Franþa 2018;
20:00 Telejurnal;
21:00 Români care au schimbat lumea;
21:30 Studio CE Handbal – Franþa 2018;
22:00 Handbal feminin – CE Franþa 2018;
23:40 Istoria cu Virgil;
23:50 Mândru sã fii român;
00:00 Telejurnal;
00:25 Jurnal de Centenar;
00:30 Istorii ascunse;
01:00 Provocãri, decizii, efecte;
02:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
03:05 Istoria cu Virgil (r);
03:15 Telejurnal (r);
04:05 „Ecaterina” (f).

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 Motor Vlog (r);
17:00 Tenis de masã masculin: România – Belgia;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Femeia visurilor mele” (f);
23:10 „New York, te iubesc!” (f);
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 „Circuitele iubirii” (r);
04:20 Telejurnal TVR2 (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:30 Marea Provocare, Local Kombat: Cãtãlin
Moroºanu vs Frederic Sinistra;
00:30 „Evadare prin efracþie” (f);
02:15 „Culisele puterii” (f);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Intrusul” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Frumoasa ºi Bestia” (f);
21:45 „Magie în New York” (f);
00:00 „Attila, cuceritorul” – Partea a II-a (f);
02:00 Acces direct (r);
04:00 „Intriusul”  (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Caleidoscop” (r);
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 “Triunghiul Bermudelor” (f);
14:15 “Dr. Dolottle 4” (r);
16:00 „Vânãtorii de fantome” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Paradisul pierdut” (f);
22:30 „Indiferenþã” (f);
00:30 „Terapie specialã” (r);
02:30 „Nebun în toatã legea” (r);
04:15 „Hitchock” (f);
06:00 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:30 Teleshopping;
08:45 „Elif” (f);
10:00 Alo Shop;

11:30 „De 12 ori Crãciunul” (r);
13:30 “Crãciun în familie”  (r)
15:30 CulTour;
16:00 „Iflet” (s);
18:00 „Un Crãciun pe drumuri” (s);
20:00 „Crãciun ca la carte” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Reuniunea de Crãciun” (r);
01:30 „Dr. House”  (r);
02:30 CulTour (r);
05:00 „Elif” (r);
06:00 „Velvet” (f).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:30 Istorii ascunse;
08:00 Prietenii incredibile;
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 În spatele frontului (r);
13:00 Exclusiv în România;
13:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora regelui;
16:00 Faþa nevãzutã a lumii;
16:50 Vizitã de lucru cu Gianina Corondan;
17:25 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
17:30 România veritabilã;
18:00 Pârjolirea lumii;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Provocarea starurilor;
23:00 Istoria mafiei irlandeze;
23:55 Moment Art;
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
01:00 Pârjolirea lumii (r);
01:55 Provocarea starurilor (r);
03:45 Prietenii incredibile (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Chef de vedete (r);
09:00 „Noile aventuri ale fiicei oceanului”
(f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal masculin, Cupa României;

12:30 Gala umorului (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 „Challotte Gray” (f);
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (f);
23:55 Zile cu stil;
00:25 MotolVlog(r);
01:10 „New York, te iubesc”(r);
02:50 Poate nu ºtiai (r);
03:00 „Charlotte Gray” (r);
05:00 „Noile aventuri ale fiicei oceanului” (r);
06:00 Motor Vlog (r).

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

13:00 „Annie” (f);
15:30 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Singur acasã 2 – Pierdut în New York” (f);
22:15 „Iron Man – Omul de oþel 2" (f);
01:00 „Culisele puterii” (r);
06:00 Lecþii de viaþã.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:45 „Magie în New York” (r);
16:00 Chefi la cuþite (r);

19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 Insula iubirii (r);
00:30 „Prãdãtor de noapte” (f);
03:00 Ultimul trib: Madagascar (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Harvard Park – Terenul legendelor”
(r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Caleidoscop” (r);
14:00 „Vânãtorii de fantome” (r);

16:15 „Zbor frânt” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Lista” (f);
22:15 „Închis pe nedrept” (f);
00:30 „Gãseºte-mã” (r);
02:15 „Cronicile Casterilor: A 16-a lunã” (r);
04:30  „La bloc” (r);
06:15 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:00 „Elif” (f);
10:00 Teleshopping;

10:15 „Elif” (f);
11:30 „Un Crãciun pe drumuri” (r);
13:30 “ Crãciun ca la carte”  (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Cãsãtoriþi de Crãciun” (s);
20:00 „Un Crãciun prin vecini” (f);
22:00 „Dr. House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Downton Abbey” (r);
01:00 „Hart of Dixie”  (r);
02:45 „Velvet” (r);
04:00 „Elif” (r);
06:00 „Velvet” (f).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:30 Universul credinþei;
08:25 Catedrala mea;
08:30 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;

10:35 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;
14:00 Telejurnal;
14:35 Istoria cu Virgil;
15:00 Handbal feminin – CE Franþa 2018;
16:40 Sibiu 100;
17:10 Toate-s vechi ºi 9-s toate(r);
17:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
18:00 Studio CE Handbal – Franþa 2018;
18:30 Handbal feminin – CE Franþa 2018;
20:00 Telejurnal;
21:00 Vedeta popularã;
00:00 Garantat 100%;
01:00 Politicã ºi delicateþuri;
01:55 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti (r);
02:00 În grãdina Danei (r);
02:30 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 Handbal masculin, Cupa

României;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Instanþa amânã pronunþarea” (f);
15:00 Drag de România mea  (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Primãverii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Sfânta Tereza ºi diavolii” (f);
21:45 Poate nu ºtiai;
21:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
22:10 „Oraºul destinaþiei finale” (f);
00:20 Drag de România mea  (r);
02:00 „Instanþa amânã pronunþarea” (r);
03:50 „Sfânta Tereza ºi diavolii” (r);
05:15 Pescar hoinar (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Dl. Peabody ºi Sherman” (r);

12:45 Apropo Tv;
13:45 „Motelul iubirii” (r);
15:45 „Singur acasã 2 – Pierdut în New York”
(r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Inferno” (f);
22:15 „X-Men: Cei dintâi” (f);
01:00 Apropo TV (r);
02:00 „Culisele puterii” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
14:00 „Frumoasa ºi bestia” (f);
16:00 Chefi la cuþite (r);

19:00 Observator;
20:00 X Factor;
00:00 „Shanghai” (r);
02:00 „Ziua decisivã” (f);
04:00 „Shanghai” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Aventurile lui Jackie Chan” (f);
07:45 „Zbor frânt” (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:00 „Vânãtorii de fantome” (r);
14:15 „Harvard Park – Terenul legendelor”
(r);

16:15 „Pe acoperiºul lumii” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Tabãrã cu bucluc” (f);
22:15 „Sfârºitul aventurii” (f);
00:15 „Bãtãlia celor blestemaþi” (f);
02:00 „Gãseºte-mã” (r);
03:45 „Am spus destul” (f);
05:30 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:45 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „Elif” (f);
10:00 Teleshopping;

10:15 „Elif” (r);
11:30 „Cãsãtoriþi de Crãciun” (r);
13:30 “Un Crãciun prin vecini”  (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Escapadã de Crãciun” (s);
20:00 „Vis de Crãciun” (f);
22:00 „Doctor House” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Downton Abbey” (r);
01:30 „Hart of Dixie”  (r);
03:00 „Velvet” (r);
04:05 „Elif” (r);
06:00 „Iffet” (f).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Perfect imperfect I;
11:Jurnal de Centenar;
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 Pârjolirea lumii;
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);
01:00 Mata Hari (r);
02:00 România 9 (r);
03:10 Telejurnal (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;

11:50 100 de pove;ti despre Marea Unire - 5 minute
de istorie cu prof. dr. Adrian Cioroianu - premierã;
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 Iarna 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);
01:20 „Primãverii” (r);
01:45 „Oraºul destinaþiei finale” (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 „Omul-Furnicã;
22:45 „Anotimpul Vrãjitoarei” (f);
00:45 ªtirile ProTv;
01:15 „Bãrbaþi cu taþi” (r);
03:15 „Transparent” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Intrusul” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Arca lui Noe” –Partea a  II-a (f);
03:00 Observator  (r);
04:00 „Intrusul” (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Familia Haward” (f);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Zbor frânt” (r);
14:15 „Tabãrã cu bucluc” (r);
16:00 „Lawrence al Arabiei” – Partea I (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Mirajul dansului 2"  (f);
22:45 „Drumul spre rãzbunare” (f);
00:30 „Pe jumãtate mort 2" (r);
02:30 „Luaþi de val” (r);
06:00 Ce spun românii  (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:30 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „Elif” (f);

10:15 Teleshopping;
11:30 „Escapadã de Crãciun” (r);
13:30 “A doua ºansã”  (r);
15:30 CulTour;
16:00 „Iffet” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Reuniunea de Crãciun” (f);
20:00 „A doua ºansã” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Un Crãciun pe drumuri” (r);
01:30 „A doua ºansã”  (r);
03:15 „Neveste disperate” (s);
04:00 „Elif” (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 Aviaþia: moºtenirea Marelui Rãzboi;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 „Ecaterina” (f);
23:30 „Mystery Files” (s);
00:00 Telejurnal;
00:30 #Creativ;
01:00 Aviaþia: moºtenirea Marelui Rãzboi (r);
02:00 România 9 (r);
06:05 Pulsul zilei (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 Iarna amintirilor;

11:45 Poate nu ºtiai;
11:50 5 minute de istorie cu Adrian  Cioro-
ianu;
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 Iarna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:00 „Primãverii” (f);
21:30 „Tatã ºi fiu” (f);
23:25 „Caracatiþa” (f);
00:25 Câºtigã România! (r);
01:40 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
03:05 „Caracatiþa” (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 „Zeii Egiptului” (s);
23:00 „Doom” (f);
01:00 ªtirile ProTv;
01:30 „Bãrbaþi cu taþi” (r);
03:30 „Transparent” (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 2K1 cu Mirela Vaida;
03:00 Observator (r);
04.00 „Intrusul” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Încã o datã, cu dragoste!”
(f);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Pe acoperiºul lumii” (r);
13:45 „Lawrence al Arabiei” – Partea I
(r);

16:00 „Lawrence al Arabiei” – Partea a II-a (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Drew Peterson: Incoruptibil” (f);
22:30 „Atacul” (f);
00:15 „Bãtãlia celor blestemaþi” (r);
02:00 „Luaþi de val” (r);
05:30 „La bloc” (r);
05:45 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:30 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „Elif” (f);
10:15 Teleshopping;

10:30 „Elif” (f);
11:30 „Reuniunea de Crãciun” (r);
13:30 “A doua ºansã”  (r);
15:30 CulTour (r);
16:00 „Iffet” (s);
17:30 CulTour;
18:00 „Ai grijã ce-þi doreºti de Crãciun!”
(s);
20:00 „A doua ºansã” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Cãsãtoriþi de Crãciun” (r);
01:30 „A doua ºansã”  (r);
03:15 „Neveste disperate” (s);
04:00 „Elif” (r);
06:00 „Iffet” (r).
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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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Ploieºti,
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Tel:

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)
Eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în societate. Sunt posibile
controverse în relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile,
însã cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi
totul cu bine. Se contureazã discuþii importante
ºi cu prietenii sau cu persoanele care te-au
susþinut în plan profesional.

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)
Dorinþa de a-þi rafina sufletul ºi de a filozofa pe
teme diverse este uºor de îndeplinit în primele
zile ale acestei sãptãmâni. De asemenea vor
intra în sfera ta de interes, cãlãtoriile îndepãrtate
ºi abordarea unor cursuri, cercetãri sau
domentãri necesare în plan profesional. Se
animã segmental profesional, mai ales relaþiile
cu ºefii ºi autoritãþile.

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 bãneºti ºi moºtenirile revin în atenþia
ta în primele zile ale sãptãmânii. Este vorba de
achitarea datoriilor de orice fel, de moºteniri
sau de a revizui planurile de investiþii împreunã
cu partenerul de vuaþã, rudele sau colaboratorii.
Este vremea sã observi dincolo de aparenþe,
sensul situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat.

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)
Începutul sãtãmânii este evidenþiat prin relaþiile
parteneriale, atât în ceea ce priveºte relaþia cu
partenerul de viaþã, cât ºi relaþiile profesionale.
Sunt momente favorabile pentru a soluþiona
divergenþe, a întocmi planuri viabile pe termen
lung ºi pentru a finaliza situaþiile trenante.

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)
Sãptãmâna debuteazã cu multã activitate la
serviciu, dar ºi acasã este nevoie de implicarea
ta. Este o perioadã în care ai sarcini interesante
de îndeplinit la locul de muncã, însã beneficiile
pe termen lung sunt de mare anvergurã. Totuºi,
fii prudent ºi alterneazã orele de muncã ºi cele
de odihnã.

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)
Este vremea sã te pui mai mult în valoare faþã
de cei dragi, sã renunþi la pretenþii nefondate ºi
sã te ocupi mai mult de tine, lãsându-le celorlalþi
privilegiul de se ocupa ei înºiºi de nevoile lor.
Cei dragi te apreciazã, ºi te iubesc, chiar dacã
poate nu în forma doritã de tine, dar sunt relaþii
pe termen lung foarte profunde.

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)
Activitãþile domestice ºi relaþiile cu pãrinþii îþi
deschid sãptãmâna. Este vorba despre situaþii
cu efecte pe termen lung, de aceea ar fi bine sã
te implici serios ºi cu multã rãbdare. Se animã
relaþiile sentimentale. Discuþii aprinse cu cei
dragi, aflarea unor secrete neplãcute atât în
ceea ce priveºte persoana iubitã, cât ºi în
privinþa copiilor.

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)
Se contureazã multe drumuri de fãcut în primele
zile ale sãptãmânii, fie pentru a rezolva chestiuni
profesionale fie pentru a vizita rude ºi prieteni
dragi. Dialogurile cu persoanele din anturajul
apropiat sunt frecvente ºi foarte utile pe termen
lung. Totuºi selecteazã informaþiile aflate ºi evitã
sã vorbeºti prea mult despre tine ºi intenþiile
tale.

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)
Multe situaþii roiesc în jurul banilor în aceastã
sãpãtmânã. Este vorba în primul rând despre
veniturile pe care le obþii de la un loc de muncã,
venituri care te nemulþumesc profund. Însã,
ceea ce se petrece în plan profesional,
deocamdatã, este ascuns de simþurile tale, dar
este favorabil pe termen lung. De aceea,
detaºeazã-te de aspetele materiale ale vieþii
cotidiene ºi descurcã-te cu ceea ce ai, pentru
cã ai suficient.

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)
Eºti pus pe fapte mari la începutul sãptãmânii,
astfel cã poþi rezolva treburi personale care îºi
aºteaptã demult rândul. Este bine sã selectezi
prioritãþile ºi sã planifici pe termen lung tot ce
doreºti sã realizezi. Este vremea marilor
schimbãri pentru tine, de aceea implicã-te
serios în toate planurile tale personale.

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)
Ai nevoie de odihnã ºi multã liniºte mai ales în
primele zile ale sãptãmânii. Organsimul tãu
este obosit, poate chiar se luptã cu niscai
afecþiuni vechi, astfel cã ar fi bine sã-l asculþi ºi
sã te îngrijeºti pe îndelete. Sunt ultimele zile în
care energia vitalã fluctueazã foarte mult, stãrile
tale interioare sunt confuze, tensionate ºi îþi
este greu sã relaþionezi cu ceilalþi sau sã te
implici în diverse acþiuni.

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)
Discuþii importante cu prietenii ºi cu persoanele
din anturajul profesional. Este bine sã fii scump
la vorbã ºi doar sã asculþi. Sunt momente bune
de a te implica în proiecte de anvergurã sau
mãcar de a te gândi serios la aºa ceva. Ceea ce
se discutã acum la acest nivel va lua amploare
peste ceva vreme, într-un mod favorabil pe
termen lung.
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Nr.
crt.

Meseria
Nr.

locuri Nr.
crt.

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

Nr.
locuri

 Tip contractMeseriaTip contract

Agent de securitate
Agent intervenþie
Agent securitate
Agent servicii client
Agent vânzãri
Asistent manager
Asistent medical generalist
Asistent veterinar
Betonist
Casier
Cãlcãtor
Confecþioner
Confecþioner articole din textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Controlor calitate
Controlor calitate
Coordonator SSM, SU, Mediu
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher
Dulgher restaurator
Economist
Electrician
Electrician centrale ºi staþii electrice
Electrician
Electronist
Excavatorist
Faianþar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fochist
Fochist
Frezor
Frezor
Frezor/ strungar /operator CNC
Funcþionar
Inginer c-þii civile ind ºi agricole
Inginer dezvoltare
Inginer energetic
Inginer maºini unelte
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Inginer termoenergetica
Inginer textile - tehnolog produs
Laborant
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic

20
6

15
5
2
1
1
1
5
3
5

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

8 cls, atestat
8 cls, atestat

8 cls
medii

-
superioare

2 ani
2 ani

-
10 cls
medii
medii
8 cls

-
8 cls
medii

experienta
sup. tehnice

medii
medii
medii

1-3 ani
medii
8 cls

de specialitate
medii
medii

de specialitate
-

medii
-

1-3 ani
2 ani
medii
8 cls

-
experienta

medii
superioare

sup. tehnice
superioare
superioare
sup – ing.
superioare
superioare

sup. de spec.
superioare

10 ani
1-3 ani
medii

-
-

-
1 an

-
-
-
-

Sup.
medii

-
-

1 an
1 an

-
1 an

-
1 an
3 ani

0
1 an
2 ani
2 ani

-
2 ani

-
2 ani

-
-
-

1 an
-
-

medii
medii

-
-
-

5 ani
-
-

1 an
-
-

0-3 ani
-

3 ani
2 ani
1 an
medii
medii

-
-

2 ani

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

-
per ned
per ned
per det
per ned

Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Maistru c-þii civile
Maºinist (macaragiu) pod rulant
Maºinist la maºini terasamente
Mecanic auto
Mecanic reparaþii maºini de cusut
Modelier
Montator subansamble
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat (ajutor tâmplar)
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Operator comentare
Operator introducere prelucrare date
Operator la maºini unelte cu CNC
Operator tãietor textile
Paznic
Rectificator
Schelar
Sculer matriþer
ªef birou - tehnician industria textilã
ªef formaþie
ªofer autobuz
ªofer cât C + E
Spãlãtor covoare
Spãlãtor vehicule
Specialist îmbunãtãþire procese
Specialist în domeniul calitãþii
Strungar
Strungar carusel (borwek)
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Tâmplar universal
Tâmplar universal
Tâmplar universal
Tehnician electrician exploatare  centrale
Vânzãtor
Vopsitor
Zidar rosar tencuitor
Zugrav

2
1
2
5
2
1
1
1
2
1

10
15
4
6
5
1
2
4
5

10
10
10
1
1
5
3
1

20
1
1
2
5
1
2
4
1
1
7
1
1
5
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
3
3

-
medii
10 cls
liceu
medii

exp. 5 ani
gen. de spec.

sc prof.
10 cls

-
-

medii
medii
medii

-
-

1 an
medii
medii
8 cls
8 cls
medii
medii

-
10 cls

de spec.
-

8 cls
-

liceu
medii
medii

-
medii

-
Sup. tehn.
Sup. tehn.

8 cls
-

medii
8 cls

1-3 ani
calificare

-
medii

1-3 ani
-

1 an
de spec.

medii
medii

-
medii

-
-
-
-

1-3 ani
-
-
-

2 ani
-

sc prof
1 an
2 ani
2 ani
1 an

-
-

1 an
-
-
-
-
-
-

3 luni
-
-
-
-

1 an
1 an
1 an

-
-
-

1 an
1 an

-
-
-
-

medii
-

2 ani
-

medii
-
-

2 ani
2 ani

-
2 ani

1-3 ani

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

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

din grupa de vârstã 35–45 de ani
(25,79%), de tinerii cu vârsta sub 25
de ani (22,83 %), la popul opus fiind
cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 35
de ani (16,95%).

În funcþie de nivelul de studii al
ºomerilor participanþi la cursurile de
formare profesionalã, cei mai mulþi
cursanþi, 11.116 persoane (60,53%)
au studii profesionale, liceale sau post-
liceale, urmaþi de cei cu studii gimna-
ziale – 4.949 persoane (26,95%) ºi
cei cu studii superioare - 2.298 persoa-
ne (12,52%).

Principalele meserii/ocupaþii, în
funcþie de numãrul de participanþi,
pentru care s-au organizat programele
de formare profesionalã gratuite pen-
tru ºomeri în primele zece luni ale

anului 2018 sunt: lucrãtor în comerþ
– 2.166, inspector (referent) resurse
umane – 1.470, agent de securitate
– 1.400, operator introducere. prelu-
crare ºi validare date – 1.225, bucã-
tar – 908, lucrãtor în cultura plantelor
– 699, frizer-coafor-manichiurist-pe-
dichiurist – 687, competenþe în limba
englezã – 563, contabil – 548,
instalator instalaþii tehnico - sanitare
ºi gaze – 413, coafor – 396, ospãtar
(chelner) vânzãtor în unitãþi de alimen-
taþie – 385, manichiurist pedichiurist
– 349, lucrãtor în structuri pentru
construcþii – 300, îngrijitoare bãtrâni
la domiciliu – 298.

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro

În perioada ianuarie-octombrie
din acest an, Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM)
a cuprins în programele de formare
profesionalã organizate prin interme-
diul centrelor regionale de formare
profesionalã a adulþilor ºi centrelor
proprii din cadrul agenþiilor teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã,
23.179 de persoane.

Dintre acestea, 18.363 sunt ºo-
meri, 2.778 sunt persoane beneficia-
re de formare la locul de muncã prin
programe de ucenicie, 48 persoane
sunt beneficiare de servicii gratuite
de evaluare a competenþelor, iar 198
sunt persoane beneficiare de servicii
gratuite, altele decât ºomerii. Restul
de 1.792 persoane participante la
cursuri de formare profesionalã fac
parte din categoria celor care nu be-
neficiazã de gratuitate, potrivit
prevederilor legale în vigoare.

În perioada de referinþã au fost
organizate 1.103 de programe de for-
mare profesionalã gratuite dintre care,
714 programe de calificare/reca-
lificare ºi 389 de programe de iniþiere,
perfecþionare sau specializare.

În ceea ce priveºte participarea
ºomerilor la cursurile de formare pro-
fesionalã, cel mai ridicat interes pen-
tru astfel de programe s-a înregistrat
în rândul persoanelor cu vârsta peste
45 de ani (34,43 %), urmaþi de cei

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 2.173 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 804 locuri de muncã: 800 muncitor necalificat în agriculturã
– cules cãpºuni, 4 tehnician turbine eoliene;

GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 465 locuri de muncã: 120 curier, 57 instalator,54 electri-
cian, 53 sudor, 51 lãcãtuº, 50 personal curãþenie, 13 mecanic industrial, 11
lucrãtor în construcþii, 6 ºef de turã, 4 cameristã, 4 mecanic echipamente de
prelucrare plastic ºi cauciuc, 3 mecanic instalaþii sanitare, de încãlzire ºi clima-
tizare, 3 mecanic precizie, 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 3 operator maºini
CNC, 3 ospãtar, 2 bucãtar, 2 faianþar, 2 mãcelar, 2 personal în domeniul curã-
þeniei, 2 ºofer camion, 2 specialist restaurant, 1 chef de rang, 1 constructor
de acoperiºuri, 1 constructor structuri de metal, 1 lucrãtor finisaje în cosntrucþii,
1 mecatronist vehicule, 1 recepþioner, 1 specialist CNC, 1 specialist hotel, 1
tâmplar, 1 tehnician electronicã – sisteme de comutaþie ºi control, 1 tencuitor,
1 zidar;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 340 locuri de muncã: 200 muncitor industria piscicolã,
100 curier liber profesionist, 40 infirmier;

DanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarca – 200 locuri de muncã: 200 lucrãtor în agriculturã;
OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 90 locuri de muncã: 60 operator la maºini ºi utilaje pentru

fabricarea produselor alimentare, 25 culegãtor ardei, 5 muncitor în sera de
flori;

LeLeLeLeLetttttoniaoniaoniaoniaonia – 80 locuri de muncã: 20 instalator, 20 lãcãtuº mecanic/mecanic
auto, 20 tencuitor, 20 zugrav;

IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 72 locuri de muncã: 60 îngrijitor persoane, 10 asistent social,
2 asistent medical;

AustriaAustriaAustriaAustriaAustria – 30 locuri de muncã: 30 montator de mobilã;
MaltMaltMaltMaltMalta a a a a – 17 locuri de muncã: 10 tehnician proces, 7 instalator ELV;
Suedia Suedia Suedia Suedia Suedia – 16 locuri de muncã: 8 mecanic maºini utilaje grele, 8 operator

CNC;
CrCrCrCrCroaþiaoaþiaoaþiaoaþiaoaþia – 15 locuri de muncã: 5 fierar betonist, 5 tâmplar, 5 zidar;
NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 15 locuri de muncã: 10 vopsitor auto/tehnician de reparaþii,

2 montator acoperiºuri, 1 frizer, 1 ghid caiac, 1 ghid antrenor caiac;
UngariaUngariaUngariaUngariaUngaria – 13 locuri de muncã: 10 muncitor necalificat, 1 agent vânzãri,

1 manager vânzãri, 1 lãcãtuº mecanic;
Polonia Polonia Polonia Polonia Polonia – 10 locuri de muncã: 10 zidar;
SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia – 5 locuri de muncã: 5 bucãtar;
SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 1 locuri de muncã: 1 specialist în administraþie.

23.179 de participanþi la cursurile ANOFM
în primele zece luni ale anului 2018

2.173 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro
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ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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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-STA-D 2. BRAC-REA 3. ENOÞI-L 4. ªPIÞI-OM; 5. EMA-T-A;
6. ALA-TACT; 7. ÞILAI-AI; 8. C-TAINE; 9. MÂÞA-VIN;  10. RECHINI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Camera profesorilor
ªcolãresc (fig.)

Nichel

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ ªCOLARÃ
Tip de examen

Pãdure siberianã
Greºeli

Învãþãturi
Cuprinde numele ºi

notele scolarilor

Predã la clasã
Conduce o facultate

Peºte rãpitor
Încuietori

Bãutã în recreaþie

Frig
Cursuri

Clasa goalã
Cap sec!

La orã!
Tipe

DICÞIONAR:
ELN

Una!

Copii de ºcoalã

Clasa

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
600 g piept de pui dezosat,  2 cãþei de usturoi tocaþi mãrunt,600 g piept de pui dezosat,  2 cãþei de usturoi tocaþi mãrunt,600 g piept de pui dezosat,  2 cãþei de usturoi tocaþi mãrunt,600 g piept de pui dezosat,  2 cãþei de usturoi tocaþi mãrunt,600 g piept de pui dezosat,  2 cãþei de usturoi tocaþi mãrunt,
300-350 g smântânã de gãtit,  3 linguri ulei de mãsline,300-350 g smântânã de gãtit,  3 linguri ulei de mãsline,300-350 g smântânã de gãtit,  3 linguri ulei de mãsline,300-350 g smântânã de gãtit,  3 linguri ulei de mãsline,300-350 g smântânã de gãtit,  3 linguri ulei de mãsline,
500 ml supã de pui/legume,  250-300 g penne,500 ml supã de pui/legume,  250-300 g penne,500 ml supã de pui/legume,  250-300 g penne,500 ml supã de pui/legume,  250-300 g penne,500 ml supã de pui/legume,  250-300 g penne,
250 g parmezan ras,  sare ºi piper dupã gust,  pãtrunjel250 g parmezan ras,  sare ºi piper dupã gust,  pãtrunjel250 g parmezan ras,  sare ºi piper dupã gust,  pãtrunjel250 g parmezan ras,  sare ºi piper dupã gust,  pãtrunjel250 g parmezan ras,  sare ºi piper dupã gust,  pãtrunjel

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Cel mai bun lucru la aceastã reþetã? Aveþi nevoie de un singur vas pentru

a o prepara! Nu mai umpleþi chiuveta de un milion de vase, ca de obicei,
pentru un singur fel de mâncare. Sã trecem la treabã!

Pregãtiþi un vas înalt, care sã nu lipeascã, în care sã încapã întreg preparatul. Tãiaþi puiul
de pui în cubuleþe. Asezonaþi-l cu jumãtate de linguriþã de sare ºi piper, dupã gust. Prãjiþi
cubuleþele de pui în ulei de mãsline, la foc mediu. Nu trebuie sã-l gãtiþi pânã la capãt. Va avea
timp sã se facã odatã cu restul ingredientelor adãugate pe rând, dupã cum urmeazã. Când
puiul prinde culoare, adãugaþi usturoiul mãrunþit ºi sotaþi-l 1 minut. Adãugaþi supa de pui/
legume, smântâna ºi pastele nefã-
cute deasupra. Amestecaþi. Aduceþi
la fierbere. Acoperiþi oala ºi lãsaþi sã
fiarbã înãbuºit, la foc mediu spre mic.
Asta pentru 15-20 de minute sau
pânã când observaþi cã s-au fiert
pastele. Luaþi de pe foc. Adãugaþi par-
mezanul ras, amestecaþi. Asezonaþi
cu sare ºi piper, dacã mai este nevoie.

Presãraþi pãtrunjel proaspãt pe
fiecare porþie în parte.

Nevasta unui deþinut , în audienþã la
directorul penitenciarului:

- Domnule director, vã rog sã-i daþi soþului meu o
muncã mai uºoarã.

- Dar, el maturã prin curte. Este destul de uºor.
- Nenorocitul, mie mi-a zis cã sapã un tunel...
*Discuþie între 2 evrei:
- Am auzut cã noi evreii am scufundat Titanicul!
- Cum asta?!
- Cicã, Iceberg e de-al nostru...

Ion ºi Gheorghe, pentru prima oarã n SUA, se
plimbau pe Wall Street ºi se mirau de înãlþimea clãdirilor.

La un moment dat, se aude un þipãt ºi cade de la etaj
o blondã de vreo 40 de ani.

- Ia uite, mã, ce aruncã ãºtia, noi o mai foloseam
vreo 20 de ani !

- Ce trebuie sã ºtie un student la un examen?
- Totul.
- Ce trebuie sã ºtie un laborant?
- Aproape totul.
- Dar un asistent?
- În ce carte se gãseºte ceea ce trebuie sã ºtie

studentul.
- ªi un lector?
- Unde poate fi gãsitã acea carte.
- Dar un profesor?
- Unde sã-l gãseascã pe lector.

Expusã de specialiºtii unei companii
de securitate informaticã, o vulnerabilitate
a reþelei Facebook ar fi putut lãsa informa-
þiile despre utilizatori conþinute în pagina
de profil accesibile oricãrui website vizitat
pe internet.

Date cum ar fi like-urile acordate ºi in-
teresele utilizatorilor puteau fi extrase din
paginile de Facebook fãrã ca nimeni sã bã-
nuiascã ceva, profitând de bug al reþelei de

socializare care permitea falsificarea
identitãþii altor site-uri foarte populare.
Printre datele accesibile sã numãra ºi
istoricul cãutãrilor fãcute pe Facebook, un
eventual atacator putând afla spre exemplu
dacã am fãcut poze într-o anume locaþie,
ce înclinaþii politice sau religioase avem,
sau numele persoanelor pe care am încercat
sã le gãsim, scrie Go4it.

Concret, acesta este exact tipul de
informaþii de care un factor extern ar avea
nevoie pentru selectarea publicului þintã de
vizat cu reclame sau mesaje personalizate,
influenþând decizii de cumpãrare ºi chiar
opiniile politice.

Urmând publicãrii acesteia, Facebook
a luat rapid mãsuri pentru aplicarea corecþii-
lor necesare, administratorii reþelei pre-
cizând cã nu sunt semne cum cã vulnerabili-
tatea ar fi fost folositã la colectarea în masã
a informaþiilor despre utilizatori.

Sursa: descopera.ro

O echipã de savanþi din China
de la Hefei Institutes of Physical Sci-
ence a anunþat cã reactorul EAST
(Experimental Advanced Super-
conducting Tokamak) - un „soare
artificial” proiectat pentru a imita
procesul Soarelui de a genera
energie - a atins o nouã tempera-
turã: 100 de milioane de grade
Celsius. Ca o comparaþie, Soarele
atinge doar 15 milioane de grade
Celsius, ceea ce înseamnã cã
reactorul EAST a fost de ºase ori mai fierbinte decât cea mai apropiatã stea de noi,
scrie Futurism. Atunci când doi atomi de hidrogen intrã în coliziune ºi se îmbinã,
produc o cantitate enormã de energie. Procesul, cunoscut sub numele de fuziune
nuclearã, este cel care permite Soarelui sã genereze luminã ºi cãldurã. Dacã oamenii
gãsesc o metodã de a o controla, putem avea o sursã nelimitatã de energie verde.

Reactoarele Tokamak precum EAST contribuie la acest demers. Acestea sunt
dispozitive care folosesc câmpuri magnetice pentru a controla plasma într-un mod
care poate susþine fuziunea nuclearã, iar aceastã plasmã a atins temperatura
record la EAST.

Datele private ale conturilor Facebook, furnizate
site-urilor fãrã permisiunea utilizatorilor!

Energia ºi cãldura solarã, imitatã de chinezi într-un reactor!

Sursa: descopera.ro

Repetatã!

Elene!

Pentru cel care citeºte cu atenþie ºi cu multã evlavie Sfânta
Scripturã este clar cã Adam ºi Eva au fost izgoniþi din Rai pentru
cã nu au ascultat de porunca divinã cu privire la mâncare.
Aceastã izgonire a fost una dintre consecinþele cele mai grave
din istoria omenirii. Pentru ca sã ne analizãm ºi noi în raport cu
adevãrat faþã de Adam ºi Eva ºi faþã de neascultarea poruncii
divine a fost instituit postul, perioada de verificare ºi de curãþire

trupeascã ºi sufleteascã, de împãcare cu bunul Dumnezeu pe
care noi îl supãrãm destul de des. Iatã ce ne spune Sfântul Ioan
– Gurã de Aur despre post: „Pentru cã ai pãcãtuit, iatã, ai postul
la îndemânã. Posteºte ca sã  nu mai pãcãtuieºti ºi ca sã
dobândeºti harul lui Dumnezeu. Posteºte ca sã nu pierzi darul
de la Dumnezeu, ci sã-l pãstrezi permanent ºi sã-l stãpâneºti.

Din Sfânta Scripturã ºtim cã evreii, prin post ºi rugãciune, s-
au împãcat cu Dumnezeu. Cei dintâi creºtini ºi mucenici, prin
post ºi prin rugãciune se întãreau în credinþã ºi astfel ei puteau
suferi  cu dragoste pentru Hristos toate cruzimile pãgânilor.

ªi noi, cei de astãzi, avem mare nevoie de aceastã împãcare
cu Dumnezeu, fiindcã prea mult ne-am depãrtat de poruncile
lui, avem nevoie sã ne întãrim sufleteºte ºi trupeºte împotriva
tuturor încercãrilor acestor vremi ºi aceastã nevoie ne-o pot
satisface numai postul ºi rugãciunile noastre.

Postul are douã aspecte: trupesc ºi sufletesc. Amândouã
sunt la fel de importante pentru noi. Prin postul trupesc înþelegem
înfrânarea noastrã de la unele mâncãruri (de dulce) prin aceasta
urmãrind potolirea poftelor diavoleºti ºi a patimilor trupeºti ºi o
mai atentã supraveghere a trupului nostru care de multe ori
este condus de instincte ciudate.

Postul sufletes înseamnã pãrãsirea tuturor gândurilor ºi

faptelor noastre reale, înseamnã a iubi, a ierta ºi a face
binele, a trãi în bunã pace cu toatã lumea. A posti sufleteºte
înseamnã a-l îmbrãca pe cel gol, a cerceta pe cel bolnav, a
sãtura pe cel flãmând, a sfãtui numai de bine pe cel neºtiutor,
a fi ocrotitor pentru cei care sunt singuri, a nu grãi urât ºi
rãutãcios despre alþii, a nu duºmãni, a nu te mânia, a te ruga
neîncetat, a te spovedi ºi a te împãrtãºi, a merge cu
regularitate la Sfânta Bisericã în duminici ºi sãrbãtori.

Deci, iatã, iubiþii mei credincioºi, cã postul nu constã
numai în oprirea de la mâncare ºi bãuturã, ci, aºa cum
spune psalmistul - “Iatã, postul bine fãcut desleagã toatã
legãtura nedreptãþii, dã drumul celor asupriþi ºi rupe orice
fel de jug” (Isaia 58,6).

Privind astfel lucrurile, i-aº întreba pe cei ce nu postesc
sau care nu sunt de acord cu postul: “Este bine sã postim?”
Dacã rãspunsul este “Da”, îi invit sã încerce acest exerciþiu.
Dacã rãspunsul este “Nu”, atunci înseamnã cã nu sunt de
acord cu cele expuse mai sus ºi se complac în continuare în
compromisuri, lucruri numai de suprafaþã ºi pofte diavoleºti,
gândindu-se numai la ei ºi nu la semenii lor. Sfânta noastrã
Bisericã ne cheamã neîncetat pe noi toþi sã postim, sã
îmbinãm necontenit înfrânarea de la bucate cu înfrânarea
noastrã de la pãcate. Sã nu mai ascultãm de aceia care au
gândire falsã asupra sfântului post, încercând sã ne atragã
ºi pe noi în prãpastia greºelilor prin tot felul de momeli. Sã
nu mai ascultãm de cei care merg pe un drum greºit, renun-
þând la tot ceea ce a întãrit, a împãcat ºi a ajutat neamul
nostru omenesc ºi creºtinesc întotdeauna, postul ºi
rugãciunea stãruitoare, ci sã urmãm sfatul Sfintei Biserici
care vrea dezlipirea omului de tot ceea ce este amãgitor,
trecãtor ºi înãlþarea lui cu multã dragoste spre bunul
Dumnezeu, de unde-i vine tot binele.

Sã pornim noi toþi, doar, pe calea postului, cu gândul
curat ºi din toatã inima de a ne împãca cu bunul Dumnezeu
ºi sã ne purtãm noi toþi cu iubire faþã de aproapele ºi cu fricã
de Dumnezeu. Sã nu uitãm spusele Mântuitorului Hristos;
“de veþi ierta oamenilor greºelile lor ºi Tatãl vostru cel din
ceruri vã va ierta greºelile voastre. Iar de nu veþi ierta oame-
nilor greºelile lor, nici Tatãl vostru cel din ceruri nu vã va ierta
greºelile voastre.

Sã profitãm, dar, noi toþi de aceastã mare posibilitate
de a ne ierta Bunul Dumnezeu, pãrintele nostru cel din ce-
ruri ºi de a ne împãca cu El. La urmãtorul post s-ar putea sã
fie prea târziu. Aºa sã ne ajute bunul Dumnezeu, în veci de
veci.

Sfântul Post – o cale de împãcare a omului cu Dumnezeu

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu
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PETROLUL PLOIEªTI - CS BALOTEªTI 5-1 (1-0)PETROLUL PLOIEªTI - CS BALOTEªTI 5-1 (1-0)PETROLUL PLOIEªTI - CS BALOTEªTI 5-1 (1-0)PETROLUL PLOIEªTI - CS BALOTEªTI 5-1 (1-0)PETROLUL PLOIEªTI - CS BALOTEªTI 5-1 (1-0)

Da. Petrolul terminã anul
2018 pe poziþia a treia. Dacã
mai marca încã douã goluri cu
Baloteºti, termina pe doi. E la
egalitate cu Clinceni ºi la un
punct de liderul Sportul Sna-
gov.

Meciul cu Baloteºti a fost
ultimul din acest an, dupã ce
s-au consumat 22 de etape din
campionat. Restul competi�iei
se va desfãºura în 2019, a-
ceasta urmând a începe în ulti-
ma decadã a lunii februarie.

Meciul cu în sine a fost
“floare la ureche”. Petrolul a
marcat cinci goluri în poarta
oaspeþilor ºi mai putea marca
încã pe atâtea.

Cei de la Baloteºti au þinut
pasul cu ploieºtenii doar în pri-
ma jumãtate de orã a partidei,
dupã care au slãbit ritmul ºi
Petrolul a pus stãpânire pe joc.

Astfel, din minutul 33 ºi
pânã în minutul 84, petroliºtii
au marcat la “foc automat”!

Iatã cum s-au înscris golu-

rile partidei:
Min.33, 1-0:Min.33, 1-0:Min.33, 1-0:Min.33, 1-0:Min.33, 1-0: Marinescu

este faultat în careu ºi se dic-
teazã penalty. Tot el executa ºi
transformã cu siguranþã.

Min.53, 2-0: Min.53, 2-0: Min.53, 2-0: Min.53, 2-0: Min.53, 2-0: Cazan reia
în poartã oaspeþilor o minge res-
pinsã de portarul Fulga.

Min.62, 3-0:Min.62, 3-0:Min.62, 3-0:Min.62, 3-0:Min.62, 3-0: Ghinga mar-
cheazã cu un ºut din afarã ca-
reului, uºor deviat de un jucã-
tor al oaspeþilor.

Min.78, 4-0:Min.78, 4-0:Min.78, 4-0:Min.78, 4-0:Min.78, 4-0: Arnãutu îns-
crie cu capul din faþa porþii, du-
pã o centrare ºmechereascã a
lui Grecu!

Min.84, 5-0.Min.84, 5-0.Min.84, 5-0.Min.84, 5-0.Min.84, 5-0. Olaru cen-
treazã perfect ºi Marinescu

marcheazã cu capul, sub
transversalã.

Min. 88, 5-1.Min. 88, 5-1.Min. 88, 5-1.Min. 88, 5-1.Min. 88, 5-1. Oaspeþii
înscriu ºi ei golul de onoare
pe final de meci: Ghiþã mar-
cheazã din ºase metri, dupã
o neatenþie a ploieºtenilor.

Urmeazã o pauzã bine-
meritatã  pentru petroliºti, dar
ºi una “constructivã” la echi-
pã. Vom vedea ce noutãþi sunt
ºi vã vom anunþa.

Sã avem cu toþii sãrbãtori
fericite, o iarnã uºoarã ºi  la
anul o promovare în Liga1! La
mulþi ani!

Petrolul ierneazã pe locul trei!
Stadion: “Ilie Oanã”. Spectatori: circa 3000. Marcatori:

Marinescu (33, 84), Cazan (53), Ghinga (62), Arnãutu (78) /
Ghiþã (88).

PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Bolboaºã - Olaru, Cazan, Plãmadã, Þigãnaºu –
Ghinga (70 - �icu), Cruceru, Grecu (82 -N. Popescu), Marinescu,
ªaim Tudor, Cl.Herea (63 - Arnãutu). Antrenor: Mugurel Cornãþeanu.

CS BALCS BALCS BALCS BALCS BALOOOOOTEªTI:TEªTI:TEªTI:TEªTI:TEªTI: Fulga – Neagu (46 - Filip), Marciuc,
Flãmânzeanu, Mihai, Ghiþã, Predescu, Marin (62 - Niculae),
Gojnea, Stoica (72 - Paraschiv), F. Mihai. Antrenor: Florin Nofitovici.

Cartonaºe galbene: Cl.Herea (31) / Stoica (19).
Au arbitrat: Florin Ovidiu Mazilu (Satu Mare) - Tunyogi Ferencz

(Zalãu) ºi Daniel Vlase (Galaþi).
Observatori: Constantin Gheorghe (Suceava) ºi Mihail Lazãr

(Covasna).

Ionuþ Mitoiu

În zilele de 8 ºi 9 decem-
brie a.c., în Sala de Atletism din
Bacãu, s-a desfãºurat Concur-
sul Naþional intitulat „Cupa  1
Decembrie”, competiþie rezer-
vatã atleþilor de la categoriile
juniori 1,2 ºi 3. La concurs au
participat peste 300 de sportivi.
Atleþii de la CSS Ploieºti pregãtiþi
de profesorii Maria Andrei ºi
Florin Andrei, au avut o evolu-
þie excelentã, reuºind sã obþinã
18 medalii (9 aur, 4 argint, 5
bronz)ºi sã stabilescã un
record naþional la juniori 3.

Iatã ºi rezultatele înregis-
trate de atleþii de la CSS Ploieºti:

La Juniori ILa Juniori ILa Juniori ILa Juniori ILa Juniori I: Alexandru
Sãceanu – medalie de aur la
200m -23.97 sec. ºi medalie
de bronz la 400 m – 53.10
sec;

La juniori IILa juniori IILa juniori IILa juniori IILa juniori II: Eduard Chivi
– medalie de aur la 400 m-
53.83 sec., medalie de bronz
la 200 m-24.51 sec; Florin Nica
– medalie de aur la 200 m -
24.09 sec; ªtafeta 4 x 200 m
– medalie de aur -1.37.99 min.,
în componenþa Andrei Florea,
Florian Olteanu, Robert Ioniþã,
Florin Nica;

ªtafeta 4 x 400 m – meda-
lie de aur – 3.39.55 min., în
componenþa Andrei Florea, Flo-
rian Olteanu, Eduard Chivi,
Florin Nica; Florian Olteanu –
medalie de argint la 200 m -
24.48 sec.;

ªtafeta 4 x 200 m – me-
dalie de argint -1.57.99 min.,  în
componenþa Raluca Baicu,
Dariana Mototolea, Alexandru
Daria, Alexandra Teodoru;
ªtafeta 4 x 400 m fete , medalie
de argint – 4.32.74 min., în
componenþa Dariana Mototo-
lea, Alexandru Daria, Raluca
Baicu, Alexandra Teodoru.

La Juniori IIILa Juniori IIILa Juniori IIILa Juniori IIILa Juniori III: David Gudi

– medalie de aur la 400 m –
53.29 sec.; Andrei  Niculiþã –
medalie de aur la lungime –
6.09 m; ªtafeta  A 4 x 200 m
– me-dalie de aur – 1.39.10,
R.N.,  în componenþa David Gu-
di, Andrei Toma, Andrei Pa-
trichi, Andrei Niculiþã; ªtafeta
A 4 x 400 m – medalie de aur
– 3.46.74 min., în componenþa
Leonardo Coancã, Andrei Nicu-
liþã, Andrei Toma, David Gudi;
ªtafeta B  4 x 400 m – medalie
de argint – 3.58.67 min., în
componenþa  Andrei Patrichi,
Alexandru Blãnaru, David Echi-
mescu, Ruben Chivi; Andrei
Patrichi – medalie de bronz la
200 m – 24.56 sec.; Andrei
Toma – medalie de bronz la
400 m – 56.05 sec.; ªtafeta B
4 x 200 m – medalie de bronz
– 1.44.57 min., în componenþa
David Echimescu, Alexandru
Blãnaru, Leonardo Coancã,
Ruben Chivi.

De menþionat cã, la juniori
3, echipa de ºtafetã 4 x 200
m, în componenþa David Gudi,
Andrei Toma, Andrei Patrichi,
Andrei Niculiþã, a reuºit cu
timpul de 1.39.10 min., sã sta-
bileascã un nou record na-
þional, elevii pregãtiþi de prof.
Maria Andrei corectând, cu
aproape o secundã,  vechiul
record deþinut de cãtre LPS
Focºani (1.40.06 min.).

În apropierea podiumului
s-au mai clasat: Alexandra Teo-
doru, locul 4 la 200 m, Ruben
Chivi – locul 4 la 400 m, Florian
Olteanu –locul 4 la 400 m,
Robert Ioniþã – locul 4 la 200
m ºi  locul 5 la 60 m, Andrei Fl-
orea –locul 5 la 200 m, Andrei
Niculiþã - locul 6 la 60 m,
Alexandru Blãnaru –locul 6 la
400 m.

Mihail Marinescu

18 medalii la
Cupa  „1 decembrie”

în contul atleþilor
de la CSS Ploieºti

Echipa de baschet feminin „U13" a CSM Ploieºti a încheiat
anul perfect, cu încã douã victorii obþinute în cadrul

turneului organizat, sâmbãtã, de ACS Champions Bucureºti, în
Sala Henri Coandã, din Capitalã. Elevele Loredanei Munteanu
au câºtigat primul meci în faþa formaþiei gazdã, cu 63-58, pentru
ca, apoi, sã se impunã la limitã, cu 66-65, în faþa fetelor de la BC
Slam Bucureºti. CSM Ploieºti reuºeºte, astfel, sã ajungã la 12
victorii din tot atâtea partide susþinute în acest sezon, iar urmãtorul
turneu îl va avea în luna ianuarie a anului viitor, foarte probabil,
alãturi de Olimpia Bucureºti ºi CS Phoenix Galaþi.

Lotul de jucãtoare folosit de Loredana Munteanu în turneul
de la Bucureºti a fost urmãtorul: Olivia Sandu, Bianca Gheorghe,
Agnes Zane, Andreea Dumitru, Daria Tãnase, Daria Iordãchescu,
Ines Vârlan, Alexia Apostolache, Sabina Chirilã, Maria Ionescu,
Ioana Savu, Alexia Dedu, Karina Munteanu, Natalia Bãrãscu,
Daria Trican ºi Cristina Grigore.

12 sportivi înotãtori
pregãtiþi de Tamara Costache
ºi Ciprian Toma au participat,
la Câmpina, la Cupa Seva, o
competiþie organizatã de Ho-
tel Health & Club Seva ºi Barra-
cuda Câmpina ºi rezervatã co-
piilor nãscuþi între 2004 ºi
2010.

În urma unei întreceri or-
ganizate cu serii, înotãtorii de
la CSM Ploieºti au reuºit sã

realizeze un bilanþ foarte bun,
intrând în posesia a 32 de me-
dalii, dintre care 14 de aur, 11
de argint ºi 7 de bronz. Mai
mult decât atât, Luca Marines-
cu a avut o serie de evoluþii
excelente, reuºind sã doboare
un record naþional în proba
de 50 metri spate, cu timpul
de 37.35 secunde, ºi sã-l
egaleze pe cel de la 50 metri
liber, 32.35 secunde. Totoda-
tã, datoritã celor 4 medalii de
aur cucerite, Luca Marinescu
a intrat în posesia Cupei Seva
la categoria lui de vârstã,
2008-2010, acordatã sportivu-
lui cu cele mai bune perfor-
manþe în concurs.

Iatã care au fost perfor-
manþele sportivilor de la CSM
Ploieºti: medalii de aur – Luca
Marinescu (4), Fabian Pãun
(1), Erika Forþu (1), Briana Pã-
un (3), Aida Stancu (3), Andra
Niþã (2); medalii de argint –

Fabian Pãun (1), Patrick Iacob
(2),  Erika Forþu (2), Cristina
Þolea (2), Sara Profiran (3),
Andra Niþã (1); medalii de bronz
– Victor Ana (1), Darius Radu
(1), Cristina Þolea (1), Briana Pã-
un (1), Sara Profiran (1), Cris-
tian Lupu (2).

La sfârºitul acestei sãptã-
mâni, înotãtorii vor participa, la
Braºov, la Cupa Moº Hyperion
(8-9 decembrie).

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Victorii pe line pentru
baschetbalistele junioare ploieºtene

Sursa: csmploiesti.ro

Înotãtorii de la CSM Ploieºti,
32 de medalii cucerite la Cupa Seva
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