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Spectacol angelic, de Crãciun, la Sala Europa
Secþia de balet din cadrul Palatului Copiilor din Ploieºti a susþinut
marþi, 18 decembrie a.c., în
colaborare cu Asociaþia Socio-Culturalã „Artã pentru suflet” ºi cu sprijinul
Consiliului Judeþean Prahova, un
grandios spectacol de Crãciun, intitulat „Aripi de îngeri, ultima escalã”,
proiectul purtând semnãtura profesoarei Alina Zahariuc. ªi-au etalat
talentele, pe scena Sãlii Europa (din
cadrul Consiliului Judeþean Prahova),
artiste de cele mai mici la cele de
clasa a XII-a, iar spectatorii, prezenþi
în numãr foarte mare, nu au avut ce
regreta, rãsplãtind cu aplauze înde-

lungi prestaþiile elevilor profesoarei
Alina Zahariuc.
A fost un eveniment deosebit ºi
prin prisma faptului cã s-a luat, astfel,
la revedere de la echipa „Airlines”,
de la acei copii frumoºi, care acum
sunt în clasa a XII-a ºi care care au
crescut la Palatul Copiilor din Ploieºti
încã de la vârsta de 5-6 ani. „Ei au
învãþat cã arta poate fi pentru suflet,
ceea ce Soarele este peentru flori. O
clipa mai este doar, si vor decola spre
alte zari...”, scria profesoara Alina
Zahariuc într-o postare pe Facebook
înaintea spectacolului.
Mihail Marinescu

În atenþia celor care au treabã
cu Finanþele acum, la sfârºit de an!

Ce nume secrete ºi-au luat martorii
sub acoperire într-unul dintre
cele mai celebre dosare din Prahova
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 showbusinessul 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

Cei mai buni
sportivi ai judeþului
Prahova în 2018, în
viziunea D.J.S.P.
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martorii sub acoperire sunt dintre cele mai ciudate.
Printre acestea, se aflã numele marilor actori ai României: 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 Ciprian, Dima Florentina, ªtefan Bãnicã, Amza Pelea ºi
(continuare în pagina 7)
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Primãria Municipiului Ploieºti informeazã cetãþenii cã, Serviciul Public Finanþe
Locale Ploieºti (S.P.F.L. Ploieºti) va funcþiona, în perioada sãrbãtorilor de iarnã, dupã
urmãtorul program:
24 decembrie 2018- închis;
27 decembrie 2018-program normal cu publicul;
28 decembrie 2018 – încasãri impozite ºi taxe - 8.00 – 9.00 si program
cu publicul - 8.00 – 10.00;
31 decembrie 2018închis;
începând cu data de 03
ianuarie 2019 - program normal cu
publicul.
Recuperarea zilelor de 24 si 31
decembrie 2018 se va face prin
prelungirea corespunzãtoare a
timpului de lucru pana la data de 31
ianuarie 2019.
Având în vedere faptul cã, la
sfârºitul / începutul anului se
deruleazã, prin aplicaþia informaticã, operaþiuni specifice închiderii / deschiderii
anului fiscal, pentru acurateþea informaþiilor, se fac verificãri punctuale ale rolurilor
fiscale.
Astfel, programul de încasare a impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2019
va începe din data de 07 ianuarie 2019, ora 8.00. În cazul în care verificãrile
amintite mai sus vor fi finalizate mai devreme, aºa cum s-a întâmplat ºi anul trecut,
acest aspect va fi anunþat public, implicit data la care va începe programul de
colectare a obligaþiilor fiscale.
În perioada 03 - 04 ianuarie 2019, se pot achita, la toate casieriile S.P.F.L.
Ploieºti, amenzile în 15 zile ºi taxele judiciare de timbru.
Toate celelalte activitãþi cu publicul ale S.P.F.L. Ploieºti, inclusiv depunerea
cererilor pentru certificatele de atestare fiscala ºi eliberarea acestora, depunerea
de declaraþii fiscale, se vor desfãºura dupã programul normal, începând cu data de
03 ianuarie 2019.
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Utilizarea anvelopelor de iarnã
este obligatorie pe drumuri acoperite
cu zãpadã, gheaþã sau polei

Poliþia Prahova a trimis redacþiei
noastre un cumunicat prin care solicitã respectarea legislaþiei rutiere în
vigoare. Pe lângã riscul pentru dumneavoastrã ºi ceilalþi participanþi la
trafic, în cazul în care circulaþi pe drumuri acoperite cu zãpadã, gheaþã sau
polei, fãrã anvelope de iarnã, riscaþi
sã fiþi amendaþi ºi se va reþine certificatul de înmatriculare/înregistrare
al autoturismului, eliberându-se o dovadã înlocuitoare fãrã drept de circulaþie.
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 distanþa de frânare în astfel de condiþii este
mult mai mare.
Evitaþi acþionarea bruscã a sistemului 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 producerea unor evenimente rutiere nedorite,
Poliþia Românã recomandã, de asemenea, 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 vreme nefavorabilã. Curãþaþi în permanenþã farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta ºi geamurile laterale ale autovehiculului, asiguraþi buna funcþionare a ºtergãtoarelor de
parbriz ºi folosiþi corespunzãtor instalaþia de ventilaþie - climatizare!
Reamintim cã utilizarea anvelopelor 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 dispozitive antiderapante.
Nerespectarea acestor obligaþii se
sancþioneazã cu amendã între 9 ºi
20 de puncte-amendã, ºi se va reþine
certificatul de înmatriculare/înregistrare al autoturismului, eliberându-se
o dovadã înlocuitoare fãrã drept de
circulaþie.
Daniel Lazãr

Ce pedeapsã a primit un ploieºtean
acuzat cã ºi-a abuzat sexual, timp
de un an, fetiþele de ºase ºi nouã ani

Ploieºteanul Sorin Costin Iana (37
de ani), bãrbatul acuzat cã ºi-a violat
cele douã fetiþe în repetate rânduri, a
fost condamnat de prima instanþã.
Judecãtoria Ploieºti a decis ca bãrbatul este vinovat de corupere
sexualã. El a fost condamnat la un
an ºi douã luni de închisoare, fiind
gãsit vinovat pentru corupere sexualã
a minorilor în formã continuatã, victime fiind cele douã fiice ale sale, una
în vârstã de ºase ani ºi cea de-a doua
în vârstã de nouã ani.
Procurorii l-au trimis în judecatã
pe tatãl pedofil, în septembrie 2017,
sub acuzaþiile de viol, doar cã
judecãtorul a decis sã schimbe încadrarea juridicã a faptelor din viol în
formã continuatã în corupere sexualã.
Asta înseamnã cã bãrbatul nu a avut
raporturi sexuale directe cu cele douã
fiice ale sale. Copilele fie au asistat la
scene nepotrivite vârstei, fie tatãl le-a
ademenit într-un joc sexual sau a
întreþinut relaþii sexuale în prezenþa
acestora. Potrivt Codului Penal, pedeapsa maximã pentru astfel de fapte
este de ºapte ani.
Sorin Iana a fost reþinut ºi ulterior arestat preventiv în data de 3

august 2017. În perioada cât a fost
urmãrit penal ºi apoi judecat, bãrbatul
s-a aflat în arest preventiv. În prezent,
Iana a fost plasat în control judiciar,
potrivit purtãtorului de cuvânt al
Judecãtoriei Ploieºti, Alin Ene.
Soluþia datã de prima instanþã a
fost atacatã cu apel la Curtea de Apel
Ploieºti. Dacã dupã judecarea apelului
soluþia va rãmâne aceeaºi, Iana nu
va mai face decât câteva luni de închisoare pentru cã din pedeapsa
primitã de un an ºi douã luni i se va

scãdea perioada în care a stat în arest
preventiv.
Cazua a ajuns în atenþia autoritãþilor dupã ce o rudã a celor douã
fetiþe a sesizat Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
în legãturã cu trauma prin care trec
copilele. Potrivit unor surse, abuzul
ar fi avut loc pe tot parcursul anului
2016, chiar în apartamentul familiei,
iar mama victimelor nu ºtia prin ce
chin trec fetele sale.
(D.F.)

21 - 27 decembrie 2018

C.N. „Jean Monnet”, laureat
al premiului de excelenþã
pentru promovarea spiritului
ºi valorilor europene
Colegiul Naþional „Jean Monnet” din Ploieºti a reuºit sã se numere printre
laureaþii ediþiei cu numãrul IX a Premiilor de Excelenþã din cadrul Conferinþa
anuale a IER (Institutul European din România). Au mai fost premiate: Colegiul
Tehnic Mircea cel Bãtrân, Darius Filip, Alin Gabriel Grãmescu, Alin Grigore,
Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, Asociaþia
Studenþilor la Drept UAIC Iaºi, Liceul Tehnologic de Metrologie
Traian Vuia, Liceul
Teoretic „Jean Monnet”, Liceul Teoretic
„Ioan Petruº”, Otopeni, judeþul Ilfov, Vlad
Mãcelaru, SSE-Societatea Studenþilor Europeniºti, Cluj-Napoca.
Premiile au fost înmânate de Gabriela Dragan, Director General al IER, dl
Victor Negrescu - lect.univ.dr SNSPA, fost ministru delegat pentru Afaceri
Europene ºi Artiom Radu – delegat de tineret la Uniunea Europeanã.
Mihail Marinescu

Câºtigãtorii Festivalului Concurs Naþional
de Folclor „Cununã de Cântec Românesc“

Primãria Municipiului Ploieºti,
Consiliul Local ºi Casa de Culturã „Ion
Luca Caragiale” a Municipiului Ploieºti, în parteneriat cu Filarmonica
„Paul Constantinescu”, au organizat,
în data de 15 decembrie 2018,
Festivalul Concurs Naþional de Folclor
„Cununã de Cântec Românesc“,
ajuns la cea de-a V-a ediþie. Evenimentul s-a desfãºurat la Filarmonica
„Paul Constantinescu” din Ploieºti.
Juriul format din: Prof. Dr. Maria Marin– Preºedinte juriu; Prof. Corneliu
Irimia; Prof. Dr. Constantin Manolache
a stabilit acordarea urmãtoarelor
premii:
Trofeul Festivalului- Nistor Elena,

din Turcoia, judeþul Tulcea;
Premiul I – ªerbãnescu Maria
Caludia, din Piteºti, judeþul Argeº ;
Premiul II – Lozovenu Veronica,
din Cenac, Republica Moldova ;
Premiul III – Pãun Stelian, din
Ghimpaþi, judeþul Giurgiu;
Premiul de autenticitateLipioaºcã Gabriela Elena, din Ploieºti,
judeþul Prahova;
Premiul special al juriului – Ioviþã
Casiana Gabriela,din Sînpetru, judeþul
Braºov;
Menþiuni –Bãjinaru Geanina, din
Vãlenii de Munte, judeþul Prahova;Mitran Andreea Simona, din Piteºti,
judeþul Argeº; Lãcãtuº Ana Maria, din
Focºani, judeþul Vrancea.

ANPIS: Alocaþiile de stat pentru
copii plãtite în septembrie
au depãºit 342 milioane de lei
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, conform datelor centralizate de Agenþia
Naþionalã pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã (ANPIS).
În septembrie, peste 3,523 milioane 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 beneficiari, 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 acestui beneficiu în sumã de 14 milioane lei.
Alocaþia are caracter universal ºi

este acordatã copiilor în vârstã de pânã la 18 ani, precum ºi tinerilor care
au împlinit vârsta de 18 ani, care urmeazã cursurile învãþãmântului liceal
sau profesional, pânã la terminarea
acestora.
Legea nr. 61/1993 privind alocaþia de stat pentru copii, cu modificãrile
ºi completãrile realizate anterior lunii
iunie 2015, a prevãzut cã, pentru copiii în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 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 unor acte normative, cuantumul alocaþiei pentru copiii care nu au un handicap 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.
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Cinci tineri absolvenþi de Teologie au renunþat
la haina preoþeascã pentru a deveni poliþiºti

Cinci tineri, toþi absolvenþi ai unor
facultãþii de teologie din Iaºi, Timiºoara
sau Bucureºti, au decis sã renunþe
la viitorul preoþesc ºi sã îmbrace
uniforma Poliþei Române. Decizia au
luat-o întâmplãtor, concomitant, fãrã
sã se cunoascã între ei. Deºi schimbarea de carierã este cât se poate de
radicalã, foºtii teologi, în prezent elevi
ai ªcolii de Agenþi de Poliþie din Câmpina, susþin cã nu este neapãrat necesar sã fii îmbrãcat în sutanã ca sã
poþi fi preot pentru oameni. În plus,
spun cei cinci, vocaþia de teolog ºi
cea de poliþist au mai multe lucruri în
comun decât ar pãrea la prima
vedere. ªi preotul, dar ºi poliþistul
lucreazã cu oameni ºi pentru oameni,
iar studiile de teologie vin în beneficiul
viitorului om al legii.
Cosmin Vasile Nohai, din judeþul
Neamþ, Cãtãlin Constantinescu, din
Caraº Severin, Abel Valentin Mocanu,
din Bucureºti, Constantin Achiþei, din
Bacãu ºi Robert Bratu, din Giurgiu
nu ºtiau unul de altul pânã la începutul lunii noiembrie a acestui an. S-au

întâlnit pentru prima datã la ªcoala
de Agenþi de Poliþie ”Vasile Lascãr”
din Câmpina, iar ceea ce-i uneºte este
pasiunea pentru teologie ºi, mai nou,
uniforma ºi arma. Fiecare dintre cei
cinci are în spate o poveste care justificã decizia neaºteptatã de a începe
o nouã cale în viaþã.
Nepot de preot ºi fiu de poliþist,
Constantin Achiþei a copilãrit încã de
mic în cele douã lumi paralele. De fel
din Bacãu, a decis sã plece de acasã
ºi sã studieze teologia la Iaºi, unde a
urmat atât Seminarul cât ºi Facultatea
de Teologie. Cu puþin înainte de finalizarea studiilor a fost ademenit de
fratele sãu mai mare care se pregãtea
sã susþinã examenul la Academia de
Poliþie din Bucureºti. ”Fratele m-a
corupt. Dacã tot l-am ajutat cu drumurile la Bucureºti, am zis sã încerc
ºi eu, dar la Câmpina pentru cã, deocdamdatã pãlãria mea atâta e, la
Academie trebuie mai multã pregãtire.
Odatã ce am schimbat macazul, miam asumat asta, nu cred cã o sã mã
mai cheme biserica”, spune Constan-

tin Achiþei, acum elev al ªcolii de
Agenþi de Poliþie.
Pe acelaºi drum a pornit ºi Abel
Mocanu. De fel din Bucureºti, a fãcut
Seminarul la Râmnicu Vâlcea ºi
Facultatea de Teologie la Sibiu pe care
a absolvit-o în 2014. Ceva s-a întâmplat însã, astfel cã la finalul studiilor
Abel a simþit cã nu poate sã devinã
preot. ”M-am gândit cã este o responsabilitate foarte mare ºi am stat în
momentul acelea ºi m-am gândit
foarte bine. Mã gândeam dacã chiar
merit eu sau pot sã fac eu preoþie ºi
am zis sã mai stau, sã înaintez în
vârstã ºi sã pun oarecum în balanþã”,
spune Abel Mocanu. Timp de patru
ani a lucrat ca vatman de tramvai, iar
la începutul acestui an a început sã
se pregãteascã pentru noul lui drum
în viaþã. “Noi am fost învãþaþi sã lucrãm cu oamenii. Studiile de teologie
ne vor ajuta sã vorbim cu ei altfel ºi
poate cã vom reuºi sã ajungem în
sufletul lor, sã aflãm de ce au ajuns
sã facã asta, poate cã vom reuºi sã
facem ceva mai mult decât face un
poliþist. Vom lucra ºi cu sufletul, nu
doar cu Codul Penal ºi cu arma”,
spune Abel Mocanu.
Vasile Cosmin Nohai, absolvent
de Teologie la Iaºi, a fãcut schimbrea
de carierã chiar în ultimul moment,
când se afla în mânã cu lista parohiilor vacante ºi cu examenul de capacitate preoþeascã luat. ”Pur ºi simplu
nu m-a simþit pregãtit pentru preoþie.
Era prea mult pentru mine”, explicã
Vasile.
Cãtãlin Constantinescu a absolvit
Facultatea de Teologie la Timiºoara
în anul 2015. În septembrie 2018 a
decis sã susþinã examenul de admitere la ªcoala de Poiþie, convins fiind
cã între un preot ºi un poliþist nu sunt
multe diferenþe. “Ca ºi preotul, poliþis-

Un câmpinean l-a invitat pe
Papa Francisc la Câmpina,
în speranþa cã, de ruºine,
autoritãþile vor asfalta strãzile!

Ioan Dan Muºat, executor judecãtoresc de profesie
ºi romano-catolic practicant, i-a trimis o scrisoare oficialã
Papei Francisc pentru a-i propune sã poposeascã puþin
ºi în oraºul în care locuieºte în timpul vizitei oficiale
anunþate în România în 2019. Scrisoarea bãrbatului are
ºi un alt scop special, dincolo de onoarea prezenþei unei
asemenea personalitãþi la Câmpina, el sperã cã doar aºa
autoritãþile locale s-ar mobiliza ºi ar asfalta strãzile distruse
de lucrãri neterminate sau neîncepute.
”Eu am scris scrisoarea, am luat legãtura cu Francisc
Doboº (purtãtorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano
Catolice - n.r.) ºi mi-a recomandat sã o trimit eu direct.
Am trimis-o ºi Nunþiului Apostolic pe numãrul de fax pe
care l-am gãsit pe site ºi am trimis-o ºi cu poºta efectiv.
Acum aºtept ºi confirmãrile. Eu sunt romano-catolic
practicant ºi, pe lângã bucuria pe care ne-ar crea-o nouã,
ca ºi comunitate, ar fi ºi rolul lui ca ºi pãstor al bisericii sã
aducã un bine comunitãþii pe care o pãstoreºte. Venind
la Câmpina se vor asfalta strãzile. Eu am fãcut ºcoalã
militarã în tinereþea mea ºi ºtiu cã atunci când venea
cineva în vizitã trebuia sã arate totul impecabil. Aºa
suntem noi românii de când lumea ºi pãmântul. Aºa cã

m-am hotãrât. Ia sã-i scriu eu Papei Francisc sã vãd ce
ecouri am. Sunt convins cã nu va veni ºi la Câmpina,
dar 0,01% poate am o ºansã. Scopul principal al scrisorii
mele este sã vinã Papa la Câmpina pentru comunitatea
romano-catolicã ºi al doilea este sã aduc un plus valoare
comunitãþii prin asfaltarea care s-ar face dacã o
personalitate de mãrimea sa ar fi prezentã în sânul
comunitãþii noastre”, a declarat pentru ”Adevãrul” Ioan
Dan Muºat, semnatarul scrisorii.
Redãm alãturat scrisoarea semnatã de câmpinean
ºi trimisã Papei Francisc.
De mai bine de trei ani, strãzile principale din
municipiul Câmpina au fost distruse în urma unor lucrãri
de modernizare ºi extindere a sistemeleor de apã ºi
canalizare. Lucrãrile nu a fost finalizate din cauza unor
litigii civile, dar ºi din cauza unor anchete penale care
au descoperit nereguli la implementarea proiectului
finanþat cu fonduri europene. Strazile Fraþii Goleºti,
unde se aflã Parohia romano-catolicã ”Sfântul Anton
de Padova” ºi Bobâlna, unde este cimitirul catolic sunt
printre cele mai deteriorate din Câmpina.
(D.F.)

tul trebuie sã aibã o conduitã moralã
ºi fizicã exemplarã. ªi la poliþist omul
vine ºi-ºi spune problemele exact ca
ºi la preot. Am gãsit foarte multe similitudini. Am hotârât sã încerc la Poliþie
ºi am izbutit. Am fost crescut ordonat,
respectând reguli ºi mi s-a pãrut cã
mi se potriveºte”, spune Cãtãlin.
Cel mai tânãr dintre teologii din
ªcoala de Poliþie de la Câmpina este
Robert Bratu. El este încã student în
anul al treilea la Facultatea de Teologie din Bucureºti. Are doar 21 de ani,
dar de la vârsta de 13 ani a fost nevoit
sã ia decizii radicale. Când era doar
un puºti, tatãl sãu, fost pompier, s-a
stins din viaþã. Ultima dorinþã a pãrintelui a fost sã-ºi vadã copiii îmbrãcaþi
în haina statului. Robert era, însã,
atras mai multe de bisericã ºi cu precãdere de muzica bizantinã. A studiat
mult în acest sens, iar astãzi a ajuns
sã facã parte din corul Madrigal dupã
ce dirijorul l-a auzit întâmplãtor interpetând la stranã, în Biserica Sf. Ecaterina din Bucureºti, muzicã psalticã.
“Pe de o parte am respectat decizia bunicii mele ºi pe de altã parte
am respectat decizia tatãlui meu. Eu
iubesc ºi o sã fiu întotdeauna apropiat
de teologie la care nu o sã renunþ
niciodatã. O sã pot face cumva”,
spune Robert. Recunoaºte însã cã
acum este mult prea tânãr ºi prea
neºtiutor pentru a se dedica unei
cãsnicii, cãsãtoria fiind condiþia
obligatorie pentru a deveni preot.
Cei cinci elevi teologi sunt în prezent
capelani la ªcoala de Poliþie. În afara
orelor de curs se îngrijesc de Capelã,
unde sunt coordonaþi de Nicu Turcu,
fost slujitor al bisericii timp de 15 ani,
iar în prezent angajat al Ministerului
de Interne.
(D.F.)
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Adolescentã
dintr-un centru
de plasament,
condamnatã
pentru pornografie
infantilã
O adolescentã aflatã în plasament într-un centru care aparþine
Direcþiei pentru Protecþia Copilului
Prahova a fost condamnatã pentru
pornografie infantilã. Fata a fãcut
mai multe fotografii indecente cu
una dintre colegele ei minorã aflatã
ºi ea în sistenul de protecþie, pe care
ulterior le-a postat pe internet.
Judecãtoria Ploieºti s-a pronunþat, miercuri 12 decembrie, într-un
dosar de pornografie infantilã în care
inculpatã este G.F., o adeolescentã
aflatã în sistemul de protecþie al
Direcþiei Generale pentru Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului. Tânãra
a fost condamnatã la mãsura
educativã neprivativã de libertate a
supravegherii pe o duratã de 3 luni.
În plus, ea va trebui sã plãteascã
daune morale în valoare de 500 de
lei fetei pe care a fotografiat-o în ipostaze indecente. Fata a fost gãzduitã
la Complexul de servicii comunitare
”Raza de Soare” din Bãicoi, iar în
aceastã perioadã a reuºit sã-ºi
convingã o colegã sã pozeze nud.
O parte dintre imagini se pare cã ar
fi ajuns pe un site de socializare.
Aventura celor douã adolescente a fost aflatã, astfel cã G.F., minorã
la data sãvârºirii faptelor, a fost anchetatã ºi ulterior trimisã în judecatã
pentru pornografie infantilã.
Fata este în prezent majorã ºi
nu se mai aflã în sistemul de protecþie socialã din vara acestui an,
aºa cã va trebui sã plãteascã daunele cãtre fosta ei colegã, dar ºi cheltuielile de judecatã, în valoare de
.)
700 de lei. (D.F
(D.F.)
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova
a împlinit jumãtate de centenar în an centenar!
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova a
împlinit 50 de ani de existenþã, prilej cu care
vineri, 14 decembrie, a fost organizatã o activitate festivã foarte frumoasã la Sala Europa din
cadrul Consiliului Judeþean Prahova.
Au fost prezenþi atât actuali inspectori
ºcolari, cât ºi foºti inspectori ºcolari, bineînþeles
alãturi de actuala conducere a ISJ Prahova –
prof. Nicolae Angelescu, prof. Liliana Þenescu,
prof. Horia Victor Toma, dar ºi de reprezentanþi

condus de prof. Silviu Anghel, întregul moment
fiind coordonat de prof. Cristina Petre – inspector ºcolar pentru activitatea permanentã ºi
activitãþi extraºcolare.
Au încântat asitenþa, cu graþie ºi virtuozitate,
fetele din Trupa de balet „Etoiles” – coordonate
de prof. Alina Zahariuc, Grupul vocal „Muguraºii
de primãvarã” – prof. Alina Botoacã, Augustin
Brânzã, cu moment teatral coordonat de prof.
Cristina Bivolan, prof. Andrei Radu – cu muzicã
vocal instrumentalã, Ansamblul „Rapsodia
Prahovei” – coordonat de prof. Sorin Petre.
PDin istoria bogatã al instituþiei am selectat
unele aspecte mai importante, pe care vi le
prezentãm în cele ce urmeazã, extrase din lucrarea profesorului Ion Dumitru, „Inspectoratului ªcolar Prahova – studiu monografic”.
Astfel, se precizeazã cã, dupã 1815, a fost
legiferat, în Þara Româneascã, controlul de stat
al ºcolilor, prin Legea ºi regulamentul pentru
ºcoalã universalã ºi Regulamentul învãþãturilor
publice, iar în Moldova prin Regulamentul ºcolilor

ai autoritãþilor judeþene, ai unor instituþii, cu excepþia Primãriei Ploieºti, care nu ºi-a trimis niciun
reprezentant la eveniment! ªi tocmai acum,
când s-a împlinit jumãtate de centenar într-un
an centenar!
Activitatea festivã, organizatã de Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova, a avut parte
de multã emoþie, frumuseþe, dar ºi de dragoste,
toate izvorând din respectul pentru învãþãmânt
ºi pentru meseriei de profesor.
Încã din startul activitãþii festive, cu intonarea
Imnului de stat, ne-am dat seama cã organizatorii ne-au pregãtit ceva foarte delicat, altfel decât
vedeam la sãrbãtorile din anii precedent. Imnul
a fost interpretat de elevul Andrei Chelba (clasa
a VI-a la Liceul Tehnologic Starchiojd) , îmbrãcat
în costum popular. A fost un moment care nu
avea cum sã nu te emoþioneze.
Dupã intonarea Imnului de stat al României
ºi a unor scurte discursuri a venit momentul
acordãrii, de cãtre conducerea ISJ, plachetelor,
insignelor, diplomelor aniversare foºtilor inspector ºcolari generali ºi generali adjuncþi. S-au oferit
distincþii ºi autoritãþilor judeþene ºi instituþiilor
cu care ISJ colaboreazã în diverse activitãþi, fie
ºcolare, fie extraºcolare. De asemenea, Consiliul
Judeþean Prahova, prin preºedintele Bogdan
Toader ºi vicepreºedintele Ludmila Sfârloagã, a
oferit Diploma de Excelenþã Inspectoratului
ªcolar Judeþean Prahova.
A urmat vizionarea unui film documentar
destul de cuprinzãtor despre judeþul Prahova,
despre învãþãmântul prahovean, dar care a
cuprins ºi unele secvenþe dintr-un film vechi ce
arãta cam cum se fãcea ºcoalã în vremea lui
Ion Creangã.
Partea de final a evenimentului avea sã
aparþinã artei, mai exact a dansului, cântecului
ºi teatrului, oferite de Palatul Copiilor din Ploieºti,

publice.Potrivit Regulamentului învãþãturilor
publice din 1832, ºcolile erau conduse ºi administrate de un sfat de instrucþie format din
profesori, un director ºi un revizor ºcolar. Revizorii
ºcolari, aleºi dintre învãþãtorii cu renume,
controlau ºcolile primare comunale ºi preparandale, fiind, la rândul lor, subordonaþi unor
profesori de la ºcolile din centrul de judeþ, care
primeau informaþiile, le analizau, concluzionau
ºi formulau mãsuri/sarcini de rezolvat. Primele
posturi de revizori ºcolari plãtiþi se înfiinþeazã pe
la mijlocul secolului al XIX-lea, în fiecare judeþ.
Ca urmare a creºterii numãrului de ºcoli s-a
înfiinþat ºi Corpul de subrevizori ºcolari, care
controla ºcolie rurale. În anul 1860 se înfiinþeazã,
prin lege, câte un post de inspector ºcolar la
nivel de judeþ. În Ploieºti, prima persoanã care
a avut obligaþia sã îndrume, organizeze ºi sã
controleze învãþãmântul din oraº ºi din judeþ a
fost institutorul superior M.I.Georgescu, de la
ªcoala Primarã Publicã nr.1, întâiul preºedinte
al Secþiunii de Prahova a Societãþii pentru
Învãþãtura Poporului Român, înfiinþatã la 12
decembrie 1866. Acesta era sprijinit de revizorii/
inspectorii ºcolari: Zaharia Antinescu ºi Basile

Drãgoºescu. La Ploieºti, fiinþa Revizoratul ªcolar
Prahova, pe la 1901, pe când ministru al
Instrucþiunii Publice era Spiru Haret. Urmare a
înfiinþãrii, în 4 iunie 1862, prin Decretul Domnesc nr. 415, al Ministerului Cultelor ºi al
Instrucþiunii, prin Legea instrucþiunii publice
(1864) se definesc felul, rolul ºi modalitãþile de
control prin inspecþie ºcolarã. Prin aceastã lege,
revizorul ºcolar avea dreptul sã controleze/
inspecteze numai ºcolile
primare. Tot prin aceastã
lege se înfiinþeazã Registrul de inspecþie ºcolarã,
ca document official ºi legal. În 1876 apar regulamentul ºi instrucþiunile
pentru revizorii ºcolari.În
1892, prin Legea pentru
Organizarea Administraþiei Centrale, la Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, se înfiinþeazã
serviciul de control al învãþãmântului. În 1914, Revizoratul ªcolar Ploieºti,
situat în str. Plevnei nr.3,
era încadrat cu G.Tomescu (inspector ºcolar), Gh.S. Ioneanu, I Grigorescu, N Cristescu, Gh. Dinescu. În 1939, inspector ºcolar general era C. Angelescu, iar
revizor ºcolar Petre Cucu, cunoscut ºi ca publicist. Controlul efectuat în perioada de dupã
1952 era de douã tipuri: cel ierarhic ºi cel de
specialitate. Inspecþie de specialitate realizau toþi
inspectorii, de la toate palierele. În urma Legii
57/1968, de organizare ºi funcþionare a
consiliilor populare, sau creat inspectoratele
ºcolare, ca organe de specialitate ale administraþiei de stat. Acestea erau subordonate
consiliilor populare judeþene ºi Ministerului Învãþãmântului. În anul 1970 apare Regulamentul

de organizare ºi funcþionare a inspectoratelor
ºcolare, care stabileºte mai clar atribuþiile
inspecþiei ºcolare ºi organizarea ºi desfãºurarea
acþiunilor de îndrumare ºi control. Statutul
personalului didactic, apãrut în 1969, fixeazã

condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
un cadru didactic pentru a fi inspector ºcolar.
Sub orice formã s-a exercitat, inspecþia ºcolarã
s-a dovedit a fi beneficã pentru ºcoalã. Cel care
a efectuat inspecþia avea, la început, doar
misiunea de a controla unitãþile de învãþãmânt
ºi cadrele didactice. Pe mãsurã ce inspectorul
era recrutat dintre cadrele didactice, pe lângã
control, realiza ºi îndrumarea celor controlaþi,

precum ºi evaluarea elevilor, ceea ce asigura
schimbarea calitativã a procesului de predare
– învãþare. Dupã ce inspectorul a fost pregãtit
special pentru exercitarea funcþiei, calitatea
inspecþiei a crescut ºi influenþa ei asupra
prestaþiei didactice a devenit evidentã. Dupã
reforma administrativã din 1950, controlul ºi
îndrumarea ºcolilor din Ploieºti au revenit Secþiei
de Învãþãmant Oraº Ploieºti, care se va
transforma în Secþia de Învãþãmânt ºi Culturã
Oraº Ploieºti ºi, pentru puþin timp, în
Inspectoratul ªcolar al Municipiului Ploieºti. ªefi
ai Secþiei de Învãþãmânt Oraº Ploieºti au fost
profesorii: Aspasia Vasiliu, Dumitru Ionescu,
Mihail Marin, Ion Cerneanu (interimar), Octav Andreescu. La 1 noiembrie 1969 s-a înfiinþat Inspectoratul
ªcolar al Municipiului Ploieºti. La 1
octombrie 1973, Inspectoratul
ªcolar al Municipiului Ploieºti s-a
desfiinþat, atribuþiile sale fiind preluate de I.S.J. Prahova, iar profesorii
Gheorghe Nedelea ºi Gheorghe Zara
au fost transferaþi la I.S.J. Prahova,
primul ca inspector ºcolar la
specialitatea matematicã, iar al doilea
ca inspector ºcolar pentru perfecþionarea ºi evidenþa personalului didactic. Pe postul de inspector la serviciul personal avea sã funcþioneze
mai mulþi ani, prin trecerea de la specialitate, prof. Gheorghe Nedelea, care este promotorul evidenþei computerizate a personalului
didactic din Judeþul Prahova, se aratã în
lucrarea conceputã de prof. Ion Dumitru.
Mihail Marinescu

Elevi, aveþi ºansa sã staþi mai puþine ore la ºcoalã!
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 2830 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 IVa – 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

învãþãmânt
www.informatiaprahovei.ro

21 - 27 decembrie 2018

Diploma de excelenþã pentru Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” din Ploieºti
la Gala Premiilor Edumanager.ro 2018

În cadrul celei de-a VI-a ediþiei a Galei
Premiilor Edumanager.ro 2018, care a avut loc
la Bucureºti, pe 21 noiembrie, Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” din Ploieºti, prin proiectul
coordonat de prof. Simona Lupu – director al
colegiului, a obþinut Diploma de excelenþã la
categoria „Inovaþie în educaþie”.
Gala EduManager.ro a fost precedatã de
Conferinþa Naþionalã Management Modern în
Educaþie, care a oferit participanþilor informaþii

De la catedrã
la Maternitate!
183 de cadre didactic titulare
au beneficiat, în anul ºcolar
precedent, de concedii pentru
creºtere ºi îngrijire copil
Conform unei statistici aparþinând Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova referitoare la numãrul
de cadre didactice care au plecat (pe o perioadã
mai lungã sau mai scurtã) din sistemul de învãþãmânt în anul ºcolar trecut, din diferite motive,
rezultã cã foarte multe cadre didactice titulare au
rãmas însãrcinate sau au nãscut. Este vorba despre

importante legate de aplicaþii
ºi soluþii de comunicare destinate instituþiilor de învãþãmânt
universitar ºi preuniversitar,
legislaþie, fonduri europene,
management instituþional.
La galã au participat
+100 de lideri ai instituþiilor
de învãþãmânt româneºti: reprezentanþi ai Ministerului
Educaþiei Naþionale, ai inspectoratelor ºcolare judeþene,
directori de instituþii din învãþãmântul preuniversitar, reprezentanþi ai universitãþilor, ai asociaþiilor profesionale din domeniu
ºi reprezentanþi ai companiilor private.
Gala Premiilor Edumanager.ro este
organizatã din anul 2013, de cãtre EduManager,
lider informaþional în educaþie ºi Oameni ªi
Companii (OSC), premiazã atitudinea managerialã, implicarea în actul educaþional, inovaþia ºi
creativitatea în învãþãmânt, viziunea ºi activismul
sau comunicarea performantã. (M.M.)
183 de astfel de cadre didactice, mãmici, care au
beneficiat de concedii pentru creºtere ºi îngrijire
copil în anul ºcolar precedent. Cele mai multe
aparþin de Centrul Naþional de Educaþie Incluzivã
nr. 1 Ploieºti, 5, dupã care urmeazã, cu 4 astfel de
cade didactice, Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
din Ploieºti, trei educatoare de la Grãdiniþa „Crai
Nou” ºi tot trei de la Liceul Tehnologic „Lazãr
Edeleaanu” Ploieºti.
Alte date ne indicã faptul cã 36 de profesori
titulari ºi-au luat concedii fãrã platã, 9 cadre didactice au demisionat, 6 care ºi-au luat concedii fãrã
platã pentru studii, 5 care au aplelat la concedii în
vederea redactãrii tezei de doctorat, un singur cadru
didactic nu a fost prea cuminte ºi i s-a desfãcut disciplinar contractul de muncã, iar 8 cadre didactice
s-au pensionat în timpul anului ºcolar, referindu-ne, bineînþeles, la cadre diactice titulare.
Mihail Marinescu
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Despre Centenarul Marii Uniri,
la Liceul Tehnologic Administrativ ºi
de Servicii „Victor Slãvescu” Ploieºti

Literatura, istoria ºi dragostea de þarã ºi-au dat
mâna la Liceul Tehnologic Administrativ ºi de Servicii
„Victor Slâvescu” Ploieºti pentru a sãrbãtori
Centenarul Marii Uniri. Astfel, joi, 29 noiembrie, la
Liceul Tehnologic Administrativ ºi de Servicii „Victor
Slãvescu” Ploieºti s-a desfãºurat o serie de activitãþi
dedicate Centenarului Marii Uniri. Ne-am dorit ca
elevii sâ aibã o gamã largã de activitãþi din care sã
poatã alege ºi aã simtã rolul acestei zile importante
pentru istoria poporului român.
În sãptamâna premergatoare activitãþii s-au
desfaºurat ateliere de creaþie plasticã, în care elevii
au portretizat figuri marcante ale istoriei ºi s-au
familiarizat cu o multitudine de texte literare care
au redat importanþa momentului istoric 1918.
Pe data de 29 noiembrie, elevii liceului nostru
s-au bucurat de prezenþa domnului profesor Nicolae
Petrescu-Redi, care a dorit sã îºi lanseze noul volum
de versuri, „Cerneala din lacrima istoriei”, în mijlocul
elevilor noºtri. I-a ales pe ei din motive sentimentale,
dupã cum aveam sã aflãm. Domnul Petrescu este
absolvent al fostei ªcoli Gimnaziale numãrul 32,

în al cãrei sediu funcþioneazã astãzi liceul nostru.
Autorul volumului de versuri este, de asemenea, profesor de istorie ºi, în aceastã calitate, a
dorit sã le vorbeascã elevilor noºtri despre oameni
care au contribuit prin acþiunile lor la reuºita Marii
Uniri, dar pe care memoria publicã i-a plasat într-un
con de umbrã.
Alocuþiunile lui Nicolae Petrescu au fost însoþite
de momente recitãri ale actriþei Doina Ghiþescu,
colaboratoare la Teatrul Naþional din Bucureºti. O
altã activitate care a stârnit interesul elevilor pasionaþi de istorie a fost susþinutã de Claudiu Robe,
muzeograf la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie Prahova.
Elevii pregãtiþi de prof. Cristina Parniu au susþinut un program artistic în care au interpretat cântece istorice, iar elevii clasei pregãtitoare de la
ªcoala Gimnazialã „Andrei Mureºanu” pregãtiþi de
prof. Mariea Petrescu au dorit sã ni se alãture la
ceas de sãrbãtoare ºi ne-au încãntat cu talentele
lor artistice.
Prof. Rãdulescu Veronica

Proiectul prahovean „Patrimoniu
la rãscruce”, la ora bilanþului

Vineri, 16 noiembrie a.c., în Sala
de Consiliu a Inspectoratului ªcolar
Judeþean ºi a Casei Corpului Didactic
Prahova, a avut loc o conferinþã culturalã ce a avut rolul de a marca finalizarea proiectului „Patrimoniu la rãscruce – 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 patrimoniului, cercetãtori, muzeografi, profesori, preoþi, cadre militare, studenþi,
elevi ºi toate persoanele interesate de
conservarea ºi promovarea patrimoniului cultural ºi istoric. Proiectul
aparþine Asociaþiei Eurocentrica ºi a
fost derulat în perioada martienoiembrie 2018, în parteneriat cu
Institutul Naþional al Patrimoniului din
România, Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã Prahova, Liceul Teoretic Azuga, Colegiul „Ion Kalinderu” Buºteni,
Liceul Tehnologic Ceraºu ºi Colegiul
Naþional „Jean Monnet” din Ploieºti.
Proiectul, care a beneficiat de co-finanþare din partea Ministerului Cultu-

rii, prin Administraþia Fondului Cultural Naþional, a avut ca scop catalogarea, digitizarea, promovarea, protejarea ºi cercetarea primarã a crucilor
monumentale de piatrã ridicate în
judeþul Prahova în secolele XVI-XIX, a
monumentelor de eroi cãzuþi în timpul Primului Rãzboi Mondial, construite de comunitãþile locale prahovene
între 1920 ºi 1940 ºi a peisajelor
istorice prahovene care conservã
memoria Primului Rãzboi Mondial.
Proiectul continuã acþiunea similarã derulatã în 2017, care a avut în
vedere crucile de pomenire ºi monumentele de eroi din sudul ºi din estul
judeþului. Ca o recunoaºtere a acþiunilor din 2017 ºi a originalitãþii ºi utilitãþii perspectivei de abordare a patrimoniului cultural local, în acest an, proiectul 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 instituþionali au relatat diverse perspective
asupra acþiunilor derulate ºi a importanþei locale a patrimoniului cultural digitizat. Printre cele mai notabile
rezultate care au fost aduse în dis-

cuþie se înscriu: catalogarea, documentarea ºi digitizarea 2D a 175 de
cruci votive de piatrã ºi a 50 de monumente 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 tematice ºi ateliere educative în care aproximativ 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 monumentele comemorative identificate,
catalogate, digitizate ºi cercetate
primar în cadrul proiectului.
În a doua parte a evenimentului,
cei prezenþi au fost invitaþi la o dezbatere alãturi de membrii instituþiilor
partenere cu privire la situaþia actualã
a patrimoniului imobil ºi la perspectivele de conservare, promovare ºi

valorificare a acestuia.
De asemenea, au fost decernate
distincþii persoanelor ºi instituþiilor din
judeþul Prahova care au sprijinit punctual derularea proiectului: Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova,
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor
„Regina Maria”, filiala Prahova, Liceul
Teoretic Azuga, Colegiul „Ion Kalinderu” Buºteni, Liceul Tehnologic Ceraºu, 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 Moderne, marcându-se 100 de ani de
la încheierea Primului Rãzboi Mondial (1914-1918), valorificarea culturalã a crucilor de piatrã, a monumentelor 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.
Mihail Marinescu
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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 LAGÃRELE SOVIETICE, VASILE NICULESCU,
PILOTUL MARII UNIRI, JURNAL DE
ªANTIER LA CASA POPORULUI, MESIANISMUL 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

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 colectivizãrii agriculturii României conduse de
el ºi camarila roºie. Un sediment al Istoriei 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 volume 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 bombardamentului din 1 august 1943, de Valeriu
Avram ºi Alexandru Aramã, „concurentã” 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 Viorel Cosma. Situat lângã un altul, cu gestionarii activi, merg s-o plãtesc acolo,
însã vocea unui domn mã-ntoarce din
drum. „Eu sunt proprietarul acelei mese!”, îmi spune oarecum surprins de
miºcarea mea, domnul în cauzã: Speteanu – 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 SCRISORILE marelui muzician român, editate
de muzicologul Viorel Cosma în trei volume, 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 României Mari, Târgul îmi prilejuieºte procurarea altor douã apariþii de seamã, reverberante: BASARABIA – 100 DE ANI DE

Raportul între valoarea bancnotelor din portmoneu ºi dorinþa de a
cumpãra alte ºi alte cãrþi e invers proporþional cu realitatea din buzunar. Îmi
clãtesc privirea pe la mai toate standurile. 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 ADUNATE – 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 RomâneascãParalele 45, la Radio România Actualitãþi – „editorul” acestei planete a
Spiritului prin Cuvântul tipãrit, care va fi
mereu Târgul de Carte de Învãþãturã
GAUDEAMUS!

Serghie Bucur

Cezar Ouatu,
la Balul Filarmonicii
Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieºti împreunã cu Primãria
Municipiului Ploieºti, Consiliul Local ºi Consiliul Judeþean Prahova,
sponsorii ºi partenerii instituþiei, organizeazã sâmbãtã, 22 decembrie
2018, ora 18.00, cea de-a doua ediþie a „Balului Filarmonicii”, la Sala
Coloanelor a Palatului Culturii. „Balul Filarmonicii”, eveniment cultural
prin excelenþã, devine unul cu tradiþie pentru ploieºteni, fiind gãzduit de
o clãdire emblematicã a municipiului Ploieºti, capodoperã arhitecturalã
ce reprezintã o micã parte a centrului vechi. Programul artistic va permite
invitaþilor noºtri reîntâlnirea cu Orchestra Simfonicã a Filarmonicii, care
se va afla sub bagheta dirijoralã a maestrului Ilarion Ionescu-Galaþi, ºi
renumiþii soliºti Cezar Ouatu (contratenor) ºi Nicoleta Tudorache (þambal), precum ºi cu Ploieºti Jazz Trio (Sorin Zlat
- pian, Rãzvan Cojanu - contrabas ºi Laurenþiu ªtefan - tobe), care o vor avea alãturi pe Luiza Zan, una dintre cele
mai bune voci ale jazz-ului românesc. Pe scenã va urca în premierã Corul Filarmonicii, condus de dirijorul Eduard
Dinu, cu un program extraordinar ce cuprinde cântece de iarnã ºi colinde. Biletele sunt disponibile la preþul de 160
de lei ºi se gãsesc online, pe www.filarmonicaploiesti.ro, precum ºi la Casa de Bilete a Filarmonicii, din str. Anton
Pann nr. 5.
Mihail Marinescu
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B A N C A

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, sar 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 iau 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

pe inimã – acolo s-au adunat amãrãciunile 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 la 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 Bucureºti, domnul Gheorghe Grigore Cantacuzino, 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, imagineazãþi 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 jãpcuite de „eliberatori” ºi „democraþia popularã”
instauratã cu sila, în biata þarã româneascã...! 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.

Serghie Bucur
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Au crescut
exporturile!

Indicele producþiei industriale în
luna septembrie 2018, faþã de luna
corespunzãtoare din anul precedent,
calculat ca serie brutã, la nivelul judeþului Prahova a fost de 98,0%, precizeazã 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 însumat 204.388 mii euro. Comparativ cu
luna iulie 2017, exporturile au crescut
cu 7,3%.
Þãrile partenere situate pe primele 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 însumat 322.788 mii euro.
Comparativ cu luna iulie 2017,
importurile au crescut cu 16,6%.
Þãrile partenere situate pe primele 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

CNPP: Peste 9.150 de beneficiari de pensii
de serviciu, la finele lunii octombrie 2018
Numãrul de beneficiari de pensii
de serviciu era, la finele lunii octombrie 2018, de 9.153 persoane, în
creºtere uºoarã, cu 14 persoane, faþã
de finele lunii precedent, conform datelor centralizate de Casa Naþionalã
de Pensii Publice (CNPP).

Cei mai mulþi, respectiv 3.595,
erau beneficiari ai Legii 303/2004
privind statutul procurorilor ºi judecãtorilor. 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 membrilor Corpului diplomatic ºi consular
al României beneficiau 860 de persoane. 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 parlamentar, numãrul acestora era de
813 de persoane, pensia medie ridicându-se la 4.354 de lei (2.649 lei
suportaþi de la bugetul de stat).
Legea 83/2015
pentru completarea
Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaþia civilã
din România beneficiau 1.462 pensionari, iar pensia medie
se ridica la valoarea
de 10.699 lei, din care 7.530 lei suportaþi din bugetul de
stat. Pensii de serviciu pentru beneficiari ai Curþii de Conturi s-au acordat 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 personalului auxiliar de specialitate al instanþelor judecãtoreºti ºi al Parchetelor beneficiau 1.814 pensionari,
pensia medie fiind de 3.958 lei, din
care 2.284 lei suportaþi din bugetul
de stat.
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Ce nume secrete ºi-au luat martorii
sub acoperire într-unul dintre
cele mai celebre dosare din Prahova

(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 General 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

7
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 instanþei 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 supraveghere 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 protocol 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.)

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

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), Maramureº (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

România a importat peste 6 milioane tep
þiþei, în primele 9 luni din 2018
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, necesitã 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 producþia de þiþei îºi va continua tendinþa de scãdere lentã
între 2030 ºi 2050, de la 22, la 13 TWh (de la 1,93 milioane tep la 1,15 milioane tep).

Datoria guvernamentalã a scãzut
la 34,7% din PIB, în primele opt luni
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 decembrie 2017, însã, în termeni de valoare, datoria
guvernamentalã a crescut la 310,86 miliarde de
lei, la finalul lunii august,
de la 301,158 miliarde
de lei la sfârºitul lunii decembrie a anului trecut,
potrivit datelor publicate
de Ministerul Finanþelor
Publice.
O mare parte din
datorie, respectiv peste 302,397 miliarde de lei, este pe termen mediu ºi lung.
Titlurile de stat reprezintã circa 252,39

miliarde de lei.
Dupã valute, 155,54 miliarde lei
reprezintã datoria în lei, 125,782 mili-

arde lei datoria în euro ºi 27,73 miliarde în dolari.
Din totalul datoriei guvernamen-

tale, datoria administraþiei publice centrale 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 administraþiei 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 guvernamentalã s-a redus de la 81,5% din
PIB, pânã la 81% din PIB. Statele
membre cu cea mai micã datorie guvernamentalã erau: Estonia (8,3% din
PIB), Luxemburg (22% din PIB), Bulgaria (23,8% din PIB) ºi România
(34,1% din PIB).

programe TV
8
Vineri, 21 decembrie
TVR 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 Marele Rãzboi în cifre;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Crãciun fericit” (f);
23:05 Români care au schimbat lumea;
00:00 Telejurnal;
00:25 Jurnal de Centenar;
00:30 Istorii ascunse;
01:10 „Crãciun fericit” (r);
03:05 Bucureºti, capitala rezistenþei
româneºti (r);
03:10 Marele Rãzboi în cifre (r);
04:00 Adevãruri despre trecut (r).

TVR 2

07:00 Regatul sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 „Cele ºase surori” (r);
10:30 Iarnaa amintirilor (r);
11:45 Colind Paula Seling;
11:50 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Iarna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Prietenie fatalã” (f);
22:50 Colind Paula Seling;
23:10 „Când trecutul te ajunge din urmã” (f);
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 „Prietenie fatalã” (r);
04:25 „Dragoste ºi orhidee” (r);
06:30 Telejurnal TVR2 (r);

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Unde vei fi poimâine?” (f);
23:00 „Total Recall. Memorie programatã”
(f);
01:30 „Bãrbaþi cu taþi” (f);
03:00 „Creativii” (f);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

Antena

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 „Regatul de gheaþã” (f);
22:00 „Scufiþa Roºie” (f);
00:00 Concert aniversar Horia Brenciu;
02:00 Acces direct (r);
04:00 „Intrusul” (r);
06:00 Observator (r).
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Programe TV 21 - 25 decembrie 2018
Sâmbãtã, 22 decembrie
TVR1

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 Marele Rãzboi în cifre;
18:25 Live stadion;
18:30 FIFA Club World Cup;
20:00 Telejurnal;
21:00 Provocarea starurilor;
23:00 Istoria mafiei irlandeze;
23:55 Moment Art;
00:35 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
01:30 Marele Rãzboi în cifre (r);
01:55 Provocarea starurilor (r);
03:45 Prietenii incredibile (r).

TVR 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 „Când trecutul te ajunge din urmã”(r);
03:00 „Când Vestul era sãlbatic” (f);
04:35 „Noile aventuri ale fiicei oceanului” (r);
05:30 Pescar hoinar (r);
06:00 Motor Vlog (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Sunt plecat în oraº” (f);
12:15 „Pinguiinii domnului Popper” (f);
14:15 „Zâna Mãseluþã” (f);
16:30 „Pulbere de stele” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Singur acasã 3" (f);
22:15 „Iron Man – Omul de oþel 3" (f);
00:30 „Deepwater Horizon: Eroi în largul mãrii”
(r);
02:30 „Creativii” (f).

Antena 1

07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:45 „Un pic de magie în
bucãtãrie” (r);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Cenuºãreasa” (f);
22:00 „Fratele lui Moº Crãciun” (r);
00:30 „Scufiþa Roºie” (f);
02:30 Observator (r);
03:30 „ªacalul” (r).

PRO Cinema
07:15
„Cine
este
Clark
Rockefeller?”” (r);
09:15 “La Bloc” (s);
11:45 “Lawrence al Arabiei” –
Partea a II-a (r);
14:00 “Miracolul vieþii” (r);
16:00 „Vânãtorii de fantome II” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „În libertate” (f);
22:30 „Fragmente” (f);
00:30 „Întâlnire de zece ani” (r);
02:30 „Luaþi de val” (r);
06:00 La Mãruþã (r);

PRO Cinema
08:00 „Miracolul vieþii” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Vânãtorii de fantome” (r);
14:30 „În libertate” (f);
16:30 „Jesse Stone: în ape tulburi”
(f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Misiune în Paradis” (f);
22:15 „Red: Fata vânãtor” (f);
00:15 „Clubul inimilor zdrobite” (r);
02:15 „Luaþi de val” (r);
05:45 Ce spun românii (r).
06:45 La Mãruþã (r).

Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:30 Teleshopping;
08:45 „Elif” (f);
10:00 Alo Shop;
11:30 „Bãtãlia becuþeleºor” (r);
13:30 “Vis de Crãciun” (r)
15:30 CulTour;
16:00 „Iflet” (s);
18:00 „Danseazã cu mine!” (f);
20:00 „Un Crãciun imprevizibil” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
00:00 „Bãtãlia beculeþelor” (r);
02:00 CulTour (r);
04:00 „Elif” (r).

Happy Channel HD
09:00 „Elif” (f);
10:00 Teleshopping;
10:15 „Elif” (f);
11:30 „Danseazã cu mine!”
13:30 “Un Crãciun imprevizibil” (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Paradã de Crãciun” (s);
20:00 „Cel mai dulce Crãciun” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Downton Abbey” (r);
00:30 „Hart of Dixie” (r);
02:45 „Velvet” (r);
04:00 „Elif” (r).

Luni, 24 decembrie

Duminicã, 23 decembrie
TVR 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;
14:30 România 9;
15:30 Polirticã ºi delicateþuri;
16:30 Toate-s vechi ºi 9-s toate(r);
17:10 Premiera Teleplay;
19:00 Unirile românilor;
20:00 Telejurnal;
21:00 Vedeta popularã;
00:00 Garantat 100%;
01:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:00 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti
02:05 În grãdina Danei (r);
02:30 Viaþa satului (r);
04:35 Universul credinþei (r).

TVR 2

07:00 Chef de vedete;
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme;
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Casa de la miezul nopþii” (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 „Porþile albastre ale oraºului” (f);
21:50 Colind Fuego;
22:10 „Crãciun fericit, domnule Lawrence!” (f);
00:30 Colind Paula Seling;
00:35 Drag de România mea (r);
02:25 „Casa de la miezul nopþii” (r);
04:10 Colinf Fuego;
04:15 „Porþile albastre ale oraºului” (r);
05:50 Colind Paula Seling (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Cum sã îþi dresezi dragonul
2” (f);
12:45 Apropo Tv;
13:15 „Percy Jackson: Marea Moinºtrilor” (r);
15:30 „Miracolul de pe strada 34" (r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Albã ca Zãpada ºi Rãzboinicul Vânãtor”
(f);
22:30 „Hoþul de cãrþi” (f);
01:00 Apropo TV (r);
02:00 „Furtunã Extremã” (r);
04:00 „Creativii” (f);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
10:00 „Fratele lui Moº Crãciun”
(r);
12:30 „Regatul de Gheaþã.
Sãrbãtori cu Olaf” (f);
13:00 Observator;
14:00 „Regatul de gheaþã” (f);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 X Factor;
00:00 Concert ACADELIA;;
02:00 „ªacalul” (f);
04:00 „Magica legendã a spiriduºilor” – p I (r);
06:00 Observator.

TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
07:50 Colinde;
08:00 Prietenii incredibile;
09:00 Politicã ºi delicateþuri;
10:00 Colinde;
10:15 Poveºti de Crãciun;
11:45 Aripi de hârtie;
12:25 „Johnny, Super-Koala” (f);
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 Universul credinþei;
18:00 Primul Crãciun în tranºee;
19:00 Se cautã Moº Crãciun talentat;
20:00 Telejurnal;
21:00 Izolaþi în România;
21:35 „Un soþ de Crãciun” (f);
23:10 „Mystery Files” (f);
23:45 Primul Crãciun în tranºee (r);
00:45 Poveºti de Crãciun (r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Mic dejun cu un campion (r);
09:30 „Cele ºase surori” (s);
10:30 „Aventurile lui Pecos Bill” (s);
12:10 Crãciun pentrui toþi;
12:40 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 „Bambi” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!
21:00 „Primãverii” (f);
21:30 Destine ca-n filme;
22:30 Credo;
00:45 Concert colind Paula Seling;
01:10 Câºtigã România! (r);
02:10 „Primãverii” (r);
02:35 „Crãciun fericit domnule Lawrence” (r);
04:45 Concert Paula Seling.

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 „Goana dupã cadou” (f);
12:15 ªtirile ProTv;
12:45 „Marele Uriaº Prietenos”

(f);
15:00 „Singur acasã 3" (r);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „las fierbinþi” (s);
22:30 „John Carter” (f);
01:00 „Las fierbinþi” (r);
02:00 „Vrãjitoarea” (r);
05:15 „Goana dupã cadou” (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Cenuºãreasa” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 „Cine este Moº Crãcioun?” (f);
01:00 „Shanghai” (f);
03:00 Observator (r);
04:00 „Magica legendã a spiriduºilor” (r).

PRO Cinema
08:45 „Jesse Stone: în ape tulburi” (f);
10:30 „La Bloc” (r);
12:45 „Marele Buck Howard” (r);
14:15 „LOL” (r);
16:45 „Nãzdrãvanii din pãdure 3"
(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Crãciun FM” (f);
22:30 „Lincoln” (f);
01:30 „Gãseºte-mã” (f);
03:15 „Luaþi de val” (f).

PRO CINEMA
07:00 „O femeie excentricã” (f);
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Nãzdrãvanii din pãdure 3" (r);
13:00 „Crãciun FM” (r);
15:00 Concert Andra „Tradiþional”
16:30 „Inelul de Crãciun” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ho, Ho, Ho” (f);
22:45 „Povestea unui cavaler” (f);
01:15 „Viaþa bate filmul” (r).

Happy Channel HD
07:45 CulTour (r);
08:45 Teleshopping;
09:15 „Elif” (f);
10:00 Teleshopping;
10:15 „Elif” (r);
11:30 „Paradã de Crãciun” (r);
13:30 “Cel mai dulce Crãciun” (r);
15:30 „Hart of Dixie” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Crãciun în fiecare zi” (s);
20:00 „Crãciun pe portativ” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
00:30 „Hart of Dixie” (r);
02:15 CulTour (r);
02:45 „Velvet” (r);
04:00 „Elif” (r);
06:00 „Iffet” (f).

Happy Channel HD
07:30 CulTour (r);
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);
06:00 „Iffet” (r).

Marþi, 25 decembrie
TVR 1

07:00 Mândru sã fii român;
07:05 Exclusiv în România;
07:50 Colinde;
08:00 „Mystery Files” (f);
08:30 Universul credinþei;
12:00 Se cautã Moº Crãciun talentat (r);
13:00 Teuazr folcloric;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
17:05 Vedeta popularã;
19:00 Zurli Magie de Crãciun „Yâmbetul din
cutie”;
20:00 Telejurnal;
20:30 Întâlnire cu Moº Crãciun;
21:00 Provocarea starurilor;
22:30 „Ecaterina” (f);
23:50 Colinde;
23:55 Jurnal de centenar;
00:30 #Creativ;
00:35 Tezaur folcloric (r);
01:35 Vedeta popularã (r);
03:25 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 „Pactul de Crãciun” (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 Colinde americane I;
10:00 Colinde americane II;
10:30 „O duzinã de lãbuþe” (f);
12:10 Cap compas;
12:40 Credo;
13:40 „Crãciun în vestul sãlbatic” (f);
15:00 Planeta veselã;
16:30 „Mary Poppins” (f);
18:55 Colind Paula Seling;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:00 „Primãverii” (f);
21:30 „Mirodenia secretã” (f);
23:10 Colinâd Fuego;
23:15 „O duzinã de lãbuþe” (r);
00:55 Colind Paula Seling (r);
01:10 Câºtigã România! (r);
02:10 „Primãverii” (r);
02:35 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
04:10 Telejurnal TVR 2 (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
08:30 „Poveste de dragoste”
10:30 „Singur acasã 5: jaf de
sãrbãtori” (f);
12:15 „Familia Crood” (d.a.);
14:00 „Haos de Crãciun” (f);
16:00 „Oglindã, Oglinjoarã” (f);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Cãpitanul America: Rãzboi civil” (f);
23:30 „Super Party la birou” (f);
01:30 „Bizzard” (r);
03:30 „Vrãjitoarea” (r);
05:00 Ce spun românii (r).
Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Prietenii lui Moº Crãciun”
(f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 ªtefan Bãnicã în concert de Crãciun
(r);
01:00 „Prietenii lui Moº Crãciun” (r);
03:00 Observator (r);
04.00 „Arca lui Noe” – Partea I (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
07:00 „Aventurile lui Jackie Chan”
(f);
08:00 „Doamna din viaþa mea” (f);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „În libertate” (r);
14:15 „Ho, Ho, Ho” (r);
16:30 „Înapoi de Crãciun” – Partea a II-a (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ho, Ho, Ho 2. O loterie de familie” (f);
22:45 „Crãciun cu fostele iubite” (f);
00:45 „Drumul spre rãzbunare” (r);
02:30 „Luaþi de val” (r);
06:00 „Aventurile lui Jackie Chan” (f).
Happy 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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HOROSCOP
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.

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

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

¡Ploiesti, vând 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, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã, gaze,
curent electric, canalizare), preþ 38
Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-

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

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

Vânzãri diverse
¡Vând hotã de bucãtãrie 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier în
2 uºi, 2 noptiere, masã TV, toate

Nume / Prenume
B.I.

Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, 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,preþ75.000euro.
Telefon: 0723/645809, 0721/
555714.
¡Vândterenintravilan3300
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; 0726128329.

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

Cumpãrãri
¡Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.
¡Cumpãr telefon mobil
Samsung, model GT E1230. Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912.
¡Cumpãr urgent 2 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul
pe loc. Tel. 0727-616347.

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

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,
policlinicã, cabinete avocaturã/
notariat, proiectare, bãnciasigurãri etc. Relaþii la telefon
0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,

cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medical + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
studente.
Preþ:
100
Euro/ lunã, negociabil. Tel: 0732429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.

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

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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.

formare profesionalã
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Ucenicia la locul de muncã ºi
stagiul profesional – mãsuri de
stimulare a ocupãrii forþei de muncã
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã acordã angajatorilor care încheie contracte de
ucenicie, în condiþiile Legii nr. 279/
2005 privind ucenicia la locul de
muncã, sprijin financiar în cuantum
de 2.250 lei/lunã pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma
lunarã se acordã la cererea angajatorului, proporþional cu timpul efectiv
lucrat de ucenic, pe întreaga perioadã
de derulare a contractului.
Prin ucenicia la locul de muncã,
se urmãreºte obþinerea unei calificãri
pentru tinerii cu vârsta de peste 16
ani, care doresc sã se concentreze
pe învãþare pornind de la situaþiile profesionale reale, concrete, cerute de
practicarea unei ocupaþii direct la
locul de muncã.
Durata contractului de ucenicie
se stabileºte în funcþie de nivelul de
calificare pentru care urmeazã sã se
pregãteascã ucenicul. Prin aceastã
formã de pregãtire, ce poate fi între 6
luni ºi trei ani, pentru calificãri de la
nivelul 1 pânã la 4, ucenicul poate
dobândi competenþe profesionale,
angajatorul obligându-se sã-i asigure
condiþiile necesare pregãtirii teoretice
ºi practice.
Durata timpului de muncã este
de 8 ore pe zi ºi 40 de ore pe sãptãmânã, iar în cazul tinerilor cu vârsta
de pânã la 18 ani, durata timpului de

muncã este de 6 ore pe zi ºi 30 de
ore pe sãptãmânã.
Programul de formare profesionalã prin ucenicie la locul de muncã
se finalizeazã printr-un certificat de
calificare profesionalã.
De asemenea, pentru a asigura
tranziþia absolvenþilor de învãþãmânt
superior de la sistemul de educaþie
la piaþa muncii, angajatorii pot
organiza programe de stagiu conform
Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului de cãtre absolvenþii de învãþãmânt superior, pe o perioadã de ºase
luni de la debutul lor în profesie.
Angajatorii care încheie contract
de stagiu în condiþiile Legii nr.335/
2013 beneficiazã la cerere, pe întreaga perioadã de derulare a contractului de stagiu, de un sprijin financiar oferit de Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã în cuantum de 2.250 lei/lunã, pentru fiecare
contract de stagiu încheiat. Suma
lunarã se acordã angajatorilor de la
data încheierii contractului de stagiu
ºi proporþional cu timpul efectiv lucrat.
Durata contractului de stagiu
este de ºase luni. În termen de cinci
zile de la finalizarea stagiului, pe baza
referatului de evaluare, angajatorul
elibereazã un certificat/o adeverinþã
de finalizare a stagiului.
Mihail Marinescu

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

În perioada ianuarie-octombrie
din acest an, Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM)
a cuprins în programele de formare
profesionalã organizate prin intermediul 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 ºomeri, 2.778 sunt persoane beneficiare 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 beneficiazã de gratuitate, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
În perioada de referinþã au fost
organizate 1.103 de programe de formare profesionalã gratuite dintre care,
714 programe de calificare/recalificare ºi 389 de programe de iniþiere,
perfecþionare sau specializare.
În ceea ce priveºte participarea
ºomerilor la cursurile de formare profesionalã, cel mai ridicat interes pentru astfel de programe s-a înregistrat
în rândul persoanelor cu vârsta peste
45 de ani (34,43 %), urmaþi de cei

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 postliceale, urmaþi de cei cu studii gimnaziale – 4.949 persoane (26,95%) ºi
cei cu studii superioare - 2.298 persoane (12,52%).
Principalele meserii/ocupaþii, în
funcþie de numãrul de participanþi,
pentru care s-au organizat programele
de formare profesionalã gratuite pentru 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. prelucrare ºi validare date – 1.225, bucãtar – 908, lucrãtor în cultura plantelor
– 699, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 687, competenþe în limba
englezã – 563, contabil – 548,
instalator instalaþii tehnico - sanitare
ºi gaze – 413, coafor – 396, ospãtar
(chelner) vânzãtor în unitãþi de alimentaþie – 385, manichiurist pedichiurist
– 349, lucrãtor în structuri pentru
construcþii – 300, îngrijitoare bãtrâni
la domiciliu – 298.
Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro

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

locuri

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

PLOIEªTI
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

Nr.
crt.
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

Meseria
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

Nr.
locuri

Studii

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

Vechime
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

Tip contract
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
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Hristos se naºte, slãviþi-l!

ANECDOTE:

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

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Camera profesorilor
ªcolãresc (fig.)
Nichel

veste bunã: “Fie mie dupã cuvântul tãu; Dreptul
Iosif dã ascultare deplinã spuselor îngerului, pãstorii
se supun îndemnului îngeresc ºi primesc cu inimã
deschisã vestea bucuriei celei mari.
Cei trei crai de la Rãsãrit au urmat spuselor
îngerului de a nu se mai întoarce la Irod ºi s-au dus
pe altã cale în þara lor. Crãciunul este astfel un
simbol al ascultãrii de Dumnezeu ºi prin aceasta,
sufletul nostru se îmbogãþeºte în Dumnezeu, primind frumuseþea cereascã.
Aºteptãm Crãciunul în haine noi, haine de
sãrbãtoare, ne desfãtãm sufleteºte cântând ºi
ascultând în zilele Crãciunului colindele în Sfânta
Bisericã, poate cã ar trebui sã nu adãugãm niciun
cuvânt pentru ca sã putem pleca acasã cu sufletele
pline de bucuria lor. Tradiþie scumpã sufletului nostru românesc ºi creºtin, colindele noastre dragi vin
din adânc de istorie româneascã ºi noi toþi ne întrebãm când au fost cântate pentru prima oarã ºi de
cãtre cine ºi de unde vin ele anume? Rãspunsul la
aceste întrebãri este simplu. S-au nãscut odatã cu
creºtinismul. Autorii colindelor noastre sunt
necunoscuþi, poporul, credincioºii sunt autorii cuvintelor din colinde. Aºa cum tot poporul drept credincios a gãsit ºi cele mai potrivite melodii ca sã
îmbrace cuvintele, astfel sã atingã cele mai proLa 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 !
P- 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.

ªCOLARÃ

DICÞIONAR:
ELN

Tip de examen
Pãdure siberianã
Greºeli

Peºte rãpitor
Încuietori
Hainã
Facultatea de a
judeca o situaþie
dificilã

Învãþãturi
Cuprinde numele ºi
notele scolarilor
La orã!
Tipe

Bãutã în recreaþie
Frig
Cursuri
Clasa goalã
Cap sec!

Copii de ºcoalã
Repetatã!

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

1) A-G2.2)BRAC-REA
OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. P-STA-D
ENOÞI-L
4. ªPIÞI-OM;
5. EMA-T-A;
6. ALA-TACT; 7. ÞILAI-AI; 8. C-TAINE; 9. MÂÞA-VIN; 10. RECHINI.

“Astãzi vin sã-mi plec genunchii înaintea ieslei Tale,
Copilaº din altã lume, obiosit de frig ºi cale
ªi-mi plec inima ºi faþa, copilaº din floare-albastrã
ªi mã-nchin cu umilinþã, cãlãtor prin lumea noastrã.
Nu am smirnã ca ºi Magii, nici tãmâie ºi nici aur
Lacrimile pocãinþei îmi sunt singurul tezaur
ªi le-aduc acum-nainte cu sfialã ºi ruºine
Copilaº venit din ceruri, sã porþi Crucea pentru mine”

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

INGREDIENTE
600 g piept de pui dezosat, 2 cãþei de usturoi tocaþi mãrunt,
300-350 g smântânã de gãtit, 3 linguri ulei de mãsline,
500 ml supã de pui/legume, 250-300 g penne,
250 g parmezan ras, sare ºi piper dupã gust, pãtrunjel
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
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 nefãcute deasupra. Amestecaþi. Aduceþi
la fierbere. Acoperiþi oala ºi lãsaþi sã
fiarbã înãbuºit, la foc mediu spre mic.
Asta pentru 15-20 de minute sau
pânã când observaþi cã s-au fiert
pastele. Luaþi de pe foc. Adãugaþi parmezanul ras, amestecaþi. Asezonaþi
cu sare ºi piper, dacã mai este nevoie.
Presãraþi pãtrunjel proaspãt pe
fiecare porþie în parte.

Ou în
arhitecturã

Elene!

cã au apãrut ºi îngeri ºi cunoºteau foarte bine ºi
mesajul pe care l-a adus Pãmântului: “pe pãmânt
pace ºi între oameni bunã înþelegere”. Pentru noi,
pentru români, colindele noastre de suflet trezesc
ºi nostalgii istorice. Ne aduc aminte cã aceleaºi
cuvinte, aceleaºi melodii le-au rostit de-a lungul
secolelor pãrinþii, moºii ºi strãmoºii noºtri, cã noi
sigur ne aflãm pe o linie de continuitate cu ei, de
continuitate istoricã, cã avem într-înºii niºte rãdãcini
foarte adânci, cã suntem pe acest pãmânt al nostru
ºi cã pe el continuãm tradiþii scumpe tuturor generaþiilor de români de la cei mai vechi, de la formarea
noastrã pânã-n vremea de astãzi.
Prin colindele noastre dragi s-a tãlãzuit sufletul
moºilor ºi al strãmoºilor noºtri, trecând de la cântec
la doinã, de la doinã la colinde. ªi apoi, iarãºi, din
nou la cântec. Pe lângã darul pãcii ºi al iubirii de
oameni pe care ni l-a adus Iisus Mântuitorul nostru,
colindele cuprind ºi cununa de alese virtuþi care a
împodobit ºi a îmbãrbãtat sufletul poporului român.
Bunãtatea ºi milostenia, nãdejdea ºi omenia,
iubirea de Dumnezeu faþã de om, spiritul de
dreptate ºi dorul de libertate s-au împletit în colindele
noastre ca firul de borangic în costumul nostru românesc tradiþional. Comori ale spiritualitãþii ortodoxe, ramuri ale unui foarte bogat arbore al culturii
româneºti, colindele ne aduc în viaþa sufletului
nostru simþãmântul unirii cu Dumnezeu ºi cu
neamul nostru românesc de pretutindeni. În locul
darurilor pe care cei trei crai de la Rãsãrit le-au
adus pruncului sfânt, noi sã-i aducem aurul credinþei, nãdejdea noastrã de bine ºi dragostea, pentru cã numai atunci Iisus se va naºte cu adevãrat ºi
în inimile noastre.
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Clasa

Una!

Predã la clasã
Conduce o facultate

funde coarde ale simþirii noastre creºtineºti ºi
româneºti. De aceea colindele ne emoþioneazã.
Emoþioneazã pe tineri, emoþioneazã pe vârstnici,
de aceea colindele prind atât de uºor, se învaþã
atât de uºor ºi se transmit atât de uºor de la o
generaþie la alta.
ªi dacã cuvintele din colinde vin din teologia
naºterii Domnului, colindele vin din geniul poporului, fiindcã melodiile sunt ale noastre, ale românilor. Colindele au fost primele tratate de Teologie,
probabil înainte de a se scrie orice alt tratat de Teologie. Dar vestea despre Naºterea Mântuitorului
Hristos a ajuns repede ºi iatã cã ea a prins forma
aceasta a exprimãrii ei prin colinde. Colindele
cuprind toatã teologia creºtinã pe înþelesul tuturor.
Colindele au fost o ºcoalã în care s-a învãþat foarte
uºor religia pentru cã s-a învãþat cântând. Colindele
despre magi sunt o mare dovadã a continuitãþii
noastre româneºti ºi creºtin-ortodoxe pe acest sfânt
pãmânt al nostru românesc ºi creºtinesc din moºi
strãmoºi. Colindele sunt primele tratate de Teologie, cãci sunt pline de date cu privire la Mântuitorul
Hristos ºi în special cu privire la Naºterea sa. Autorii
colindelor, acei anonimi din strãfunduri de istorie,
ºtiau cã s-a nãscut în Betleem. ªtiau cã la naºterea
lui a apãrut o stea, care i-a cãlãuzit pe magi, ºtiau

REÞETA sãptãmânii

Pentru lumea creºtinã, naºterea Domnului ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un eveniment istoric de foarte mare importanþã, în care se
aratã infinitã iubire a lui Dumnezeu faþã de lumea
întreagã. În Sfânta Evanghelie a Sfântului Ioan este
scris: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât la dat pe fiul sãu, cel unul nãscut, cã oricine crede în
El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã. Minunea
naºterii lui Hristos Domnul sãu ºi Fecioara Maria sa petrecut la “plinirea vremii”, adicã în vremea
rânduitã de Dumnezeu în viaþa omenirii ºi care nu
se mai repetã, Naºterea Mântuitorului ºi Domnului
nostru Iisus Hristos ºi viaþa sa rãmân fapte istorice
ºi care nu pot fi contestate.
Orogonari prin strãmoºii lor din oraºul Betleem,
bãtrânul Iosif ºi Sfânta Fecioarã Maria - logodnica
sa, ambii din neamul regelui david, au fost nevoiþi
sã facã o cãlãtorie grea pe vremea lor, ca sã îndeplineascã astfel prevederile legii recensãmântului.
În prezentarea evenimentelor istorice din vremea
naºterii Domnului trebuie amintitã apariþia unei
stele deosebit de luminoase, care în sensul duhovnicesc este o închinare a cerului în faþa venirii lui
Hristos pe pãmânt. Apariþia acestei stele este confirmatã de cãtre învãþaþii astronomi, fiindcã steaua
de la Rãsãrit, despre care vorbim, a îndeplinit o
misiune istoricã, sã fie cãlãuzã pentru cei trei crai
de la Rãsãrit, oameni învãþaþi în astrologie ºi care
sigur, prin darul lui Dumnezeu, au înþeles semnificaþia stelei ºi, cãlãtorind vreme foarte îndelungatã,
au ajuns în faþa Pruncului Iisus, nãscut în noaptea
când Maica Domnului ºi bãtrânul Iosif erau în apropiere de Betleem, într-un staul de pãstori. Venind
aici, în staul, magii de la Rãsãrit au îngenunchiat în
faþa pruncului Iisus, s-au închinat ºi au adust daruri,
aur, tãmâie ºi luminã, aurul prevestea cã Iisus va fi
împãratul Cerului ºi al Pãmântului, tãmâia ºi smirna
reprezintã slujirea artiereascã, Pãstorii din apropierea cãrora îngerul le-a vestit naºterea lui Hristos
ºi-a trimis sã-l vadã pe princul nãscut pe cei trei crai
- sunt toþi martorii istoriei despre venirea în lume a
celui ce este mai presus de lume. Evenimentul
naºterii lui Hristos ne oferã imaginea asscultãrii de
Dumnezeu. Maica Domnului urmeazã cuvintele
arhanghelului Gavriil care i-a prevestit cã va naºte
pe Iisus din Duhul Sfânt ºi rãspunde la aceastã
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Cei mai buni sportivi ai judeþului
Prahova în 2018, în viziunea D.J.S.P.

Direcþia Judeþeanã pentru
Sport Prahova a dat publicitãþii
numele sportivilor prahoveni
care s-au evidenþiat în anul
2018 în competiþiile internaþionale oficiale, cu precizarea cã
Festivitatea de premiere este
programatã a se desfãºura joi,
27 decembrie 2018, începând
cu ora 10.30, la Sala Sporturilor „Olimpia” Ploieºti.
Astfel, capitolul discipline sportive olimpice cuprinde urmãtorii sportivi:

Andrei Ture – sanie (C.S.O.
Sinaia) - loc XXXI la Jocurile
Olimpice Pyeong Chang, loc IV
la Campionatul European
sanie juniori-echipe, loc IV în
Etapa de Cupã Mondialã sanie
juniori- Igis – echipe, loc VIII la
Campionatul European sanie
juniori – individual (antrenori
– Corina Drãgan, Alexandru
Comºa, Liviu Þurea); Maria
Constantin - Bob (C.S.O.Sinaia)
- loc XV la Jocurile Olimpice
Pyeong Chang (antrenor - Paul

Neagu); Paul Muntean - Bob
(C.S.O.Sinaia) – locul XXIV la
Jocurile Olimpice Pyeong
Chang (antrenor - Paul Neagu); Florentina Iusco – Bob
(C.S.O.Sinaia) – loc I la Campionatul Mondial Tineret, St. Moritz, Elveþia (antrenor – Paul
Neagu); Marian Gitlan – sanie,
dublu, (C.S.O. Sinaia) – loc III
la Campionatul European de
sanie juniori, dublu, loc IV la
Campionatul European de sanie juniori – echipe, loc II în
etapa Cupa Mondialã de sanie
juniori, dublu, Igis, loc IV în
Etapa de Cupã Mondialã de
sanie juniori- Igis, la echipe
(antrenori Corina Drãgan,
Alexandru Comºa, Liviu Þurea);
Flavius Crãciun – sanie (dublu)
C.S.O. Sinaia – loc III la Campionatul European de sanie
pentru juniori, dublu, - loc IV
la Campionatul European de
sanie juniori, la echipe, loc II în
etapa de Cupã Mondialã de
sanie juniori, dublu, Igis, loc IV
în Etapa de Cupã Mondialã de
sanie juniori - Igis – echipe (an-

18 medalii la Cupa „1 decembrie”
în contul atleþilor de la CSS Ploieºti
Sala de Atletism din Bacãu a gãzduit, în prima decadã
a lunii decembrie, Concursul
Naþional intitulat „Cupa 1 Decembrie”, competiþie rezervatã
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 evoluþie excelentã, reuºind sã
obþinã 18 medalii (9 aur, 4
argint, 5 bronz)ºi sã stabilescã
un record naþional la juniori 3.
Iatã ºi rezultatele înregistrate de atleþii de la CSS Ploieºti:
La Juniori II: Alexandru
Sãceanu – medalie de aur la
200m -23.97 sec. ºi medalie
de bronz la 400 m – 53.10
sec;
La juniori IIII: Eduard Chivi
– medalie de aur la 400 m53.83 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 – medalie de aur – 3.39.55 min., în
componenþa Andrei Florea, Florian Olteanu, Eduard Chivi, Florin Nica; Florian Olteanu – medalie de argint la 200 m - 24.48
sec.;
ªtafeta 4 x 200 m – medalie 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 Mototolea, Alexandru Daria, Raluca
Baicu, Alexandra Teodoru.
La Juniori III
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
– medalie de aur – 1.39.10,
R.N., în componenþa David Gudi, Andrei Toma, Andrei Patrichi, Andrei Niculiþã; ªtafeta
A 4 x 400 m – medalie de aur
– 3.46.74 min., în componenþa
Leonardo Coancã, Andrei
Niculiþã, Andrei Toma, David
Gudi; ªtafeta B 4 x 400 m –
medalie de argint – 3.58.67
min., în componenþa Andrei
Patrichi, Alexandru Blãnaru,
David Echimescu, 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
stabileascã un nou record
naþional, 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
Teodoru, 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 Florea –locul 5 la 200
m, Andrei Niculiþã -locul 6 la
60 m, Alexandru Blãnaru –
locul 6 la 400 m.
Mihail Marinescu

trenori Corina Drãgan, Alexandru Comºa, Liviu Turea); Denisa
Stoian – gimnasticã ritmicã
(CSM Ploieºti), loc XXV la Jocurile Olimpice de Tineret de
la Buenos Aires (antrenor Simona Puiu); Andrei Constantin
- Box – CSM Ploieºti, categoria
+90 kg. - loc II la Campionatele
Europene ªcolare de cadeþi
din Bulgaria (antrenori Titi Tudor, Adrian Pîrlogea); Paul
Onofrei – Judo, CSM- CSSCFR. Ploieºti - cat. 66 kg. – loc
III - echipe - Campionatul European peentru cadeþi U 18 –
Sarajevo, loc II în etapa de
Cupã Europeanã de cadeþi U
18- România, loc III în etapa
de Cupã Europeanã de cadeþi
U 18- Polonia (antrenori Ghorghe Savu, Mihai Trandafirescu,
Doru Munteanu); Diana Marcu - Judo – CSM – CSS – CFR
Ploieºti – cat. 70 kg. – loc III la
Campionatul Mondial ªcolar
din Maroc (antrenori Ghoerghe Savu, Mihai Trandafirescu,
Doru Munteanu).
La discipline sportive

neolimpice s-au remarcat:
perechea Florentina Constantinescu - Simon Sorin Dumitru
la dans sportiv, Clubul de Dans
Sportiv Silhouette Ploieºti - locul
I la Campionatul Mondial pentru seniori - 10 dansuri, loc II
la Campionatul Mondial secþiune latino, de la Miami; Secþia
de arte marþiale C.S. Petrolul
Ploieºti, prin sportivii Zafiris
Flavius, lonescu Sabina, lonescu Radu, Teodorescu Sebi,
Stan lacob, Dinu Mihai, Zafiris
Medeea, Mãseluþã Teodora,
Neagu Andreea, Zafiris Flavius
- 7 loc I, 3 loc II, 5 locuri III Campionatele Mondiale (copii,
cadeþi, juniori, tineret), ºase locuri I, patru locuri II, ºapte locuri III la Campionatele Euro-

pene SKDUN (copii, cadeti, juniori, tineret) – antrenor Aurelian Nicolae; Secþia de Karate C.S. Municipal Ploieºti, prin
sportivii Dragoº Hritcu, Nicolae
Alexandru, Alexandru Sebastian, Dumitru Dragoº, Laios
Alexandra, Niþã Sorin, douã
locuri I, trei locuri II, un loc III
la Campionatele Europene de
karate tradiþional de la Belgrad
(antrenor Liviu Apostol); Secþia
de Radioamatorism - C.S.
Petrolul Ploieºti, prin sportivii
Coca Pavlic, Piþigoi lonþt, Panoiu
Alexandru - douã locuri III la
Campionatul Mondial de telegrafie viteza – un loc, douã
locuri II, un loc III la Cupa Europei (antrenor Mihai Malanca).
Mihail Marinescu

Zestre de 17 medalii a atleþilor de la
CSS Ploieºti la „Cupa de iarnã”
În zilele de 15 ºi 16 decembrie a.c. s-a
desfãºurat, în Sala de atletism din oraºul Bacãu, Concursul Naþional „Cupa de Iarnã”, rezervat sportivilor de la categoriile Copii 1,2 ºi 3.
La concurs au participat 462 de sportivi (256
fete ºi 206 bãieþi) de la 36 cluburi sportive din
þarã.
Dupã ce în urmã cu ceva timp, juniorii
obþinuse 18 medalii, tot la Bacãu, micuþii atleþi
de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria
Andrei ºi Florin Andrei, au reuºit sã repete performanþa juniorilor, obþinând 17 medalii (6 aur,
6 argint, 5 bronz) dupã cum urmeazã: Categoria Copii I - ºtafeta 4 x 200 m bãieþi – medalie
de argint 1.54.38 min. (în componenþa Andrei
Blãnaru, Gabriel Boboc, Anton Rãzvan, Teodor
Marin); ºtafeta 4 x 200 m fete – medalie de
argint -2.00.96 min. (în componenþa Adina Moldoveanu, Laura Manolescu, Lorena Gherman,
Rossana Ristulescu); Andrei Blãnaru –
medalie de bronz la 200 m -27.85 sec.; Categoria Copii 2 - ªtafeta 4 x 100 m bãieþi – medalie
de aur – 60.04 sec. (în componenþa Teodor
Datcu, Valentin ªerbãnoiu, Luca Moisoiu,
Andrei Zincã); Luca Moisoiu – medalie de argint la 200 m -30.16 sec.; Andrei Zincã – medalie de argint la 600 m – 1.54.73 min.; Valentin
ªerbãnoiu – medalie de bronz la 600 m –
1.55.92 min;
Categoria Copii 3 – Elena Hekter – medalie
de aur la 50 m – 7.66 sec.; Ayan Gudi – medalie de aur la 50 m – 7.64 sec.; Rebeca Toader
– medalie de aur la 200 m -32.67 sec.; ºtafeta
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4 x 50 m fete – medalie de aur –31.68 sec. (în
componenþa Delia Blãnaru, Elena Hekter, Sara
Prunoiu, Rebeca Toader; ºtafeta 4 x 50 m bãieþi
– medalie de aur –32.70 sec., în componenþa
Cristian Creangã, ªtefan Moisoiu, Denis Simion,
Ayan Gudi; Ayan Gudi – medalie de argint la

200 m – 31.82 sec.; Sara Prunoiu – medalie de
argint la 200 m – 33.13 sec.; Rebeca Toader –
medalie de bronz la 50 m - 7.95 sec.; Cristian
Creangã – medalie de bonz la 50 m -7.89 sec.,
medalie de bronz la 200 m – 32.12 sec.
În apropierea podiumului s-au mai aflat: Rossana Ristulescu – locul IV la 200 m, Teodor Datcu
– locul IV la 50 m, Sara Prunoiu – locul IV la 50
m, Teodor Marin – locul IV la 200 m ºi locul V la
800 m, Lorena Gherman – locul V la 60 m, Andrei
Zincã – locul V la 200 m, Delia Blãnaru – locul 5
la 200 m.
Mihail Marinescu
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