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Creºterea ºi decãderea DNA Ploieºti
Lucian Onea ºi
Mircea Negulescu,
la un pas sã fie
arestaþi preventiv
Procurorii din cadrul Secþiei pentru investigarea infracþiunilor din justiþie, prin ordonanþa din 9.01.2019,
au dispus extinderea urmãririi penale,
efectuarea în continuare a urmãririi
penale ºi punerea în miºcare a acþiunii penale faþã de Lucian Onea, fost
procuror ºef al DNA Ploieºti ºi Mircea
Negulescu, procuror în cadrul aceleiaºi structuri de Parchet. Aceeaºi
secþie, prin Adina Florea, adjunctul
procurorului ºef al Structurii de investigare a infracþiunilor din justiþie, a solicitat, luni CSM încuviinþarea pentru
arestarea preventivã a celor doi procurori ploieºteni. Secþia de procurori
a CSM a respins cererea Adinei Florea, astfel cã Onea ºi Negulescu
rãmân în libertate pe timpul urmãririi
penale.
Secþia pentru investigarea infracþiunilor din justiþie îi acuzã pe foºtii
procurori DNA Ploieºti de fapte extreme de grave, astfel:
Mircea Negulescu este acuzat
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
constituirea unui grup infracþional
organizat, folosirea abuzivã a funcþiei
în scop sexual, complicitate la represiune nedreaptã, inducerea în eroare

a organelor judiciare, compromiterea
intereselor justiþiei, trafic de influenþã,
fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnãturã privatã;
Lucian Onea este acuzat pentru sãvârºirea infracþiunilor de constituirea unui grup infracþional organizat, represiune nedreaptã, cercetare abuzivã, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz
de fals, divulgarea informaþiilor secrete
de stat, abuz în serviciu, instigare la
fals în înscrisuri sub semnãturã privatã.
De asemenea, în cauzã s-a dispus extinderea urmãririi penale ºi
efectuarea în continuare a urmãririi
penale faþã de alþi trei procurori ºi trei
ofiþeri de poliþie judiciarã.
Faptele cercetate vizeazã modul
în care cei doi inculpaþi ºi cei ºase
suspecþi au efectuat acte de urmãrire
penalã în dosare aflate în instrumentarea lor, existând suspiciunea constituirii unui grup infracþional organizat
care ar fi acþionat coordonat, în scopul
comiterii infracþiunilor de cercetare
abuzivã, represiune nedreaptã, influenþarea declaraþiilor, inducerea în
eroare a organelor judiciare, fals inte-

lectual ºi uz de fals.
Fostul ºef DNA Ploieºti, Lucian
Onea, ºi fostul procuror al aceleiaºi
structuri de Parchet, Mircea Negulescu, au fost citaþi pentru audieri, vineri,
11 ianuarie 2019, la Secþia de anchetã a magistraþilor din cadrul Parchetului General. Alþi trei procurori
din cadrul Serviciului Teritorial al DNA
Ploieºti au fost de asemenea audiaþi
joi, 10 ianuarie.
Lucian Onea ºi fostul sãu subaltern, Mircea Negulescu, au fost citaþi
vineri la Secþia de anchetã a magistraþilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiaþi într-un dosar
în care sunt acuzaþi cã au constrâns
martori sã facã sesizãri nefondate
într-o anchetã care îl viza pe fostul
deputat Sebastian Ghiþã. Cercetãrile
în cazul celor doi foºti procurori
anticorupþie de la Ploieºti au pornit
de la plângerea depusã de fostul
deputat Vlad Cosma. Acesta reclama,
printre altele, cã ar fi fost ameninþat
de cãtre Lucian Onea cã îi va întocmi
dosar penal surorii acestuia, Andreei
Cosma, dacã nu colabora cu
procurorii de la Ploieºti.
(continuare în pagina 3)
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Salarii peste media judeþului
Prahova în servicii ºi în comerþ
Efectivul salariaþilor din judeþul
Prahova, la sfârºitul lunii octombrie
2018, a fost de 183.376 persoane, în
creºtere cu 4.405 persoane faþã de luna
octombrie 2017.
Câºtigul salarial mediu net din
judeþul Prahova a fost de 2.499 lei/
salariat, mai mare cu 288
lei faþã de luna octombrie
2017, iar indicele câºtigului
salarial real faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent
a înregistrat o creºtere de
8,4%, ne informeazã
Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova.
Câºtiguri salariale
peste media judeþului sau
înregistrat în ramura servicii ºi comerþ,
fiind de 2.616 lei/salariat, iar sub media judeþului în ramurile agriculturã,
silviculturã ºi pisciculturã (2.055 lei/
salariat), respectiv în industrie ºi
construcþii (2.380 lei/salariat).
Judeþul Prahova ocupã locul 10
dupã câºtigul salarial mediu net:
Municipiul Bucureºti (3.481 lei), Cluj
(3.144 lei), Ilfov (2.932 lei), Timiº (2.873
lei), Sibiu (2.834 lei), Iaºi (2.696 lei),
Braºov (2.612 lei), Olt (2.527 lei), Mureº
(2.504 lei) ºi Sãlaj (2.504 lei).

Numãrul mediu al pensionarilor de
asigurãri sociale de stat din judeþul
Prahova a fost în trimestrul III 2018 de
197.256 persoane, în creºtere cu 115
persoane faþã de trimestrul III 2017.
Pensia medie a pensionarilor de
asigurãri sociale de stat din judetul

Prahova a fost în trimestrul III 2018 de
1264 lei, înregistrând o creºtere faþã de
trimestrul III 2017 cu 10,2%.
Judeþul Prahova se aflã pe locul 2
întrun clasament naþional întocmit pe
baza numãrului mediu de pensionari,
dupã: Bucureºti (484.429 pensionari)
ºi pe locul 6 în ce priveºte pensia medie
lunarã, dupã: Bucureºti (1.503 lei),
Hunedoara ( 1.496 lei), Braºov (1.407
lei), Gorj (1.270 lei), Galaþi (1.267 lei).
Mihail Marinescu

Amendat pentru aruncarea
deºeurilor pe strada Sondelor

În cursul zilei de marþi, 15 ianuarie a.c., în jurul orei 10.30, în urma
activitãþilor specifice de patrulare desfãºurate în municipiul Ploieºti, un echipaj
al Poliþiei Locale a depistat, pe strada Sondelor, un autovehicul din a cãrui
remorcã se descãrcau, pe domeniul
public, deºeuri provenite din construcþii.
Poliþiºtii locali l-au sancþionat
contravenþional pe numitul I.N., de
51 ani, cu domiciliul în Ploieºti, cu
amendã în valoare de 500 lei, conform prederilor H.C.L. nr. 228/2006
pentru aprobarea Regulamentului
privind stabilirea unor mãsuri pentru
gospodãrirea municipiului.
Mihail Marinescu

Cel puþin 267.000 de persoane
angajate prin intermediul
Agenþiei Naþionale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
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Ordinul de protecþie
provizoriu, emis de poliþiºti

De la 28 decembrie 2018, poliþiºtii
care intervin la cazuri de violenþã domesticã pot emite, dupã analizarea
situaþiei pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecþie provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima
nu va mai fi nevoitã sã aºtepte unul
încuviinþat de judecãtor.
Ordinul de protecþie provizoriu se
emite de cãtre poliþiºtii care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, constatã
cã existã un risc iminent ca viaþa, integritatea fizicã ori libertatea unei persoane sã fie pusã în pericol printr-un act
de violenþã domesticã, în scopul
diminuãrii acestui risc.
Pentru a veni în sprijinul victimelor,
legislaþia privind violenþa domesticã a
fost modificatã ºi completatã (prin Legea
nr. 174 din 13 iulie 2018), fiind reglementatã modalitatea de intervenþie a
poliþiºtilor în cazurile de violenþã domesticã ºi emiterea ordinului de protecþie provizoriu de cãtre aceºtia. Astfel, la
sfârºitul anului trecut, a fost aprobat ºi
publicat în Monitorul Oficial Ordinul
ministrului afacerilor interne ºi al ministrului muncii ºi justiþiei sociale nr. 146/
2578/2018 privind modalitatea de
gestionare a cazurilor de violenþã
domesticã de cãtre poliþiºti.
De la data de 28 decembrie 2018,
poliþiºtii pot emite ordinul de protecþie
provizoriu, prin care se dispun, pentru o
perioadã de 5 zile, una sau mai multe
mãsuri de protecþie a victimelor. Ordinul
stabileºte procedura de intervenþie a
poliþiºtilor, de cooperare cu celelalte
instituþii cu atribuþii în prevenirea ºi combaterea violenþei domestice, metodologia de utilizare a formularului de
evaluare a riscului ºi procedura de emi-

tere a ordinului de protecþie provizoriu,
precum ºi cea de punere în executare a
acestuia.
Intervenþiile poliþiºtilor la cazurile de
violenþã domesticã se pot realiza din
oficiu sau ca urmare a sesizãrilor primite prin Sistemul naþional unic pentru
apeluri de urgenþã (112), formulate în
scris sau oral, direct ori telefonic la sediul
unitãþilor de poliþie de cãtre persoanele
implicate în actele de violenþã domesticã, de cãtre persoanele care au asistat
la producerea actelor de violenþã domesticã sau de cãtre alte persoane.
În cadrul intervenþiilor, poliþiºtii pot
lua mãsuri pentru separarea victimei de
agresor ºi pot realiza orice alte demersuri
necesare eliminãrii riscurilor imediate.
Ei observã ºi adreseazã întrebãri cu
privire la starea fizicã a persoanelor implicate ºi, dacã se impune, solicitã intervenþia echipelor medicale. Informeazã
atât victima, cât ºi agresorul, cu privire
la drepturile ºi obligaþiile lor ºi mãsurile
ce vor fi dispuse în urma evaluãrii
situaþiei de fapt.
De asemenea, sesizeazã structurile specializate ale Poliþiei Române sau
ale altor instituþii în situaþia în care, în
urma verificãrii sesizãrii, sunt constatate
ºi alte fapte incriminate, obþinând probe,
dupã caz.
Ordinul prevede ºi modul în care
poliþiºtii trebuie sã acþioneze în situaþii
speciale, spre exemplu în cazul evacuãrii agresorului din imobil.
Cu ocazia intervenþiei, în vederea
stabilirii existenþei unui risc iminent ca
viaþa, integritatea fizicã ori libertatea
persoanelor sã fie pusã în pericol printrun act de violenþã domesticã, poliþiºtii
evalueazã situaþia de fapt pe baza

formularului de evaluare a riscului ce
cuprinde 21 de întrebãri. Pe baza rãspunsurilor, se stabileºte dacã existã realmente riscul ca viaþa sau integritatea
fizicã a victimei sã fie pusã în pericol.
Primele ºapte întrebãri se referã la
situaþii de o gravitate mai ridicatã. Astfel,
printre altele, victima va trebui sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri:
„Agresorul/agresoarea a încercat vreodatã sã vã ucidã?”, „A folosit vreodatã
arme sau obiecte care sã vã rãneascã?”
sau „În urma acestui incident aþi suferit
leziuni? Echimoze, Excoriaþii, Plãgi
tãiate/înþepate/împuºcate, Arsuri,
Mutilãri, Altele?”.
Dacã la douã din primele ºapte
întrebãri rãspunsul este afirmativ,
poliþistul va încadra situaþia ca având
un „risc iminent pentru victimã” ºi va
putea emite ordinul de protecþie provizoriu.
În situaþia în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de
evaluare a riscului indicã existenþa unui
risc iminent ca viaþa, integritatea fizicã
ori libertatea victimei sã fie pusã în pericol, poliþistul care a întocmit formularul
de evaluare a riscului emite ordinul de
protecþie provizoriu. „Cu ocazia evacuãrii temporare din locuinþã, agresorului i se oferã timpul strict necesar pentru ca acesta sã îºi poatã lua asupra sa
documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de
strictã necesitate”.
Faþã de agresor, poliþistul, prin ordinul de protecþie provizoriu, poate dispune ºi alte obligaþii sau interdicþii, ºi
anume: pãstrarea unei distanþe minime
determinate faþã de victimã, faþã de
membrii familiei acesteia, faþã de re-

133 de autorizaþii de construire eliberate în
judeþul nostru în octombrie anul trecut

În luna octombrie 2018, în
judeþul Prahova, sau eliberat 133 de
autorizaþii de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, în creºtere 19,8% faþã

de octombrie 2017, ne comunicã Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova. Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri rezidenþiale
din judeþul Prahova, în luna octombrie 2018, deþin o pondere
de 3,6% din totalul autorizaþiilor
pentru clãdiri rezidenþiale din
România, ceea ce ne conferã
într un clasament naþional din
totalul autorizaþiilor pentru
clãdiri rezidenþiale locul 8 dupã: Ilfov
(406), Timiº (264), Iaºi (204), Cluj
(188), Suceava (169), Constanþa
(151) ºi Bihor (145).

Cutremur de 4,4
pe scara Richter, simþit
ºi la Ploieºti
Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe
scara Richter s-a produs miercuri dupã-amiaza
(9 ianuarie a.c.), la ora localã 13:36, în zona
seismicã Vrancea, judeþul Vrancea, la o adâncime de 119 kilometri, informeazã Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului. Seismul s-a produs în apropierea
oraºelor Nehoiu (37 km), Buzãu (48 km), Râmnicu Sãrat (53 km), Odobeºti (54 km) ºi Covasna
(55 km). Din ceea ce am simþit, cutremurul a
durat, din fericire, foarte puþin, în jur de 3
secunde.
În luna ianuarie 2019, în România s-au produs ºapte cutremure cu magnitudini cuprinse
între 2,1 ºi 4,2 pe Richter.
Mihail Marinescu

În luna octombrie 2018, din totalul autorizaþiilor de construire pentru
clãdiri rezidenþiale, 33,8% au fost
eliberate în mediul urban ºi 66,2% în
mediul rural. În trimestrul III 2018, în
judeþul Prahova, s au finalizat ºi sau
dat în folosinþã 273 de locuinþe, mai
puþine cu 109 locuinþe faþã de
trimestrul III 2017 (28,5%). Ponderea
cea mai mare a locuinþelor terminate
în trimestrul III 2018 a fost în mediul
rural, 219 locuinþe, reprezentând
80,2% din totalul lo-cuinþelor, numãrul
lor fiind în scãdere faþã de trimestrul
III 2017 (8,0%). (M.M.)

sedinþã, locul de muncã sau unitatea
de învãþãmânt a persoanei protejate
sau, dacã este cazul, predarea cãtre
poliþie a armelor deþinute de acesta.
Instruirea poliþiºtilor privind
intervenþia în cazurile de violenþã
domesticã ºi emiterea ordinului
de protecþie provizoriu:
Având în vedere modificãrile ºi completãrile aduse legislaþiei, precum ºi
introducerea unor elemente de noutate
în activitatea desfãºuratã de poliþie, în
luna noiembrie a anului trecut, echipe
de specialiºti din cadrul Inspectoratului
General al Poliþiei Române (Direcþia de
Ordine Publicã ºi Institutul de Cercetare
ºi Prevenire a Criminalitãþii) au organizat
o serie de sesiuni de pregãtire a
poliþiºtilor, în 19 centre zonale.
Astfel, la sesiunile de instruire, iniþiate de I.G.P.R, au participat peste 4.500
de poliþiºti, obiectivul activitãþii constând
în transmiterea cãtre aceºtia a noilor
prevederi legislative în domeniu ºi clarificarea aspectelor privind modalitatea
de gestionare a cazurilor de violenþã
domesticã. Aceste sesiuni de instruire
au reprezentat doar o primã fazã a unui
proces care are ca scop generalizarea
actualizãrii competenþelor la nivelul
tuturor poliþiºtilor care vor acþiona în

situaþii care solicitã aplicarea procedurii
de emitere a ordinului de protectie
provizoriu. Cei peste 4.500 de poliþiºti
instruiþi în aceastã etapã s-au constituit
în instructorii colegilor lor din unitãþile
de poliþie în care îºi desfãºoarã activitatea, prevederile legale în domeniu
devenind obiect al activitãþii de pregãtire
continuã pentru asigurarea aplicãrii lor
eficiente ºi unitare.
P.S. În primele 11 luni ale anului
trecut, la nivel national, au fost sesizate
35.623 de infracþiuni din sfera violenþei
domesticã (52,3 % în mediul urban ºi
47,7 % în rural). Dintre acestea, ponderea
cea mai mare parte este reprezentatã
de faptele de „lovire sau alte violenþe”
– 58,6%, urmate de „ameninþare” –
7,25%, „abandon de familie” – 21,33%
ºi „nerespectare a ordinelor de
protecþie” - 3,71%. Din punct de vedere
al locului comiterii faptelor, cele mai
multe infracþiuni s-au comis la domiciliul
subiecþilor (75% din totalul infracþiunilor).
În perioada de referinþã, au fost emise,
de cãtre instanþele judecãtoreºti, 3.438
de ordine de protecþie, cele mai multe
la solicitarea victimelor (3.393), alte 22
la solicitarea procurorului ºi 23 la
solicitarea altor instituþii cu atribuþii în
domeniu.

Dezmãþ la volan!
Doi indivizi petrecãreþi au fost amendaþi
de poliþiºtii locali cu doar 200 de lei
pentru cã încãlcau normele de convieþuire
socialã ºi pentru blocarea unei intersecþii

În cursul zilei de joi, 10 ianuarie a.c., în jurul orei 16.30, în timp ce efectua activitãþi specifice de patrulare, un echipaj al Poliþiei Locale Ploieºti a observat la intersecþia strãzilor ªoseaua Vestului cu Gheorghe Grigore Cantacuzino douã autovehicule care blocau intersecþia. ªoferii acestora au coborât
din maºini îmbrãcaþi numai cu lenjeria intimã, stârnind indignarea persoanelor
aflate în zonã. Poliþiºtii locali au procedat la identificarea bãrbaþilor, în persoana
numiþilor P.A., de 22 de ani ºi D.C., de 29 de ani, ambii cu domiciliul în municipiul Ploieºti. În cauzã, pentru nerespectarea prevederilor art. 2, pct. 1 din
Legea nr. 61/1991 (republicatã), privind sancþionarea faptelor de încãlcare a
unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, tinerii au fost
sancþionaþi contravenþional cu amendã în valoare de 200 lei fiecare.
Mihail Marinescu

În judeþul Prahova, indicele producþiei industriale a fost de 99,9% în octombrie 2018
Indicele producþiei industriale, în luna
octombrie 2018 faþã de luna corespunzãtoare
din anul precedent, calculat ca serie brutã, la
nivelul judeþului Prahova a fost de
99,9%.
În luna octombrie 2018, faþã de luna corespunzãtoare din anul 2017, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total, la nivelul judeþului Prahova,
a fost de 117,9%, ne informeazã Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Prahova.
Aceeaºi sursã precizeazã cã exporturile de bunuri din judeþul Prahova, în
luna august 2018, au însumat 171.182
mii euro. Comparativ cu luna august din
anul 2017, exporturile au crescut cu
3,0%. Þãrile partenere situate pe primele

6 locuri în derularea exporturilor din luna august 2018 (reprezentând 55,3% din total exporturi) au fost: 1. Italia (14,5%), 2. Egipt (11,6%),

3. Germania (9,6%), 4. Republica Moldova
(8,4%), 5. Regatul Unit (5,7%), 6. Franþa (5,5%).
În luna august 2018, importurile de bunuri din
judeþul Prahova au însumat 310.489 mii
euro. În comparaþie cu luna august din
2017, importurile au crescut cu 13,5%.
Þãrile partenere situate pe primele 6 locuri
în derularea importurilor din luna august
2018 (reprezentând 68,4% din total
importuri) au fost: 1. Federaþia Rusã
(31,2%), 2. Germania (18,6%), 3. Italia
(5,5%), 4. Polonia (5,4%) 5. Austria (3,9%),
6. China (3,8%). Deficitul comercial din
luna august 2018 a fost de 139.307 mii
euro, mai mare cu 31.983 mii euro
(+29,8%) decât în luna august 2017.
Mihail Marinescu
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Creºterea ºi decãderea DNA Ploieºti

Lucian Onea ºi Mircea Negulescu,
la un pas sã fie arestaþi preventiv

(urmare din pagina 1)
Fostul ºef al structurii DNA Ploieºti este cercetat
pentru participaþie improprie sub forma complicitãþii la favorizarea fãptuitorului, represiunea
nedreaptã ºi cercetare abuzivã. Vineri, procurorii
ploieºteni au fost chemaþi pentru a fi informaþi cã
s-a extins urmãrirea penalã în dosarul în care ei
sunt urmãriþi penal ºi pentru infracþiunea de constituire de grup infracþional organizat ºi represiune
nedreaptã, conform unor surse judiciare.
Ancheta care vizeazã procurorii ploieºteni a
venit însoþitã de o cerere a procurorului ºef adjunct, care exercitã atribuþiile procurorului ºef al
DNA prin care a solicitat Secþiei de procurori a CSM
revocarea din funcþia de procuror anticorupþie pe
numele lui Lucian Onea. De asemenea, au fost
transmise Secþiei de procurori a CSM cererile de
încetare a activitãþii în cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie - Serviciul Teritorial Ploieºti a urmãtorilor
procurori: Deaconu Giluela, Savu Alfred Virgiliu ºi
Rãileanu Elena Cerasela, conform unui comunicat
al DNA.
Conform unor surse judicare, Lucian Onea ºi
Alfred Savu îºi vor continua activitatea de procurori
în cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Câmpina, iar Rãileanu ºi Deaconu la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Moreni.
Mircea Negulescu nu mai este procuror DNA
încã din februarie 2017 când a demisionat din
funcþie. Decizia sa a venit dupã ce Inspecþia
Judiciarã a cerut suspendarea acestuia din funcþie
pânã la finalizarea cercetãrii disciplinare demarate
ca urmare a unor înregistrãri audio compromiþãtoare.

Cine este Lucian Onea
Structura DNA Ploieºti a fost condusã de Lucian
Onea (44 de ani), din iulie 2012 când a fost numit
în funcþia de procuror ºef. Mandatul sãu la
conducerea Serviciului Teritorial Ploieºti a fost
prelungit cu încã trei ani, începând cu septembrie
2015.
Lucian Onea ºi-a început activitatea de
procuror cu funcþie de execuþie în cadrul Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Câmpina unde a activat
pânã în anul 2008, iar pânã în anul 2010 a condus
structura localã a Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Moreni.
Lucian Onea a demisionat din funcþia de procuror ºef al DNA Ploieºti în mai 2018. Decizia a fost

luatã dupã ce fostul deputat Vlad Cosma l-a acuzat
de falsificare de probe în dosarul în care apar numele fostului premier Victor Ponta ºi cel al fostului
deputat PSD Sebastian Ghiþã.

Cine este Mircea
Negulescu
Mircea Negulescu este procuror cu rang profesional corespunzãtor Parchet de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. ªi-a început cariera la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Ploieºti, a fost
apoi procuror militar în cadrul Parchetului militar
Ploieºti. În anul 2005 a fost delegat procuror inspector în cadrul Secþiei de Îndrumare ºi Control din
cadrul Parchetului General, iar 2006 a cerut transferul la Parchetul Curþii de Apel Ploieºti unde iniþial
a ocupat o funcþie de execuþie pentru ca ulterior sã
devinã ºeful secþiei de Urmãriri Penale din cadrul
acestei structuri. Din vara anului 2015 ºi pânã în
februarie 2017 a lucrat ca procuror al DNA Ploieºti.

Cum a devenit ”structurã
de elitã” DNA Ploieºti
În perioada în care Lucian Onea s-a aflat la
coducerea structurii DNA de la Ploieºti 66 de dosare
au fost trimise în judecatã ºi alte 11 se aflau în
faza de urmãrire penalã. Peste 200 de inculpaþi
au fost deferiþi justiþiei, pe listã aflându-se zece
primari, dintre care doi judecaþi în douã dosare de
corupþie, un prefect, trei preºedinþi de consiliu judeþean, opt parlamentari, dintre care un fost premier
ºi un fost preºedinte al Senatului, zece magistraþi,
printre care un procuror cu rang de Înaltã Curte, 12
ofiþeri de poliþie, dintre care un secretar de stat în
Ministerul Afacerilor Interne ºi fost inspector ºef,
un director de spital ºi zeci de funcþionari publici cu
funcþii de conducere. De asemenea, prejudiciile
din dosarele DNA Ploieºti erau considerate record,
peste 400.000.000 lei ºi alte 165.000.000 lei
mãsuri asiguratorii. Tot procurorii DNA Ploieºti se
lãudau ºi o cauþiune record la nivel naþional, de 13
milioane de euro, în cazul fostului deputat Sebastian Ghiþã, anchetat la Ploieºti în cinci dosare.
O parte dintre aceste dosare s-au finalizat însã
cu achitãri pe bandã rulantã cel puþin într-o primã
fazã a procesului. În iunie 2017, Sebastian Ghiþã a

În cea de-a zecea lunã a anului precedent

fost achitat de ÎCCJ pentru infracþiunile de cumpãrare de infuenþã, folosire de informaþii nedestinate publicitãþii, dare de mitã, ºantaj, spãlare de
bani ºi conducere fãrã permis. În acest dosar fusese
trimis în judecatã alãturi de fostul ºef al Poliþiei
Prahova, Viorel Dosaru ºi el achitat în cauzã, dar ºi
de alþi foºti ºefi din Poliþie ºi Parchetele prahovene,
de asemenea ºi ei fiind gãsiþi nevinovaþi. Decizia
ÎCCJ nu este una definitivã.
Un alt eºec de rãsunet al DNA Ploieºti are în
vedere exact familia fostului preºedine al CJ Prahova, Mircea Cosma, de la care a pornit întreg
scandalul care îl are în prim plan acum pe Lucian
Onea. Atât fostul preºedinte al CJ Prahova, cât ºi
fiul sãu, Vlad Cosma, au fost condamnaþi iniþial de
ÎCCJ pentru fapte de corupþie. Astfel, Mircea Cosma
a primit opt ani de închisoare, iar fiul sãu cinci ani
de detenþie. Completul de cinci judecãtori al ICCJ a
decis însã, în primãvara anului trecut, rejudecarea
dosarului de la zero.
De asemenea, un alt politician important, trimis
în judecatã de DNA Ploieºti, a fost achitat pe fond
pentru fapte de corupþie. Este vorba despre Vasile
Blaga, achitat în noiembrie 2017 de Tribunalul
Bucureºti în dosarul finanþãrii ilegale a campaniei
electorale democrat-liberale, în care era acuzat de
trafic de influenþã ºi cã ar fi primit mitã, prin interpuºi,
700.000 de euro de la ex-primarul Gheorghe
ªtefan din Piatra Neamþ.
Un alt nume sonor achitat într-un dosar DNA
Ploieºti este primarul din Sinaia, Vlad Oprea. Acesta
a fost gãsit nevinovat de Curtea de Apel Ploieºti
dupã ce procurorii l-au acuzat de abuz în serviciu.
Nici în acest caz decizia nu este definitivã.
DNA Ploieºti a raportat însã ºi succese în instanþã. Astfel, fostul deputat PNL, Mircea Roºca a
fost condamnat pe fond la închisoare cu suspendare. El a fost gãsit vinovat de trafic de influenþã.
Iulian Bãdescu, fost primar în Ploieºti, a fost
condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ÎCCJ) la trei ani cu suspendare sub
supraveghere în dosarul în care este acuzat de
abuz în serviciu ºi luare de mitã în legãturã cu
sponsorizarea Asociaþiei Comunitare “Lupii Galbeni
2012”. Într-un al doilea dosar de corupþie, Bãdescu
a fost achitat pe fond într-un dosar în care a fost
trimis în judecatã împreunã cu Sebastian Ghiþã.
Fostul procuror Daniel Bucur, de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Sinaia, trimis în judecatã
de cãtre DNA Ploieºti, a fost condamnat printr-o
decizie definitivã la trei ani ºi patru luni de închisoare
cu suspendare de cãtre Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie.
Rãzvan Iordan, fost director al Direcþiei Inspecþie din cadrul Primãriei Sectorului 1 ºi fost consilier
al fostului edil Andrei Chiliman, ºi Dan Toma, fost
director executiv adjunct în cadrul acelelaºi direcþii,
au fost condamnaþi la pedepse de câte 6 ani, 9
luni ºi 10 zile de închisoare.
Cei doi au fost trimºi în judecatã de DNA Ploieºti
ºi au fost gãsiþi vinovaþi într-un caz de luare de mitã.
Gheorghe ªtefan ”Pinalti” a fãcut mai multe
acorduri de recunoaºtere la DNA Ploieºti. În aceeaºi
situaþie se aflã ºi angajaþi ai Primãriei Câmpina
care ºi-au recunoscut faptele ºi au fãcut acorduri
de recunoaºtere cu procurorii ploieºteni în dosarul

primarului Horia Tiseanu.
DNA Ploieºti a devenit celebru la nivel naþional
odatã cu declanºarea anchetei care viza un proiect
finanþat cu fonduri europene derulat în mai multe
localitãþi din judeþ. Este vorba despre dosarul Hidro
Prahova, în care au fost audiate nume importante
din viaþa politicã, dar ºi din lumea oamenilor de
afaceri. De la fostul premier Victor Ponta, în calitate
de martor, pânã la cumnatul acestuia, Iulan Herþanu,
dar ºi Sebastian Ghiþã sau Mircea Cosma. Acest
dosar nu a fost încã deferit justiþiei, se afla încã în
faza de urmãrire penalã, în prezent fiind preluat de
structura centralã a DNA, aºa cum s-a întâmplat cu
toate anchetele care vizau membri ai familie
Cosma.
Mai puþin conosuct opiniei publice este cazul
procurorului din cadrul Parchetului de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, condamnat la 4
ani de închisoare cu executare pentru luare de
mitã, dupã ce a pretins 260.000 de euro de la un
om de afaceri în schimbul adoptãrii unei soluþii
favorabile. Este tot un dosar trimis în judecatã de
procurorii din cadrul DNA Ploieºti.
Un ultim succes al aceleiaºi echipe este
condamnarea fiicei lui Mircea Cosma, fostul
preºedinte de Consiliu Judeþean Prahova. Deputatul Andreeea Cosma a fost condamnatã la 4 ani
de închisoare cu exectuare în dosarul terenurilor
sub-evaluate din cadrul Parcului Industrial Ploieºti.
În acelaºi dosar, Florin Anghel, fost preºedinte al CJ
Prahova ºi fost deputat PDL a fost ºi el condamnat
la 4 ani de închisoare. Decizia instanþei poate fi
contestatã la completul de cinci judecãtori din
cadrul ÎCCJ.
Alte cauze importante începute la DNA Ploieºti
vizeazã directori ai APA NOVA, dar ºi ºefi din cadrul
Primãriei Sectorului 1 din Bucureºti, inclusiv fostul
primar, Andrei Chiliman.
Este important de precizat cã în paralel cu
scandalul legat de Lucian Onea ºi Mircea Negulescu, la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, acolo
unde se judecã cele mai importante dosare cu
fapte de corupþie, o mare parte dintre cazue au
fost suspendate.
Printre aceste dosare sunt cele în care sunt
judecaþi Sebastian Ghiþã ºi Victor Ponta sau Iulian
Bãdescu, fostul primar al municipiului Ploieºti.
Preºedintele unuia dintre completurile de judecatã
le-a cerut judecãtorilor din Secþiile Unite ale celei
mai înalte instanþe sã spunã care completuri trebuie
sã judece mai departe procesele deja începute:
cele trase la sorþi în decembrie anul trecut sau cele
extrase la 3 ianuarie. Între timp, la Parchetul General, deputatul Andreea Cosma a depus o plângere
împotriva procurorilor DNA Ploieºti care au întocmit
rechizitoriul în dosarul ei. Este vorba despre cazul
terenurilor sub-evaluate din subordinea cazãrmii
Ciuperceasca, dosar în care Andreea Cosma a fost
condamnatã în primã instanþã la 4 ani de închisoare
cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu,
pentru fapte din 2015, pe vremea când era notar.
Andreea Cosma îi reclamã acum pe Lucian Onea,
Mircea Negulescu ºi pe Alfred Savu - care au
întocmit rechizitoriul în cazul ei. De asemenea, a
depus plângere împotriva a doi experþi care au
.)
calculat prejudiciul. (D.F
(D.F.)

50.188 de turiºti au venit pe meleaguri prahovene

Structurile de primire turisticã deschise în judeþul Prahovaau pus la dispoziþia turiºtilor, în luna octombrie 2018,
o capacitate de cazare de 12.323
locuripat, valoare mai micã cu 0,5%
comparativ cu luna octombrie 2017,
precizeazã Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova.
În numãrul total de structuri de
primire turisticã deschise în luna octombrie 2018 (316 unitãþi), pensiunile
turistice urbane au deþinut cea mai
mare pondere, respectiv 37,3%, urmate

de hoteluri (25,6%), vile turistice (13,3%),
pensiuni agroturistice (12,0%) etc.
Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile
de primire turisticã, în luna octombrie
2018, a fost de 50.188 persoane, din
care 43.685 turiºti români (87,0%) ºi
6.503 turiºti strãini (13,0%).
Numãrul înnoptãrilor în structurile
de primire turisticã a fost de 114.114 în
luna octombrie 2018, în creºtere cu
19,4% faþã de aceeaºi lunã a anului
2017. Înnoptãrile turiºtilor români în
structurile de primire turisticã cu func-

þiuni de cazare din judeþul Prahova în
luna octombrie 2018, comparativ cu
luna corespunzãtoare a anului precedent, au înregistrat o creºtere cu 20,6%
iar ale turiºtilor strãini cu 13,2%.
Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune,
în judeþul Prahova, în luna octombrie
2018 a fost de 29,9%, mai mare cu 5,0
puncte procentuale faþã de cel
înregistrat în aceeaºi lunã a anului 2017.
Durata medie a ºederii turiºtilor în
luna octombrie 2018, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 2,3 zile, mai mare ca
aceea înregistratã în luna octombrie
2017 când a fost de 2,1 zile.
Mihail Marinescu
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INS: Ponderea persoanelor de 16-74 de ani
care au apelat la serviciile magazinelor
online a crescut la 43,5% în 2018

Ponderea persoanelor cu vârste
cuprinse între 16 ºi 74 ani care au
apelat la serviciile magazinelor online
pentru a comanda ºi/sau cumpãra
produse ºi servicii (raportat la persoanele din aceeaºi categorie de vârstã
care au folosit vreodatã internetul) a
crescut în mod constant în ultimii ani,
ajungând la 43,5% în anul 2018,

bãrbaþilor.
Nivelul de instruire absolvit de o
persoanã reprezintã o caracteristicã
individualã importantã cu influenþã
directã asupra accesãrii internetului
cu scopul achiziþionãrii de produse
din magazinele online. Astfel, persoanele cu un nivel de instruire superior au cumpãrat produse prin in-

comparativ cu 35% în 2017, conform
datelor centralizate de Institutul Naþional de Statisticã.
“Deºi ponderea celor care nu au
apelat la comerþul electronic este încã
destul de mare, totuºi în anul 2018
s-a înregistrat o scãdere cu 8,5 puncte
procentuale, faþã de anul 2017. Aceastã tendinþã se observã atât la persoanele de sex masculin, cu 8,1
puncte procentuale mai puþin faþã de
anul 2017, cât ºi la cele de sex feminin, cu 8,9 puncte procentuale mai
puþin. În anul 2018 internetul a fost
accesat pentru a comanda/ cumpãra
produse de aproape jumãtate dintre
bãrbaþi ºi dintre femei (43,7% respectiv 43,4%)”, potrivit sursei citate.
Pe grupe de vârstã, persoanele
care apeleazã cu precãdere la serviciile magazinelor online sunt tinerii
cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 34 ani
(52,3%). Aceeaºi tendinþã este menþinutã atât în rândul femeilor, cât ºi al

termediul internetului în proporþie de
71,9%.
Totodatã, o deschidere mai mare
cãtre acest tip de comerþ se observã
în cazul salariaþilor ºi elevilor/
studenþilor, ponderile acestora
înregistrând valori de 51,1%, respectiv
48,1% în totalul utilizatorilor de
internet din fiecare categorie.
Printre produsele cele mai comandate/cumpãrate prin intermediul internetului se aflã îmbrãcãmintea ºi produsele sportive, 72,7% din
totalul persoanelor care au folosit
comerþul electronic în ultimele 12 luni.
Alte produse cumpãrate online într-o
proporþie mai mare sunt bunurile
pentru gospodãrie ºi cãrþile, revistele,
ziarele (inclusiv cãrþi electronice),
ponderea persoanelor care au
comandat fiind de 22,6%, respectiv
18%. Categoria “Cãrþi, reviste, ziare
(inclusiv cãrþi electronice)” a înregistrat cea mai mare creºtere, cu 3,3

puncte procentuale faþã de anul 2017.
Pe ansamblu, utilizatorii din localitãþile urbane care au folosit
internetul în ultimele 12 luni apeleazã
la comerþul electronic într-o proporþie
mai mare (28,8%), comparativ cu cei
din localitãþile rurale (20,5%). Dacã
ne raportãm la totalul persoanelor care au cumpãrat/ comandat bunuri
în ultimele 12 luni, cei din mediul urban deþin o pondere de 69,4%, comparativ cu cei din localitãþile rurale
(30,6%).
Utilizatorii de internet din localitãþile urbane apeleazã în mãsurã mai
mare la comerþul online pentru majoritatea produselor ºi serviciilor, în special pentru cumpãrarea de îmbrãcãminte ºi produse sportive, pentru a
comanda bunuri pentru gospodãrie,
pentru a cumpãra cãrþi, pentru serviciile de cazare în timpul concediului
ºi pentru cumpãrarea echipamentelor electronice. Deºi ponderea persoanelor din mediul rural este micã,
se poate observa cã preferinþele acestora în cumpãrarea produselor online
coincid cu ale celor din mediul urban, fiind direcþionate in principal cãtre cumpãrarea de îmbrãcãminte ºi
produse sportive ºi bunuri pentru gospodãrie.
Pe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care au comandat/cumpãrat produse prin intermediul internetului în ultimele 12 luni,
raportat la totalul celor care au folosit
internetul în ultimele 12 luni, a înregistrat valoarea cea mai micã, de 17,9%,
în regiunea Vest ºi cea mai mare,
38,7%, în regiunea Bucureºti-Ilfov.
Comparativ cu anul 2017, cele
mai mari creºteri ale ponderii utilizatorilor comerþului online s-au constatat în: Bucureºti-Ilfov (cu 13,3 puncte procentuale) ºi Sud-Est (cu 6,8
puncte procentuale). La polul opus,
cea mai mare scãdere procentualã
s-a înregistrat în regiunea Vest (cu 5
puncte procentuale).
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Bursã a Locurilor de Muncã
pentru românii din Italia
Autoritãþile vor organiza, în februarie, în Italia, o bursã a locurilor
de muncã pentru românii care muncesc acolo, a anunþat ministrul Muncii,
Marius Budãi, duminicã seara, la
Antena 3.
“Am pus bazele unei colaborãri
importante cu ministrul Natalia Intotero (ministrul pentru Românii de Pretutindeni, n.r.), cu sindicatele ºi patronatele din construcþii, cu specialiºti
din ANOFM ºi Ministerul Muncii pe
ocupare. În luna februarie vom face
în Italia, la Milano sau Torino, o bursã
a locurilor de muncã pentru românii
noºtri care muncesc acolo. Mergem
cu oferte clare, pe perioade clare.
Sindicatele ºi patronatele din construcþii, patronii mai ales, au spus cã
vor mai pune ºi ei iar salariul minim
va ajunge la 3.500 - 4.000 lei net, în
mânã. Sperãm sã începem uºor, uºor
sã ne aducem specialiºtii acasã”, a
precizat sursa citatã.
Ministrul a arãtat, totodatã, cã
România a ajuns în situaþia unei þãri
cu deficit de angajaþi, însã exodul forþei
de muncã s-a redus considerabil. “În
decembrie 2016 ºomajul era 4,8%.
În iulie 2018 ºomajul este de 3,48%.
Asta înseamnã cã mãsurile pe care
le-am luat, mãsuri de ocupare, de
stimulare a angajatorului sã angajeze,

ºi aici aº vorbi de un program de mare succes care începe sã-ºi facã vizibile rezultatele, acel program pentru
ucenicie. Am intrat din paradigma
unui stat cu ºomaj ridicat în paradigma unui stat cu deficienþã de angajaþi. Existã clar o deficienþã de forþã
de muncã. De aici acele mãsuri
referitoare la burse de locuri de muncã pentru românii noºtri de pretutindeni, sã încercãm sã îi aducem
acasã, dar în paralel avem nevoie de
muncitori, pentru cã avem programe
mari de investiþii pe care trebuie sã le
punem în practicã ºi avem nevoie de
forþã de muncã”, a precizat Marius
Budãi.
Acesta a subliniat cã, în ultimii
doi ani, au fost create 200.000 de
locuri de muncã. “Ne putem uita pe
cifre în ultimii ani. Putem vedea cã
inclusiv la medici sau în alte domenii
exodul forþei de muncã a scãzut foarte
mult. Sunt 200.000 de locuri de
muncã create în ultimii doi ani de la
programul Start Up Nation, de la
aceste subvenþii pe care le acordãm
angajatorilor. Existã REVISAL, oricine
îl poate vizualiza. INS preia cifre de
acolo ºi ne spune câte locuri de muncã am avut în decembrie 2016 ºi câte
locuri de muncã avem acum”, a
subliniat ministrul Muncii.

Loteria Românã: Report
de 1,4 milioane de euro
la Loto 6/49 pentru
extragerea de duminicã

Topul scumpirilor din
decembrie 2018: cursele
aeriene, cartofii ºi
conservele de legume
Cartofii ºi alte legume ºi conserve de legume s-au
scumpit cel mai mult în luna decembrie faþã de noiembrie,
la categoria produselor alimentare, în creºtere fiind ºi
tarifele pentru biletele de avion, reiese din datele
Institutului Naþional de Statisticã (INS), publicate luni.
Astfel, preþul cartofilor a înregistrat o creºtere cu
5,73% în decembrie faþã de noiembrie ºi cu 39,64% faþã
de decembrie 2017, în timp ce alte legume ºi conserve
de legume s-au scumpit cu 5,25%, respectiv cu 23,46%.
Legumele ºi conservele de legume s-au scumpit cu 4,16%
faþã de luna precedentã, respectiv cu 21,50% faþã de
finalul anului anterior.
La polul opus, citricele ºi alte fructe meridionale s-au
ieftinit cel mai mult în decembrie, respectiv cu 3,46% faþã
de luna noiembrie ºi cu 8,54% faþã de decembrie 2017.
Preþul zahãrului a înregistrat un recul faþã de luna
anterioarã, cu 0,62% ºi cu 8,36% comparativ cu finalul
anului anterior.
În cazul preþurilor nealimentare, cele mai importante
majorãri de preþuri au fost consemnate în decembrie,

faþã de noiembrie, la tutun ºi þigãri (+1,22%) ºi energie
termicã (+0,75%). Faþã de luna decembrie 2017 se constatã
o creºtere cu 4,94% la tutun ºi þigãri ºi cu 4,60% la energie
termicã, dar cea mai mare creºtere este înregistratã la
gaze, cu 16,61%, deºi faþã de luna anterioarã preþul a
rãmas acelaºi.
Conform datelor centralizate de INS, pe segmentul
serviciilor, în decembrie, comparativ cu noiembrie, cel mai
mult s-au majorat serviciile de transport aerian, cu 9,13%,
ºi cele de igienã ºi cosmeticã (0,52%), în timp ce faþã de
decembrie 2017 creºterile sunt de 23,44%, respectiv de
5,29%.
Rata anualã a inflaþiei a scãzut uºor, la 3,3%, în luna
decembrie a anului trecut, de la 3,4% în noiembrie, potrivit
datelor Institutului naþional de Statisticã publicate luni. Rata
anualã a inflaþiei se situeazã astfel, sub prognoza Bãncii
Naþionale a României anunþatã pentru 2018, de 3,5%.
În decembrie 2018 comparativ cu decembrie 2017,
mãrfurile alimentare s-au scumpit cu 3,10%, cele
nealimentare cu 3,75% iar serviciile cu 2,44%.

Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 pentru tragerea de duminicã a
ajuns la aproximativ 6,5 milioane lei (peste 1,4 milioane euro), iar la Joker,
categoria I, se înregistreazã un report de peste 4,16 milioane lei (peste 945.000
de euro), informeazã Loteria Românã. Duminicã, 13 ianuarie, au loc noi trageri
Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 ºi Super Noroc, dupã ce la
tragerile loto de joi, 10 ianuarie, Loteria Românã a acordat 9.447 de câºtiguri
în valoare totalã de 538.522,05 lei.
La jocul Noroc se înregistreazã un report cumulat în valoare de peste
4,41 milioane de lei (aproximativ 348.000 de euro), la Noroc Plus, categoria I,
este în joc un report în sumã de aproximativ 154.000 de lei (aproximativ
33.000 de euro), iar la Joker, categoria a II-a, reportul este de peste 269.500
de lei (peste 57.600 de euro).
La Loto 5/40 se înregistreazã la categoria I un report în valoare de peste
1,4 milioane de lei (peste 302.400 de euro), iar la Super Noroc, la aceeaºi
categorie, este în joc un report în valoare de peste 209.000 lei (aproximativ
45.000 de euro).
În anul 2018, Loteria Românã a acordat aproximativ 6,8 milioane de
câºtiguri în valoare totalã de aproximativ 228 milioane de euro.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Andronescu doreºte ca pãrinþii sã
nu mai plãteascã pentru after school
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Dacã pãrinþii sunt încurajaþi sã nu mai plãteascã pentru odrasele lor,
atunci de unde credeþi, domnilor ºi doamnelor, cã se vor gãsi bani pentru
„reglementãrile” doamnei ministru cu privire la „after school”. Cumva din bani
publici? Haideþi, atunci, sã le plãtim ºi bonele ce au grijã de copii la domiciliu!

Ecaterina Andronescu – ministrul Educaþiei
Naþionale, a fãcut noi referiri despre noua lege
a educaþiei care ar urma sa reglementeze ºi
programul de after school în ºcolile de stat, în
aºa fel încât sã nu mai fie percepute taxe de la
pãrinþi.
„After school-ul încercãm sã îl asiguram

public. Salariul mic al cadrului
didactic l-a determinat sa
încerce sã mai facã ceva ca
sa supravieþuiascã. Eu cred
ca prin lege putem sã reglementãm after
school”, avea sã declare Ecaterina Andronescu
la un post TV. Aceasta a continuat spunând cã
trebuie sã se procedeze la o clarificare legislativã,
pentru cã, „într-adevãr, este o chestiune care
nu are nicio legãturã cel puþin cu etica meseriei.
Pentru ca eºti profesor pentru învãþãmântul

primar sau învãþãtor patru ore ºi apoi primesti la
after school-ul pe care tu îl dezvolþi, tot în ºcoalã,
ºi încasezi bani de la pãrinþi. Va trebui sã gãsim
o soluþie, a spus ministrul Educaþiei.
Cumva doamna ministru se gândeºte ca
banii pentru after school sã se achite din fonduri
publice? Când un el ºi o ea concep un copil,
rãspunderea pentru copil este a acelor oameni,
cã doar nu facem copii ca apoi sã-i creascã
statul, din bani publici. Nu þi-a dictat statul „faci
acum un copil, doii copii etc! Copilul îl faci cã

Performanþe ale profesorilor prahoveni în
domeniul proiectelor educaþionale europene
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei –
Centru Naþional eTwinning a organizat,
în luna decembrie 2018, la Bucureºti,
Conferinþa Naþionalã eTwinning 2018,
în cadrul cãreia a avut loc ceremonia de
premiere a celor mai bune proiecte
eTwinning înscrise în competiþie. Evenimentul, aflat în acest an la cea de-a treia
ediþie, a reunit peste 130 de personalitãþi publice din sectorul educaþional
românesc, cadre didactice premiate,
ambasadori eTwinning, directori de ºcoli
ºi cercetãtori. Din cele 91 de proiecte
evaluate de ambasadorii eTwinning ºi
de evaluatorii externi au fost selectate
ºi premiate cele mai bune 29 de proiecte, care s-au remarcat atât prin rezultate
excelente, cât ºi printr-o bunã colaborare
între parteneri. Profesorii din judeþul
Prahova au obþinut urmãtoarele premii:
La Categoria eTwinning ºi Eras-us+
KA 2: Premiul I – Water –our precious
treasure (prof. Maria-Antoaneta Horgos,
prof. Marian Dragomir ºi prof. Adela
Mãcelaru, Colegiul Tehnic „Toma N.
Socolescu” Ploieºti);
Categoria Promovarea patrimoniu-

lui cultural: Premiul II Twinsketches: notre
monde en scène (prof. Cristina Stan,
ªcoala Gimnazialã „Grigore Moisil”
Ploieºti);
Categoria Matematicã ºi ºtiinþe:
Premiul II My planet, a drop în the Universe (prof. Diana Mioara Gheorghe –
ªcoala Gimnazialã „George Emil Palade”
Ploieºti, prof. Ana Clara Grecu – Liceul
Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei).
De asemenea, trei ºcoli din judeþul

Prahova au primit Certificatul de ªcoalã
eTwinning în urma parcurgerii celor douã
etape ale procesului de înscriere:
Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu”
Ploieºti, director Rodica Avramescu;
ªcoala Gimnazialã „Învãþãtor Radu Ion”
Vadu Pãrului, director Adriana Dorina
Lazãr ºi ªcoala Gimnazialã nr.1, Mizil,
director Luminiþa Niþu.
Mihail Marinescu

Retraºi de la definitivat!
În perioada 8 – 10 ianuarie, candidaþii care s-au înscris
pentru examenul de definitivat, sesiunea 2019, au fost
programaþi sã se prezinte la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova, pentru validarea înscrierii. Aceastã procedurã
era obligatorie, pentru parcurgerea etapelor urmatoare
ale susþinerii definitivatului. Pentru respectiva sesiune a
definitivatului erau înscriºi, iniþial, 280 de candidaþi, însã,
la validare, patru dintre aceºtia s-au retras din.. cursã.
Conform Metodologiei-cadru de organizare ºi desfãºurare a examenului naþional de definitivare în învãþãmânt,
structura examenului de definitivat este urmãtoarea: etapa
I – eliminatorie (cuprinzând susþinerea a douã inspecþii
de specialitate ºi evaluarea portofoliului profesional); etapa
a II-a – finalã (o probã scrisã).
Inspecþia de specialitate este efectuatã de o comisie
formatã din: inspectorul ºcolar care coordoneazã disciplina
la care candidatul susþine examenul ºi care are aceeaºi
specializare sau poate preda disciplina celui inspectat,
potrivit Centralizatorului; directorul/directorul adjunct al
unitãþii de învãþãmânt în care se desfãºoarã inspecþia/
responsabilul comisiei metodice de specialitate.
Inspecþiile de specialitate la clasã se evalueazã prin
note de la 1 la 10, în baza fiºelor de evaluare a activitãþii
didactice. Notele obþinute la inspecþiile de specialitate ºi
nota finalã, calculatã ca medie aritmeticã a acestora cu
douã zecimale exacte fãrã rotunjire, se trec în procesul-

verbal pentru inspecþia de specialitate, se semneazã de
cãtre membrii comisiei care efectueazã inspecþia ºi se
consemneazã în registrul de inspecþii al unitãþii de
învãþãmânt.
Pentru a se putea prezenta la proba scrisã din cadrul
examenului, candidaþii trebuie sã îndeplineascã, cumulativ,
urmãtoarele condiþii: sã aibã calificativul „Bine” sau „Foarte
bine” pentru activitatea desfãºuratã în anul ºcolar curent,
conform Calendarului; media aritmeticã a notelor finale
la inspecþii ºi portofoliu sã fie minimum 8, dar nu mai
puþin de 7 la fiecare dintre probele respective.
În structura lucrãrii scrise, subiectul de specialitate
are o pondere de 60%, iar subiectul de metodicã de
30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Nota minimã
de promovare a examenului este 8 (opt).
Calendarul de organizare ºi desfãºurare a examenului
naþional de definitivare în învãþãmânt
în anul ºcolar 20
18-20
19: Efectuarea inspecþiilor
201
8-201
de specialitate - pânã la 31 mai 2019; Completarea dosarelor ºi validarea datelor de înscriere existente în aplicaþia
electronicã – 3 – 14 iunie 2019; Susþinerea probei scrise
– 24 iulie 2019; Afiºarea rezultatelor – 31 iulie 2019;
Înregistrarea contestaþiilor – 31 iulie – 1 august 2019;
Soluþionarea contestaþiilor – 1 – 5 august 2019; Afiºarea
rezultatelor finale – 5 august 2019.
Mihail Marinescu

vrei tu, atunci tu sã rãspunzi pentru el. Dacã
acei pãrinþi nu au timp sã se ocupe de copil,
lãsându-l, pentru ceva timp, la after school, este
decizia lor, tot la fel cum tot decizia lor este de a
avea o bonã în casã. Pãi, dacã plãtim bani publici pentru after school, haideþi sã plãtim ºi
pentru bone! Absurd! Nu au timp de copil pentru
cã sunt la muncã? Bun, munca se plãteºte,
atunci înseamnã cã-ºi pot permite sã aibã ei
grijã de copilul lor, nu statul.
Mihail Marinescu

Prioritãþile României, în
domeniul educaþiei, pentru
cele ºase luni de preºedinþie
a Consiliului Uniunii
Europene: mobilitatea,
incluziunea ºi excelenþa
Pe parcursul celor ºase luni ale
mandatului României la Preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene, prioritãþile în domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale vizeazã trei dimensiuni
majore: mobilitatea, incluziunea ºi
excelenþa.
Astfel, în mandatul sãu, România
va face demersuri pentru obþinerea
acordului privind Recomandarea
Consiliului pe tema sistemului de
înaltã calitate privind educaþia
ºi îngrijirea timpurie a copilului. Serviciile de educaþie ºi
îngrijire a copiilor preºcolari
contribuie la consolidarea incluziunii ºi coeziunii, precum
ºi la întãrirea dimensiunii europene, inclusiv prin integrarea familiilor ºi a copiilor din
þãri terþe, conform site-ului
edu.ro.
Altã prioritate o reprezintã realizarea consensului miniºtrilor educaþiei
privind Recomandarea Consiliului - O
abordare comprehensivã a predãrii
ºi învãþãrii limbilor strãine. Procesul
de învãþare a limbilor strãine are impact asupra creºterii mobilitãþii elevilor
ºi studenþilor, favorizeazã crearea unui
mediu cultural incluziv ºi poate fi
stimulat prin utilizarea instrumentelor
digitale.
Programul Erasmus+ este un dosar de maximã importanþã pentru
mandatul României la Preºedinþia
Consiliului UE. Considerãm cã suntem
pregãtiþi sã iniþiem dialogul interinstituþional (trialogul) cu Parlamentul
European ºi Comisia Europeanã,
pentru a înregistra progrese care sã
contribuie la adoptarea Regulamentului viitorului program Erasmus+, în vederea edificãrii Spaþiului
european al educaþiei.

Excelenþa în educaþie ºi formare
profesionalã constituie un elementcheie pentru continuarea demersurilor privind dezvoltarea reþelelor de
universitãþi europene, precum ºi a centrelor de excelenþã în învãþãmântul
profesional ºi tehnic.
De asemenea, vor fi promovate
cooperarea între Europa ºi Asia ºi internaþionalizarea învãþãmântului prin
organizarea, la Bucureºti, a reuniunii

miniºtrilor educaþiei implicaþi în procesul de cooperare ASEM (Bucureºti,
15-16 mai), a Conferinþei Rectorilor ºi
Forumului Studenþilor ASEF (11-14
mai) ºi a reuniunii înalþilor funcþionari
ASEM (14 mai). Principalele teme
abordate vor fi mobilitatea ºi contribuþia universitãþilor la dezvoltarea
durabilã.
Prioritãþile MEN în domeniul
educaþiei ºi formãrii profesionale au
la bazã rezultatele Summitului social
de la Göteborg din noiembrie 2017,
Concluziile Consiliului European din
decembrie 2017, iniþiativele Comisiei
Europene, precum ºi rezultatele Trioului Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europene, Estonia-Bulgaria-Austria (1
iulie 2017-31 decembrie 2018). Menþionãm cã aceste prioritãþi fac parte
integrantã din programul pe 18 luni
al Consiliului, pregãtit de preºedinþiile
românã, finlandezã ºi croatã.
Mihail Marinescu

culturã
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La apogeul vieþii de familie ºi profesionale,

JENICA TABACU „A PLECAT”
LA JULIA HASDEU!!!

Moto: „Castelul JULIA HASDEU,
locul care te face sã te gândeºti
cã existã „tinereþe fãrã bãtrâneþe
ºi viaþã fãrã de moarte”
(Jenica TTabacu)
abacu)

În a doua zi a Crãciunului 2018, miercuri / 26
Decembrie, orele 11, o lume întreagã – zdrobitã
de durere –, a pãºit în urma sicriului în care a fost
dus la locul de veci trupul neînsufleþit al eminentei
hasdeologe Jenica TABACU, directoarea Castelului
Muzeu „Julia Hasdeu”, a cãrei ilustrã viaþã
intelectualã ºi-a curmat-o vineri 21 Undrea, într-un
exces de voinþã supra-omeneascã!

Trãznetul

Ajunul sfântului Crãciun 2018 pãrea unul de
toatã tradiþia, care pulsa de elanurile întâmpinãrii
Naºterii lui Iisus Hristos, în euforia împodobirii
brazilor cu jucãrii, dulciuri ºi luminaþii, ºi a colindelor
pretutindeni stãpâne. Nimãnui nu i-ar fi trecut prin
gând cã, vineri, 21 Decembrie, undeva, în locuinþa
proprie, la porunca incontrolabilã a Destinului, fiinþa
nespus de umanã a Doamnei Jenica Tabacu se
prãvãlea în neantul morþii de nimic ºi de nimeni
mãcar bãnuit! Seara s-a apropiat de clepsidrã cu
iuþeala fulgerului negru al lui Hades! Erau aproape
8 ceasuri ºi jumãtate, când dr. Christian Crãciun
mã sunã pe mobil ºi-mi anunþã cruzimea întâmplatã… Sentimentul, instantaneu ºi afarã din cale
de revoltãtor, generat de incredibila veste, trãznea
firea omeneascã, cu absurdul ei paroxistic… „Cum
aºa? Sã moarã Jenica Tabacu - un OM împlinit
profesional ºi familial, o impecabila liderã a vieþii
muzeistice prahovene, ctitora Castelului Julia
Hasdeu ºi a epocii ºtiinþifice ºi culturale Hasdeu, a
anilor 1998-2018, strãlucita continuatoare a epocii
hasdeene a istoricului Octavian Onea?” „De ce?
Cu ce va fi greºit, sã pãrãseascã propria operã ºtiinþificã ºi istoricã, emblematicul „Castel Julia Hasdeu”
– adus de Dânsa la standardul european, celebru
pe continent ºi pe planetã?” „Cum sã plece din viaþa asta, laborioasa ºi sclipitoarea – aidoma Juliei
Hasdeu – Jenica Tabacu, tocmai când desãvârºise
ºi redase valoarea realã a Castelului, a Operei
savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu ºi a nefericitei
sale urmaºe, Julia Hasdeu, tocmai când magnifica
lor diriguitoare, Jenica Tabacu, împlinise diamantina
vârstã de 50 de ani!”

Istorie ºi Poezie

Sâmbãtã, 10 noiembrie 2018 – reuniune
fastã, memorabilã, sub cupola Castelului. Înfãptuitoare – Jenica Tabacu. La orele anunþate pe
facebook ºi prin programe-invitaþii, 11 a.m., trestia
profund gânditoare Jenica Tabacu modereazã o

dublã ceremonie: lansarea Albumului – operã
bibliograficã unicã, precum este autoarea înseºi a
lucrãrii – „Castelul Julia Hasdeu. Simboluri de citit
în piatrã”, capodoperã a cercetãtoarei asidue Jenica
Tabacu ºi a editurii Age Art , ediþia a II-, apoi lansarea
volumului de poezie A FI, al junei debutante Maria
Daniela Postelnicu, urmatã de prezentarea academicului volum PELEªUL, SIMBOLUL REGALITÃÞII,
de eminentul istoric ºi publicist prof. Alin Daniel
Ciupalã. Þinuta prezentãrii Albumului este, ca în
toate evenimente impecabil concepute, regizate
ºi puse în miºcare, de înnãscuta Hasdeologã Jenica
Tabacu. Povestea Albumului este, la peste un veac
de vreme de la zidirea lui, una parcã din caietele
de prozã ºi teatru ale Juliei Hasdeu! Coperta este
ecranul temporal, cu impozantul bastion al Castelului, de sub ale cãrei temelii, aidoma eternei nopþi
spiritiste în care trinitatea Hasdeilor sãlãºluieºte,
de unde chipurile lor privesc tãcute în posteritate…
Glasul tenoral al vorbitoarei – firav crin în proiecþia
sorþii - are timbrul melancolic, sensibil ostenit de
truda celor 20 de ani în care fragila sa fiinþã a fost
absorbitã de hasdeitate. Aprecierile amical-critice
ale invitaþilor Florin Dochia ºi Romeo Aurelian Ilie,
despre debutul poetic amintit, au precedat sonoritãþile – de harpã tristã – ale glasului Jenicãi Tabacu,
în accentele majestuos ºoptite despre Castelul
legendar ºi Albumul scris de Domnia-Sa, despre
ctitorirea edificiului cu trei turnuri medievale de pe
Câmpiniþa, schiþat într-un excerpt din Eugeniu
Speranþia: „Castelul Julia Hasdeu este o imensã
carte, ca un imens poem de genul celor ale lui Dante sau Milton”, mai încolo specialista în Hasdeologie
privind prin ochii nãdejdii – nefericit rãmasã doar o
dorinþã – ”…ceea ce trebuie sã se facã, mãcar de
acum încolo, este a se reconstitui simbolurile
creatorului iniþiat în ºtiinþa lor”, adicã Hasdeu! Tradus
în englezã, francezã ºi germanã, Albumul – oferit
gratis acelora care au onorat invitaþia Jenicãi Tabacu
– va purta prin secole singura referinþã – amplu ºi
doct studiu despre „Mausoleul familial” care de
120 de ani este Castelul „Magului de la Câmpina”.

Cuvinte lãcrimând

Scriitorul Florin Dochia posta pe facebook, în
seara lui 22 decembrie, portretul nobilei defuncte:
„În vara acestui an, Jenica Tabacu a împlinit 50 de
ani de viaþã ºi 20 de ani de când se aflã la
conducerea Muzeului Memorial „B. P. Hasdeu”.
Aici, la muzeu, se aflã munca ºi sufletul Jenicãi
Tabacu, pasiunea ei extraordinarã pentru meseria
pe care o avea, pentru viaþa ºi opera Hasdeilor. Aici,
la Castel, Jenica Tabacu a ars ca o flacãrã ºi a fãcut
din acest muzeu cea mai importantã instituþie de
culturã a Câmpinei. Era cercetãtor ºtiinþific, doctor
în Filologie, un om dedicat muncii sale, un om care
se implica trup ºi suflet în evenimentele pe care le

PROGRAM spectacole 26 - 28 octombrie 2018
SECÞIA DRAMÃ
a
Duminicã, 20 Ianuarie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma Caragiu - „Piatr
„Piatra
din casã”
casã”, de Vasile Alecsandri. Regia: Alexandru Dabija. Asistent regie: Karl
Baker. În distribuþie: Cristina Moldoveanu (Cucoana Zamfira), Theodora Sandu
(Marghiolita), Clara Flores (Ioana Þiganca), Bogdan Farcaº (Cãminarul Grigori Palciu), Ioan Coman (Her
Franþ Birman), Karl Baker (Leonil), Andrei Radu (Comisul Nicu).
SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
aza”
Vineri, 18 Ianuarie, Sâmbãtã, 19 Ianuarie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma Caragiu – „Zar
„Zaraza”
aza”,
scenariul original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu,
ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei Radu (Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion
Radu Burlan (Constantin Tanase), Manuela Alionte Frâncu (Elena Lupescu), Cosmin Sofron (Carol al IIlea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc), Romeo Zaharia
(Jean Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez), Robert Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon
Luminiþa), Rodica Alexandru (Mona Curdefier), Petty Musa (Mimi Moft), Robert Anton (Terente) ºi
copilul Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu ziare). Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdicã ºi Rãzvan
Hanganu. Acompaniament pian live: Ciprian Corniþã.
SECÞIA PÃPUªI
pa lui Aladin”
Duminicã, 20 Ianuarie, ora 10:30; ora 12:00 - sala Teatrului de Animaþie – „Lam
„Lampa
Aladin”.
Regia: Cristian Pepino. Distribuþia: Nelu Neagoe, Lucian Orbean, Diana Uþã, Carmen Bogdan, Lizica
Sterea, Paul Niculae, Mircea Cârlig, Mihai Androne, Cãtãlin Rãdulescu.

organiza la Castel, un om care nu lãsa nimic la voia
întâmplãrii. Un om inteligent, talentat ºi puternic”.
În acelaºi spaþiu virtual, Ana Moroºanu
Magdin, apropiatã a dispãrutei noastre: „Nu pot sã
cred cã s-a stins din viaþã un om atât de minunat,
un român adevãrat, o mânã de om care s-a luptat
ca Muzeul Julia Hasdeu de la Câmpina sã existe ºi
sã existe nu oricum! A dus mari lupte ca spiritul
Hasdeean sã nu moarã”! Apoteozã în aeternum;
„Nu pot sã mai am alte cuvinte în acest moment,
dar nici nu puteam sã nu spun nimic! Am iubit-o,
am respectat-o, am admirat-o pentru toatã munca
depusã, pentru toatã colaborarea noastrã frumoasã, prin care îºi dorea sã promovãm activitatea
Domniei-Sale de la Muzeul Julia Hasdeu! Sunt fericitã cã nu i-am spus niciodatã Nu! Grea zi! Cât de
scurtã este viaþa asta!”

Spiritismul

… Rãmâne cel mai senzaþional fenomen în
viaþa Castelului de la Câmpina ºi a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Care, din clipa aflãrii tragicei dispariþii a dr. Jenica Tabacu, a trecut – în percepþia
publicã – asupra distinsei dispãrute, o proximã
cauzã care i-ar fi scurtat existenþa biologicã. Curioºii,
imaginativii se întreabã sau presupun cã ilustra
directoare a Castelului ar fi practicat ea îns[ºi acest
procedeu ocult. Sugestia au fabulat-o mai toþi
reporterii în din transmisiile televizate în tonalitãþii
de supra-senzaþional. Nimeni n-are însã probe,
dovezi. Efortul psihosomatic în care Doamna
Jenica TABACU s-a risipit timp de douã decenii, între
cercetare, conducerea Castelului ºi grijile curente,
ºi numeroasele evenimente ivite în activitãþile sale
cotidiene, sigur cã i-a marcat cu asprime viaþa.

Certitudini

Bibliografia generalã din care Jenica Tabacu sa inspirat ºi a tradus pentru susþinerea întregului
eºafod istoric ºi documentar al studiului AMURGUL
DEMIURGULUI, publicatã la editura Saeculum
Vizual în 2007, numãrã 26 de volume – editate
de Academia Românã, scrise de mediumii lui
Hasdeu (Cosmovici, Arbore, Speranþia) ºi de Mircea
Eliade – în francezã ºi englezã. Despre magia
aceasta, iatã un eºantion sugestiv din capitolul
„Elemente biografice hasdeene în manuscrisele
spiritiste”, paginile 77-127: „În prologul cãrþii SIC
CIGITO savantul menþiona faptul cã primul mesaj
însemnat pe foaie de mâna lui, într-o stare care nu
era nici somn, nici veghe, „era scris ºi iscãlit cu
slova fiicei mele”. Pe acest document gãsim
întrebãrile lui B.P.Hasdeu, care dezvãluie dorinþa
sa imensã de a cunoaºte cum îi este acolo: „Eºti
bine?!, „Eºti la fel de veselã?” Rãspunsurile au
calitatea de a-l consola: „Dragã tatã, te rog sã vii
mai repede, cãci mã vei vedea fericitã”! Devorat
de aceastã dorinþã, Hasdeu i-a cerut chimistului dr.
C. I. Istrati „sã-i recomande pe cineva care sã-l înveþe
despre fotografie, dornic a face „cu deosebire
fotografii spiritiste”, voinþã împlinitã de fotograful
Ioan Petricu – „licenþiat în ºtiinþe fizice” ºi redactor
la REVISTA NOUÃ. În urmãtorul capitol, „Cercul spiritist al lui B. P. Hasdeu”, paginile 128-154, autoarea
relevã lumea cu care Hasdeu s-a înconjurat pentru
a vorbi cu Julia, în oficierea acestor ºedinþe ascunse
de ochii lumii. Iatã galeria spiritiºtilor - mediumii
Magului retras între zidurile Castelului: Vasile
Cosmovici, Zamfir C. Arbore, Theodor D. Speranþia
– redactori la REVISTA NOUÃ, C. Ghionis, secretarul
redacþiei, Victor Crãsescu, George I. Kernbach alias
Gheorghe din Moldova, vremelnic: compozitorul
George Stephãnescu, astronomul Bernard Vermont
ºi dr. C. I. Istrati. Pe parcurs au fost ºi Ioan P. Serbulescu, Ioan Spirescu, tatã ºi fiul, Nicolae Vermont,
Eugeniu Voinescu, Episcopul Argeºului, Ghenadie,
Haralamb G. Lecca, Nicole G. Rãdulescu-Niger,
avocatul Constantin M. Ciocazan ºi Julia – soþia lui
Hasdeu. „Mediumul este cel care asigurã spiritului
dezîncarnat suportul fizic pentru a se manifesta”.
Studios dincolo de el însuºi, absorbit de Spiritism ºi tainele lui, „Savantul era abonat la „REVUE
SPIRITE” jurnal bilunar de studii psihologice fondat

de teoreticianul ºi marele experimentator al spiritismului, Allan Kardec; îi citise pe Hare, Dale Owen,
William Crookes, Russel Wallace, Zolner, Aksakov,
Du Prel, Paul Gibier ºi pe alþii”.

Castelul în 1999

La un an dupã ce începe oficial sã lucreze în
slujba memoriei Hasdeilor, Jenica Tabacu publicã
în revista CITADELA LITERARÃ, „supliment periodic
al revistei de culturã Citadela – Ceraºu – Prahova”
anul I nr. 5 numãr dedicat Iuliei Hasdeu – 14 noiembrie 1999”, articolul „Castelul Iulia Hasdeu”.
Elocinþa ºi pasiunea au fost totdeauna trãsãturile
de temelie ale profesionalismului Jenicãi Tabacu!
Le-am remarcat – coloane ale nobleþei Sale – ºi în
textul acesta, din care îmi îngãdui o relevantã suitã
de adagiuri: „Într-una din cugetãrile sale testamentare, Hasdeu nota: „În ziua morþii Juliei Hasdeu
a murit ºi tatãl sãu”! Din pãrinþi ºi din moºi, el moºtenea trei iubiri: „patria, ºtiinþa, femeia”! „ªedinþele
spiritiste aveau loc în apartamentul familiei,,
niciodatã însã în camera unde Julia ºi-a trãit agonia,
la sediul redacþiei „Revista Nouã”, în biroul de lucru
al savantului, de la Arhive, în cavoul scriitoarei, la
chimistul C. I. Istrati, în Castel…” Aceste „ªedinþe
erau uneori dublate de cele fotografice. Se
întocmea un proces verbal” – Un exemplu: „Astãzi,
10 / 22 decembrie 1983, 9 ore seara, subsemnaþii întruniþi în ºedinþã spiritistã la d. Hasdeu, am
procedat la controlarea fotografiilor spiritiste nocturne. Dintr-o cutie neînceputã de placã Smith 9 x
21 pe care am vãzut cu toþii cã este intactã, d. dr.
Istrati în camera obscurã cu d. Hasdeu au scos
douã plãci ºi le-au aºezat în mod juxtapus în casetã.
Apoi tot Istrati a aºezat caseta la aparat ºi a legat
întreg aparatul cu sfoarã astfel încât sã nu se poatã
miºca nici capacul obiectivului, nici scoate caseta
fãrã a deslega sau tãia sfoara. În urmã, d. dr. Istrati
a aplicat sigiliul d-sale pe capetele sfoarei. Aparatul
va rãmâne închis astfel pânã vinerea viitoare. (SS)
Hasdeu, Dr. C I Istrati, D. V. Vermont, Ioan P. Serbulescu, Filip Marin, Ioan Neniþescu. În vinerea
urmãtoare se examinau atent sforile ºi pecetea,
se tãiau apoi ºi se scotea caseta în camera de
lucru a savantului, aflatã în obscuritate. Se dezvolta
placa, folosindu-se hidrochinonul, se fixa apoi, cu
hiposulfit de sodiu. Dupã fixare, se constatau mai
bine definite impresiunile, figurile luminoase.
Cliºeul era examinat de toþi asistenþii, dupã aceea
era încredinþat lui Hasdeu spre a-l pune în baia de
apã, usca ºi reproduce pe hârtie”.

Moºtenirea J.T.

Caracter tenace, lucid ºi responsabil faþã de
Þara ei natalã, dupã o existenþã zbuciumatã, o alta
publicisticã – la Jurnalul de Prahova – , întemeierea
ºi pãstrarea familiei, epoca urmãrii ºi absolvirii
studiilor superioare, doctoratura, rãstimp în care a
muncit exemplar în ascensiunea profesionalã
pentru carierã muzeisticã, Jenica Tabacu lasã
Culturii naþionale ºi universale Castelul Julia Hasdeu
la parametrii prestigiului mondial, proba devotamentului sãu pentru Memoria Hasdeilor, proiectul
comemorãrii ample, în romanticul parc al Castelului,
în fiecare 2 iulie al anului, a Juliilor lui Hasdeu, Julia
– fiica ºi Julia – soþia, ajuns în 2018 – tocmai când
Dânsa „a plecat” la Julia HASDEU –, la a 24-a ediþie
în vara nefastului an al morþii sale, precum ºi un
raft de cãrþi originale ºi în traducere, din care, cu o
nespusã bucurie, mi-a dãruit „Amurgul Demiurgului”, „Ideile ºi faptele lui Bogdan Petriceicu Hasdeu”, „Julia Hasdeu, Epistole cãtre tatãl sãu, B. P.
Hasdeu”, „Julie Hasdeu, Ouvre poetique / Opera
poeticã” ºi „B. P. Hasdeu – Julia Hasdeu, O corespondenþã pentru eternitate”, tipãrite de editurile
Saeculum Vizual ºi respectiv Vestala. Cine îi va eterniza memoria prin a-i descrie viaþa ºi opera, va
înfãptui actul de recunoaºtere a marii Jenica
TABACU – hasdeologa de renume planetar!
Serghie Bucur

sãnãtate
www.informatiaprahovei.ro
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Etapizarea construcþiei spitalelor
regionale pentru creºterea co-finanþãrii
europene nerambursabile

În vederea obþinerii unei finanþãri
europene nerambursabile suplimentare, necesarã pentru construcþia Spitalelor Regionale de Urgenþã din Iaºi,
Cluj ºi Craiova, la propunerea Ministerului Sãnãtãþii, Guvernul a aprobat
un Memorandum care prevede realizarea acestor proiecte în douã etape.
Decizia a fost luatã în urma unei analize realizatã de Ministerul Sãnãtãþii
împreunã cu reprezentanþii echipei
de proiect BEI, Jaspers, precum ºi cu
oficiali din Ministerul Finanþelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene,
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, care a indentificat ca oportunã aprobarea
unor mãsuri care sã permitã implementarea proiectelor spitalelor de urgenþã în douã etape, care va determina creºterea co-finanþãrii europene
nerambursabile ºi alocarea în viitorul
program de finanþare a POR 2021-

2027 a sumelor necesare executãrii
lucrãrilor de construire aferente celor
3 SRU.
Astfel, prima etapã, finanþatã din
POR 2014 – 2020, va avea ca obiective: întocmirea proiectelor tehnice ºi
verificarea acestora, întocmirea
planurilor de reorganizare localã, a
planurilor de tranziþie, a caietelor de
sarcini pentru execuþie lucrãri de
construire, precum ºi sprijin tehnic
pentru pregãtirea aplicaþiilor de
finanþare pentru etapa 2 .
A doua etapã, finanþatã din POR
2021-2027, va avea ca obiective executarea lucrãrilor de construire ºi
operaþionalizarea celor 3 Spitale
Regionale de Urgenþã.
Conform studiilor realizate de experþii BEI, costurile totale pentru construcþia ºi dotarea celor 3 spitale sunt
de aproximativ 400 de milioane pentru fiecare spital.

Tensiunea arterialã oscilantã,
o problemã de sãnãtate
mai gravã decât hipertensiunea
Tensiunea arterialã oscilantã poate fi mai periculoasã decât hipertensiunea
constantã sau, cel puþin, la fel de periculoasã, potrivit unui studiu realizat de
cercetãtorii de la ”Intermountain Medical Center Heart Institute” din Salt Lake City.
Acest studiu a fost efectuat pe un numãr de 11.000 de pacienþi, iar rezultatele au
fost publicate în jurnalul de specialitate American Heart Association, conform siteului sciencedaily.com.

Care este principalul pericol al unei tensiuni arteriale oscilante?
Studiul a relevat cã pacienþii cu aceastã oscilaþie de tensiune arterialã
înregistraserã un numãr considerabil mai mare la medicul specialist ºi un risc sporit
de deces prematur, în comparaþie cu pacienþii care nu aveau tensiune oscilantã.
Potrivit American Heart Association, o tensiune arterialã sistolicã normalã nu
depãºeºte indicele de 120, iar o tensiune crescutã este clasificatã aceea care
depãºeºte indicele de 140.
Cercetãtorii au analizat aceste date în urma celui mai mare studiu clinic pe
tema hipertensiunii arteriale, pe parcursul cãruia tensiunea arterialã a fost mãsurata
în rândul a aproape 11 mii de pacienþi pe o perioadã de patru ani, între 2007 si
2011. Înaintarea în vârstã este unul din principalele motive ale creºterii rigiditãþii
arteriale, dar ºi ale acumulãrii de grãsimi ºi ioni de calciu pe peretele arterial. Atunci
se formeazã placa de aterom, iar aceasta duce la o creºtere a riscului de boli
cardiovasculare.

Prima reuniune a Grupurilor de lucru
de sãnãtate publicã ºi pentru produse
farmaceutice ºi dispozitive medicale
Marþi, 8 ianuarie, a avut loc la
Bruxelles prima reuniune a Grupurilor
de lucru de Sãnãtate publicã ºi pentru
Produse farmaceutice ºi dispozitive
medicale.
„Tratãm acest mandat cu maximã
responsabilitate ºi seriozitate. Vom
continua eforturile pentru a avansa
pe agenda UE temele cu impact ºi
beneficii pentru pacienþi. Scopul principal al activitãþilor pe timpul mandatului este garanþia accesului la sãnãtate pentru toþi cetãþenii europeni.
Avem de gestionat un dosar legislativ destul de complex pe care l-am
preluat de la colegii austrieci. Este
vorba despre Proiectul de regulament pentru Evaluarea Tehnologiilor
de Sãnãtate (HTA) pentru care vom
depune toate eforturile pentru un
progres. De asemenea, vom propune
spre dezbatere teme de actualitate
precum rezistenþa antimicrobianã ºi
mobilitatea pacientului, care vor avea
ca rezultat îmbunãtãþirea calitãþii
serviciilor ºi asistenþei medicale pentru
pacienþii europeni. Vom încerca sã
gãsim soluþii si pentru îmbunãtãþirea
prevenþiei prin vaccinare. Nu vrem sã
pierdem timpul, mai ales cã în a doua
parte a mandatului nostru vor fi în
desfãºurare ºi alegerile europarlamentare. De aceea am demarat lucrãrile chiar de astãzi, când am organizat la Bruxelles prima reuniune pe
sãnãtate, cu echipele tehnice ºi
ataºaþii pe sãnãtate ai statelor membre
UE”, a declarat ministrul Sãnãtãþii,
Sorina Pintea.
Conform agendei reuniunii de
lucru de azi, în prima parte a zilei, echipa Ministerului Sãnãtãþii a prezentat
reprezentanþilor Statelor Membre
(SM) prezenþi la reuniunea comuna
a Grupurilor de lucru de Sãnãtate

publicã ºi pentru Produse farmaceutice ºi dispozitive medicale, prioritãþile
României, atât cele generale, cât ºi
cele sectoriale pe sãnãtate, precum
ºi calendarul evenimentelor programate pe domeniu în perioada mandatului PRES RO.
În a doua parte a lucrãrilor, experþii SM au continuat negocierile, la
nivel tehnic, asupra dosarului legislativ
legat de Propunerea de Regulament
privind evaluarea tehnologiilor medicale ºi de modificare a Directivei
2011/24/UE (Regulament HTA). Regulamentul vizeazã modul în care
sunt evaluate dosarele medicamentelor noi introduse in statele membre.
„Obiectivul României pentru acest dosar vizeazã relansarea dis-cuþiilor pe
fond, lãsând pentru moment deoparte articolele care au facut subiectul
negocierilor in timpul PRES AT. Astfel
ne vom concentra pentru început pe

10 boli din cauza cãrora eºti mereu obosit
În orice moment, cinci din zece oameni se
simt obosiþi. Oboseala poate fi semn cã nu
dormiþi suficient sau cã mâncaþi prea multe
dulciuri care au ca efect fluctuaþiile de energie.
Dacã vã odihniþi suficient ºi mâncaþi echilibrat,
dar sunteþi veºnic adormit, e cazul sã vã faceþi
investigaþii. Oboseala poate ascunde de la
anemii, boli de somn, cardiovasculare, tiroidiene,
pânã la infecþii urinare, alergii ºi depresii, scrie
revista Doctorul Zilei.

1. Apnee de somn

Dacã dormiþi destul, dar vã simþiþi obosit, e
posibil sã suferiþi de apnee. “Respiraþia se
opreºte la intervale regulate în timp ce vã odihniþi,
ceea ce vã trezeºte pe moment ºi vã fragmenteazã somnul. Sforãitul, somnolenþa diurnã
excesivã (în timpul meselor, conversaþiilor sau
ºofatului) sunt principalele simptome”, explicã
dr. Emilia Ciomu, specialist în somnologie.

2. Anemie

Anemia este principala cauzã de obosealã
la femei, pentru cã în timpul menstruaþiei ele
pierd cantitãþi mari de fier. Mineralul ajutã la
sinteza de globule roºii care transportã oxigenul
din sânge în þesuturi ºi organe. O cantitate prea
micã de fier înseamnã automat o oxigenare
deficitarã a þesuturilor, deci obosealã ºi paloare.
Sunt indicate suplimente cu fier, dar ºi alimente

bogate în acest mineral: carne, ficat, crustacee,
mazãre ºi cereale îmbogãþite cu fier.

3. Diabet

În cazul diabeticilor, cantitãþi mari de zahãr
rãmân în sânge în loc sã meargã în celule, unde
sã fie convertite în energie. Ca atare, organismul
rãmâne fãrã energie. Tratamentul diabetului
include, pe lângã medicamentele care regleazã
nivelul glicemiei, schimbarea stilului de viaþã
(reducerea grãsimilor ºi a glucidelor) ºi exerciþii
fizice moderate.

4. Hipotiroidie

Glanda tiroidã, situatã la baza gâtului,
regleazã metabolismul ºi viteza cu care corpul
converteºte nutrienþii din alimente în energie.
Atunci când glanda este mai puþin activã
(hipoactivã) ºi metabolismul funcþioneazã prea
lent, începe sã se resimtã oboseala ºi luaþi în
greutate.

5. Boli de inimã

Dacã resimþiþi stare de slãbiciune în timp
ce vã desfãºuraþi activitãþile fizice obiºnuite, este
posibil sã suferiþi de boli de inimã, cum ar fi
cardiopatia ischemicã, o boalã a muºchiului
inimii. “Pereþii acesteia se subþiazã, mai ales cei
din ventriculul stâng, principala camerã de
pompare a sângelui. Drept rezultat, inima nu

mai irigã bine organismul cu sânge. Tratamentul
potrivit ºi schimbãrile stilului de viaþã pot þine
afecþiunea sub control”, spune conf. dr. Florin
Mitu, medic cardiolog.

6. Tensiune micã

Cele mai frecvente simptome ale
hipotensiunii sunt oboseala, ameþelile,
tulburãrile de echilibru, transpiraþiile, senzaþia
de leºin sau chiar leºinul. “De regulã, tensiunea
scade în caz de deshidratare, boli cardiace sau
pe sistem nervos”, subliniazã cardiologul.

7. Infecþii urinare

Infecþiile urinare nu au întotdeauna
simptome clare, usturimi ºi senzaþie de arsurã,
însã pot epuiza organismul.

8. Alergii alimentare

Dacã resimþiþi obosealã mai ales dupã
masã, puteþi suferi de o alergie mai uºoarã, care
nu provoacã urticarie sau alte reacþii alergice.

9. Deshidratarea

Oboseala poate fi primul semn cã v-aþi
deshidratat.

10. Depresia

Se resimte ºi fizic, prin obosealã, letargie,
dureri de cap ºi lipsa apetitului.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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negocierea art. 12 – 18 ale propunerii,
mai exact pe subiectul Consultãrilor
ªtiinþifice Comune (Joint scientific consultation). Am început printr-o prezentare a modului în care se desfãºoarã
acest proces premergator evaluarilor
clinice în cadrul reþelei EUnetHTA ,
pentru a avea un punct de pornire în
discuþii. Mai departe pornind de la
punctele de vedere ale statelor membre, vom continua negocierile pentru
identificarea punctelor comune, în
vederea elaborãrii ulterioare a unui
text progres”, a mai declarat Sorina
Pintea, ministrul Sãnãtãþii.
Programul Preºedinþiei române
în domeniul sãnãtãþii cuprinde, pe
lângã propunerea legislativã de
Regulament HTA, 5 teme prioritare:
rezistenþa anti – microbianã, vaccinarea, accesul pacientilor la medicamente, mobilitatea pacienþilor in UE
ºi sãnãtatea digitalã (eHealth).

Reamintire
legatã de
valabilitatea
cardurilor
naþionale de
sãnãtate
În urma întrebãrilor primite din partea
asiguraþilor, CNAS reaminteºte cã valabilitatea
cardurilor naþionale de sãnãtate a fost prelungitã de la 5 la 7 ani. Acest lucru înseamnã
cã asiguraþii pot folosi la toþi furnizorii de
servicii medicale aflaþi în relaþii contractuale
cu o casã de asigurãri de sãnãtate cardurile
de sãnãtate încã doi ani dupã data înscrisã
pe suprafaþa documentului, iar furnizorilor
respectivi le vor fi decontate serviciile astfel
prestate cãtre asiguraþi.
De exemplu, toate cardurile care au
înscrisã data de expirare 31.01.2019 vor fi
valabile pânã la 31.01.2021. Aceasta înseamnã cã deþinãtorul de card nu are nevoie de adeverinþã sau de alte modalitãþi de a
dovedi calitatea de asigurat al sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate.
Totodatã, calitatea de asigurat poate fi
verificatã ºi pe site-ul CNAS, în secþiunea
„Servicii” – „Verificare asigurat” sau utilizând
linkul: http://www.cnas.ro/page/verificareasigurat.html.

programe TV
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Vineri, 18 ianuarie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:05 Banii tãi;
17:30 Lumea azi;
18:00 Observatori la Parlamentul European;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Bobby” (f);
23:05 Recurs la moralã;
00:00 Telejurnal;
00:30 Istorii ascunse;
01:10 „Bobby” (r);
03:05 Telejurnal (r);
03:45 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
04:35 Pulsul zilei (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 Cap compas (r);
11:00 Ferma;
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 China, exotism ºi inovaþie;
16:20 100 de poveºti despre Marea Unire, cu
Adrian Cioroianu (r);
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 „Misterele insulei Shadow: Ultimul Crãciun”
(f);
22:50 „În locul ei” (f);
01:45 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:35 „Misterele insulei Shadow: Ultimul Crãciun”
(r);
04:05 „În locul ei” (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 “Stãpânul inelelor: Întoarcerea regelui” (f);
00:00 „Portalul” (f);
01:45 „Stãpânul inelelor: Întoarcerea regelui” (r);
05:00 Lecþii de viaþã;
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 „Charlie St. Cloud” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Ultimul trib: Madagascar;
22:30 „Recuperatorii” (f);
00:30 „Charlie St. Cloud” (r);
02:15 Acces direct (r);
04:00 „Recuperatorii” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:00 La Mãruþã;
09:00 “La Bloc” (s);
11:15 “În cãutarea fericirii” (f);
13:00 “Cum salvezi o cãsnicie” (r);
15:00 „Secrete” (r);
16:45 „Palomino” (f);
18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Adevãrul despre Ana” (f);
22:00 „Adevãratul curaj” (f);
00:00 „Adevãrul despre Ana” (r);
01:30 „Adevãratul curaj” (r);
03:15 La Mãruþã (r);
05:15 „La bloc” (r);
06:45 „Aventurile lui Jackie Chan”(r).
Happy Channel HD
07:30 „Iffet” (r);
08:00 CulTour – best of;
08:30 Teleshopping;
09:30 „Cennet” (f);
11:30 „Pãstreazã speranþa” (r);
13:30 “Elif” (r)
15:30 „Mr. Selfridge” (f);
16:30 „Iflet” (s);
17:30 „CulTour;
18:00 „Cennet” (s);
20:00 „Furia unui jurat” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Furia unui jurat” (r);
01:30 „Cennet” (r);
03:00 „Pompierii din Chicago” (r);
03:45 CulTour (r);
04:45 „Elif” (r);
06:30 „Dragoste eternã” (f).
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Programe TV 18 - 22 ianuarie 2019
Sâmbãtã, 19 ianuarie
TVR1

07:30 Istorii ascunse;
08:00 Prietenii incredibile;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
1 0 : 0 0 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Levinþa prezintã;
11:30 Constructori de visuri;
12:00 Unirile românilor (r);
13:00 Faþa nevãzutã a lumii;
13:50 Istoria cu Virgil;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 Vedeta popularã;
17:30 Replay;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Habemus Papam: o istorie a puterii;
21:50 Istoria cu Virgil (r);
22:00 „Trei decenii de rãzboi” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 #Creativ;
00:35 Unde sunt banii?
01:35 Prietenii incredibile (r);
02:20 Dosar România (r);
03:10 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 China, gust ºi savoare (r);
09:00 „Noile aventuri ale fiicei oceanului”
(f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromax;
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 „Detectivul Dee ºi misterul flãcãrii fantomã”
(f);
22:20 „Fiul meu nu e vinovat!” (f);
23:55 Zile cu stil;
00:25 MotolVlog(r);
01:10 „Detectivul Dee ºi misterul flãcãrii fantomã”(r);
03:10 „Fiul meu nu e vinovat!” (r);
04:35 „Noile aventuri ale fiicei oceanului” (r);
06:00 Motor Vlog (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „La bine ºi la rãu” (f);
12:15 Ce spun românii? (r);
13:15 „Rocky III” (f);
15:15 „Ru ºi prinþul 3” (f);
17:00 „Fãrã o vâslã” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Las fierbinþi” (f);
21:45 „Lumea nu e de ajuns” (f);
00:00 „Las fierbinþi” (r);
01:30 „Lumea nu e de ajuns” (r);
03:30 „Rocky II” (r);
06:00 Lecþii de viaþã.

Antena 1

07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:30 Zaza Sing;
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Zootropolis” (f);
22:00 „101 dalmaþieni” (f);
00:00 „Spitalul de nebuni” (f);
02:00 Ultimul trib: Madagascar (r);
04:15 „Spitalul de nebuini” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:15 Ce spun românii? (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:15 „Secrete” (r);
13:00 „Palomino” (r);
14:45 „Cum salvezi o cãsnicie?” (f);
16:45 „Unul nu aude, celãlalt nu vede” (f);
18:30 „La Bloc” (f);
20:30 „Hotelul Marigold” (f);
22:45 „Fragmente” (f);
00:30 „Adevãratul curaj” (r);
02:30 „Fragmente” (r);
04:00 La Mãruþã (r);
06:00 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
00:00 Teleshopping;
09:30 „Hart of Dixie” (f);
11:30 „Pãstreazã speranþa” (r);
13:30 “ Femeie în cãutarea destinului” (r);
17:30 CulTour – Best of;
18:00 „Hart of Dixie” (s);
20:00 „La bine ºi la rãu” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „La bine ºi la rãu” (r);
01:30 „Pãstreazã speranþa” (r);
03:00 „Pompierii din Chicago” (r);
03:45 CulTour (r);
04:45 „Dragoste eternã” (r).

Luni, 21 ianuarie

Duminicã, 20 ianuarie
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;
12:00 Viaþa satului;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Vedeta crucialã
17:30 Handbal feminin, Liga Florilor: SCM Rm. Vâlcea
– CS 2018 Gloria Bistriþa;
19:00 Unirile românilor;
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Ion Macrea;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Unde sunt banii?
01:00 Recurs la moralã;
02:00 În grãdina Danei (r);
02:30 Viaþa satului (r);
04:35 Universul credinþei (r).

TVR 2

07:00 China, gust ºi savoare;
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Vultur 101" (f);
14:35 Zile cu stil;
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 „Horea” (f);
22:25 „O viaþã mai bunã” (r);
00:15 Drag de România mea (r);
02:05 „Vultur 101" (r);
03:25 „O viaþã mai bunã” (r);
05:05 Ferma (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Eu ºi prinþul 3” (r);
12:00 Ce spun românii? (r);
13:00 „Fãrã o vâslã” (r);
15:00 „Dragoste la înãlþi,e” (r);
17:00 „O familie de coºmar” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Cowboys & Extratereºtri” (f);
22:15 „21 Jump Srteet – O adresã de pominã” (f);
00:00 „Cowboys & Extratereºtri” (r);
02:00 „21 Jump Street – O adresã de pominã” (r);
03:45 „O familie de coºmar” (r);
05:15 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
09:45 „Pistruiatul 3 – Insurecþia” (r);
11:15 „Zootropolis” (r);
13:00 Observator;
14:00 „101 Dalmaþieni” (f);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Atac de Ziua Naþionalã” (f);
22:00 „Batman Forever” (f);
00:30 „Atac de Ziua Naþionalã” (r);
02:15 Ultimul trib: Madagascar;
04:45 „Pistruiatul 3 - Insurecþia” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
08:00 „La Bloc” (r);
10:30 „Palomino” (r);
12:15 „Unul nu aude, altul nu vede” (r);
14:00 „Hotelul Marigold” (r);
16:15 „Insiana Jones ºi Ultima cruciadã”
(f);
18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Tabãrã cu bucluc” (f);
22:15 „Trei tipi duri” (f);
23:45 „Fragmente” (f);
01:30 „Trei tipi duri” (r);
03:00 La Mãruþã (r);
05:00 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
08:30 CulTour – Best of;
09:00 Teleshopping;
09:30 „Hart of Dixie” (r);
11:30 „Pãstreazã speranþa” (r);
13:30 “Legea familiei” (r);
17:30 CulTour – Best of;
18:00 „Hart of Dixie” (s);
20:00 „Povestea Irenei Sendler” (f);
22:15 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour – Best of;
23:30 „Povestea Irenei Sendler” (r);
01:30 „Pãstreazã speranþa” (r);
03:00 „Pompierii din Chicago” (r);
04:45 „Dragoste eternã” (r);
06:30 „Mr. Selfridge” (f).

TVR 1

10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
16:05 Maghiara de pe unu;
17:00 Telejurnal;
17:05 #Creativ (r);
17:30 Handbal ZOOM;
18:00 Români care au schimbat lumea;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 „Povestea lui Dumnezeu” (f);
22:00 Iubiri celebre;
22:30 Dosar România;
23:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Români care au schimbat lumea (r);
01:30 Vizitã de lucru cu Gianina Corondan;
01:55 „Povestea lui Dumnezeu” (r);
02:45 Iubiri celebre;
03:15 Telejurnal (r);
04:05 Garantat 100% (r).

TVR 2

07:30 Documentar 360 de grade(r);
08:30 Câºtigã România!;
09:30 „Cele ºase surori” (s);
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Gala Umorului (r);
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (s);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Iarna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 D’ale lu’ Miticã )r);
21:00 Destine ca-n filme;
22:10 „Caracatiþa” (s);
23:15 „În numele legii” (r);
00:25 „Horea” (r);
02:30 „Caracatiþa” (r);
03:25 „În numele legii” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Mecanicul;
22:15 „Supravieþuitoarea” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Mecanicul” (r);
02:00 „Supravieþuitoarea” (r);
03:30 La Mãruþã (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Aici eu sunt vedeta!
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Aici eu sunt vedeta! (r);
02:30 Acces direct (r);
04:15 Prietenii de la 11 (r).
PRO CINEMA
08:15 „Unul nu aude, celãlalt nu vede” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:15 „Hotelul Marigold” (r);
14:30 „Indiana Jones ºi Ultima cruciadã”
(r);
16:45 „Amintiri” (f);
18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Suspiciunea” (f);
22:15 „Iubit de împrumut” (f);
00:15 „Suspiciunea” (r);
02:00 „Iubit de împrumut” (r);
04:00 La Mãruþã (r);
06:00 „La Bloc” (r).
Happy Channel HD
08:30 CulTour (r);
00:00 Teleshopping;
09:30 „Cennet” (f);
11:30 „Legea familiei” (r);
13:30 “Elif” (r);
15:30 Mr. Selfridge” (f);
16:30 „Iffet” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Cennet” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour - Best of;
23:30 „Dr. House” (r);
00:30 „Cennet” (r);
02:15 „Neveste disperate” (s);
03:00 „Dr. House” (s);
03:45 CulTour (r);
04:45 „Elif” (r);
06:30 „Mr. Seffridge” (r).

Marþi, 22 ianuarie
TVR 1

07:00 Telejurnal matinal;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
17:00 Telejurnal;
17:05 Întrebãri ºi rãspunderi;
18:00 Români care au schimbat lumea;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 „Povestea lui Dumnezeu” (f);
22:00 Iubiri celebre;;
22:30 „Ecaterina” (s);
23:30 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Telejurnal;
00:30 Români care au schimbat lumea” (R);
01:30 #Creativ;
01:55 „Povestea lui Dumnezeu” (r);
02:45 Iubiri celebre (r);
03:15 Telejurnal (r);
04:00 „Ecaterina” (r).

TVR 2

07:30 Documentar 360 de grade (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 „Cele ºase surori” (r);
10:30 Zile cu stil;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Telejurnal TVR2 (r);
12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
18:00 Iarna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Nuntã în stil polonez” (f);
22:10 „Caracatiþa” (f);
23:15 „În numele legii” (f);
00:25 „Nuntã în stil polonez” (r);
02:15 „caracatiþa” (r);
03:15 „În numele legii” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Misiune în forþã” (s);
22:30 „Misiune pe MS One” (f);
00:15 ªtirile ProTv;
00:45 „Misiune în forþã” (r);
02:30 „Misiune pe MS One” (r);
04:00 „Lecþii de viaþã” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Aici eu sunt vedeta! (r);
02:30 Acces direct (r);
04.15 Prietenii de la 11 (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
07:30 La Mãruþã (r);
09:30 „Amintiri” (r);
11:30 „La Bloc” (s);
13:30 „Iubit de împrumut” (r);
15:30 „Tabãrã cu bucluc” (r);
17:00 „Album de familie” (r);
18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Sf. Vincent” (f);
22:15 „Drumul spre rãzbunare” (f);
23:45 „Sf. Vincent” (r);
01:30 „Drumul spre rãzbunare” (r);
03:00 La Mãruþã (r);
05:00 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
07:30 „Iffet” (r);
08:30 CulTour (r);
00:00 Teleshopping;
09:30 „Cennet” (f);
11:30 „Legea familiei” (r);
13:30 “Elif” (r);
15:30 Mr. Selfridge” (f);
16:30 „Iffet” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Cennet” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour - Best of;
23:30 „Dr. House” (r);
00:30 „Cennet” (r);
02:15 „Neveste disperate” (s);
03:00 „Dr. House” (s);
03:45 CulTour (r);
04:45 „Elif” (r);
06:30 „Mr. Seffridge” (r).
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Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Întâlniri, dialoguri, veºti care mai de care mai interesante, dar ºi controversate. Toate se amestecã în chip minunat în viaþa ta. Poþi primi sfaturi
sau îndemnuri folositoare în privinþa carierei ºi
a imaginii sociale. S-ar putea ca unele informaþii
legate de statutul tãu social ºi de veniturile obþinute din munca pe care o desfãºori sã fie neplãcute, însã cu prudenþã ºi discernãmânt le depãºeºti cu brio.

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-avis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, 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.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând aparta-
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
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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,

Nume / Prenume
B.I.

ment 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: 0720503585.
¡Vând apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4,
decomandat, cf. 1, preþ 47.000
euro. Telefon: 0721-700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând casã, zona Barie-ra
Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând teren intravilan
3300mpîncomunaIordã-cheanu,
sat Iordãcheanu, judetul Prahova
(lângã Belgianu‘), zonã centralã,
deschidere la drum judeþean 18
ml, intabulare, cu utilitãþi, apã,
gaze, luminã, cablu. Preþ
negociabil. Relaþii la telefon 0724585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064; 0726128329.

toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.
0743-002045.
¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732-648542.
¡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,
bãnci-asigurãrietc.Relaþiilatelefon
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,separatcen-tralã,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)
pensio-nar(ã) sau 1(2) elevi
(studenþi), preþ negociabil. Tel.
0244-587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
studente. Preþ: 100
Euro/ lunã, negociabil. Tel:
0732-429297.
¡Închiriez pe termen
lung garaj pentru maºinã sau
spaþiu depozitare, zona Afi Palace - Bucov, 50 Euro/lunã.Tel.
0729-682282.

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
do-cumentaþie 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. 0244533082.

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Eºti hotãrât în aceastã sãptãmânã sã te ocupi de
carierã ºi de rolul tãu social. Dorinþa de implicare
în viaþa urbei este la cote înalte, însã fii prudent.
Sunt posibile nemulþumiri ºi reacþii exagerate
legate de domeniul profesional. Se pare cã un
ºef sau o persoanã cu autoritate îþi urmãreºte
activitatea ºi te atenþioneazã la fiecare pas.
Priveºte partea bunã a lucrurilor.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Cãlãtoriile în strãinãtate sau studiile pe termen
lung intrã în discuþii, chiar dacã, deocamdatã,
vor rãmâne la faza de discuþii. Locul de muncã
primeºte influxuri astral deosebite. Activitãþile
din sfera muncii se înteþesc, relaþiile colegiale ºi
cu ºefii sunt destul de controversate ºi poþi constata cã munceºti singur ºi plata lasã de dorit.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Relaþiile parteneriale sunt foarte evidenþiate ºi
în aceastã sãptãmânã. Gândirea ºi comunicarea
sunt la cote înalte, astfel cã dialogurile aprinse
cu ceilalþi pot fi frecvente. Sunt posibile mici încurcãturi legate de documentele specifice, dar
sunt pasagere. S-ar putea ca cineva necunoscut
sa-ti punã o vorbã bunã la serviciu ºi de aici sa-þi
creascã veniturile sau sã te implici într-un proiect nou.
Leu (23 iulie - 22 august)
Partenerul de viaþã sau cei de afaceri îþi pot reproºa atitudinea pe care o ai faþã de ei. Ascultãi cu rãbdare ºi depune eforturile necesare pentru
echilibrarea lucrurilor, folosindu-te ºi de ºarmul
tãu caracteristic. Apar în prim-plan achitarea taxelor, impozitelor sau diverse datorii ce trebuie
rezolvate într-un timp scurt.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Relaþiile sentimentale revin în atenþie cu rãscoliri
profunde. Sunt multe necunoscute, lucrurile par
cã scapã de sub control, astfel cã nu mai ºtii ce
sã crezi ºi ce sã faci. Relaxeazã-te ºi orienteazãþi eforturile spre ce îþi place þie cel mai mult ºi
anume activitatea profesionalã. Sunt zile bune
pentru a munci cu spor, pentru a rezolva
restanþele ºi pentru a trasa noi plnauri de viitor.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Prima parte a sãptãmânii este caracterizatã de
multã animaþie ºi voie bunã. Ai dori ca ºi cei
dragi sã þi se alãture în diverse aventuri sau la
chefuri, însã nu toatã lumea îþi împãrtãºeºte acum
gustul pentru distracþii. Sunt posibile neplã-ceri
serioase în relaþiile sentimentale, deci fii prudent ºi þine cont de starea sau nevoile reale ale
celorlalþi.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
O cuãþenie generalã, mici reparaþii sau achiziþionarea unui obiect decorativ ar fi necesare. Dorul
de copilãrie ºi personajele ei îþi va da târcoale.
Vizitarea locurilor natale sau o întâlnire cu pãrinþii þi-ar alina sufletul. În a doua parte a sãptãmânii se animã sectorul petrecerilor. Persoana
iubitã sau copiii îþi pot aduce multe satisfacþii.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
La începutul sãptãmânii este posibil sã pleci întro scurtã cãlãtorie la o rudã sau la un prieten
apropiat. Fii prudent la drum, mai ales în zilele
de 7 ºi 8 Ianuarie, când existã posibilitatea apariþiei neplãcerilor datorate anotimpului în care ne
aflãm. Pentru alþii se pot pune probleme le-gate
de studii pe termen scurt.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare, mai
ales cu acelea care vizeazã veniturile obþinute
din munca proprie. În paralel apar ºi chelturieli
cotidiene, cadouri ºi recompense din partea
celor dragi. Capitolul financiar este destul de
puþin susþinut de astre, astfel cã bine ar fi sã
cheltuieºti doar strictul necesar.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
În aceastã sãptãmânã, debordezi de energie,
simþindu-te excelent. Chiar dacã în primele zile
mai eºti dominat de ceva neguri sufleteºti, ele se
vor risipi fãrã probleme. Însã ºtii cã duºmanii
ascunºi roiesc în jurul tãu ºi pot ataca oricând.
Sunt posibile dialoguri cu persoane importante.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Sãnãtatea este vulnerabilã, dei fii prudent ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor. De mare folos þi-ar fi
un plan de îmbunãtãþire a sãnãtãþii. Îna doua
parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine, revenind în mijlocul celorlalþi refãcut ºi cu chef de
viaþã. Totuºi nu forþa nota, pentru cã energia vitalã este fluctuantã. Cheltuieli cotidiene ºi dialoguri
referitoare la ventirule obþiunte de la un job.
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Cel puþin 267.000 de persoane angajate
prin intermediul Agenþiei Naþionale
pentru Ocuparea Forþei de Muncã

Ca urmare a implementãrii Programului Naþional de Ocupare a Forþei
de Muncã, prin intermediul ANOFM,
în primele unsprezece luni ale anului
2018 au fost încadrate 267.129
persoane.
Din totalul persoanelor ocupate
pânã la data de 30 noiembrie 2018,
97.195 au peste 45 de ani, 67.602
au vârsta cuprinsã între 35 ºi 45 de
ani, 56.612 au între 25 ºi 35 de ani,
iar 45.720 sunt tineri sub 25 de ani
(dintre care 25.537 tineri NEET).
Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (150.679),

numãrul femeilor fiind de 116.450.
În funcþie de rezidenþã, 145.555
persoane angajate în perioada de
referinþã provin din mediul urban, iar
121.574 persoane sunt din mediul
rural.
Nivelul de pregãtire al persoanelor
pentru care a fost identificat un loc
de muncã aratã cã cele mai multe
au studii liceale (83.767), profesionale (63.681), gimnaziale (59.445),
27.343 fiind cu studii universitare.
Din numãrul total de persoane
încadrate prin intermediul ANOFM în
primele unsprezece luni ale 2018,

163.888 (61,35%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizãm cã încadrarea într-o
categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãþii de profilare a persoanelor înregistrate în
evidenþele ANOFM.
Un clasament al judeþelor cu cele
mai multe persoane angajate aratã
cã Bucureºti ocupã primul loc
(19.887), urmat de Timiº (19.580),
Suceava (16.205), Neamþ (12.734)
ºi Iaºi (11.030).
Pentru integrarea pe piaþa muncii, persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã înregistrate în baza de
date a agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã
au domiciliul sau reºedinþa beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active prevãzute de Legea nr.76/
2002 privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã, modificatã ºi completatã. În primele unsprezece luni ale
anului 2018, numãrul persoanelor
care au beneficiat de asistenþã pentru
înregistrarea în evidenþã ca persoane
în cãutare de loc de muncã, în vederea asigurãrii protecþiei sociale privind
acordarea indemnizaþiei de ºomaj
sau cuprinderea în mãsuri active, a
fost de 557.881 persoane.

26.281 de participanþi la cursurile
ANOFM în primele unsprezece luni
ale anului 2018
În perioada ianuarie-noiembrie
2018, 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,
26.281 de persoane.
Dintre acestea, 20.709 sunt
ºomeri, 3.097 sunt persoane beneficiare de formare la locul de muncã
prin programe de ucenicie, 54 persoane sunt beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competenþelor, iar
205 sunt persoane beneficiare de
servicii gratuite, altele decât ºomerii.
Restul de 2.216 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 1.248 de programe de
formare profesionalã gratuite dintre
care, 799 programe de calificare/
recalificare ºi 449 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 (34,12 %), urmaþi de cei

din grupa de vârstã 35–45 de ani
(25,41%), de tinerii cu vârsta sub 25
de ani (23,53 %), la polul opus fiind
cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 35
de ani (16,94%).
În funcþie de nivelul de studii al
ºomerilor participanþi la cursurile de
formare profesionalã, cei mai mulþi
cursanþi, 12.549 persoane (60,60%)
au studii profesionale, liceale sau postliceale, urmaþi de cei cu studii gimnaziale – 5.544 persoane (26,77%) ºi
cei cu studii superioare - 2.616 persoane (12,63%).
Principalele meserii/ocupaþii, în
funcþie de numãrul de participanþi,
pentru care s-au organizat programele de formare profesionalã gratuite
pentru ºomeri în primele unsprezece
luni ale anului 2018 sunt: lucrãtor în
comerþ – 2.213, inspector (referent)
resurse umane – 1.688, agent de securitate – 1.442, operator introducere
prelucrare ºi validare date – 1.347,
bucãtar – 1.009, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 742, lucrãtor în
cultura plantelor – 714, competenþe
în limba englezã – 614, contabil –
581, coafor – 483, ospãtar (chelner)
vânzãtor în unitãþi de alimentaþie –
461, instalator instalaþii tehnico - sanitare ºi gaze – 457, lucrãtor în
structuri pentru construcþii – 442, manichiurist pedichiurist – 428, îngrijitoare bãtrâni la domiciliu – 394.

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
53
54

locuri

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

PLOIEªTI
Agent de securitate
Agent intervenþie
Agent securitate
Agent securitate
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Arhivar
Asistent manager
Asistent medical
Asistent medical
Asistent medical generalist
Asistent veterinar
Barman
Betonist
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Cãlcãtor
Casier
Confecþioner
Confecþioner articole textile
Confecþioner asamblor articole din textile
Confecþioner textile
Contabil
Controlor calitate
Coordonator SSM, SU, Mediu
Dansatoare
Dispecer centru alarma
Dulgher
Economist
Electrician
Electrician exploatare centrale electrice
Electronist
Excavatorist
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fochist
Frezor
Frezor
Frezor/ strungar pe carusel/operator CNC
Frizer
Funcþionar
Gazda club
Inginer c-tii civile ind ºi agricole
Inginer dezvoltare
Inginer în industrializarea lemnului
Inginer maºini unelte
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Inginer termoenergetica
Inginer textile - tehnolog produs
Lãcãtuº mecanic

20
6
15
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
5
2
1
2
5
2
20
10
10
10
1
2
1
3
5
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

8 cls, atestat
8 cls, atestat
8 cls
medii
superioare
2 ani
2 ani
medii
10 cls
medii
sc. generala
8 cls
medii
sup. tehnice
medii
medii
superioare
medii
de specialitate
medii
de specialitate
1-3 ani
medii
8 cls
experienta
medii
superioare
superioare tehnice
superioare
superioare
sup – ing.
superioare
superioare
superioare
superioare
1-3 ani

1 an
0
0
0
1
1
1 an
1 an
1 an
vechime
1 an
0
1 an
2 ani
2 ani
2 ani
medii
5 ani
1 an
vechime
0-3 ani
3 ani
2 ani
1 an
medii

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

Nr.
crt.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

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

Nr.
locuri
2
2
2
5
1
2
1
1
1
2
1
1
10
1
15
2
4
10
10
2
10
1
1
5
3
3
2
1
20
1
1
2
5
1
1
2
4
1
1
7
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
10

Studii
medii
liceu
medii
medii
10 cls
Exp. 5 ani
de specialitate
10 cls
medii
1 an
medii
8 cls
8 cls
medii
medii
10 cls
de specialitate
10 cls
8 cls
liceu
medii
medii
10 cls
medii
sup. tehnice
sup. tehnice
8 cls
medii
1-3 ani
medii
1-3 ani
1 an
de specialitate
medii
medii
10 cls
medii
-

Vechime
2 ani
3 luni
1-3 ani
1 an
2 ani
sc prof
1 an
1 an
0
3 luni
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
medii
2 ani
medii
2 ani
2 ani
3 luni
2 ani

Tip contract
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
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 det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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Aplicaþia care determinã timpul
Derâderea a ajuns o “diplomã” în care dispare alcoolul din sânge

6
6cuvânt de învãþãturã 6 cuvânt de învãþãturã 6
noi toþi nu vom înþelege lucrul acesta,
vom îngusta ºi mai mult existenþa unei
societãþi creºtine ºi vom fi vinovaþi de
distrugerea lumii în care noi toþi trãim.
Dacã vrei sã fii cu adevãrat om
credincios, atunci fã permanent fapte
bune! Dacã eºti pe deplin satisfãcut

de o lume care ia credinþa în bunul
Dumnezeu ºi fapta bunã în derâdere
ºi nu eºti nemulþumit de acest vid
spiritual, atunci nu vei înþelege deloc
credinþa noastrã ºi vei rãmâne de-a
pururi strãin de ea. Fii atent, cu ce
mãsurã vei mãsura, cu aceea vei fi
întâmpinat de Domnul Iisus Hristos
la judecata divinã! Dacã nu vom lua
în seamã cu foarte multã seriozitate
aceste lucruri, s-ar putea sã asistãm
neputincioºi la distrugerea noastrã.
Haideþi, iubiþii mei credincioºi, sã ne
schimbãm noi toþi în bine, sã postim
mai mult, sã ne spovedim cu regularitate în cele patru posturi de peste
an, fiindcã societatea noastrã contemporanã geme dupã o profundã
shimbare în bine. S-o facem noi toþi,
printr-o înnoire sfântã, în veci de veci!
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

ANECDOTE:
P Un tip intrã într-o farmacie. Multã lume,
înghesuialã.
- Nu vã supãraþi, vã rog sã mã lãsaþi sã intru în faþã
cã am pe cineva la pat.
Oamenii, cumsecade, îi fac loc sã ajungã la ghiºeu.
Tipul se apleacã spre farmacist ºi îi spune:
- Vreau ºi eu 3 prezervative.
PDoi tipi au fermacii vis-a-vis. Într-o zi apare la
primul afiºat cã are aspirinã cu 3 lei. A doua zi celãlalt
se înfurie ºi pune un afiº pe care apare 2,5 lei. A treia zi

INTEGRAMÃ
În mijlocul
focurilor!
Foc

Nune!
Loc în care se ard
combustibili
O scoate din foc!

Astronomii canadieni au detectat semnale radio
misterioase provenite dintr-o galaxie aflatã la 2,5 miliarde
de ani de Terra, ceea ce reprezintã a doua situaþie de acest
fel de pânã acum din scurta istorie a explorãrii astronomice.
Telescopul CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Map-

DICÞIONAR:
UAM
Preparãri de
alimente sub
acþiunea focului
Morfeu autohton

Stela Frone
Joc în doi
Rãmâne dupã ardere

Foc
Armã minusculã
Geta Enescu
Devenitã moale sub
efectul cãldurii
Se aprind din
dragoste

Vreascuri pentru foc
Olga Zidaru
În foc!
Aprinde focul

Particulã a materiei

1) A-G 2.2)NAIV-REA
OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. C-ALO-T
ÎNVÃÞÃRI
4. CATALOG;
5. GER-C-RA;
6. LECÞII; 7. CA-A-N-T; 8. PROFESOR; 9. I-ELEVI; 10. DECAN-AA.

Sursa: descopera.ro

PLÃCINTÃ CU MERE
INGREDIENTE
Pentru blaturi: 500 g fãinã, 200 g unt moale/unturã, 100 g
smântânã, 1 ou, 1
50 g zahãr
iole zahãr vvanilat,
anilat, 1
0 g pr
af de
150
zahãr,, 2 ffiole
10
praf
copt, 1 vârf de cuþit de sare
Pentr
u um
pluturã: 1
g mer
e, 3 linguri zahãr
entru
umpluturã:
1,, 5 kkg
mere,
zahãr,, 1 linguriþã cu
vârf scorþiºoarã pudrã
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Începem cu umplutura, ca sã aibã timp sã se rãceascã în timp ce ne ocupãm de aluat.
Spalã merele, dã-le pe rãzãtoarea mare (cu tot cu coajã, dacã nu te deranjeazã). Punele la calit într-un vas care nu lipeºte, cu 3-5 linguri de zahãr. Adaugã ºi scorþiºoara dupã 5
minute. Amestecã ocazional ºi, când se mai evaporã zeama, dã de pe foc ºi lasã la rãcit.
Trecem la aluat: Într-n castron mare, freacã untul cu zahãrul. Adaugã esenþa de vanilie ºi
oul ºi bate uºor pânã obþii un rezultat cremos. Pune ºi smântâna, amestecã pânã la
omogenizare. Separat, combinã fãina cu sarea ºi praful de copt apoi adaugã peste amestecul
cremos de mai sus, amestecând bine cu o lingurã de lemn. Când aluatul care se formeazã
se întãreºte ºi nu mai merge amestecat cu lingura, frãmântã cu mâna. Când nu mai e lipicios
aluatul, împarte-l în 2 bile egale. Presarã fãinã pe
masã ºi întinde cu fãcãleþul una din cele 2 bile
(cât sã-þi acopere tava în care vrei sã faci plãcinta
cu mere). Pune prima foaie în tavã ºi aºeazã
umpltura deasupra. Întinde ºi a doua bilã de aluat
(fix cum ai procedat cu prima) ºi apoi acoperã cu
ea umplutura din tavã. Dã tava la cuptorul
preîncãlzit timp de 30-35 de minute sau pânã
când observi cã s-a copt aluatul. Scoate din cuptor
ºi lasã puþin la rãcit. Presarã zahãr pudrã pe
deasupra plãcintei cu mere ºi porþioneaz-o.

Lemn de foc
Întâlnite la
descuamare!
Oneste!

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Sursa: descopera.ro
Foto: Promotor

ping Experiment) din British Columbia a detectat 13 impulsuri
sau FRB-uri (fast radio burst - impulsuri radio rapide) în iulie ºi
august 2018, conform unui studiu publicat în Nature.
Descoperirea a fost anunþatã recent de Deborah Good,
astronom la University of British Columbia din Vancouver, la o
întâlnire a American Astronomical Society din Washington,
potrivit Fox News. „Iatã! Vedem FRB-uri”, a spus aceasta
despre impulsurile cosmice, care rãmân un mister pentru
astronomi. Înainte sã fie observate cele din vara trecutã, echipa
susþine cã a mai gãsit încã 50-60 de exemple de FRB-uri.

Macinã cereale (pl.)
Capete de chibrit!
Rând

A se distruge prin
ardere
Caºieri!
Au mania de a da foc

Spre exemplu, un bãrbat cu o
înãlþime de 180 cm ºi o greutate de
80 kg, care a consumat 2 beri de
500 ml în douã ore, trebuie sã aºtepte
minim douã ore ºi 40 minute pânã
la revenirea la 0‰ alcool în sânge.
Rezultatul este însã doar o recomandare, întrucât capacitatea de

eliminare a alcoolului este diferitã
pentru fiecare persoanã în parte,
dincolo de parametrii enumeraþi mai
sus.
Totuºi, noua versiune a aplicaþiei
vine cu îmbunãtãþiri, încorporând ºi
„Testul de echilibru”, prin care utilizatorii îºi pot testa controlul ºi reflexele.
Astfel, prin accesarea camerei
telefonului direct din aplicaþie, pe
ecran apare o linie de ghidare care
trebuie urmatã. Dacã mergi drept ai
trecut testul! Dacã acest lucru nu se
întâmplã, pe ecranul telefonului este
afiºat un mesaj de atenþionare ºi
responsabilizare, iar utilizatorului i se
recomandã contactarea unui prieten
sau comandarea unui taxi.

Semnale extraterestre misterioase,
provenite de la o galaxie aflatã
la miliarde de ani depãrtare!

primul pune din nou un preþ mai bun: 2 lei.
- Dar cum poþi sã scazi preþul în aºa hal. Vom
da faliment amândoi! Eu iau aspirinã cu 2 lei!
- Eu nu cred cã voi da faliment pentru cã nu
am aspirinã...
PUn tip intrã într-o faramacie ºi le întreabã
pe farmaciste:
- Aveþi peºte ?
- Domnule, dumneata nu vezi cã aici este o
farmacie?
- Eu v-am întrebat dacã aveþi peºte !
- Nu, n-avem peºte!
- Atunci, de azi eu sunt peºtele vostru.

LA FOC

Ioana Decebal

Foc (pl.)
Strâng cenuºa
rezultatã din ardere

Aplicaþia Zero la Mie, cu ajutorul
cãreia utilizatorii pot afla, cu estimare,
cât dureazã pânã vor ajunge din nou
la 0‰ alcool în sânge, a fost relansatã. Aceasta este rezultatul parteneriatului dintre Ursus Breweries,
Poliþia Românã ºi Clever Taxi.
Pentru a afla timpul necesar
pentru revenirea la limita legalã de
0‰ alcool în sânge este nevoie de
cinci paºi. Trebuie introduse în secþiunea bio mai mulþi parametri precum gen, înãlþime, greutate, cantitate
ºi tip de alcool consumat, dar ºi timpul
de consum. Astfel, este generat un
timp estimativ necesar pentru revenirea normal. Dacã utilizatorul a consumat alimente în perioada de consum
de alcool, este recomandatã adãugarea a 90 de minute la rezultatul indicat de aplicaþie, scrie Promotor.

REÞETA sãptãmânii

Omul contemporan aleargã mereu, dar spre ce? Spre obiective care
nu au fost ºi nu sunt vizibile din cer,
din împãrãþia lui Dumnezeu. Îi este
foarte greu omului de astãzi ºi chiar
nu-i este la îndemânã deloc sã mai
facã ºi o faptã bunã. Îndepãrtat tot
mai mult de credinþa în
Dumnezeu, acesta are
alte preocupãri, între
care nu intrã ºi fapta
cea bunã. Pentru unii
este chiar incomoã, iar
pentru acela ce încã
mai este caracterizat de
o astfel de calitate, derâderea este o “diplomã” oferitã de cei mulþi
pentru el. Nu cã s-a pierdut cu totul
noþiunea de faptã bunã, ci înþelesul
profund, ziditor ºi de viaþã fãcãtor al
virtuþilor creºtine a fost cu totul dat
uitãrii. Nu fapta cea rea, ci fapta cea
bunã este pedepsitã astãzi! Nu doar
pentru cã cei puþini ce o îndeplinesc
sunt catalogaþi ca fiind exponenþii de
viaþã ai Evului Mediu, ci pentru cã
astãzi sunt foarte mulþi oameni careºi câºtigã imagine pe seama darurilor
artificiale, fãrã simþãminte sfinte faþã
de toþi cei din jur ºi, de ce nu, pe seama altora, pe-depsindu-i, îºi fac prin
aceasta ima-gine, se cred ceea ce nu
sunt, de fapt. Doar fapta cea bunã,
fãcutã cu gândul numai la Dumnezeu te înalþã cu adevãrat. Luatã ca
obiectiv serios în viaþa noastrã, poate
fi vãzutã din cer. Doar cei care vor
aprinde candela faptelor bune vor
ajunge cu adevãrat în adevãr. Dacã

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

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

Trei dintre grupele de performanþã ale Clubului Sportiv
Municipal Ploieºti au efectuat,
la început de an, stagii de pregãtire centralizatã. Handbaliºtii
pregãtiþi de Silviu Stãnescu
s-au aflat, în perioada 4-12 ianuarie, la Moineºti, fetele de la
handbal antrenate de Robert
Comendant au urcat la Cheia,

iar baschetbalistele Loredanei
Munteanu la Buºteni.
Cei mai mari handbaliºti
ai clubului, care evolueazã în
acest sezon atât la categoria
lor de vârstã, juniori 1, cât ºi în
Divizia A, pentru a acumula
experienþã, vin dupã o primã
parte a campionatului în care
au câºtigat Seria B la juniori,
cu 11 victorii ºi o singurã înfrângere, ºi se pregãtesc de
participarea în Grupa principalã 1 „Valoare”, aºa cum au

fost denumite în acest sezon
de cãtre Federaþia Românã de
Handbal seriile care reprezintã, practic, faza semifinalã
a campionatului. Elevii lui Silviu
Stãnescu se vor lupta cu CSM
Bacãu, LPS Su-ceava, LPS Vaslui, AHC Dobro-gea Sud Constanþa ºi LPS Brãi-la pentru calificarea la Turneul final, acolo

unde ajung primele douã clasate în fiecare dintre cele trei
serii, plus cele mai bune douã
echipe de pe locurile 3. Pentru
aceasta, tehnicianul i-a dus pe
bãieþi la Moineºti, parcã ºi
pentru a se obiºnui cu zona
Moldovei, de unde vin trei dintre adversare, iar timp de o sãptãmânã le-a „oferit” un program intens, cu antrenamente
prin zãpadã, dar ºi în sala de
sport din localitate.
Primele meciuri oficiale

din acest an le vor susþine la
sfârºit de lunã, întâi în Divizia
A, pe 30 ianuarie, la AHC Dobrogea Sud Constanþa, apoi la
Juniori 1, pe 3 februarie, adversarul urmând sã fie aflat dupã
stabilirea þintarului Grupei 1
„Valoare”.
Ritmul cu douã antrenamente pe zi este respectat ºi la
Cheia, acolo unde Robert
Comendant le-a dus în acest
an pe junioarele 3 ale clubului,
lidere, ºi ele, ale Seriei D la
categoria lor de vârstã, cu 13
victorii ºi o singurã înfrângere.
Pentru micile handbaliste,
campionatul se reia rapid ºi
intens, primele douã meciuri
oficiale din 2019 fiind programate pe 19 ºi 23 ianuarie, în
compania echipelor de pe
locurile 4, respectiv 2 ale
campionatului. Prima partidã
va fi sâmbãta viitoare, în Sala

„Olimpia”, cu ASC Corona
2010 Braºov, iar cea de-a doua, adevãratul derbi al seriei,
miercuri, 23 ianuarie, la CS
Sporting Ghimbav.
Echipa de baschet fete
„U13”, care are victorii pe linie
în acest sezon, 12 la numãr, sa aflat, dupã cum spuneam, la
Buºteni, Loredana Munteanu
propunându-le, zilnic, câte
douã antrenamente: unul fizic,
la zãpadã, ºi altul cu mingea,
într-o salã de sport aflatã
aproape de Pensiunea unde
au fost cazate.
Fetele mai au puþin pânã
la primul turneu din acest an,
care este programat în weekend-ul 26-27 ianuarie, la Bucureºti, în compania gazdelor de
la Olimpia ºi a celor de la Phoenix Galaþi.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Medalii pentru ºahiºtii de la
CSM Ploieºti la început de an
La finele sãptãmânii trecute, 12 ºahiºti de la CSM Ploieºti au
participat la Cupa „CSU Ploieºti”, competiþie organizatã de Clubul
Sportiv „Gambitul Damei” Ploieºti, în incinta ªcolii Gimnaziale „Sfântul
Vasile”. La întrecerea rezervatã copiilor în vârstã de pânã la 12 ani sau înscris 43 de sportivi, iar elevii lui Petre Nicolae Grigore au reuºit
sã urce de cinci ori pe podium, obþinând un loc 1, trei locuri 2 ºi un loc
3. Iatã care au fost performanþele ºahiºtilor de la CSM Ploieºti: Rareº
Anghel (foto, primul din dreapta) – locul al II-lea la general; Teodor
Samoil – locul al II-lea „Bãieþi, 8 ani”; Antonia Radu – locul I „Fete, 8
ani”; Ioan Constantinescu – locul al III-lea „Bãieþi, 8 ani”; Victoria
Samoil – locul al II-lea „Fete, 8 ani”.
Sursa: csmploiesti.ro

Patru semnãturi pentru Petrolul Ploieºti

Patru dintre tinerii jucãtori
sosiþi în aceastã iarnã au semnat, luni, 14 ianuarie, angajamentele cu FC Petrolul Ploieºti.
Astfel, Robert Moldoveanu, Alexandru Stoica, Florin Borþa ºi
Ianoº Brânzã au fost împrumutaþi de la cluburile de care aparþin pânã la finele actualului sezon, ei fiind eligibili pentru
categoria de vârstã „U 21”.
Robert Moldoveanu (19
ani, 1.79 m) provine de la Dinamo Bucureºti, având 14 prezenþe ºi un gol marcat în actuala ediþie a Ligii I. Jucãtor de
profil ofensiv, Moldoveanu
evolueazã fie ca vârf de atac,
fie în bandã, fiind ºi un obiºnuit
al loturilor naþionale de juniori.
În afarã de Dinamo, Moldoveanu a mai jucat ºi pentru FC Braºov, în eºalonul secund.
Alexandru Stoica (21 ani,
1.81 m) vine de la Viitorul Constanþa, aflându-se în lotul primei

echipe în sezonul de toamnã
al Ligii I. Mijlocaº de bandã
stânga, Stoica a mai jucat la
ASA Tg. Mureº ºi Dunãrea Cãlãraºi, cu cea din urmã echipã
reuºind sã promoveze în primul eºalon. ªi el a adunat convocãri la reprezentativele de
juniori.
Florin Borþa (19 ani, 1.75
m) a fost împrumutat de la CS
Universitatea Craiova, el evoluând pe postul de fundaº
dreapta. Borþa are trei prezenþe
în ediþia în curs a Ligii I, de fiecare datã fiind titular, ºi o selecþie în echipa naþionalã U21,
pentru care a debutat, în luna
septembrie a anului trecut, în
jocul din deplasare contra
Portugaliei.
Ianoº Brînzã (20 ani, 1.88
m) este nãscut la Chiºinãu,
având ºi cetãþenie românã. Tânãrul portar ºi-a început cariera la Dacia Chiºinãu, iar în Ro-

mânia a ajuns, mai întâi, la
Politehnica Iaºi, pentru ca, din
2017, sã treacã la FC Botoºani.
În ultima etapã a sezonului trecut, Brînzã ºi-a fãcut debutul
în primul eºalon, în partida cu
Gaz Metan Mediaº, pentru ca,
în actuala stagiune, sã mai
aparã de douã ori între buturile
formaþiei botoºãnene. El are,
de asemenea, ºi o selecþie
pentru naþionala U21 a Republicii Moldova, pentru care a
bifat 90 de minute într-un joc
amical disputat, în vara anului
trecut, contra Armeniei.

Despãrþire de
Robert Grecu
Clubul ploieºtean a încheiat colaborarea cu jucãtorul Robert Grecu, cel care
ºi-a reziliat, astãzi, angajamen-

tul cu FC Petrolul Ploieºti. Venit
la începutul sezonului, sub
formã de împrumut de la
Viitorul Constanþa, Grecu a
bifat 11 jocuri ºi un gol marcat
în tricoul “galben-albaºtrilor”.
FC Petrolul Ploieºti îi mulþumeºte pentru activitatea depusã în
aceastã perioadã ºi îi ureazã
mult succes în cariera viitoare.
Sursa: fcpetrolul.ro

PETROLUL - reunire,
noutãþi ºi cantonament
în Turcia
În aceastã perioadã, Petrolul Ploieºti s-a reunit, dar s-a ºi
“reînnoit” cu câteva achiziþii. Bineînteles cã au fost ºi plecãri de
la formaþia ploieºteanã.
Iatã noutãþile de pânã acum:
Ianoº Brânzã - portar, 20 de ani, împrumutat de Botoºani;
Florin Borta, fundaº dreapta, 19 ani, împrumutat de la CSU Craiova;
Robert
Moldoveanu,
atacant, 19 ani, împrumutat
de la Dinamo Bucure ti;
Bogdan Rusu, atacant, 28
de ani, împrumutat de la
Hermannstadt; grecul
Chrysovalantis Kozoronis,
mijlocaº, 26 de ani, venit de
la Ergotelis; alt grec,
Georgios Sarris, fundaº central, 29 de ani; Alexandru
Stoica, mijlocaº, 22 de ani,
împrumutat de la Viitorul.
Din cei vechi au rãmas:
Bolboaºã, Tordai-Þigãnaºu,
Cazan, Olaru, Ghinga, Ticu,
Marinescu, N. Popescu,
ªaim Tudor, Chindriº,
ªtefãnescu, Herea, Arnãutu, Plãmadã, Antoche.
Acum urmeazã cantonamentul din Turcia, unde Petrolul va
susþine ºi patru partide amicale.
Vom reveni în urmãtorul numãr cu alte veºti din tabãra
petrolistã.
Ionuþ Mitoiu

Selecþionerul României,
cu... lupa pe partidele amicale
ale echipelor româneºti
Cosmin Contra – selecþionerul naþionalei de
fotbal a României, a declarat cã va urmãri, alãturi de membri ai staffului primei reprezentative, pregãtirile ºi meciurile
pe care echipele româneºti le vor susþine în
cantonamentele pe care
le efectueazã în aceastã
lunã, înainte de reluarea
sezonului competiþional.
„Sâmbãtã (n.n. 12
ianuarie) vom pleca în Turcia, eu cu Jerry Gane ºi cu Mihalcea.
Acolo vom urmãri antrenamente ºi jocuri amicale ale tuturor
echipelor care sunt în pregãtire în Turcia, aici fiind majoritatea.
În Spania îl avem pe Javi Reyes care va sta pe toatã durata
cantonamentului celor de la FCSB. În februarie va reîncepe
campionatul în România, tot atunci vom încerca sã mergem ºi în
strãinãtate, la jucãtorii români, ca sã-i vedem la faþa locului”, a
afirmat Contra într-un interviu pentru site-ul FRF.
El a mai precizat cã este posibil sã aparã ºi jucãtori noi la
naþionalã, care nu au mai evoluat pânã acum pentru prima
reprezentativã, în obiectiv aflându-se 2-3 jucãtori care evolueazã
bine la echipele lor de club, fiind vorba atât de jucãtori din
strãinãtate, cât ºi din campionatul intern”.
Mihail Marinescu
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