Spitalul de Pediatrie
din Ploieºti, din nou
în mijlocul unui scandal
O mamã acuzã cã medicii au pus
un diagnostic greºit copilului ei
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Un agent de poliþie din Prahova,
condamnat definitiv pentru înºelãciune

Avem mai mulþi
salariaþi, în Prahova

Efectivul salariaþilor din judeþul Prahova, la sfârºitul lunii decembrie 2018,
a fost de 182.809 persoane, în creºtere cu 4.593 persoane faþã de luna
decembrie 2017, ne precizeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova.
Câºtigul salarial mediu net din judeþul Prahova a fost de 2.720 lei/salariat,
mai mare cu 333 lei faþã
de luna decembrie 2017.
Indicele câºtigului salarial real faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent a înregistrat o creºtere de 10,3%. Câºtiguri
salariale peste media
judeþului sau înregistrat în
ramurile agriculturã, silviculturã ºi pisciculturã
(2.915 lei/salariat), respectiv servicii ºi comerþ (2.763 lei/salariat), iar sub media judeþului în ramura
industrie ºi construcþii (2.658 lei/salariat).
Judeþul Prahova ocupã locul 10 în clasamentul naþional al câºtigului
salarial mediu net, dupã: Bucureºti (3.882 lei), Cluj (3.303 lei), Ilfov (3.235 lei),
Timiº (3.125 lei), Gorj (2.966 lei), Braºov (2.933 lei), Sibiu (2.923 lei), Iaºi (2.831
lei) ºi Bacãu (2.731 lei).
Mihail Marinescu

Curtea de Apel Ploieºti l-a condamnat definitiv pe Popescu Ion,
agent poliþie în cadrul Poliþiei municipiului Ploieºti – Biroul Rutier, la închisoare cu suspendare. Poliþistul a fost
cercetat în stare de libertate sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de delapidare în formã continuatã, fals intelectual în formã continuatã, înºelãciune ºi fals material în înscrisuri oficiale, la 2 ani ºi 10 luni închisoare cu
suspendarea executãrii sub supraveghere, cu termen de supraveghere
de 3 ani.
În fapt, în perioada 2014 – 2015,
având ca atribuþii de serviciu încasarea sumelor de bani reprezentând
jumãtate din minimul amenzii contravenþionale aplicate pentru încãlca-rea normelor la regimul rutier, în
(continuare în pagina 3)

România, locul trei în UE la creºterea
comerþului cu amãnuntul, în ianuarie
Slovenia, Irlanda ºi România au înregistrat în ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeanã al comerþului cu amãnuntul, comparativ
cu perioada similarã din 2018, aratã datele publicate marþi de Oficiul European
de Statisticã (Eurostat). În zona euro, comerþul cu amãnuntul a crescut cu 2,2%
în ritm anual, în timp ce în Uniunea Europeanã s-a înregistrat un avans de 2,5%.
Comerþul cu amãnuntul în UE 28 a fost influenþat de faptul cã vânzãrile de
combustibili au urcat cu 4,4%, cele de alimente, bãuturi ºi þigãri s-au majorat cu
2,4%, în timp ce vânzãrile de produse non-alimentare au crescut cu 2,3%
În ianuarie, cele mai mari creºteri anuale au fost raportate în Slovenia
(11%), Irlanda (8,1%), România (6,7%), singurele scãderi fiind în Finlanda (minus
1,3%) ºi Danemarca (minus 0,3%).
Comparativ cu luna precedentã, comerþul cu amãnuntul a crescut cu 1,3%
în zona euro ºi cu 1,1% în UE 28, dupã ce în decembrie s-a înregistrat un declin
de 1,4% în zona euro ºi de 1,3% în Uniunea Europeanã. Comerþul cu amãnuntul
în UE 28 a fost influenþat de faptul cã vânzãrile de produse non-alimentare au
crescut cu 1,5%, cele de combustibili cu 1,2%, în timp ce vânzãrile de alimente,
bãuturi ºi þigãri au crescut cu 0,8%. Cele mai mari creºteri lunare au fost înregistrate
în Germania ºi Malta (ambele cu 3,3%), Estonia ºi România (ambele cu 1,9%),
scãderi fiind înregistrate în Finlanda (minus 2,1%), Slovenia (minus 1%),
Danemarca ºi Austria (ambele cu minus 0,7%) ºi Belgia (minus 0,4%).
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Uniunea Europeanã îºi înãspreºte regulile privind cele
mai persistente ºi mai poluante substanþe chimice

Consiliul confirmã acordul Preºedinþiei române la Consiliul UE cu Parlamentul European privind cei mai periculoºi poluanþi din lume, iar astfel Uniunea Europeanã îºi înãspreºte regulile
privind cele mai persistente ºi mai
poluante substanþe chimice.
“Astãzi, ambasadorii statelor
membre UE au aprobat acordul la care
s-a ajuns, la 19 februarie 2019, între reprezentanþii Preºedinþiei române a Consiliului Uniunii Europene ºi ai Parlamentului European cu privire la un nou set
de norme referitoare la actualizarea
Regulamentului privind poluanþii
organici persistenþi, lista de substanþe
periculoase convenitã la nivelul ONU”,
se aratã într-un comunicat al Ministerului Mediului.
Acest regulament va contribui la
protejarea populaþiei ºi a mediului împotriva acestor produse chimice.

Cum ºi cine se ocupã
de evaluarea dezvoltãrii psihosomatice pentru înscrierea
la clasa pregãtitoare
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“Am fãcut un pas important în protejarea sãnãtãþii umane ºi a mediului
înconjurãtor. Actualizarea normelor va
contribui la o limitare a daunelor produse de cele mai periculoase substanþe
chimice din lume. Prin eliminarea producþiei substanþelor cu risc ridicat de
poluare ºi interzicerea utilizãrii lor putem
obþine o protecþie maximã’’, a declarat
Graþiela Leocadia Gavrilescu, viceprimministru ºi ministrul român al Mediului.
Propunerea de reformare asigurã
alinierea regulamentului existent la cele
mai recente modificãri ale Convenþiei
de la Stockholm, care prevede cadrul
juridic global pentru eliminarea producerii, a utilizãrii, a importurilor ºi a exporturilor de poluanþi organici persistenþi.
Mai multe modificãri aliniazã mai îndeaproape regulamentul la legislaþia generalã a UE privind substanþele chimice.
În urma acestor modificãri, toate pãrþile

Totul despre
resursele umane
din învãþãmântul
prahovean
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implicate în punerea în aplicare a regulamentului vor beneficia de sporirea claritãþii, a transparenþei ºi a securitãþii juridice.
În cadrul noilor norme, actualul
nivel ridicat al protecþiei sãnãtãþii umane
ºi al mediului în Europa va fi menþinut,
dar unele sarcini prevãzute de regulament vor fi transferate de la Comisia
Eu-ropeanã la Agenþia Europeanã pentru
Produse Chimice (ECHA) de la Helsinki,
estimându-se cã acest lucru va reduce
costurile generale ºi va îmbogãþi
cunoºtinþele ºtiinþifice disponibile pentru
punerea în aplicare.
“În temeiul acordului agreat, agentul de ignifugare decaBDE este adãugat
pe lista de substanþe ºi valoarea urmei
neintenþionate de contaminant este
fixatã la 10 mg/kg pentru cazurile în
care decaBDE este prezent în substanþe.
(continuare în pagina 4)
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Muniþie din Al Doilea Rãzboi
Mondial, gãsitã la Ghergiþa ºi
Valea Cãlugãreascã
În intervalul 15 - 18martie a.c.,
pompierii militari din cadrul unitãþii ºi
subunitãþilor ISU Prahova au desfãºurat 142 de misiuni, dintre care: 89
misiuni ale echipajelor SMURD pentru
acordarea primului ajutor calificat ºi
asistenþei medicale de urgenþã, 36
de incendii, 5 misiuni asigurare zonã
accidente rutiere, 2 misiuni pirotehnice ºi 14 alte situaþii de urgenþã.
Un incendiu violent a izbucnit
vineri, în jurul orei 14:57, în localitatea
Fulga, la o locuinþa particularã. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta violent la întreaga
locuinþã, pe o suprafaþã de aproximativ 140 mp. Pompierii militari au
acþionat cu douã autospeciale de lucru cu apã ºi spumã pentru lichidarea
incendiului în limitele gãsite. Incendiul
a izbucnit, cel mai probabil, din cauza
folosirii intenþionate a sursei de aprindere pentru a genera incendiul, iar
ca urmare a acestuia au ars acoperiºul locuinþei, mobilierul, electrocasnicele aferente ºi tâmplãria.
Pompierii prahoveni din cadrul
Gãrzii de intervenþie Apostolache, au
intervenit sâmbãtã, în jurul orei 22:57
pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinþã. La sosirea echipajelor
la locul evenimentului, incendiul se
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manifesta cu flacãrã deschisã în
podul locuinþei. Forþele de intervenþie
au acþionat cu trei autospeciale de
lucru cu apã ºi spumã pentru stingerea incendiului, operaþiunea de intervenþie fiind finalizatã la ora 01:05. Ca
urmare a producerii evenimentului,
din cauza din cauza unui coº de fum
deteriorat, au ars acoperiºul locuinþei
pe o suprafaþã de aproximativ 60 mp
ºi o tonã de furaje.
Sâmbãtã, 16 martie a.c., echipajul
pirotehnic al Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “ªerban Cantacuzino” a desfãºurat douã misiuni
de asanare a teritoriului de muniþia
rãmasã neexplodatã din timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Muniþiile
au constat într-o grenadã defensivã,
fiind gãsitã de un cetãþean în gospodãrie, în timp de pregãtea terenul
pentru curãþenia de primãvarã, în localitatea Gherghiþa ºi un proiectil exploziv de calibru 85 mm în localitatea
Valea Cãlugãreascã, sat Rachieri.
Specialiºtii pirotehnicieni au asanat o
suprafaþã de teren de aproximativ 150
metri pãtraþi ºi au acþionat pentru
identificarea, ridicarea, transportul ºi
depozitarea muniþiei în condiþii de siguranþã, acestea urmând a fi distruse
la o datã ulterioarã.

83 de autorizaþii de construire eliberate
în decembrie 2018, în judeþul Prahova
În luna decembrie 2018, în judeþul Prahova, sau eliberat 83 de autorizaþii de
construire pentru clãdiri rezidenþiale, în scãdere cu 33,6% faþã de decembrie 2017.
Acestea deþin o pondere de 3 % din totalul autorizaþiilor pentru clãdiri rezidenþiale
din România, ceea ce ne conferã întrun clasament naþional din totalul autorizaþiilor
pentru clãdiri rezidenþiale locul 12 dupã: Ilfov (268 autorizaþii de construire), Constanþa (186 autorizaþii de construire), Timiº (182 autorizaþii
de construire), Arad (170 autorizaþii de construire), Suceava
(159 autorizaþii de construire), Iaºi (142 autorizaþii de
construire), Cluj (113 autorizaþii de construire), Argeº (94
autorizaþii de construire),
Bacãu (90 autorizaþii de
construire), Dâmboviþa (89 autorizaþii de construire) ºi Maramureº (87 autorizaþii de
construire). În luna decembrie 2018, din totalul autorizaþiilor de construire pentru
clãdiri rezidenþiale, 24,1% au fost eliberate în mediul urban ºi 75,9% în mediul rural.
(M. M.)

Spitalul de Pediatrie din Ploieºti,
din nou în mijlocul unui scandal
O mamã acuzã cã medicii au pus un diagnostic greºit copilului ei
Alina Constantin, o tânãrã din
comuna prahoveanã Bertea, acuzã
medicii de la Spitalul de Pediatrie
Petrolul din Ploieºti cã nu i-au tratat
copilul, deºi acesta avea o fracturã la
picior. Pentru cã a stat prea mult timp
fãrã tratament corespunzãtor,
bãieþelul de trei ani riscã sã fie operat.
Mama din Prahova ºi-a spus
povestea pe pagina de Facebook.
Potrivit acesteia, bãieþelul în vârstã de
trei ani a cãzut de pe un corp de
mobilã în timp ce se juca. Pentru cã
acuza dureri la unul dintre picioare,
femeia a decis sã meargã de urgenþã
la spitalul pentru copii din Ploieºti, doar
cã aici a fost consultatã doar de
asistentele medicale care i-au prescris
antiinflamatoare în condiþiile în care
copilul suferise o fracturã.
“În data de 14 februarie, în jurul
prânzului, se întâmpla ca bãieþelul
meu sã cadã în timp ce se juca,
lovindu-se la picioruºe. Dat fiind starea
lui de plâns continuu ºi vãzând cã
nu mai poate sã meargã, decid sã
merg cu el la Spitalul de Pediatrie din
Ploieºti. Ajunºi la spital, ni se face o
foaie de interne (din care se poate
vedea clar cã nu conþine parafã medicalã, iar semnãtura este scrisã de
asistentã) ºi se efectueazã cu greu o
radiografie. Dupã efectuarea radiografiei ºi sosirea rezultatului, doamna
asistentã prezentã, nu i-am reþinut numele, o sunã pe dna Doctor Daniela
Terchilã sã-i aducã la cunoºtinþã cã
mai are 4 “bucãþi”( bucþãi de ce, de
pâine, de ce anume, se înþelege). În
tot acest timp continuã convorbirea
telefonicã dintre asistenta-doctor, din
care rezultã, din spusele asistentei
medicale, cã este doar o contuzie, cã
ea nu vede nimic grav. Menþionez
clar cã, în tot acest timp, copilul nu
este vãzut, consultat de niciun medic
de la urgenþe, nimic. Consultaþia are
loc telefonic, cu sfatul de a da nurofen ºi de e reveni luni la control (care
control, nu ºtiu). Ajunºi acasã, situaþia
devine tot mai gravã, nurofen peste
nurofen, nopþi nedormite, plânsete s.a.
Luni, 18.02.2019, revin speriatã
la spital, cu copilul în braþe plângând,
care refuza mâncarea ºi sã meargã
pe jos, cu piciorul vizibil umflat. Menþionez, din nou, cã de aceastã datã

nu am fost primitã, copilul nu a fost
consultat, medicul de gardã nu coboarã pentru o contuzie. Asistentele
pun copilul sã meargã, observã cã
are ceva la picior, dar nu nu deranjeazã medicul de gardã. Insist ca
cineva sã vadã copilul, aºtept o orã
pe hol, le rog insistent sã-mi vadã
cineva copilul, cã nu mai rezist cu el,
sã-l vadã cum plânge la mine în braþe.
Asistenta (ca m-am sãturat sã le zic
doamne), spune cã daca dna Terchilã

cã a stat prea mult cu piciorul netratat. (...)
Sã rãspundã cine este vinovat.
Nu este posibil aºa ceva. ªi ce este
mai grav, un doctor fãrã studii sau
unul cu studii de specialitate care nu
este în stare sã te trateze serios ºi te
lasã sã mori cu zile?!”, scrie femeia
pe facebook.
Aceasta a precizat cã este decisã
sã facã sesizãri la instituþiile abilitate
pentru a face verificãri la spital.

Ce spun
reprezentanþii
spitalului

nu este, nu poate sã mã vadã nimeni
ºi-mi spune cã nu mã poate ajuta, cã
nu poate deranja medicul (de gardã,
probabil).
Mã rog, efectiv, sã facã ceva copilului. Nimic. Mergeþi acasã (se poate
verifica pe camere, prezenþa în spital
ºi cât am stat). (...)
Astãzi, 20.02.2019, decid sã
merg la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde se fac mai MULTE RADIOGRAFII, COPILUL ESTE CONSULTAT
ªI TRATAT AªA CUM AR FI FOST NORMAL ªI LA SPITALUL DIN PLOIEªTI.
Medicii sunt uimiþi de faptul ca vin
din Ploieºti ºi, în acelaºi timp, de faptul
cã nimeni nu a vãzut o fracturã aºa
mare, cã pânã ºi eu care nu am studii
de specialitate pot vedea cu ochiul
liber. Da, fracturã, se pune tot picioruºul în ghips, iar dacã nu trece în 3
sãptãmâni, operaþie, datoritã faptului

Cãtãlin Viºean, directorul Spitalului de Pediatrie, spune cã va face
propria anchetã pentru
a vedea exact dacã acuzaþiile femeii sunt fondate. “Mama cu copilul
au venit pe data de 14
februaire, ora 16.00. A
fost facutã radiografie
care a fost vãzutã de
medic, dar nu s-a observant nicio fracturã. Pentru cã bãiatul acuza dureri i s-a prescris un tratament antiinflamator ºi
i-au spus mamei sã revinã la control
a doua zi, între orele 9 ºi 12. Mama a
revenit, dar seara, la ora 20.00. Asistenta spune cã a venit singurã, fãrã
copil. Medicul nu mai era în program.
I s-a spus sã revinã a doua zi, dar mama nu a mai venit. Referitor la faptul
ca nu a mai fost vãzut copilul de alt
medic, nu vreau nici sã scuz ºi nici
sã acuz pe nimeni. Îmi este greu sã
cred cã niciun alt doctor nu ar fi vrut
sã îl vadã. Radiografia a fost interpretatã de medicul de pe secþie, era
la etajul unu ºi era prins în alte manevre, iar diagnosticul a fost dat asistentei, prin telefon. Ideea a fost sã fie
scurtat timpul de rãspuns. Vom verifica sã vedem ce s-a întâmplat”, a
declarat Cãtãlin Viºean, directorul
spitalului de Pediatrie din Ploieºti.

Ce ne spune statistica
despre industria prahoveanã Elevii de la Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Ploieºti au grijã de naturã

În luna decembrie 2018, indicele producþiei industriale, faþã de
luna corespunzãtoare din anul 2017,
calculat ca serie brutã, la nivelul
judeþului Prahova a fost de 97,5%,
iar indicele valoric al cifrei de afaceri
din industrie pe total a fost de 93,4%,
ne informeazã Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova.
Aceeaºi sursã precizeazã cã
exporturile de bunuri din judeþul Prahova, în luna octombrie 2018, au însumat 221.568 mii euro. Comparativ cu
luna octombrie 2017, exporturile au
crescut cu 4,7%.
Þãrile partenere situate pe primele 6 locuri în derularea exporturilor
din luna octombrie 2018 (reprezentând 57,4% din total exporturi) au fost:
1. Italia (16,9%), 2. Germania (11,8%),
3. Egipt (9,2%), 4. Republica Moldova

(8,3%), 5. Franþa (6,2%), 6. Regatul
Unit (5%).
În luna octombrie 2018, importurile de bunuri din judeþul Prahova au
însumat 385.181 mii euro. Comparativ cu luna octombrie 2017, importurile au crescut cu 27%.
Þãrile partenere situate pe primele 6 locuri în derularea importurilor
din luna octombrie 2018 (reprezentând 70,1% din total importuri) au fost:
1. Federaþia Rusã (26,8%), 2. Germania (19,2%), 3. Italia (9,2%), 4.
Azerbaidjan (5,9%), 5. Polonia (4,8%),
6. China (4,2%).
Deficitul comercial din luna octombrie 2018 a fost de 163.613 mii
euro, mai mare cu 71.909 mii euro
(+78,4%) decât în luna octombrie
2017.
Mihail Marinescu

(D.F.)

Ei au plantat puieþi de stejar pe o suprafaþã
de aproximativ 500 m2 din Gherghiþa
Elevii clasei a X-a S7 ºi ambasadorii juniori ai Colegiului
Economic ,,Virgil Madgearu” din Ploieºti au participat,
sãptãmâna trecutã, la o acþiune de împãdurire a unei suprafeþe
neregenerate din cadrul Ocolului Silvic Ploieºti ºi au vizitat
Fazaneria Gherghiþa, ambele fiind subunitãþi ale Direcþiei Silvice
Prahova. Organizatorii acþiunii au fost reprezentaþi prin prof. dr.
Camelia Stoica – din partea Colegiului Economic ,,Virgil
Madgearu”, dr. ing. Viorel Mihãlcioiu – inspector ºef al Gãrzii
Forestiere Ploieºti ºi ing. George Vasile, ºeful Ocolului Silvic
Ploieºti. Acþiunea de împãdurire a avut loc în Unitatea de
producþie II Gherghiþa ºi a constat în împãduriri sub masiv cu
puieþi de stejar pedunculat (completarea regenerãrilor naturale). De asemenea, elevilor li s-au prezentat modalitãþile de
regenerare a pãdurilor ºi lucrãrile silvotehnice care se executã
pentru fiecare stadiu de dezvoltare al arboretelor.
În prezenþa personalului de teren, cei 31 de elevi ai Colegiului
Economic ,,Virgil Madgearu” Ploieºti au împãdurit o suprafaþã
de aproximativ 500 m2, executând toatã gama de lucrãri

specifice lucrãrilor de împãduriri. La fazanerie, elevilor li s-a
fãcut o scurtã prezentare a unitãþii ºi a scopului acesteia: de
a produce fazani de calitate pentru popularea fondurilor
cinegetice. S-au prezentat subspeciile de fazani existente în
fazanerie, ciclul de producþie specific fazaneriilor, fazele de
dezvoltare ale exemplarelor, modul de hrãnire, tratamentele
sanitare aplicate ºi alte modalitãþi de valorificare actuale ºi
de perspectivã ale fazanilor produºi.
Mihail Marinescu
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42.889 de turiºti în luna decembrie, în Prahova
Structurile de primire turisticã
deschise în judeþul Prahova, în luna
decembrie 2018, au pus la dispoziþia
turiºtilor o capacitate de cazare de
12.190 locuripat, precizeazã Direcþia
Judeþeanã de Statisticã Prahova.
În numãrul total de structuri de
primire turisticã deschise în luna decembrie 2018 (311 unitãþi), pensiunile turistice urbane au deþinut cea
mai mare pondere, respectiv 37,3%,
urmate de hoteluri (26%), vile turistice
(13,5%), pensiuni agroturistice
(11,9%) etc.
Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire turisticã, în luna decembrie 2018, a fost de 42.889 persoane, din care 39.739 turiºti români
(92,7%) ºi 3.150 turiºti strãini (7,3%).
Numãrul înnoptãrilor în structurile de primire turisticã a fost de
97.682 în luna decembrie 2018, în
scãdere cu 2,9% faþã de aceeaºi lunã
a anului 2017. Înnoptãrile turiºtilor români în structurile de primire turisticã
cu funcþiuni de cazare din judeþul
Prahova în luna decembrie 2018,
comparativ cu luna corespunzãtoare

a anului precedent, au înregistrat o
creºtere cu 2,7%, iar ale turiºtilor
strãini o scãdere cu 41,5%.
Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune,
în luna decembrie 2018 a fost de
25,9%, mai mic cu 0,8 puncte procentuale faþã de cel înregistrat în ace-

Anchetã penalã
la CSM Ploieºti
Sunt vizate actele de studii ale ºefilor

Poliþia Prahova, sub coordonarea
unui procuror din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Ploieºti, face
verificãri care vizeazã ºefii Clubului
Sportiv Municipal Ploieºti (CSM). Anchetatorii verificã documentele de
studii în baza cãrora s-au fãcut angajãrile personalului din conducerea
Clubului. CSM se aflã în subordinea
Consiliului Local Ploieºti. Conform informaþiilor oficiale ale Biroului de Presã
al Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Prahova, ”în cauzã a fost întocmit un
dosar penal în cauzã”.
Adrian Dobre, primarul municipiului Ploieºti, a confirmat cã este la
curent cu verificãrile care se fac la
Clubul Sportiv Municipal. “ªtiu cã sunt
niºte verificãri efectuate la Clubul
Sportiv Municipal Ploieºti. Din câte am
înþeles se pune problema studiilor sau
îndeplinirii criteriilor cu privire la
studiile efectuate de cei care sunt
angajaþi acolo raportat la obligaþiile
legale când se face o angajare pe o
funcþie de conducere sau alte funcþii
din cadrul instituþiei respective. Înþeleg
cã aici sunt probleme. Eu înþelesesem cã este vorba despre directorul
adjunct, nu ºtiu sã vã spun exact”, a
declarat Adrian Dobre, primarul municipiului Ploieºti.
Acesta a precizat cã CSM Ploieºti
se aflã în subordinea Consiliului Local Ploieºti, iar angajãrile la club sunt
decise de un comitet de coordonare.
“Majoritatea PSD – ALDE, pe tot
ce înseamnã angajãri în cadrul acestui Club Municipal, ºi-a desemnat un
comitet de coordonare care gestioneazã inclusiv angajãrile în cadrul
CSM. Nu mi-au dat voie, deºi este în
atribuþiile mele, conform legii sã
constitui eu comisia sau comisiile de
concurs”, a precizat Adrian Dobre.
Surse apropiate de anchetã au
precizat cã poliþia s-a deplasat la sediul

CSM Ploieºti unde au verificat documentele existente la dosarul de angajare al mai multor angajaþi ai clubului.
Vizate au fost persoanele care ocupã
funcþii de conducere. Informaþia a
fost confirmatã de Lucian Rãdulescu,
directorul adjunct al CSM, dar acesta
a precizat cã nu existã un dosar penal, ci se fac doar niºte verificãri. “Nu
este un dosar penal, se fac niºte
verificãri, asta este altã treabã”, a
declarat Lucian Rãdulescu.
Întrebat care este scopul acestor
verificãri, Rãdulescu a precizat: ”Este
o nebunie ce se întâmplã în þarã în
ziua de astãzi. Nimeni nu a fost audiat. Se verificã cum s-au susþinut examenele. N-a chemat pe nimeni la
Poliþie, nicãieri. A venit ºi s-a uitat în
documentele de la mai mul-te persoane ºi atât, la toatã lumea care are
funcþie de conducere. Am întrebat ºi
eu de ce. Existã o reclamaþie a unuia,
nu vreau sã dezvolt subiectul. Eu
eram consiler al CSM, adicã mai mare
decât directorul. Credeþi cã mã interesa sã fac vreo tâmpenie vreodatã?”, a declarat Lucian Rãdulescu.
Rãdulescu a precizat cã s-a angajat
pe postul de director adjunct al CSM
Ploieºti, în vara anu-lui trecut, dupã
ce a susþinut un examen la care a
luat media peste 8. Acesta a adãugat
cã la concurs s-a mai înscris un
candidat, dar nu s-a mai prezentat la
examen.
Întrebat dacã are studii superioare care sã-i permitã sã ocupe o funcþie
de conducere, Luciar Rãdulescu a
precizat cã a absolvit o facultatea de
sport din Braºov, dar a refuzat sã
spunã care anume este unitatea de
învãþãmânt superior care a emis diploma de studii. ”Îmi rezerv dreptul
de a nu spune”, a concluzionat directorul adjunct al CSM Ploieºti.
(D.F.)

eaºi lunã a anului 2017.
Durata medie a ºederii turiºtilor
în luna decembrie 2018, la nivelul
judeþului Prahova, a fost de 2,3 zile,
la fel ca cea înregistratã în luna decembrie 2017.
Mihail Marinescu
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Un agent de poliþie din
Prahova, condamnat definitiv
pentru înºelãciune

(urmare din pagina 1)
realizarea aceleiaºi rezoluþii infracþionale, a încasat de la 12 contravenienþi sumele de bani reprezentând
jumãtate din minimul amenzii aplicate,
în total 1.677,5 lei. Suma primitã nu
a predat-o persoanei desemnate în
acest sens din cadrul unitãþii, ci ºi-a
însuºit-o în interes personal, iar pentru
a ascunde infracþiunea de delapidare, nu a menþionat în cuprinsul a
10 procese verbale împrejurarea cã
sancþiunea aplicatã a fost executatã
prin încasarea, pe loc, a jumãtate din
minimul amenzii.
În data de 22.07.2014, pentru a
ascunde faptul cã a încasat suma de
85 lei de la o persoanã, sumã pe care
nu a predat-o, ci ºi-a însuºit-o în interes personal, Popescu Ion a contrafãcut pe verso-ul chitanþei semnãtura
agentului de poliþie desem-nat sã preia
sumele încasate. De asemenea, la
data de 06.06.2015, acesta a indus
în eroare o persoanã prin falsificarea

procesului verbal de contravenþie întocmit acesteia. Astfel, în cuprinsul
exemplarului nr. 2, care se înmâneazã contravenientului, a menþionat
un cuan-tum mai mare al amenzii,
încasând în acest sens de la contravenient, suma de 195 lei, deºi acesta
trebuia sã plãteascã doar 97,5 lei.
Diferenþa de 97,5 lei ºi-a însuºit-o
persoana condamnatã.
În cauzã, ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie Prahova au efectuat
activitãþi de urmãrire penalã.
(D.F.)

Noi proiecte europene în Prahova
Judeþul nostru este lider în Regiunea
Sud Munt
enia în accesar
ea ffondurilor
ondurilor eur
opene
Muntenia
accesarea
europene

Luni, 11 martie 2019, la sediul Consiliului Judeþean
Prahova, preºedintele Bogdan Toader ºi ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, Daniel Suciu, au
semnat ºase contracte cu finanþare europeanã. De altfel,
în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, judeþul Prahova
este fruntaº la depunerea de proiecte cu finanþare europeanã.
Proiectele semnate au abordat
domenii diferite: infrastructurã rutierã,
sãnãtate, protecþie ºi asistenþã socialã.
Astfel, în domeniul infrastructurii rutiere
a fost semnat proiectul ,,Modernizarea
ºi reabilitarea drumurilor judeþene
identificate în Prioritatea 1 a Regiunii
Sud Muntenia – traseul regional 2 –
tronsonul Prahova – DJ 720 (km
15+500 – km 30+000), cu o valoare
totalã de 66.416.852 lei (cofinanþare:
2.022.550 lei), ce are ca obiectiv principal realizarea unei infrastructuri de
transport la standarde europene, prin
creºterea capacitãþii portante ºi a vitezei
de deplasare în condiþii de siguranþã
pe DJ 720. Acest drum strãbate
localitãþile Floreºti ºi Filipeºtii de Pãdure,
fiind realizatã legãtura cu judeþul Dâmboviþa.
Al doilea proiect din domeniul rutier a fost ,,Modernizarea ºi reabilitarea drumurilor judeþene identificate
în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ 102D, DJ
100C”, cu o valoare de 153.162.417 lei (cofinanþare:
4.057.110 lei),, ce are ca obiectiv principal îmbunãtãþirea
infrastructurii de transport în zonã ºi interconectarea la
reþelele de transport judeþene, cu acces la reþeaua TEN-T
ºi la Polul de Creºtere Ploieºti. Drumurile judeþene 102 K,
DJ 102 D ºi DJ 100 C traverseazã localitãþile Urlaþi, Baba
Ana, Ceptura, Ciorani, Fântânele, Fulga, Sãlciile, Vadu Sãpat
ºi Tomºani, fiind modernizatã toatã zona de sud-est a
judeþului Prahova.
Preºedintele Bogdan Toader a menþionat cã astfel se
finalizeazã un proces început în 2014, modernizându-se
o reþea de drumuri importantã, ce asigurã legãtura cu
judeþele Dâmboviþa ºi Ialomiþa. ªi domeniul sanitar a
beneficiat de o atenþie deosebitã din partea administraþiei
judeþene, astfel încât au fost semnate proiectele ,,Extindere,
reabilitare, modernizare ºi recompartimentare Unitate de
Primiri Urgenþe a Spitalului Judeþean de Urgenþã Ploieºti”
ºi ,,Reabilitarea termicã ºi creºterea eficienþei energetice

a Spitalului de Obstetricã Ginecologie Ploieºti”. Primul proiect, cu o valoare de 18.566.621 lei (cofinanþare:
11.729.621 lei) are ca obiectiv îmbunãtãþirea calitãþii îngrijirii spitaliceºti la nivelul Unitãþii de Primiri Urgenþe din cadrul
SJU Ploieºti, prin extindere ºi modernizare. Al doilea proiect
din domeniul spitalicesc, cu o valoare de 7.035.215 lei

(cofinanþare: 140.704 lei) are ca obiectiv principal reabilitarea termicã a Maternitãþii din Ploieºti.
Ultimele douã contracte de finanþare semnate aparþin
domeniului asistenþei sociale ºi vizeazã înfiinþarea de locuinþe protejate ºi centre de zi la Cãlineºti, beneficiare
fiind persoanele intituþionalizate cu dizabilitãþi. Primul proiect respectiv ,,Înfiinþarea Complexului de Locuinþe Protejate Cãlineºti, judeþul Prahova, ansamblu de douã locuinþe
protejate + 1 centru de zi” are o valoare de 3.839.784 lei
(cofinanþare: 1.562.975 lei) iar celãlalt - ,, Înfiinþarea Complexului de Locuinþe Protejate Cãlineºti, judeþul Prahova,
ansamblu de trei locuinþe protejate + 1 centru de zi “ o
valoare de 5.179.784 lei (cofinanþare: 1.866.562 lei).
În prezent, în judeþul Prahova, sunt în diverse stadii
de implementare 109 proiecte cu finanþare europeanã,
prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, în
valoare de aproximativ 1,46 miliarde lei, care vizeazã
reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport,
creºterea eficienþei energetice, conservarea patrimoniului
istoric, extinderea ºi modernizarea unitãþilor medicale/
asigurarea accesului la servicii de sãnãtate, reabilitarea
unitãþilor de învãþãmânt, modernizarea sistemului de
iluminat public. (D.L.)

învãþãmânt
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Situaþia la învãþãturã a elevilor prahoveni
pe primul semestru al anului ºcolar 2018-2019

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova ºi-a prezentat raportul de
activitate valabil pentru prima parte a
acestui an ºcolar, cu titulatura „Starea învãþãmântului prahovean pe primul semestru al anului ºcolar 20182019”. Evenimentul a fost gãzduit de
Sala Europa a Consiliului Judeþean
Prahova.
Din bogatul material pus la dispoziþia publicului am selectat, pentru
moment, capitolul referitor la situaþia
la învãþãturã a elevilor prahoveni.
Astfel, dintre toate cele patru forme de învãþãmânt, observãm cã cel
mai mic procent de promovabilitate
s-a înregistrat la învãþãmântul profesional, doar 67.22% dintre cei care

au continuat studiile reuºind sã treacã mai departe în semestrul al doilea.
Iatã, mai exact, cum se prezintã
situaþia:
La învãþãmânt primar: 32.408
înscriºi, 32.307 rãmaºi la sfârºitul
smestrului, 30.961 promovaþi
(95.83%), 957 corigenþi, 389 cu
situaþia neîncheiatã;
La învãþãmânt gimanzial: 26.904
înscriºi, 26.807 rãmaºi la sfârºitul
smestrului, 22.963 promovaþi
(81.93%), 4.090 corigenþi, 754 cu
situaþia neîncheiatã;
La învãþãmântul liceal: 19.772
înscriºi, 19. 681 rãmaºi la sfârºitul
smestrului 19.772 promovaþi
(85.88%), 1.997 corigenþi, 961 cu

situaþia neîncheiatã;
La învãþãmântul profesional:
2.972 înscriºi, 2.932 rãmaºi la sfârºitul
smestrului, 1.971 promovaþi (67.22%),
358 corigenþi, 603 cu situaþia
neîncheiatã.
*În anul ºcolar 2018-2019, sistemul judeþean al învãþãmântului preuniversitar de stat funcþioneazã cu 212
de unitãþi cu personalitate juridicã,
din care 25 de grãdiniþe, 127 de ºcoli
gimnaziale , 45 colegii ºi licee, 6 ºcoli
speciale, 1 Palat al Copiilor ºi 4 cluburi
ale copiilor , 1 club sportiv, CJRAE,
Centrul Judeþean de Excelenþã ºi
CCD. Învãþãmântul particular cuprinde un numãr total de 25 unitãþi de
învãþãmânt.
În judeþul Prahova funcþioneazã
ºi un colegiu militar cu finanþare de
la Ministerul Administraþiei ºi Internelor, respectiv Colegiul Militar Liceal
„Dimitrie Cantemir” Breaza - nu este
inclus în Reþeaua unitãþilor de învãþãmânt prezentatã mai sus. Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Prahova – are în subordine
9 centre logopedice, grevate pe lângã
unitãþi de învãþãmânt din judeþ, iar
Centrul Judeþean de Asistenþã Psihopedagogicã Prahova - are în subordine
23 de Cabinete de asistenþã psihopedagogicã care funcþioneazã în unitãþi de învãþãmânt preºcolar, gimnazial
ºi liceal.
Mihail Marinescu
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Balerinele de la Palatul Copiilor
Ploieºti au triumfat ºi la Movmnt
International Dance din Bulgaria
Talentul ºi graþia micuþelor balerine de la Palatul
Copiilor Ploieºti, pregãtite de
prof. Alina Zahariuc, au ieºit
în evidenþã ºi la o competiþie
de specialitate denumitã
Movmnt International Dance, ce a avut loc la Ruse, în
Bulgaria, în perioada 8-10
martie a.c.
Elevele Alinei Zahariuc
au câºtigat douã premii I,
unul la secþiunea „chil-drens
production”, cu trupa
„AristoCats” ºi celãlalt la secþiunea duet balet/ pointes
juniori, graþie surorilor Miruna ºi Milena Pîntea.
Felicitari copiilor, echipei
ºi doamnei profesoare pentru profesionalismul de care dau dovadã oriunde
au ocazia sã reprezinte Palatul Copiilor, Ploieºtiul ºi România!
Mihail Marinescu

Târgul International al Firmelor de Exercitiu ºi Concursul
Romanian Business Challenge, la ediþii jubileu
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieºti organizeazã, în perioada
4-5 aprilie 2019, cea de a X-a ediþie a Târgului International al Firmelor de Exercitiu
ºi a Concursului de antreprenoriat Romanian Business Challenge, precum ºi editia
a II-a a Simpozionului international Performanþe prin parteneriate cu sprijinul Centra-lei Firmelor de Exercitiu (ROCT) din cadrul Centrului National pentru Dezvoltarea
Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic din România (CNDIPT), Consiliul Judeþean
Prahova, Inspectoratul ªcolar al Judeþului Prahova, Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieºti, Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova, Primãria Municipiului Ploieºti, asociaþii, instituþii financiare ºi agenþi economici. Evenimentele mai devreme amintite
sunt coordonate de prof. Simona Lupu – directorul Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti ºi au un impact puternic în formarea ºi perfecþionarea profesionalã
a tinerilor – elevi ºi studenþi – în dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor,
dezvoltarea creativitãþii ºi iniþiativei acestora, a capacitãþii lor de a interpreta ºi a
analiza fenomenele din domeniul economic.

Mihail Marinescu

Totul despre resursele umane din învãþãmântul prahovean
Activitatea desfãºuratã de compartimentul
resurse umane în semestrul I al anului ºcolar 20182019 a avut ca obiectiv principal încadrarea unitãþilor de învãþãmânt cu personal didactic calificat, în
condiþiile permise de metodologia în vigoare (Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar pentru anul
ºcolar 2018-2019). În anul ºcolar 2018-2019, numãrul total de posturi, pe toate formele de finanþare
este de 9.449,5 (5.903,76 în mediul urban ºi
3.545,74 în mediul rural).
Raportul existent între persoanul didactic, didactic-auxiliar ºi nedidactic este urmãtorul:
7.140,50 norme didactice: 724,75 personal didactic auxiliar = 9,85 cadre didactice la un cadru
didactic auxiliar (faþã de 7,29 cât era în anul 2017
ºi 9,95 în anul 2018); 7.140,50 norme didactice:
1.583,25 posturi nedidactice = 4.51 cadre
didactice la un post nedidactic (faþã de 5,48 cât
era în anul 2017 ºi 4,49 în anul 2018).
Chiar dacã numãrul de norme s-a diminuat cu
65, raportul cadre didactice/ elevi la gimnaziu este
nesatisfãcãtor, fiind sub 12 elevi/ cadru didactic.
Discipline cu numãr mare de norme încadrate
prin plata cu ora: fizicã, biologie, educaþie muzicalã,
instruire practicã, educaþie plasticã, chimie, discipline tehnice, limba francezã, educaþie fizicã. Pe
termen mediu, aceste discipline sunt discipline
deficitare în încadrarea cu personal didactic calificat.
Discipline cu excedent de personal calificat: limba
românã, limba englezã, istorie, geografie, culturã
civicã, învãþãmânt special.

72,77% dintre profesori
sunt titulari
Titularii din sistem reprezintã 72,77% din totalul normelor, iar pe medii de rezidenþã, dupã cum
urmeazã: mediul urban reprezintã 61,88%
(3.215,60 ), iar în mediul rural reprezintã 38,12%
(1.980,90). Se poate observa o creºtere a ponderii
de titulari în mediul urban ºi a scãzut în mediul
rural. Comparând situaþiile statistice din anul ºcolar
2018-2019 cu cele din anii precedenþi (2017-2018
ºi 2016-2017) observãm cã nu sunt schimbãri
generatoare de blocaje la nivelul unitãþilor de învã-

þãmânt, numãrul total de norme didactice ºi de
titulari menþinându-se constant în ultimii trei ani.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova a acþionat
permanent pentru ca unitãþile ºcolare sã fie încadrate cu personal didactic corespunzãtor. Repartizarea profesorilor s-a fãcut cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie ºi în condiþii de transparenþã prin utilizarea site-ului I.S.J. Prahova, a siteului www.titularizare.edu.ro ºi a ºedinþelor publice
de repartizare. Pentru ca la 1 septembrie 2018
toate formaþiunile de studiu (clase, grupe) sã aibã
profesori, au fost parcurse toate etapele de mobilitate, în acord cu Metodologia de mobilitate.

Ce spune Analiza
S.W.O.T
Puncte tari:
-Existenþa unui nucleu consistent, în creºtere,
de profesori titulari care asigurã stabilitate sistemului ºi conferã calitate actului educaþional, datoritã continuitãþii activitãþii în aceeaºi unitate;
-Existenþa, în judeþ, a unui numãr mare de
cadre didactice calificate, absolvente ale unor
instituþii de învãþãmânt superior sau postliceal, din
judeþ sau din judeþele limitrofe, din rândul cãrora
se poate face o bunã selecþie prin concursul naþional, judeþean sau la nivelul unitãþilor de învãþãmânt;
-Asigurarea tuturor unitãþilor de învãþãmânt cu
personal didactic participant la concurs sau selectat
ºi repartizat conform prevederilor Metodologiei de
mobilitate;
-Coordonarea activitãþilor specifice managementului resurselor umane prin intermediul
internetului, existând o zona specificã acestui compartiment, accesabil la adresa www.isj.ph.edu.romobilitatea personalului didactic;
-Comunicare eficientã cu directorii unitãþilor
de învãþãmânt prin utilizarea centrelor de
comunicare sau ºedinþe tematice periodice;
-Experienþa ºi profesionalismul personalului
I.S.J.Prahova care coordoneazã domeniul resurselor
umane ( inspectori ºcolari cu managementul resurselor umane, informaticieni, consilieri din alte compartimente).

Puncte slabe:
-Lipsa de experienþã a unui numãr însemnat
de directori, nou numiþi în conducere, la nivel de
unitate, a activitãþilor specifice managementului
resurselor umane;
-Disfuncþionalitãþi între compartimentul MRU
ºi unele conduceri ale unitãþilor de învãþãmânt,
care transmit cu întârziere ºi incomplet informaþii
necesare pentru încadrarea posturilor ºi catedrelor;
-Insuficientã motivare a personalului didactic
pentru a accepta posturile din zonele izolate;
Existenþa în sistem, în zone izolate, a personalului didactic de predare cu alte studii decât cele
corespunzãtoare postului;
-Activitatea formalã a comisiilor de mobilitate
din unitãþile de învãþãmânt.
Oportunitãþi:
-Asigurarea unui management transparent,
prin intermediul aplicaþiei online Titularizare
2018, (baza de date cu posturi ºi candidaþi
înscriºi pentru fiecare etapã de mobilitate),
coordonatã de Ministerul Educaþiei Naþionale;
-Dezvoltarea în timp a unor relaþii de bunã cooperare între compartimentul managementul resurselor umane ºi celelalte departamente ºi compartimente din cadrul I.S.J. Prahova, Universitatea
„Petrol-Gaze” Ploieºti, Sindicatele Judeþene reprezentative, Casa Corpului Didactic Prahova, Agenþia
Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã, Casa
Judeþenã de Pensii, Participarea unor directori, a
unor profesori, membri ai comisiilor de mobilitate,
a unor secretari la cursuri de formare, oferite de
diverºi furnizori de formare.
Ameninþãri
-Superficialitatea manifestatã de unele unitãþi
de învãþãmânt în aplicarea unor prevederi
legislative, generatã de lipsa de experienþã,
de cunoºtinþe insuficinte în domeniu, de rutinã ºi
de unele mentalitãþi;
-Mentinerea, în unele localitãþi a unei reþele
ºcolare supradimensionate în raport cu numãrul
de elevi existente ( rezistenþa la schimbare a partenerilor educaþionali- administraþie localã, pãrinþi,
etc);
-Prevederi legislative care permit o mobilitate
crescutã a personalului didactic pentru rezolvarea

unor problame sociale, sacrificându-se dreptul elevului de a avea continuitate în actul instructiv-educativ ( pretransfer, schimb de posturi, detaºãri);
-Realizarea, în unele unitãþi de învãþãmânt, a
unui act didactic de calitate redusã, generat de
existenþa învãþãmântului cu predare simultanã;
-Slaba pregãtire de specialitate ºi psihopedagogicã a unor candidaþi din seria curentã sau
seriile recente, reflectatã la unele discipline de
medii ce nu pot constitui criterii de repartizare;
- Încadrarea pe posturi s-a fãcut în aºa fel încât
sã fie respectate cerinþele stabilite
- Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic ºi de Centralizatorul privind
disciplinele de învãþãmânt, domeniile ºi specializãrile, precum ºi probele de concurs.
Pentru o abordare unitarã a problemelor legate
de managementul resurselor umane au fost
realizate întâlniri periodice cu directorii unitãþilor
de învãþãmânt pentru derularea tuturor etapelor
de mobilitate,totodatã fiind transmise în ºcoli
precizãri ºi tipizate specifice etapelor.
Intervenþii ameliorative
-Întocmirea unei baze de date cu adresele de
mail, nr. de telefon ale directorilor/ directorilor
adjuncþi pentru asigurarea unui flux comunicaþional
eficient între compartimentul managementul
resurselor umane ºi conducerea unitãþii de
învãþãmânt;
-Transmiterea cãtre unitãþile de învãþãmânt a
unor adrese/ note / precizãri referitoare la etapele
de mobilitate;
-Organizarea unor ºedinþe de instruire pe
probleme de mobilitatea personalului didactic în
semestrul I, an ºcolar 2018-2019;
-Verificarea aplicãrii în teritoriu a legislaþiei
generale ºi specifice din domeniul managementul
resurselor umane prin controale tematice/
întocmirea lucrãrilor specifice (proiect de încadrare,
tabel platã cu ora, concursuri la nivel de unitate
ºcolarã);
-Consilierea directorilor/ directorilor adjuncþi
în ceea ce priveºte Metodologia de miºcare a
personalului didactic de predare.
Mihail Marinescu
(Extras din Raportul de activitate al ISJ Prahova
pe primul semestru al anului ºcolar 2018-2019)
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Profesorii coordonatori de proiecte
educaþionale ºi-au dat întâlnire la ISJ Prahova

La sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova (ISJ) a avut loc
vineri, 22 februarie, sub coordonarea
doamnei inspector ºcolar pentru
educaþia permanentã ºi activitãþi
extraºcolare, Cristina Petre, întâlnirea
coordonatorilor de proiecte educative
desfãºurate de ºcolile prahovene.
Activitatea extraºcolarã a unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar se desfãºoarã conform reglementãrilor Anexei
2 la OMECTS nr. 3035/2012 privind
aprobarea Metodologiei – cadru de
organizare ºi desfãºurare a competiþiilor ºcolare ºi a Regulamentului de
organizare a activitãþilor cuprinse în
calendarul activitãþilor educative, ºcolare ºi extraºcolare.
Desfãºurate în afara orelor de
curs, aceste activitãþi aduc elemente
de noutate faþã de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la bazã informaþiile
acumulate ºi competenþele dezvoltate

de elevi pe parcursul anului ºcolar,
fiind complementare sau vizând aplicarea practicã a acestor informaþii ºi
competenþe. Organizarea activitãþilor

educative are la bazã dorinþa elevilor
de a se implica în proiecte extraºcolare, parteneriatul unitãþii ºcolare cu

Cum ºi cine se ocupã de evaluarea
dezvoltãrii psihosomatice pentru
înscrierea la clasa pregãtitoare!
Pãrinþii ai cãror copii împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot
sã-ºi înscrie copiii în învãþãmântul primar în clasa pregãtitoare, dacã dezvoltarea lor psihosomaticã este corespunzãtoare, se precizeazã în Metodologia de înscriere în
învãþãmântul primar. Tot în documentul respectiv (care
poate fi consultat ºi pe site-ul edu.ro, dar ºi pe isj.ph.edu.ro)
pãrinþii sunt înºtiinþaþi despre paºii pe care trebuie sã-i
urmeze cu privire la evaluarea dezvoltãrii psihosomatice
a copilului/copiilor lor.

Ce precizeazã Metodolgia
Înscrierea copiilor, menþionaþi mai devreme, în clasa
pregãtitoare se face la solicitarea scrisã a pãrinþilor/
tutorilor legal instituiþi/ împuterniciþilor legali, dacã evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a acestora, fãcutã de
specialiºti, atestã pregãtirea copiilor pentru parcurgerea
cu succes a clasei pregãtitoare.
Pãrinþii ai copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv,
care nu opteazã pentru înscrierea copiilor în clasa pregãtitoare în anul ºcolar 2019-2020, sau ai celor pentru care
evaluarea menþionatã aratã cã dezvoltarea psihosomaticã
nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare vor fi consiliaþi în vederea înscrierii copiilor la
grãdiniþã, în grupa mare.
Evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a copiilor se
efectueazã sub coordonarea Centrului judeþean de resurse
ºi asistenþã educaþionalã în perioada prevãzutã de calendarul înscrierii în clasa pregãtitoare. În evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a copiilor este implicat personalul de
specialitate al CJRAE, personal de specialitate din alte
instituþii/unitãþi, precum ºi medici ºcolari sau medici de
familie, acolo unde este necesar.
Comisia judeþeanã de înscriere a copiilor în învãþãmântul primar poate decide organizarea evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice a copiilor atât la sediul CJRAE, cât ºi în
diferite zone ale judeþului cu prioritate în grãdiniþe, pentru
a facilita accesul pãrinþilor ºi al copiilor la aceastã evaluare.
Pãrinþii/ tutorii legal instituiþi/ reprezentanþii legali ai
copiilor depun, la CJRAE, o cerere tip în care solicitã evaluarea dezvoltãrii psihosomatice a copilului. În situaþia în
care comisia judeþeanã decide organizarea evaluãrii
dezvoltãrii psihosomatice a copiilor ºi în alte zone ale
judeþului/municipiului Bucureºti, depunerea cererilor se
poate face ºi la sediul unitãþilor/instituþiilor în care se
realizeazã evaluarea.
Perioada de desfãºurare a evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice, precum ºi adresele unitãþilor/instituþiilor la care
se desfãºoarã evaluarea sunt stabilite de comisia judeþeanã ºi sunt afiºate la toate unitãþile de învãþãmânt ºi pe siteul inspectoratului ºcolar. Activitatea de evaluare a dezvoltãrii psihosomatice va fi planificatã în intervalul orar 10,0018,00, astfel încât programul de desfãºurare sã sprijine
accesul pãrinþilor/ tutorilor legal instituiþi/ reprezentanþilor
legali la serviciile de evaluare.
La încheierea evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice a
fiecãrui copil, rezultatul evaluãrii este comunicat, în scris,
pãrintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal
care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluãrii nu poate fi
contestat.
Rezultatul evaluãrilor dezvoltãrii psihosomatice a
copiilor din judeþ este înscris într-un proces-verbal, semnat
de specialiºtii care au efectuat evaluarea. CJRAE transmite
procesul-verbal comisiei judeþene/a municipiului Bucureºti, care asigurã pãstrarea sa la dosarul comisiei.

Mihail Marinescu

alte instituþii care pot furniza resurse
pentru astfel de activitãþi, dorinþa profesorilor de a realiza ºi alte activitãþi,
în afara orelor de curs, opþiunea ma-

nagerilor ºcolari pentru diversificarea
serviciilor educaþionale, în scopul
creºterii atractivitãþii ofertei unitãþii
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ºcolare, impactul pozitiv asupra comunitãþii etc. În cazul palatelor ºi a cluburilor
copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre
modalitãþile de evaluare a activitãþii de
cerc a copiilor ºi a profesorilor deopotrivã.
La apariþia formularului de
aplicaþie, în luna octombrie 2018,
toate unitãþile de învãþãmânt au fost
informate în vederea scrierii ºi depunerii proiectelor educaþionale
pentru evaluarea ºi includerea
acestora în Calendarul Activitãþilor
Educative Judeþene (C.A.E.J.), Calendarul Activitãþilor Educative
Regionale/Interjudeþene (C.A.E.R./I)
ºi Calendarul Activitãþilor Educative
Naþionale (C.A.E.N.). În luna noiembrie 2018, la sediul I.S.J. Prahova

s-au desfãºurat activitãþi de consiliere
în scrierea proiectelor, la care au
participat profesori de diferite
specialitãþi, învãþãtori ºi educatoare.
În urma evaluãrii, au fost aprobate ºi incluse în C.A.E.J. 159 de
proiecte, în C.A.E.R./I - 69 de proiecte,
iar în C.A.E.N. - 9 proiecte. Vineri, în
cadrul întâlnirii, a fost prezentatã procedura de implementare a activitãþilor
din proiecte ºi au fost repartizate
persoanele care vor monitoriza proiectele.
Mihail Marinescu

Noutãþi despre înscrierea în învãþãmântul primar

Au fost fãcute publice date referitoare la înscrirerea copiilor în învãþãmântul primar pentru anul
ºcolar 2019-2020, cuprinzând Metodologia ºi
Calendarul de înscrire, aprobate de cãte Ministerul
Educaþiei Naþionale.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani pânã
la data de 31 august 2019, inclusiv, trebuie sã fie
înscriºi în clasa pregãtitoare, în conformitate cu
prevederile Legii educaþiei naþionale nr. 1/2011.
La sediile inspectoratelor ºcolare judeþene ºi
la avizierele sau pe site-urile (dacã existã) unitãþilor
de învãþãmânt trebuie afiºate listele cu circumscripþiile ºcolare, iar pãrinþii trebuie informaþi cu privire
la conþinutul activitãþilor educaþionale care se desfãºoarã în clasa pregãtitoare, la abordarea didacticã,
la organizarea programului ºcolar etc.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi
înscriºi dacã dezvoltarea lor psihosomaticã este
corespunzãtoare.
Toate unitãþile de învãþãmânt au obligaþia de a
oferi informaþii referitoare la procedura de înscriere
a copiilor în învãþãmântul primar indiferent dacã
pãrinþii fac parte sau nu din circumscripþia respectivã.
Minsiterul Educaþiei face referiri ºi despre
posibilitatea completãrii on line a cererilor de înscrire,
precizând: „Completarea acestei cereri de înscriere
nu garanteazã înscrierea copilului dumneavoastrã
în unitatea de învãþãmânt ºi nu eliminã obligativitatea de a vã prezenta la unitatea de învãþãmânt
unde doriþi înscrierea cu dosarul complet al copilului,
în vederea validãrii acesteia. Acest formular vã
permite doar sã vã prezentaþi la secretariatul ºcolii
cu datele copilului precompletate, scurtând timpul
de aºteptare al tuturor”.

Calendarul înscrierii în
învãþãmântul primar

26 februarie – 9 martie
martie:: Organizarea, în
fiecare unitate de învãþãmânt în care se desfãºoarã
activitate specificã clasei pregãtitoare, a unei „Zile
a porþilor deschise”, zi în care pãrinþii, copiii ºi alte
persoane interesate pot vizita spaþiile dedicate
activitãþilor claselor pregãtitoare ºi pot purta discuþii
cu personalul unitãþii de învãþãmânt implicat în
aceastã activitate. Organizarea, în unitãþile de învãþãmânt preºcolar, a întâlnirilor pentru informarea ºi
consilierea pãrinþilor copiilor din grãdiniþã care vor fi
cuprinºi, în anul ºcolar 2019 – 2020, în învãþãmântul primar;
26 februarie-20 martie
martie:: Realizarea evaluãrii nivelului de dezvoltare psihosomaticã a copiilor
pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în
învãþãmântul primar pentru anul ºcolar 2019-2020,
prevãzutã în anexa nr. 2 la ordin, prevede aceastã
evaluare;
26 februarie-22 martie
martie:: Comunicarea rezultatului evaluãrii dezvoltãrii psihosomatice a copi-

lului, în scris, pãrintelui care a solicitat evaluarea;
25 februarie: Afiºarea, la sediul unitãþii de
învãþãmânt ºi al inspectoratului ºcolar ºi pe site-ul
acestora, a programului de completare a cererilor
tip de înscriere în învãþãmântul primar;
4-22 martie
martie:: Completarea de cãtre pãrinþi/
tutori legal instituiþi/ reprezentanþi legali, online sau
la unitatea de învãþãmânt la care solicitã înscrierea
copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învãþãmânt la

care solicitã înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul
orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
Depunerea ºi validarea cererilor-tip de înscriere de cãtre pãrinþii care solicitã înscrierea copiilor
la ºcoala specialã;

Prima etapã de înscriere

26-2
7 mar
tie
26-27
martie
tie:: Procesarea, la nivelul
unitãþilor de învãþãmânt, pe baza informaþiilor din
cererile-tip de înscriere ºi din documentele depuse
de pãrinþi/ tutori legal instituiþi/ reprezentanþi legali,
a cererilor prin care se solicitã înscrierea la o altã
unitate de învãþãmânt decât ºcoala de circumscripþie, pe locurile rãmase libere. Admiterea sau
respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei
de înscriere din unitãþile de învãþãmânt, prin
aplicarea criteriilor generale ºi specifice de departajare ºi validarea de cãtre consiliul de administraþie
al unitãþii de învãþãmânt a listei candidaþilor admiºi
în aceastã fazã;
28 martie: Procesarea de cãtre Comisia naþionalã a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaþiei informatice ºi repartizarea la ºcoala de
circumscripþie a copiilor ai cãror pãrinþi/ tutori legal
instituiþi/ reprezentanþi legali au solicitat înscrierea
la o altã unitate de învãþãmânt decât ºcoala de
circumscripþie, dar nu au fost admiºi din lipsã de lo-

curi ºi care au exprimat în aceastã fazã opþiunea
pentru înscrierea în ºcoala de circumscripþie;
29 martie: Afiºarea în unitãþile de învãþãmânt ºi pe site-ul inspectoratului ºcolar a candidaþilor înmatriculaþi, a numãrului de locuri rãmase libere
ºi a listei copiilor neînscriºi dupã prima etapã.

A doua etapã de înscriere

1 aprilie: Comunicarea, prin afiºare la unitãþile de învãþãmânt ºi pe
site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile
disponibile, elaboratã de
inspectoratul ºcolar. Informarea Ministerului Educaþiei Naþionale de cãtre comisia judeþeanã/a municipiului Bucureºti, cu privire
la procedura specificã de
repartizare a copiilor pe
locurile disponibile, în etapa
a doua;
2-8 aprilie: Depunerea cererii-tip de înscriere
la secretariatul unitãþii de
învãþãmânt aflate pe prima
poziþie dintre cele trei opþiuni exprimate pentru etapa a doua, de cãtre pãrinþii
copiilor care nu au fost cuprinºi în nicio unitate de
învãþãmânt în etapa anterioarã sau care nu au
participat la prima etapã.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea
de învãþãmânt aflatã pe prima poziþie în opþiunile
privind înscrierea copiilor;
8-10 aprilie
aprilie:: Procesarea, la nivelul unitãþilor
de învãþãmânt, a cererilor-tip de înscriere depuse
de pãrinþi/ tutori legal instituiþi/ reprezentanþi legali,
aplicând procedura specificã elaboratã de
inspectoratul ºcolar, pe baza criteriilor generale ºi
a celor specifice de departajare, în limita locurilor
disponibile. Completarea, în aplicaþia informaticã,
a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidaþii admiºi în aceastã etapã;
11 aprilie
aprilie:: Afiºarea la fiecare unitate de
învãþãmânt a listelor finale ale copiilor înscriºi în
clasa pregãtitoare;
12-19 aprilie
aprilie:: Centralizarea ºi soluþionarea
de cãtre inspectoratul ºcolar a cererilor pãrinþilor/
tutorilor legal instituiþi/ reprezentanþilor legali ai
copiilor care nu au fost încã înscriºi la vreo unitate
de învãþãmânt;
Soluþionarea de cãtre inspectoratul ºcolar a
oricãrei alte situaþii referitoare la înscrierea în învãþãmântul primar, având în vedere, cu prioritate,
interesul educaþional al copilului.
Mihail Marinescu

culturã
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Vii în amintire, soþii scriitori

DUMITRESCU – STEROM
La mormântul soþilor Victor Sterom - ªtefania
Dumitrescu, lecturã din poezia defunctului: Ion Vintilã
Fintiº, Nicolae Dr
agu, Maria Spir
ea ªi Emanoil TToma
oma
Dragu,
Spirea

În 14 februarie 2019, scriitorul
Victor Sterom - pseudonimul lui Ion
Vergu Dumitrescu, ar fi împlinit 82
de ani. Câþiva confraþi i-au avocat
personalitatea, la faþa locului, adicã
în cimitirul ploieºtean Mihai Bravu.

Palmares
din mers
Timpul n-a mai avut rãbdare ºi,
în graba lui mereu la pândã, „l-a
mutat” peste apa Styxului, hãrãzindui un mormânt în capãtul de nord-est
al cimitirului Mihai Bravu, foarte
aproape de rafinãria Teleajen. Pe Victor „l-a luat” în ziua de 10 august
2014, iar pe soþia lui, ªtefania, pe 26
februarie 2015. Însemnãtatea rezidã,
pentru Victor Sterom, în scrierea ºi
publicarea a 38 de cãrþi de poezie, în
publicarea a peste 1500 de cronici
literare ºi presa de specialitate, în
fondarea ºi conducerea a trei cenacluri literare de anvergurã istoricã
pentru epoca 1965 – 1989, cel mai
de seamã, „Ion Luca Caragiale” ºi,
dupã 1991, vreme de 15 ani, la cârma „Grupului de la Ploieºti”. A întemeiat ºi condus revistele SINTEZE,
apoi SINTEZE LITERARE ºi a editat 5
Antologii ale scriitorilor din Grupul de
la Ploieºti. ªtefania Dumitrescu a
corectat 345 de cãrþi de versuri ºi
ediþiile revistelor amintite.
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În timpul ceremoniei, glasul realmente preoþesc al lui Emanoil Toma
a fost auzit de o distinsã doamnã care,
peste vreo câteva morminte mai
încolo, venitã la locul unde odihneºte
soþul dânsei, s-a apropiat de al nefericiþilor Victor ºi ªtefania, surprinsã
cã, deºi auzise vocea potrivitã momentului, nu vedea pe… prea-cucernicul
pãrinte! Comuniunea s-a petrecut
imediat, spontan ºi naturalã ºi, prin
urmare, doamna Maria Spirea primea
a doua zi, de la Emanoil Toma, cãrþile
celor patru sosiþi la mormântul Dumitreºtilor, în semn de preþuire.

In memoriam
Oricare dintre componenþii
Grupului ploieºtean pãstreazã ºi azi o
preþuire aparte pentru Victor Sterom.
Printre aceºtia a rãmas fidel memoriei
sale Emanoil Toma, profesor de limba
românã, publicist ºi scriitor, membru
al Uniunii de breaslã din România.
Inventiv ºi metaforic, Emanoil Toma a
iniþiat comemorarea poetului ºi a
mentorului de cenacluri ºi revsite,
chiar la mormântul acestuia, într-o
manierã simplã, cuvenitã umbrei
Dumitreºtilor. Astfel, în ziua de 14
Fãurar, au aºezat flori - garoafe – ºi
lumânãri – aprinse – la cãpãtâiul lor,
Ioan Vintilã Fintiº, Nicolae Dragu,
Emanoil Toma ºi subsemnatul. Actor
deplin, bun cunoscãtor al Bibliei, el
însuºi înzestrat cu darul cântãrii
bisericeºti, Emanoil Toma a suplinit un
preot cu har, dând evenimentului forþa
spiritualã ce a culminat cu „Veºnica
lui pomenire”, în jurul colivei special
preparate, dupã care s-a presãrat din
miezul ei, peste modestul mormânt.
Apoi, fiecare a citit din placheta cu
care în 1974 Ioan Vergu Dumitrescu
a debutat la editura Cartea
Româneascã, pe exemplarul pãstrat
cu grijã ºi emoþie, de poetul Ioan Vintilã
Fintiº, volum intitulat ÎN IARNÃ CU
FLUTURI ALBAªTRII.

Cartea
debutul
poetului
Ion Vergu
Dumitrescu, alias Victor Sterom

Un apel
Starea jalnicã a mormântului
soþilor scriitori Ion Vergu Dumitrescu,
alias Victor Sterom ºi ªtefania Dumitrescu va duce curând la dispariþia
crucilor – din lemn, legate una peste
alta cu sârmã – astfel cã, în curând,
pierderea singurelor repere de identificare a locului de veci al acestor soþi
Dumitrescu, Victor ºi ªtefania, devotaþi
literaturii, va ºterge din geografia cimitirului Mihai Bravu un reper inestimabil pentru poezia, proza ºi eseistica
româneascã! Cine se încumetã sã
susþinã financiar rezistenþa la degradare a acestui mormânt unic?!?
Serghie Bucur
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SECÞIA DRAMÃ
Luni, 25 Martie, ora 18:00 - sala Teatrului Toma Caragiu
– „Cuscrii din Tirana”
Tirana”, de Michalis Reppas ºi Thanasis
Papathanasiou. Regia: Dragoº Câmpan. Asistent scenografie:
Mãdãlina Sandu. În distribuþie: Cristina Moldoveanu (Peni),
Ilie Gâlea (Lykourgos), Theodora Sandu (Liza), Otilia Pãtraºcu
/ Daniela Moldovan (Polina), Adrian Ancuþa (Vasilis), Iuliu
Galea (Alfred), Dragoº Câmpan (Pantelis), Karl Baker
(Boukouran), Ioana Farcaº (Klampeta).

SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
Vineri, 22 Martie, ora 18:30;
Sâmbãtã, 23 Martie, ora 18:30; Duminicã, 24 Martie, ora 18:30 - sala
Teatrului Toma Caragiu – „Crimã la
Howard Johnson”, de Ron Clark ºi Sam Bobrick. Regia: Radu
Gabriel. Cu: Manuela Alionte Frâncu, George Liviu Frâncu,
Robert Oprea.
PÃPUªI
Duminicã, 24 Martie, ora 10:30; ora 12:00 - sala
ul”
Teatrului de Animaþie – „Sinbad Marinar
Marinarul”
ul”, de Cristian
Pepino. Regia: Cristian Pepino. În distribuþie: Ioana Roºu
(Prinþesa Iasmina), Nelu Neagoe (Sinbad), Lucian Orbean
(Cerºetorul, Covorul fermecat, Regele, Uriaºul), Carmen
Bogdan (Mahaburu), Lizica Sterea (Zulina), Paul Niculae
(Vrãjitoarea Hecatona, Strãjerii prinþesei ºi ai regelui), Cãtãlin
Rãdulescu (Marinarul Basmut).
Marþi, 26 Martie, ora 11:00; Miercuri, 27 Martie, ora
10:30; Joi, 28 Martie, ora 10:30 - sala Teatrului de Animaþie
– „Prostia omeneascã”
omeneascã”, adaptare de Sabina Vlaiculescu
Arsenie, dupã Ion Creangã. Regia: Sabina Vlaiculescu Arsenie.
Cu: Paul Niculae (Bãrbatul), Ioana Roºu (Pisica), Lãcrãmioara
Bradoschi (Soacra, Omul cu furca, Leneºul), Diana Uþã
(Nevasta, Vaca, Cucoana), Cãtãlin Rãdulescu (Omul cu
oborocul, Omul cu vaca).
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În biroul oval al Casei Albe, moartea
preºedintelui Delano Roosevelt e tulburatã doar de telefoanele pe care nimeni
nu le ridicã spre a vorbi, nu pentru cã nu
le aude, ci doar cã se cuvine pãstra-rea –
într-o durere imposibil de exprimat – a
memoriei omului care a adus America în
conºtiinþa lumii istovite de rãzboi ºi
urmãrile lui catastrofale. În biroul cu
scaunul tocit de ºezutul amplu al primului ministru Winston Churchill, prãfuit de scrumul trabucului abia strâns
de o mânã grijulie, perna a deprins luciul
cenuºiu, mototolit; locatarul trage apa
dincolo, în separeul din Downing Street
10. La depãrtare de clãdirea cu o simplã
uºã de acces, pãzitã de doi poliþiºti cu
cãºtile cu barete sub fãlci, în noruleþii de
tutun înecãcios, singur cu el, Stalin
pãºeºte între masa cu bordul tocit ºi
fereastra prin care priveºte steaua rubinie din vârful turnului Spaaski, cu braþul
stâng tot mai beteag, în buzunarul
vestonului. Rare ºi speriate de atâta
liniºte, pãsãrile zburãtoare planeazã peste
zidurile de cetate ºi de închisoare ale
Kremlinului. Washingtonul, Londra ºi
Moscova sunt punctele cardinale ale
planetei. Rãsãritul ºi Apusul se întretaie
odatã deasupra Hiroºimei ºi din nou
deasupra Berlinului, distanþã pe care Ion
Filipescu ºi-o echivaleazã cu anii de viaþã
trãiþi aici, în stepa kalmucã, în lagãr, de
alþi patru ani adãugându-se acelora
petrecuþi în rãzboi. Simte cum lumea
rãsuflã, încã înfricoºatã, între cerul ºi
pãmântul de o vreme – cine garanteazã
pânã când? – fãrã avioane ºi bombe,
fãrã tancuri ºi mine, fãrã soldaþi ºi tunuri,
fãrã nave în flãcãri, fãrã oameni ºi copii
arºi de vii, fãrã clãdiri fumegând, fãrã case,
biserici, moschei, sinagogi prefãcute în
ruine…
Poreclit „Dartagnian” – pentru a-ºi
aminti faimoasa aventurã a celor „Trei
muschetari”, zeloasa lui lecturã în orele
când chiulea de la ºcoalã, dar ºi pentru
a-ºi bate joc de ciolovecii care „se
îngrijeau” de vieþile miilor de militari
încercuiþi cu sârmã ghimpatã, înghesuiþi
în barãci de lemn cu podelele roase de
ºobolani, sergent-majorul Filipescu
lustruieºte bocancii liutenantului
Soloviov, comandantul barãcii a 4-a, cu
geamurile spre nord, cãruia îi este frizer
ºi ordonanþã. Om cu ceva suflet ºi prea
mult caracter pentru traiul constrângãtor
de aici, „Viov” îndurã adesea mizeriile
superiorilor, iar de când s-a înþeles cu
cine aduce poºta, el însuºi triazã plicurile
adresate românului. Vremea s-a înãsprit,
dar lasã, la voia soarelui, „mila” izvorâtoare
de cãldura peste zi. Lustrul e scos mai
bine la vedere, de cârpa smulsã din
salteaua plinã cu paie, de lângã a lui Viov.
Amândoi sunt „în vederile” maiorului
Gradevian – un azer cu veleitãþi muzicale,
„pasionat” de votcã ºi de kazaciok. Din
aceeaºi gubernie cu Soloviov, în juneþea
lor acestuia i-a plãcut de Maºa – o cadrã
de femeie, cãtre care însã bãutura i-a
surpat drumul ce ducea la inima ei.
Largheþea survenitã dupã semnarea
pãcii, deschisese nu numai porþile din
sârmã ghimpatã, ci fãcuse breºe ºi în
rigoarea adesea durã a santinelelor, astfel
cã Maºa, venind cu haine ºi hranã la
fratele ei, juna – o viforniþã blondã în ochii
cu albastru ceresc – se amorezã, în tainã,
de Filip. Era lãsat sã tundã pe oricare,
pentru þigãri ºi „hleba” – pâinea ataºatã
gamelei cu aceeaºi „ciorbã” mereu. O
cuprinse hazul pe Maºa, când aflã cã i
se spune Dartagnian, dar ºi-l reþinu –
ºedeau amândoi de o parte ºi de alta a
mesei dintr-o casã de nobili adusã aici
(cineva rostise un nume cunoscut lui
Filip, din cãrþile citite pentru liceu, i se
pare cã Turgheniev) –; în clipa urmãtoare,
norocul cãzu între ei exploziv.
-ªtii sã ºi coafezi, Filip?, jubilase
Maºa, entuziasmatã. – Aratã-mi cum am
sã mã prezint la aniversarea unei colege
a mea, sâmbãta viitoare…!
Pieptãnãtura fu dovada cã
„Frizerescu” se pricepe, într-adevãr, ceea
ce înmuie inimile fetei ºi a fratelui ei, deatunci vorbindu-ºi direct ºi limpede întro moldoveneascã lesne desluºitã; de frica

armatei române, familia tinerei fugise în
nemãrginirea stepei, în iurtele colhozului
„Pobeda” . Ion trãia sufleteºte lângã Maºa,
învãþând-o coafura, spre bucuria
nebuneascã a hazaicelor ce lucrau peacolo.… Soloviov citea zilnic Pravda.
Gazeta vine aici zilnic, nu încãpea
absenþa! Pro-Stalin, Viov era în stare sã
scoatã pistolul, pentru a-ºi apãra o
convingere care, intratã în miezul oricãrei
discuþii, îi strecura o urã greu ascunsã în
suflet.. „O sã vã coste scump trecerea
Prutului, Filipove! Altminteri, nu ne-am fi
întâlnit niciodatã, dacã Antonescu al
vostru n-ar fi fãcut „frãþia” militarã cu
Hitler! Pãcat mare, de þara voastrã!... Uite
cã te-a prins soarta singur în þarã strãinã,
cumnate…” Apelativul îl surprinse.
Îngrijorarea dubla frica scurgîndu-se prin
tãlpi, în pãmânt, aidoma curentului electric scãpat de sub control. Dimineaþa,
ameþit de votcã, Viov ar fi gãsit cu orice
preþ „motivul” care îl scutea în faþa maimarilor lagãrului, dupã ce descãrca
pistolul în vreun nenorocit din iadul
kalmuc, dar de Filipescu îi era milã ºi
teamã; devotamentul românului, cultura
lui i-l fãcea parcã atât de simpatic, pentru
ca, altfel, sã fie nevoit a nu-i „rãmâne
dator”! Mirarea apãrutã pe chipul rusului
o datora ordonanþei sale, atunci când
acesta trase din buzunarul vestonului
un carneþel din care cãzu o iconiþã – a
Maicii Domnului cu Iisus în braþe – pe
spatele cãreia se imprimaserã cuvintele
„Icoanã la sfinþirea palatului Micul Trianon
de la Floreºti, ridicat pentru soþia mea,
Ecaterina, 1911, de mine – Gheorghe
Grigore Cantacuzino”. Uimit, fãrã glas,
Filipescu-Filipov asistã la spectacolul de
rarã ocazie jucat de stãpânul lui, fire de
om credincios, care, într-o clipã de vizibilã
slãbiciune, îi ceru iconiþa pentru… Maºa!
Nehotãrât, posesorul tãcu ºi se uitã lung
dincolo de gardul cu þepii din fier, cãutând
sã rãspundã cât mai credibil.
-Viov daragoi, ea – arãtã el icoana m-a însoþit pânã la Stalingrad! Dumnezeu
m-a ocrotit prin puterea chipurilor de pe
ea…!
Noaptea veni mohorâtã, cu cerul
îngroºat ºi întunecat de nori, aproape de
acoperiºurile barãcilor ca niºte ºure,
lungindu-se pânã în apa care curgea
umflatã de ploile departe de aici cãzute.
Frizerul gândi tulburat la posibila
convieþuire lui cu Maºa, multã vreme, ºi
cãutã o cale de atâþia ani visatã: eliberarea
din fundul acesta de lume, ca dintr-o
prãpastie! Ziarele anunþaserã de mult
încheierea pãcii, prin urmare, atunci –
într-o zi, care din cele ºapte ale sãptãmânii,
va fii lãsat sã plece spre România, iar
cãtre toamnã, Maºa sã îl urmeze în „þara
de adopþie?”… La despãrþire, sã punã
iconiþa în palma ei rezematã pe palma
lui, ºi, îndoindu-se de mijloc, sã atingã
rozul cald al mâinii ºi chipului Maicii
Domnului cu un sãrut prelung, apãsat,
apoi sã îi închidã degetele – albe ºi moi,
ca o ramurã de cireº înfloritã ºi sã o
aducã la pieptul lui, cotropit de pocnetele
inimii… Bezna prefãcuse imensul „hangar” în tãrâmul nimicniciei, cerul ca
smoala zãcea strãpuns de fulgere
prãvãlindu-se în hãuri. Puþinele ceasuri
de somn vuiau, din nou, sub avalanºa
respiraþiilor sforãite ºi a þipetelor izbucnind
în frânturi de strigãte ºi de spaime,
înãbuºind mormântul acesta fãrã
margini…
Petrecerea colegei sale fu un
succes pentru Maºa. Pãrea cã invitaþii
comit gesturi ºi spun vorbe de admiraþie,
dar starea generalã era stânjenitoare.
Katia – singura fiicã a familiei Koropkov
– avu totuºi tãria sã îl ducã, abþiguit serios,
în camera lui ºi þinu un discurs cam frivol.
Evocând cei 18 ani împliniþi, îl prezentã
invitaþilor pe logodnicul ei: -Dacã îmi este
scris cã mã va lua de soþie sergent Filip,
ºi în þara lui am sã devin profesoarã de
istorie, am sã scriu o carte despre
ºarmantul general Cantacuzino care,
însoþind o nobilã doamnã din protipendada
bucureºteanã, s-a refugiat în Rusia!, ridicã
Maºa paharul…

Serghie Bucur
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Staþiunile balneo
UE modernizeazã drepturile consumatorilor Trif:
vor primi, pentru
de dezvoltare
ºi îmbunãtãþeºte aplicarea acestora proiectele
a infrastructurii, aceeaºi

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii
Europene, reuniþi în cadrul Comitetului Reprezentanþilor Permanenþi al Consiliului, au convenit vineri asupra poziþiei Consiliului cu privire
la un proiect de directivã de modificare a patru
directive în vigoare ale UE care protejeazã
interesele consumatorilor, informeazã Ministerul
Economiei (ME).
“Proiectul de directivã acoperã o gamã largã
de subiecte. Acesta modificã Directiva 2005/
29/ CE privind practicile comerciale neloiale,
Directiva 2011/ 83/ UE privind drepturile consumatorilor, Directiva 93/ 13/ CEE privind clauzele contractuale abuzive ºi Directiva 98/ 6/
CE privind indicarea preþurilor. Proiectul a fost
prezentat împreunã cu o propunere privind acþiunile de reprezentare pentru protecþia intereselor colective ale consumatorilor în cadrul pachetului ‘Noile avantaje pentru consumatori’,
lansat de Comisie în 2017", se precizeazã întrun comunicat al ME.
Potrivit sursei citate, noua directivã prevede
o mai mare armonizare a normelor privind sancþiunile prevãzute în directivele existente, cu condiþia ca criteriile care urmeazã sã fie luate în
considerare pentru impunerea unor astfel de
sancþiuni sã fie orientative ºi neexhaustive, iar
unele restricþii ºi opþiuni sã se aplice unora dintre
aceste texte ºi fãrã a aduce atingere Regulamentului 2017/ 2394 privind protecþia consumatorilor ºi cooperarea. În temeiul directivei,
atunci când asigurã aplicarea directivei privind
practicile comerciale neloiale, a directivei privind
drepturile consumatorilor ºi a directivei privind
clauzele contractuale abuzive, autoritãþile naþionale vor avea, în special, competenþa de a
impune o amendã de pânã la 4 % din cifra de
afaceri a unui comerciant în cazul unor încãlcãri
transfrontaliere generalizate.

De asemenea, documentul prevede dreptul
la mãsuri reparatorii individuale pentru consumatori atunci când aceºtia sunt afectaþi de practicile comerciale neloiale, cum ar fi marketingul
agresiv, cu condiþia ca aceste mãsuri sã fie proporþionale, eficace ºi sã nu afecteze aplicarea
altor mãsuri reparatorii de care pot beneficia
consumatorii în temeiul dreptului naþional sau

al UE ºi o mai mare transparenþã pentru consumatori pe pieþele online.
“Directiva prevede ca pieþele online sã informeze în mod clar consumatorii cu privire la:
(a) parametrii principali care determinã clasificarea ofertelor; (b) dacã contractul este încheiat
cu un comerciant sau cu o persoanã fizicã; (c)
dacã se aplicã legislaþia privind protecþia consumatorilor ºi (d) cine este comerciantul (furnizorul terþ sau piaþa online) responsabil pentru
asigurarea respectãrii drepturilor consumatorilor
legate de contract (cum ar fi dreptul de retragere
sau garanþia juridicã). În plus, directiva obligã
aplicaþiile digitale, cum ar fi pieþele online, ins-

trumentele de comparare, magazinele de aplicaþii ºi motoarele de cãutare, sã indice utilizatorilor care rezultate de cãutare conþin ‘plasãri
plãtite de produse’, în cazul cãrora terþii plãtesc
pentru o clasificare mai bunã, sau ‘includere
plãtitã’, în cazul cãrora terþii plãtesc pentru a fi
incluºi în lista rezultatelor cãutãrii”, se mai spune
în comunicat.
Alte prevederi ale noii
directive vizeazã: protecþia
consumatorilor în ceea
ce priveºte serviciile digitale “gratuite”, ºi anume
serviciile digitale pentru
care consumatorii nu plãtesc, dar furnizeazã date
cu caracter personal,
cum ar fi: stocarea în
cloud, conturile de pe
platformele de comunicare socialã ºi cele de poºtã
electronicã; eliminarea
sarcinilor disproporþionate impuse întreprinderilor de legislaþia în vigoare, cum ar fi mijloacele de comunicare învechite;
clarificãri privind libertatea statelor membre de
a adopta norme de protecþie a intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce priveºte unele
practici de marketing sau de vânzare deosebit
de agresive sau înºelãtoare în contextul vânzãrilor în afara spaþiilor comerciale; clarificãri cu
privire la modul în care statele membre ar trebui
sã abordeze practicile de marketing înºelãtoare
privind produsele “cu dublu standard de
calitate”. Preºedinþia românã a Consiliului va
examina împreunã cu Parlamentul European
posibilitatea de a conveni asupra adoptãrii
directivei în primã lecturã.

INS: Deficit de 461 milioane
euro în comerþul internaþional
cu carne ºi preparate din
carne, dupã 11 luni din 2018

România a importat carne ºi preparate din carne în valoare de 848,6
milioane euro în primele 11 luni din 2018, în timp ce valoarea exporturilor
a fost de 387,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul
Naþional de Statisticã. Valoarea exporturilor a crescut în perioada menþionatã
cu 1,7%, în timp ce, în cazul importurilor, s-a înregistrat o creºtere ce 7,1%,
comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2017.
În aceste condiþii, deficitul României în comerþul internaþional cu carne
ºi preparate din carne se ridicã la 461,4 milioane euro.

În primele 11 luni din 2018, exporturile FOB au totalizat 63,128
miliarde euro, în creºtere cu 8,6% comparativ cu perioada similarã a
anului trecut, iar importurile CIF au însumat 76,545 miliarde euro
(plus 10,1%).

Standard and Poor’s a confirmat ratingul României la “BBB minus/A-3”
Perspectiva va fi anunþatã
în douã sãptãmâni

Standard & Poor’s (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile
pe termen lung ºi scurt în valutã ºi monedã localã ale României la
“BBB minus/A-3”, perspectiva asociatã urmând sã fie anunþatã în
douã sãptãmâni, se aratã într-un comunicat al agenþiei de evaluare
financiarã. România a solicitat apel la decizia S&P privind perspectiva
ratingului, iar agenþia a acceptat aceastã solicitare. S&P a stabilit cã
au fost îndeplinite condiþiile pentru un astfel de apel, în concordanþã
cu politicile ºi procedurile agenþiei. În consecinþã, S&P se va abate de
la datele de publicare a ratingurilor din calendarul pe 2019 pentru a
rezolva acest apel. S&P intenþioneazã sã rezolve aceastã problemã
în termen de douã sãptãmâni. Ratingurile României continuã sã fie
sprijinite de nivelul moderat al datoriei sale private externe ºi publice
ºi perspectivele de creºtere încã solide. În opinia S&P, eficacitatea
instituþionalã a României rãmâne slabã, totuºi, ceea ce constrânge
ratingurile. Deºi România continuã sã beneficieze de pe urma
poziþiilor solide fiscale ºi ale rezervei externe, agenþia crede cã
adâncirea semnificativã a deficitelor fiscale ºi externe ar putea în
timp afecta aceste buffere (rezerva financiarã), iar economia
României ar deveni mai vulnerabilã la încetinirea creºterii.

finanþare ca staþiunile
de interes naþional

Turismul balneo este o prioritate ºi, de aceea, staþiunile balneo vor primi finanþare pentru
proiectele privind dezvoltarea infrastructurii turistice în cuantum egal cu cea acordatã celor
de interes naþional, potrivit ministrului Turismului, Bogdan Trif. Conform unui comunicat remis
AGERPRES, Ministrul Turismului ºi preºedintele
Comisiei Naþionale de Strategie ºi Prognozã, Ion
Ghizdeanu, s-au întâlnit la sediul ministerului
de resort cu cei 34 de primari ai staþiunilor balneare din România.
“Pentru Guvernul României turismul balneo este o prioritate, de aceea este foarte important sã vã comunic mãsurile ce vin în sprijinul
autoritãþilor locale pentru dezvoltarea staþiunilor.
Este foarte important sã menþionez cã staþiunile
balneo vor primi finanþare pentru proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în cuantum egal cu cea acordatã staþiunilor de interes
naþional.Totodatã vã rog sã înaintaþi cât mai
multe proiecte care ar putea sã primeascã finanþare din partea Ministerului Turismului. Venim
în întâmpinarea dumneavoastrã cu o modificare foarte importantã care sã vã ajute sã obþineþi
mult mai uºor bani de la Ministerul Turismului
ºi anume prezentarea documentaþiei doar la
nivel de studiu de fezabilitate, fãrã a mai fi nevoie
de proiectul tehnic la depunerea documentelor
pentru finanþare. În plus, Guvernul României a
aprobat programul de finanþare a investiþiilor
pentru modernizarea ºi dezvoltarea staþiunilor
balneare, unde procentul de finanþare este de
100%. Acest program este un sprijin financiar
important pentru autoritãþile publice locale care
vor sã investeascã în infrastructura turisticã
balnearã”, a declarat Bogdan Trif.
Atât modificãrile aduse de Ministerul Turismului legislaþiei privind finanþarea proiectelor
turistice, respectiv masterplanului de investiþii
în turism, cât ºi înfiinþarea programului de finanþare pentru staþiunile balneare sunt esenþiale
pentru dezvoltarea turismului de sãnãtate din
România, având în vedere cã în þara noastrã se
regãseºte o treime din izvoarele naturale minerale din Europa, se menþioneazã în comunicat.

Uniunea Europeanã îºi înãspreºte
regulile privind cele mai persistente ºi
mai poluante substanþe chimice
(urmare din pagina 1)
În plus, valoarea urmei neintenþionate de contaminant este fixatã la 500
mg/kg pentru suma tuturor substanþelor
BDE, inclusiv decaBDE, pentru cazurile
în care acestea sunt prezente în
amestecuri ºi articole. A fost introdusã o
clauzã de revizuire pentru a evalua toate
impacturile asupra sãnãtãþii ºi asupra
mediului, ale valorii-limitã de 500 mg/
kg pentru suma tuturor substanþelor
BDE. În plus, derogãri specifice referitoare la utilizarea decaBDE sunt introduse pentru aeronave, autovehicule
ºi echipamente electronice, inclusiv în
cazul importurilor”, se spune în comu-

nicat.
La 22 martie 2018, Comisia Europeanã a adoptat o propunere de reformare a Regulamentului privind poluanþii
organici persistenþi. La 28 noiembrie,
Consiliul ºi-a adoptat poziþia cu privire
la regulament. Negocierile cu Parlamentul European au început la 4 decembrie ºi s-au încheiat prin acordul de
vineri, 1 martie.
“În continuare, textul va face obiectul verificãrii de cãtre experþii juriºtilingviºti, iar Parlamentul ºi Consiliul vor
fi invitate apoi sã adopte în primã lecturã
regulamentul propus”, se precizeazã în
documentul citat.
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Programe TV 22 - 26 martie 2019

Vineri, 22 martie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
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 „Evita” (f);
23:10 Recurs la moralã;
00:00 Telejurnal;
00:35 Istorii ascunse;
01:00 „Piraþii Kaiserului” (r);
02:00 Cooltura (r);
02:30 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
03:20 Adevãruri despre trecut (r);
04:35 Pulsul zilei (r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Documentar 360 de grade (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 Plimbaþi ºi mâncaþi;
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Primãvara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „În cãutarea adevãrului” (f);
22:50 Poate nu ºtiai;
23:10 „Drumul cãtre crimã” (f);
02:15 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 „În cãutarea adevãrului” (r);
04:20 „Drumul cãtre crimã” (r);
06:00 Cap Compas(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 Românii au talent;
23:30 „Vlad” (r);
01:30 „Las fierbinþi” (r);
02:15 La Mãruþã (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
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 Aici eu sunt vedeta!;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Lunetistul” (f);
22:30 Ultimul trib: Madagascar;
01:00 „Batman Forever” (r);
03:00 Observator (r);
04:00 Marele Zid (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:00 „Doamna judecãtor” (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Domnul ºi doamna Stewart”
(r);
14:00 “Doamna din Shanghai” (r);
16:00
“Dragoste
în
stil
shakespearian” (r);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Echipa de fotbal” (f);
22:15 „Sf. Vincent” (f);
00:30 „Echipa de fotbal” (r);
02:15 „Sf. Vincent” (r);
04:00 „La bloc” (r);
15:45 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:30 CulTour (r);
09:00 Teleshopping;
09:15 „Cennet” (f);
11:30 „Rãdãcinile dragostei” (r);
13:30 “Elif” (r)
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 „CulTour;
18:00 „Cennet” (s);
20:00 „Casa amintirilor” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Cennet” (r);
01:30 „Pompierii din Chicago” (r);
02:15 „Triumful dragostei” (r);
03:45 CulTour (r);
04:15 „Elif” (r);
06:00 „Dragoste eternã” (f).
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Sâmbãtã, 23 martie

TVR 1

TVR1

07:30 Istorii ascunse;
08:00 Primii paºi;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Levinþa prezintã;
11:30 Constructori de visuri;
12:00 Exclusiv în România (r);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Izolaþi în România (r);
16:50 Banatul montan;
17:10 Festivalul NVÂRTITA DORULUI de la
Vaideeni;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 „Apocalipsa: Primul Rãzboi Mondial”
(f);
22:00 „Managerul nopþii” (f);
23:50 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:50 „Alegerea – o iluzie?” (f);
01:50 Prietenii incredibile (r);;
02:40 Istoria cu Virgil;
02:50 „Managerul nopþii” (r);
03:35 „Managerul nopþii” (r);
04:20 Discover România;
04:30 „Apocalipsa: Primul Rãzboi Mondial”.

TVR 2

07:00 Chef de vedete (r);
09:00 „Armãsarl sãlbatic” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
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;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Cãlugãr antiglonþ” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
00:10 Zile cu stil (r);
00:35 MotolVlog(r);
01:10 „Cãlugãr antiglonþ” (r);
02:50 „Onoare ºi respect” (r);
04:35 „Armãsarul sãlbatic”(r);
05:10 Telejurnal TVR2 (r);
06:00 Motor Vlog (r).

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;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Toate-s vechi ºi 9 toate (r);
17:10 Agenda Eurovision 2019;
17:20 „Milionar... la minut” (f);
19:00 Dosar România (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Spectacol folclor;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Reply;
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 Chef de vedete;
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal masculin: CS Dinamo
Bucureºti – CSM Focºani 2007 (r);
12:30 Sãnãtate cu de toate(r);
13:10 „Vânãtoarea de vulpi” (f);
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:45 E vremea ta;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Senatorul melcilor”;
21:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
22:10 „Regina Margot” (f);
00:10 Drag de România mea (r);
02:50 „Regina Margot” (r);
05:30 Pescar hoinar (r);
06:00 Poate nu ºtiai.

PRO TV

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 Ce spun românii?;
13:00 Cântã acum cu mine (r);
15:45 Românii au talent (r);
18:00 ªtirile ProTv;
19:00 Fotbal Preliminariile Campionatului
European 2020: Suedia - România;
21:30 „Echipa de ºoc” (f);
23:45 „Destinaþie finalã 5" (r);
01:30 „Jaf contra cronometru” (r);
03:15 „Las fierbinþi” (r);
04:00 I like IT (r);
04:30 Superspeed la ProTv (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:15 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
23:00 „Un pic însãrcinatã” (f);
01:30 „Lunetistul” (r);
03:15 Observator (r);
04:00 Ultimul trib: Madagascar (r);
06:00 Observator (r).
PRO Cinema
07:00 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00
„Dragoste
în
Shakespearian” (r);
14:15 „Doamna judecãtor” (r);
16:15 „Crãciunul împreunã” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Am spus destul” (f);
22:30 „Strãinul” (r);
00:30 „Am spus destul” (r);
02:30 „Strãinul” (r);.

Luni, 25 martie

Duminicã, 24 martie

stil

Happy Channel HD
08:45 Teleshopping;
09:15 „Drum cu obstacole”
(r);
11:15 Teleshopping;
11:30 „Pãstreazã speranþa” (f);
13:30 CulTour (r);
14:00 „Kadetul Kelly” (f);
16:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (s);
20:00 „Cu degetu’n gurã” (f);
22:30 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Casa amintirilor” (r);
01:30 „Pompierii din Chicago” (r);
02:15 „Pãstreazã speranþa” (r);
04:15 „Dragoste eternã” (r).

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 Ce spun românii? (r);
12:00 Ferma (r) – Un nou început;
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Cod roºu la Londra;
22:00 „Cei 4 fantastici: Ascensiunea lui Silver
Surfer” (f);
23:45 „Echipa de ºoc” (r);
02:00 „cei patru fantastici: Ascensiunea lui
Silver Surfer” (r);
03:30 România, te iubesc! (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:40 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshopping;
12:30
Tribuna
partidelor
parlamentare;
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;
17:30 Handbal ZOOM;
18:00 Telejurnal;
19:00 Fotbal U21: România - Danemarca;
21:00 România 9;
22:00 Dosar România;
23:10 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:35 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:30 Vizitã de lucru (r);
02:00 Dosar România (r);
02:50 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
03:40 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 „Cele ºase surori” (s);
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Gala umorului;
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 „Anatomia lui Gray” (s);
23:10 „Bibliotecarii” (f);
23:55 Câºtigã România!
00:50 „Vânãtoarea de vulpi” (r);
04:20 Telejurnal (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 „Vlad” (f);
22:30 „O luptã personalã 3: Frontul de acasã”
(f);
23:30 ªtirile ProTv;
01:00 „Destinaþie finalã” (r);
02:30 Arena bucãtarilor;
03:00 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator (live);
10:00 Scena misterelor (r);
13:00 Observator;
13:15 „Refugiu pentru viaþã” (r);
15:45 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 Asia Express;
23:00 iUmor (r);
02:00 „Refugiu pentru viaþã” (r);
04:00 „Batman Forever” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
08:15 ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Modelul” (r);
14:45 „Crãciunul împreunã” (r);
16:45 „Olimpiada de acasã” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ucigaºul de pe Craigslist” (f);
22:30 „Joc diabolic” (f);
00:15 „Ucigaºul de pe Craigslist” (f);
02:15 „Joc diabolic” (r);
03:45 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour;
08:30 Teleshopping;
09:15 „Cadetul Kelly “ (r);
11:15 Teleshopping;
11:30 „Pãstreazã speranþa” (r);
13:30 CulTour (r);
14:00 „Când iubirea nu e de ajuns” (f);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „Rolul vieþii” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Rolul vieþii” (r);
01:30 „Pompierii din Chicago” (r);
02:15 „Pãstreazã speranþa” (r);
03:45 CulTour (r);
04:15 „Dragoste eternã” (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 Ghiceºte vârsta;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Obsercator (r);
04:00 Marele Zid (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
08:00 „Modelul” (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Crãciunul împreunã” (r);
14:45 „Olimpiada de acasã” (r);
16:15 „Regina din Sud” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Inferno” (f);
22:30 „Camille” (f);
00:30 „Garda de corp” (r);
02:30 „Camille” (r);
04:00 „La Bloc” (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
09:15 „Cennet” (f);
11:30 „Legea familiei” (r);
13:30 “Elif” (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Cennet” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Cennet” (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
02:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 „ColTour (r);
04:15 „Elif” (r).

Marþi, 26 martie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
10:00 Perfect Imperfect;
12:00 Aici, acum;
13:00 Teleshopping;
13:30 Tribuna partidelor
parlamentare;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
17:05 Întrebãri ºi rãspunderi;
18:00 Scufundarea pachebotului Lusitania;
18:30 „Marele rãzboi subteran” (f. doc)
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Rãtãcitoarea” (f);
00:15 Telejurnal;
00:45 „Marele rãzboi subteran” (f. doc);
01:40 #Creativ (r);
02:05 „Rãtãcitoarea” (r);
04:10 Adevãruri despre trecut.

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 Zile cu stil;
11:00 Destine ca-n filme;
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 „Dincolo de îndoialã” (f);;
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Anatomia lui Grey” (f);
22:55 „Misterele Orientului” (f);
00:00 Documentar 360 de grade;
01:10 „Dincolo de îndoialã” (r);
02:40 „Misterele Orientului” (r);
03:35 Cap compas (r);
04:00 Telejurnal (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 „Las fierbinþi” (s);
21:45 Fotbal Preliminariile Campionatului
European 2020 România - Feroe;
00:45 ªtirile ProTv;
01:15 „O luptã personalã 3: Frontul de
acasã” (r);
02:45 Vorbeºte lumea (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 Ghiceºte vârsta!;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Observator;
03:30 Acces direct (r);
05:00 Marele zid (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 Concert Andra „Trdiþional”;
11:00 „La Bloc” (s);
13:15 „Regina din Sud” (r);
16:45 „Doamna din viaþa mea” (f);
1 8 : 1 5 „La Bloc” (s);
20:30 „Povestea lui Tiffany Rubin” (f);
22:30 „Cavalerul de oþel” (f);
01:00 „Joc doabolic” (r);
02:30 „Cavalerul de oþel” (r);
04:30 „La Bloc” (r);
05:30 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:00 CulTour (r);
08:30 Teleshopping;
09:15 „Cennet” (f);
11:15 Teleshopping;
11:30 „Femeie în înfruntarea destinului”
(r);
13:30 “Elif” (r);
14:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Cennet” (s);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului”
(f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Cennet” (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
02:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 CulTour (r);
04:15 „Elif” (r);
06:00 „Triumful dragostei” (r).
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HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Începutul lunii Martie te va duce cu gândul spre
zãri îndepãrtate, astfel cã este favorabil sã
creionezi planuri de cãlãtorii, de studii de anvergurã ºi reconfigurãri socio-profesionale. Sclipirile
geniale pe care le dovede ºti în aceastã sãptãmânã îþi vor remodela filozofia de viaþã, dar vor
fi utile ºi altora.

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

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

¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, visa-vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732183586.
¡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
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

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

Vânzãri diverse

Nume / Prenume
B.I.

30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, 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
3300 mp în comuna Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

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

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

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

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

mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
studente.
Preþ:
100
Euro/ lunã, negociabil. Tel: 0732429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.

Prestãri servicii
¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã
ºi cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Relaþiile cu ceilalþi ºi colaborãrile în care e ºti
implicat îþi deschid sãptãmâna. Luna Martie debuteazã cu aspecte financiare, de genul achitarea datoriilor, dialoguri cu partenerul de viaþã,
rudele, colaboratorii vizavi de bani ºi bunuri
comune, relaþii cu instituþii financiare.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Datoritã forfotei de la locul de muncã, sãnãtatea
devine vulnerabilã. Dozarea eforturilor, odihna
ºi o dietã potrivitã þi-ar fi de mare folos. Luna
Martie debuteazã cu discuþii parteneriale
zgomotoase. Fii prudent, pentru cã este posibil
sã te desprinzi din toate relaþiile parteneriale.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Relaþiile sentimentale ºi cele amoroase îþi
deschid sãptãmâna. Discuþii, activitãþi comune,
planuri de viitor, dar ºi iluzii, dezamãgiri, minciuni. Fii prudent ºi nu lua de bun chiar tot ce se
petrece pe acest segment, pentru cã aparenþele
sunt în ºelãtoare. Primele zile ale lunii Martie te
predispun la multã muncã, atât acasã în plan
familial, cât ºi în plan profesional la serviciu.
Leu (23 iulie - 22 august)
Sunt favorizate activitãþile domestice ºi relaþiile
cu membrii familiei. Poþi desfã ºura mai u ºor
curãþenii, reparaþii de anvergurã sau reamenajãri ale spaþiului de locuit. Se recomandã prudenþã la sursele de apã din spaþiul locativ, pentru
cã se pot avaria. Este nevoie sã þii cont de relaþiile
cu persoana iubitã ºi de relaþiile cu copiii.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Persoanele din anturajul apropiat îþi vor fi în
preajmã, te vor solicita pentru diverse scopuri
mai mult sau mai puþin comune, astfel cã tot
acest iure º te va obosi. Selecteazã totul ºi
planificã-þi treburile a ºa cum ai tu nevoie ºi nu
cum vor alþii sã-þi impunã. Membrii familiei îþi
sunt alãturi, însã ºi tu la rândul tãu este bine sãi sprijini atât cât poþi.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna îþi aduce noutãþi financiare dinspre
locul de muncã. Este vorba de primirea salariului, a unei prime sau a unui favor nea ºteptat,
dar util. Pe de altã parte vor apãrea ºi informaþii
noi privitoare la schimbarea condiþiilor de muncã sau a diversificãrii activitãþii profesionale.
Prudenþã la cheltuieli, pentru cã veniturile sunt
oscilante ºi sub a ºteptãri.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Ai mult elan la începutul sãptãmânii, astfel cã
poþi rezolva diverse treburi restante. Hãrnicia
de care dai dovadã îi poate deranja pe unii,
pentru cã fãrã sã-þi dai seama vei fi tentat sã te
implici ºi în treburile lor. Selecteazã cu grijã
ceea ce ai de fãcut ºi rezumã-te numai la treburile
tale personale sau profesionale.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sãptãmâna debuteazã cu stãri de spirit
contradictorii, de aceea fii prudent ºi ocupã-te
numai de activitãþi u ºoare. Sãnãtatea este
vulnerabilã ºi ar fi bine sã te îngrije ºti corespunzãtor. Miercuri ºi Joi te vei simþi mai bine, dar nu
forþa nota. Exuberanþa manifestatã haotic îþi poate
crea neplãceri pe termen lung.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Ar fi bine sã asculþi sfaturile prietenilor ºi cele
ale persoanelor din segmentul profesional care
îþi susþin proiectele socio-profesionale ºi-þi apreciazã eforturile. E ºti bine vãzut în mediul în care
lucrezi, iar mulþi vor sã profite de poziþia ta
socialã, dar ºi de cuno ºtinþele dobândite pânã
acum.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
E ºti solicitat în plan profesional, mai ales de
cãtre ºefi sau autoritãþi ale diverselor instituþii
oficiale. Se întezãresc activitãþi deosebite, iar în
aceastã sãptãmânã se pun bazele viitoarelor
colaborãri. Este posibil sã-þi displacã propunerile
colegilor vizavi de implicarea ta, însã ai încredere
cã totul se desfã ºoarã spre binele tãu suprem
ºi al celor din jur.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Este o sãptãmânã în care vei avea multe ºi
mãrunte de fãcut în plan profesional. Indiferent
de situaþia în care te afli, spre finele acestei
perioade vei constata cã þi-ai schimbat ceva din
filozofia de viaþã ºi probabil ºi din stilul de viaþã.
Sunt posibile dialoguri cu persoane erudite,
deosebite, dar ºi cu persoane strãine alãturi de
care vei dezvolta, undeva, cândva relaþii de bunã
calitate.
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18.974 de persoane angajate
în prima lunã din an
În luna ianuarie 2019, urmare a
serviciilor ºi mãsurilor de stimulare a
ocupãrii forþei de muncã oferite de
ANOFM, 18.974 persoane s-au încadrat în muncã.
Din totalul persoanelor ocupate
pânã la data de 31 ianuarie 2019,
7.540 au peste 45 de ani, 4.571 au
vârsta cuprinsã între 35 ºi 45 de ani,
3.834 au între 25 ºi 35 de ani, iar
3.029 sunt tineri sub 25 de ani
(dintre care 1.881 tineri NEET).
Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (10.427), numãrul femeilor fiind de 8.547.
În funcþie de rezidenþã, 10.421
persoane angajate în perioada de referinþã provin din mediul urban, iar
8.553 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 ºi postliceale (6.765),
profesionale (4.351), gimnaziale

(4.231), 1.978 persoane fiind cu studii
universitare.
Din numãrul total de persoane
încadrate prin intermediul ANOFM în
luna ianuarie 2019, 11.451 (60,35%)
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
(1.753), urmat de Timiº (1.647), Suceava (1.257), Neamþ (885) ºi Buzãu
(781).
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 asigu-rãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocu-pãrii
forþei de muncã, modificatã ºi completatã.
În prima lunã din 2019, 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 52.500
persoane.

La cursurile de
formare au participat
792 de persoane
În luna ianuarie 2019, Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesionalã organizate prin intermediul centrelor regio-

nale de formare profesionalã a adulþilor ºi centrelor proprii din cadrul agenþiilor teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã, 792 persoane.
Dintre acestea, 582 erau ºomeri,
120 persoane beneficiare de formare
la locul de muncã prin programe de
ucenicie, iar restul de 90 persoane
participante la cursuri de formare profesionalã au fãcut parte din categoria
celor care nu beneficiazã de gratuitate. Au fost organizate 32 de programe de formare profesionalã gratuite
dintre care 28 programe de calificare/
recalificare ºi 4 programe de iniþiere,
perfecþionare sau specializare.
În ceea ce priveºte participarea
ºomerilor la cursurile de formare pro-

fesionalã, cel mai ridicat interes pentru
astfel de programe s-a înregistrat în
rândul persoanelor cu vârsta peste
45 de ani (46,22%), urmaþi de cei
din grupa de vârstã 35–45 de ani
(26,64%), de tinerii cu vârsta cuprinsã
între 25 ºi 35 de ani (20,27%) la polul
opus fiind cei cu vârsta sub 25 de
ani (6,87 %), În funcþie de nivelul de
studii al ºomerilor participanþi la
cursurile de formare profesionalã, cei
mai mulþi cursanþi, 338 persoane
(58,08%) au studii profesionale, liceale
sau postliceale, urmaþi de cei cu studii
gimnaziale – 197 persoane (33,85%)
ºi cei cu studii superioare - 47 persoane (8,07%).
Sursa: anofm.ro

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.
Meseria
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

locuri

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

PLOIEªTI
Acoperitor-invelitor tigla, tabla
Agent de securitate
Agent interventie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent transporturi
Agent vanzari auto
Alpinist utilitar
Ambalator manual
Ambalator manual
Asisten medical fizioterapie
Asisten medical generalist
Asistent cercetare stiintifica
Asistent medical generalist
Barman
Brutar
Calcatoreasa
Casier
Confectioner articole din textile
Confectioner r structuri metalice
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Contabil
Contabil sef
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate - receptie
Croitor
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher si tamplar
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician montator aparataj joasa tensiune
Femeie de serviciu
Fierar - betonist
Fizioterapeut
Fizioterapeut
Fochist
Frezor
Frezor/ strungar pe carusel/operator CNC
Gestionar -vanzator
Inginer autovehicule rutiere
Inginer dezvoltare
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer productie
Inginer sisteme de securitate
Inginer sudor
Instalator
Kinetoterapeut
Laborant determinari fizico - mecanice
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic

3
10
6
20
6
4
1
2
2
1
5
1
1
4
1
5
2
20
3
8
1
5
8
1
8
1
20
1
1
1
3
1
1
5
2
4
1
2
1
1
1
2
4
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
7
2

8 cls
8 clase
8 clase
medii
8 cls
superioare
superioare
10 cls
8 cls
medii
liceu
superioare
superioare
medii
medii
8 cls
8 cls
10 cls
8 cls
10 cls
scoala generala
medii
medii
8 clase
8 cls
superioare
superioare
experienta
medii
liceu
liceu
medii
scoala profesionala
sc prof
medii
scoala profesionala
10 cls
medii profil electric
8 clase
sc prof
superioare
liceal
medii
scoala profesionala
experienta
medii
superioare
superioare tehnice
sup - ing mec
superioare
superioare
superioare
sup electric
superioare
superioare
scoala profesionala
calificare
calificare
sc prof
profesionala

1 an
1 an
1 an
2 ani
2 ani
1-3 ani
1-3 ani
2 ani
1 an
1 an
3 ani
1 an
1 an
10 ani
3 ani
3 ani
1-3 ani
5 ani
1 an
0-3 ani
3 ani
3 ani
1-3 ani
3 ani
3 ani
-

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det, 18 luni
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det/ned
per ned
per ned
per ned

Nr.
crt.
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
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Meseria
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus montator
Lacatus montator
Lansator produse
Maistru lacatus constructii metalice
Manipulant
Manipulant
Manipulant marfa
Manipulant marfuri
Manipulant marfuri
Maseur
Maseur
Masinist la masini pentru terasamente
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic intretinere si reparatii masini de cusut
Mecanic utilaj
Montator sisteme tamplarie
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - tamplarie
Muncitor necalificat asamblare montare piese
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Operator masini unelte CNC
Operator taietor textile
Ospatar
Ospatar
Otelar
Receptioner marfa
Sablator
Schelar
Sofer livrator
Sofer troleibuz
Specialist imbunatatire procese
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor cu arc electric
Supraveghetor jocuri
Tamplar
Tehnician mentenanta
Tinichigiu carosier
Turnator formator
Vanzator
Vatman
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zugrav

Nr.
locuri
5
1
2
3
8
5
4
1
1
5
3
1
2
1
1
3
1
2
2
1
1
5
5
1
8
5
1
2
1
2
1
8
5
7
20
1
8
6
4
5
2
2
1
3
2
1
3
1
7
6
6
1
3
2
4
5
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2

Studii
medii
medii
scoala profesionala
medii
medii
medii
scoala de maistri
10 cls
medii
10 cls
medii
10 cls
liceu
liceal
sc prof
medii
medii
10 cls
10 cls
medii
sc prof
profesionala
8 clase
medii
medii
scoala profesionala
medii
liceu
8 cls
scoala generala
medii
8 cls
medii
8 cls
scoala profesionala
10 cls
medii
medii
scoala profesionala
10 cls
10 cls
10cls
10 cls
medii
superioare tehnice
scoala profesionala
calificare
sc prof
profesionala
scoala profesionala
medii
profesionala
medii
medii
medii
scoala profesionala
10 cls
medii
experienta
10 cls
scoala profesionala
scoala profesionala

Vechime

Tip contract

3 ani
20
3 ani
1 an
1-3 ani
2 ani
5 ani
8 ani
1 an
1 an
3 ani
3 luni
1 an
1 an
1 an
20
1 an
1 an
8 ani
8 ani

per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det, 18 luni
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det - 1 an
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned/ per det
per det
per det
per det/ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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Postul Paºtelui a început pe 11 martie
ºi se terminã pe 27 aprilie

ANECDOTE:
- Azi ce ai de gând sã faci ?
- Nimic.
- Dar tot nimic ai fãcut ºi ieri.
- Da, dar nu am terminat...
- De-ai ºti, muiere, ce basma am vrut sã-þi aduc...
- ªi de ce n-ai adus-o ?
- N-am putut, tot timpul s-a uitat vânzãtoarea la mine.
- M-am hotãrât: divorþez !
- De ce ?
- Ieri am ajuns târziu acasã ºi a aruncat cu farfurii dupã

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Interogativ
Cutat

mine. De zece ani face asta ºi m-am sãturat!
- ªi de ce te-ai hotãrât abia acum ?
- Pentru cã asearã m-a nimerit...
La ºcoalã învãþãtoarea întreabã:
- Ce ne dã o gãinã?
- Ouã, rãspund copiii.
- Dar porcul?
- Cârnaþi, slãninã...
- Dar vaca?
- Teme pentru acasã.
Trei tipe intrã foarte fericite într-un bar. Comandã
de bãut ºi barmanul le întreabã ce sãrbãtoresc:
- Tocmai am terminat un puzzle în numai 3 luni.
- ... !?
- Pe cutie scria “de la 2 la 4 ani”.

Sumare
Tuns scurt
Care treapãdã (pop.)
Paletã de culori

DICÞIONAR:
TOGÃ

Însãmânþãri
Mantie la români

A se mãri
A se lãrgi

Uºoarã tremurãturã (muz.)
Rãspândit

Degajat
Partea circularã a
unei roþi de lemn

Pãstratã în
bibliotecã

REÞETA sãptãmânii

Oamenii mai numesc acest post ºi Postul Mare, care
dureazã 40 de zile, la care se adauga sãptãmâna Patimilor.
Motivul principal al postirii în Postul Paºtelui era
pregãtirea catehumenilor care urmau sã fie botezaþi de Paºti
ºi sã intre în bisericã. Totuºi, Postul Paºtelui a devenit absolut
firesc o perioadã de pregãtire spiritualã pentru toþi creºtinii
sã sãrbãtoreascã Învierea Domnului nostru Iisus Hristos.
Þinând seamãnã ca Postul Mare aduce aminte de postul
celor 40 de zile þinute de Mântuitor înainte de începerea
activitãþii Sale mesianice (Luca IV, 1-2) a fost numit ºi
Pãresimi. În primele secole se obiºnuia sã se posteascã doar
în Vinerea Patimilor, sau doar douã zile înainte de Paºti sau
o sãptãmânã.
La sfârºitul celui de-al treilea secol, Postul Mare a fost
împãrþit în douã: Postul prepascal, cunoscut sub numele de
Postul Pãresimilor care þinea pana în Duminica Floriilor ºi
Postul Paºtilor (Postul pascal) care þinea o sãptãmânã,
începând cu Duminica Floriilor ºi încheindu-se cu Duminica
Învierii Domnului.
În urma Sinodului I ecumenic de la Niceea din anul
325, Biserica de Rãsãrit a stabilit ca durata postului sã fie
de ºapte sãptãmâni, durata care a rãmas valabilã pânã în
zilele noastre.
Ce nu ai voie sã faci în Postul Mare
În Postul Mare creºtinii trebuie sã dea dovadã de o grijã
spiritualã sporitã, prin renunþarea la alimentele de

provenienþa animalice. Mai mult, aceºtia trebuie sã se
înalþe sufleteºte prin rugãciune alãturi de fapte bune. În
calendarul bizantin Postul Mare începe în lunea de dupã
Duminica izgonirii lui Adam din rai, iar cel latin cu
Miercurea Cenuºii. Aºa cum bine se ºtie, postul reprezintã
reþinerea totalã de la anumite alimente ºi bãuturi în scop
religios ºi moral. Mai mult, creºtinii trebuie sã se reþinã
de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte
rele. Acest lucru înseamnã cã postul trupesc trebuie
însoþit de postul sufletesc.
Pos
turi ºi zile de pos
19
osturi
postt în 20
201
Miercurile ºi vinerile de peste an, afarã de cele
cu dezlegare, însemnate cu hãrþi
Postul Sfintelor Paºti (11 martie - 27 aprilie)
Postul Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel
(24 iunie - 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 14 august)
Postul Naºterii Domnului
(14 noiembrie - 24 decembrie)
Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul
(29 august)
Înãlþarea Sfintei Cruci (14 septembrie )
Postul Paºtelui 2019.
Zile în car
e nu se ffac
ac nunþi în 20
19
care
201
În toate zilele de post de peste an.
În zilele Praznicelor împãrãteºti ºi în ajunul acestora
În sãptãmâna lãsatului sec de carne
(03 martie - 09 martie)
În Postul Sfintelor Paºti (10 martie - 28 aprilie)
În Sãptãmâna Luminatã (29 aprilie - 05 mai)
În Postul Sfin ilor Apostoli Petru ºi Pavel
(24 iunie - 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 15 august)
În postul Naºterii Domnului
(14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crãciun pânã la Boboteazã
(25 decembrie - 6 ianuarie)
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O specie de peºte din Antarctica
are „antigel” în vene!

V-aþi întrebat vreodatã cum reuºesc
peºtii sã reziste temperaturilor sub limita
îngheþului din apele Antarcticii? Acum,
prin intermediul unei analize a geno-

mului, specialiºtii au obþinut un rãspuns
la aceastã întrebare. În cadrul studiului,
cercetãtorii au analizat peºtele din specia Chaenocephalus aceratus. Creatura
regãsitã în apele Antarcticii nu deþine
globule roºii funcþionale, ce sunt în mod
normal responsabile pentru transportarea oxigenului în corp. Specia este
singura cunoscutã ce deþine aceastã trãsãturã. Pentru a comspensa acest lucru,
specia deþine o inimã uriaºã, un sistem
vascular îmbunãtãþit ºi produce glicoproteine ce reduc temperatura internã

Soldaþi de la Vatican vor avea
coifuri printate 3D!

Timp de sute de ani, gãrzile elveþiene de la Vatican au purtat, cu mici schimbãri,
aceleaºi uniforme. 2019 este un an al schimbãrii pentru aceºtia: coiful, numit
morion, va fi înlocuit cu unul printat 3D, din material PVC, conform publicaþiei The
Verge. De asemenea, metalul din care erau coifurile nu este un material practic.
Acesta este greu, iar vara se încinge atât de tare încât îi poate chiar arde pe soldaþi.
Primul lot de 80 de noi coifuri a fost livrat pe 22 ianuarie, pãstrând modelul celor din
secolul al XVI-lea. Un coif din metal este realizat în 130 de ore de un fierar priceput,
în schimb, pentru realizarea unui singur morion modern, o imprimantã 3D are
nevoie de 14 ore. Noile modele au ºi o greutate mai micã. Un astfel de morion
cântãreºte 570 de grame, comparativ cu cele 2 kilograme ale coifului metalic
actual. Mai mult, modelele din PVC includ orificii pentru ventilaþie ºi sunt la fel de
rezistente decât cele pe care le înlocuiesc.
Sursa: descopera.ro

Cod la cuptor în sos de iaurt aromatizat
INGREDIENTE
4 bucãþi de file de cod, 1 ºi 1/2 linguriþe ulei de mãsline, 90
g pesmet (sau pâine uscatã fãrâmiþatã), 100 g iaurt gras, 3
linguri parmezan, 1 legãturã pãtrunjel tocat, 1/2 legãturã busuioc
proaspãt tocat (sau 1 ºi 1/2 linguriþe busuioc uscat), 2-3 cãþei de
usturoi tocaþi, 1 lãmâie mare, sare ºi piper dupã gust, 1/2 linguriþã
paprika
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Codul – cel mai uºor de gãtit peºte, cel mai gãtit tip de peºte. Gustos, fãrã de oase
mãrunte care sã îþi transforme masa într-un chin, este preferatul nostru. Deoarece el are un
gust destul de simplu, poþi sã îi dai absolut ce arome doreºti. Acest cod la cuptor pe care îl
facem azi se face extrem de uºor ºi rapid: în 20 de minute ai gata o masã sãnãtoasã ºi
extrem de gustoasã.
Preîncãlzeºte cuptorul. Tapeteazã o tavã cu unt ºi hârtie de copt.
Într-un bol mic combinã uleiul de mãsline cu pesmetul.
Într-un bol mediu combinã iaurtul,
parmezanul, pãtrunjelul, busuiocul, usturoiul
pisat, cam 80% din zeama de la lãmâie, sare
ºi piper dupã gust ºi paprika. Unge cu mixtura
de iaurt aromatizat fiecare file de cod în parte,
apoi pune deasupra combinaþia de pesmet
ºi ulei de mãsline, pe care trebuie sã o presezi
cu fundul lingurii, ca sã formeze o crustã.
Pune bucãþile de peºte (cu crusta în sus,
desigur) în tava dinainte pregãtitã. Dã tava la
cuptorul încins timp de 12-15 minute (în
funcþie de grosimea bucãþilor). Se serveºte
cu restul de zeamã de lãmâie.

Armã minusculã
Pe lunã!
Afarã din joc
Pângãritã
Volum
Are postul asigurat
Uºiþe
Pasãre cãlãtoare
Rãriº

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

1) A-G 2.2)SILITORI
OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. H-M-D-U
PERORAT
4. DOGORITÃ;
5. PUSÃ-AT;
6. POMI-UC; 7. TITANIC; 8. RÃCORITÃ; 9. OMORÂTOR; 10. ILIC-RI.

de îngheþ. În prezent, specialiºtii au analizat genomul peºtelui pentru a descoperi cum au evoluat aceste caracteristici,
scrie Science Alert.
În momentul în care temperaturile
din Antarctica ajungeau la -1,9 grade Celsius, acum 10-14 milioane de ani, notothenioidele au început sã se diversifice
ºi sã producã substanþa ce le face
tolerante la frig. „Rezultatele noastre
aratã cã genele implicate în protecþia,
inclusiv cele ce produc glicoproteine,
sunt foarte extinse în genomul peºtelui”,
au notat specialiºtii în studiu.
„De asemenea, genele ce produc
enzime care ajutã la controlarea stãrii
de redox celular sunt extinse, probabil
ca o adaptare la concentraþia crescutã
de oxigen din apele reci ale Antarcticii”,
au mai scris specialiºtii în studiu. Analizele au mai arãtat cã unele dintre genele
ce regleazã ritmul circadian nu mai sunt
prezente la peºtii din specia Chaenocephalus aceratus. Acest fapt sugereazã
cã ciclul de zi-noapte din Antarctica limiteazã utilitatea acestor funcþii.
Sursa: descopera.ro

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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Calificare de pe primul loc pentru Euroregiune
a echipei de junioare IV CSM Ploieºti

Sala „Leonard Doroftei” din
Ploieºti a gãzduit duminicã, 3
martie a.c., faza finalã a Campionatului Judeþean de handbal rezervat junioarelor 4, la care au
participat cele patru formaþii calificate dupã cele douã turnee semifinale ce au avut loc în urmã
cu ceva timp, în speþã CSM Ploieºti, Academia Junior Ploieºti,
HC Breaza ºi Activ CSO Plopeni.
Toate cele patru echipe erau deja
calificate pentru Euroregiune,
astfel cã meciurile din acest
weekend au stabilit doar clasamentul judeþean, important
pentru a determina componenþa grupelor din faza urmãtoare a
competiþiei.
Fetele pregãtite de Geta
Opincariu au câºtigat ambele
partide disputate în compania
celor douã formaþii venite din cea-

Ciprian Toma au fost prezenþi în
Germania, la „Swim Race Days
Dortmund”, iar alþi patru la Piteºti,
la „Cupa Mãrþiºor”.
Evoluþiile sportivilor noºtri la
competiþia de la Dortmund au
fost excelente, ei reuºind sã

laltã grupã semifinalã: 31-20
(16-9) cu HC Breaza ºi 22-17 (147) cu Activ CSO Plopeni. Astfel,
ele au ocupat primul loc în
ierarhia finalã judeþeanã.
Lotul de jucãtoare al CSM
Ploieºti a fost urmãtorul: Bianca
Voicilã, Ioana Sãvulescu, Daria
Stan (portari), Eliza Lãcuºteanu,

cucereascã 51 de medalii, dintre
care 20 de aur, 19 de argint ºi
12 de bronz, la care s-au adãugat
premiile individuale „Mini Cupa
Swim Race Days”, obþinute de

Victor Ana („bãieþi 2009") ºi Luca
Marinescu („bãieþi 2010"), locul
2 la echipe „copii 2006-2010",
locul 3 la juniori ºi locul 3 în clasamanetul general general.
Iatã care au fost performanþele înotãtorilor de la CSM

Mare. Juniorii 3 rãmân, însã,
fãrã punct în Grupa Speranþã 2,
dupã ce au pierdut ºi duminicã,
în Sala „Olimpia”, în faþa Tricolorului Breaza: 36-40 (19-19). În

runda a 5-a, bãieþii vor juca,
duminicã, în deplasare, cu HC
„Talentul este cheia” Bucureºti.
Echipa de handbal junioare
III ºi-a aflat programul din Grupa
Valoare 2, în care le va avea ca
adversare pe primele trei clasate
din Seria C preliminarã – CSM
Bucureºti, CSª 2 Bucureºti ºi
CSª Târgoviºte, precum ºi pe

David Echimescu, Ruben Chivi,
Andrei Blãnaru, Alexandru Blãnaru, a intrat în posesia medaliilor de argint, cu timpul de
3.49.39 min. În apropierea podiumului s-au mai aflat Ale-

Enryka Bodijar, Diana Ilie, Adela
Radu, Ioana Tãnase, Bianca
Iordache, Bianca Rãdulescu, Dariana Mihai, Alexia Niþã, Alexandra Sîrbu, Bianca Pârvulescu, Andreea Popescu ºi ªtefania Ghiþã.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro
Ploieºti: Luca Marinescu – 7
medalii de aur; Briana Pãun – 5
aur, 1 argint, 1 bronz; Patrick
Iacob – 3 aur, 2 argint, 2 bronz;
Aida Stancu – 2 aur, 2 argint, 3
bronz; Fabian Pãun – 2 aur, 4 argint; Andra Niþã – 1 aur, 1 bronz;
Rareº Rizea – 5 argint, 1 bronz;
Victor Ana – 3 argint, 3 bronz;
Erika Forþu – 2 argint, 1 bronz.
Tot în acest weekend-ul
trercut a avut loc, la Piteºti, „Cupa
Mãrþiºor”, prilej pentru patru dintre
înotãtorii de la CSM Ploieºti sã-ºi
dovedeascã din nou valoarea, ei
obþinând opt medalii, dintre care
douã de aur, una de argint ºi cinci
de bronz.
Performanþele sportivilor
noºtri au fost urmãtoarele: medalii de aur – Cristina Tolea ºi Darius Radu; medalie de argint –
Cristina Tolea; medalii de bronz
– Cristian Lupu (2 medalii), Darius
Radu (2 medalii), Cristina Tolea
(1 medalii).
Totodatã, în clasamentul
celor mai bune performanþe la
categoria de vârstã 2009, atât
Cristina Tolea, la fete, cât ºi Darius
Radu, la bãieþi, au ocupat locul al
2-lea.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Ce au mai fãcut echipele de handbal
ale CSM Ploieºti în weekend-ul trecut
Echipa de handbal juniori 1
a CSM Ploieºti a plecat cu un
punct de la Suceava, aolo unde
a fãcut egal cu LPS din localitate,
scor 21-21, fãcând un pas important pentru calificarea la
Turneul final al campionatului,
În partida de la Suceava, antrenorul Silviu Stãnescu i-a folosit
pe: Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu – A.
Stãnescu 7 goluri, N. Nicolae 5
goluri, R. Floarea 3 goluri, R.
Pantazi 2 goluri, C. Albu 1 gol, A.
Rudai 1 gol, P. Bucur 1 gol, V.
Bucuroiu 1 gol, A. Pop ºi G. Paraschiv. În runda a 5-a, bãieþii au un
nou meci important, cu ocupanta locului al 3-lea în Grupa 1,
CSM Bacãu, întâlnirea fiind programatã duminicã, de la ora
13.00, în Sala Sporturilor
„Olimpia” din Ploieºti.
Handbaliºtii echipei de juniori II ai CSM Ploieºti au reuºit
sã câºtige cu 41-39 în faþa CS
Sporting Ghimbav. Bãieþii pregãtiþi de Gheorghe Puia vor juca,
sâmbãtã, 16 martie, în deplasare, la ocupanta poziþiei a 3-a a
clasamentului, CS Extrem Baia

Atleþii de la Clubul Sportiv
ªcolar Ploieºti, campioni
naþionali la ºtafetã

Sala de atletism din oraºul
Bacãu a gãzduit, în zilele de 16
ºi 17 martie a.c., Finala Campionatului Naþional, competiþie rezervatã juniorilor de la categoria
3 (copii nãscuþi în 2004 - 2005).

Zeci de medalii obþinute
de înotãtorii ploieºteni
la Dortmund ºi la Piteºti

Înotãtorii de la CSM Ploieºti
au participat, la finele sãptãmânii
trecute, la douã competiþii importante. ªapte dintre sportivii pregãtiþi de Tamara Costache ºi
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cele douã formaþii alãturi de care
s-au calificat din Seria D: CS Sporting Ghimbav ºi HC Activ CSO
Plopeni.
Astfel, fetele pregãtite de

Robert Comendant vor debuta
sâmbãtã, în deplasare, la CSª 2
Bucureºti, echipã care a ocupat
locul al 2-lea în Seria C, cu 12 victorii, o remizã ºi 5 înfrângeri. Primul meci pe teren propriu va fi o
sãptãmânã mai târziu, în compania formaþiei CSª Târgoviºte.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Au participat cel puþin 400 de
sportivi din toatã þara, printre ei
aflându-se ºi atleþi de la CSS
Ploieºti, pregãtiþi de profesorii
Maria Andrei ºi Florin Andrei, care
au avut evoluþii excelente ºi au
reuºit sã obþinã douã medalii.
Cea mai valoroasã medalie a
fost obþinutã de ºtafeta 4 x 400
m fete care, în componenþa Lorena Gherman, Denisa Pavel,
Laura Manolescu, Rossana Ristulescu, cu timpul de 4.26.03
min., a intrat în posesia medaliilor
de aur ºi a titlului de campioanã
a României. A doua medalie a
fost obþinutã, de clubul ploieºtean, în proba de ºtafetã 4 x 400
m bãieþi care, în componenþa,

xandru Blãnaru, locul 4 la 400
m, ºtafeta a doua 4 x 400 m a
CSS Ploieºti, locul 5, în componenþa Adina Moldoveanu, Alina

Radu, Milena Miclescu, Andreea
Grosu ºi Ruben Chivi, locul 6 la
400 m. De menþionat cã trei din
cele patru sportive din echipa de
ºtafetã care a ieºit campioanã
naþionalã sunt în primul an al
categorei junioare 3.
NDe asemenea, în zilele 8
ºi 9 martie a.c., în sala de atletism
„Ioan Soter” din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din
Bucureºti, finala Campionatului
naþional rezervatã juniorilor
cat.2. La concurs au participat
cel puþin 400 de sportivi. Atleþii
de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de
profesorii Maria Andrei ºi Florin
Andrei s-au numãrat printre ei,
reuºind o prestaþie excelentã.
Cea mai bunã performanþã a obþinut-o ºtafeta 4 x 400 m bãieþi,
în componenþa Andrei Niculiþã,
Robert Ioniþã, Florian Nicolae,
David Gudi, elevii pregãtiþi de prof.
Maria Andrei reuºind, cu timpul
de 3.13.99 min., sã obþinã medaliile de aur ºi sã intre în posesia
titlului de campioni ai României.
Un rezultat excepþional a reuºit
ºi David Gudi, în proba de 400 m
unde, cu timpul de 51.97 sec., a
obþinut medalia de bronz. La
sfârºitul sãptãmânii, mai exact
pe 16 ºi pe 17 martie, la Bacãu,
se va desfãºura Campionatul
Naþional pentru juniori cat.3.
Mihail Marinescu

PETROLUL BATE ªI SPERÃ ÎN CONTINUARE!
Meciul de pe “Ilie Oanã” cu
cei de la Energeticianul nu a fost
unul “floare la ureche”. De ce?
Pentru cã oaspeþii au venit la Ploieºti cu gândul sã obþinã cel puþin
o remizã. N-au reuºit, dar era s-o
facã în minutul 79, când au avut
o mare ocazie de a egala pe tabelã!
Petrolul a controlat jocul de
la început pânã la sfârºit, înscriind
douã goluri, ratând un penalty ºi
alte câteva bune ocazii de gol.
S-au înscris numai douã goluri, pentru cã oaspeþii s-au baricadat în apãrare ºi era dificil
sã-i desfaci.
Jocul a început bine pentru
ploieºteni ºi în minutul 8 se obþine un penalty!
Cãpitanul D. Lung îl loveºte
cu piciorul în cap pe Bucºa ºi
arbitrul indicã punctul cu var, dar
Marinescu executã rãu lovitura
de la 11 metri ºi rateazã!
Nu mai dureazã mult ºi Petrolul modificã tabela.
20, 1-0. Arnãutu însMin.20,
crie cu piciorul stâng, din preaj-

PETROLUL - ENERGETICIANUL 2-0(1-0)
Stadion: “Ilie Oanã”. Spectatori: circa 4000. Au marcat: Arnãutu
(28), Moldoveanu (82).
PETROLUL: C. Lungu-Borta, Sarris,Puºcaº, Þicu-Bucºa,
Marinescu (cpt), Kozoronis (71-N.Popescu), ªtefãnescu (60-Rusu) Moldoveanu, Arnãutu (76 - Malakyan). Antrnor: Mugurel Cornãþeanu.
ENERGETICIANUL: Axinte - Petre, Ioniþã, D. Lung (cpt), Misàras
- Dragu, Petruº, Enache (69 -Cenaj), Neacºa (46 - Girbità), Cioiu (62Popescu) - V. Rusu. Antrenor: George Zimã.
Cartonaºe galbene: Sarris (17), Bucºa (42), Malakyan (81) / D.
Lung (20), Enache (30).
Au arbitrat: Eduard Ioniþã (Galaþi) - Cosmin Vãtãmanu (Bucureºti)
ºi Mihãiþã Necula (Bucureºti).
Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaþi) ºi Cristian Petropulos (Alba
Iulia).
Jucãtorul meciului: Dan Bucºa (Petrolul).

ma careului de 16 metri, pe jos,
la colþ.
O bunã ocazie de a marca o
are Marinescu în minutul 31, dar
portarul respinge cu un ultim
efort în corner!
Repriza a doua a avut acelaºi scenariu cu atacuri permanente la poarta oaspeþilor, cele
mai mari ratãri avandu-le ªtefãnescu (47) ºi Moldoveanu (79)!
Oaspeþii puteau egala în

ZIAR INDEPENDENT

Titlu înregistrat la O.S.I.M.

ISSN 1224-1601

www.informatiaprahovei.ro
Potrivit art. 206 C.P, responsabilitatea
juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii
de presã ºi personalitãþi citate,
responsabilitatea juridicã le aparþine.

minutul 79. Lung a respins un
ºut în picioarele lui Popescu ºi
acesta din poziþie excelentã trimite pe direcþia portarului ploieºtean!
Min.82, 2-0. Moldoveanu primeºte o pasã filtrantã de
la Rusu, pãtrunde în careu ºi înscrie cu siguranþã.
Petrolul e în continuare în
cãrþi ºi joacã în etapa urmãtoare
la Timiºoara cu ASU Poli. (I.M.)
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