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Judeþul Prahova a fost reprezentat
excepþional la ediþia a XIII-a a Concur-
sului Naþional „Made for Europe”, trei
dintre cei cinci elevi prahoveni partici-
panþi obþinând premiul I. Este vorba
despre Andrei Ionuþ Viºan (clasa a XI-a
la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”
din Ploieºti), Larisa Cazacu (clasa a X-a
tot de la Liceul Tehnologic „Toma So-
colescu” din Ploieºti) ºi Daria Maria To-
boc (clasa a II-a la ªcoala Centralã din
Câmpina), datoritã cãrora judeþul nos-
tru s-a clasat pe locul I la nivel naþional.

Andrei Ionuþ Viºan a oupat locul I
cu o aplicaþie pentru smartphone, Wa-
ter App, pusã la punct în cadrul  pro-
iectului „Water, Our Precious Treasure”,
finanþat de cãtre Uniunea Europeanã
prin Programul Erasmus+.

Larisa Cazacu a luat locul I cu  Puz-
zle UNESCO, o metodã de familiarizare
a tinerilor europeni cu monumente din
România, dezvoltatã în proiectul
„UnESCo -Untold Experiences Stories

Paºte
Fericit!

Rezultate de excepþie ale elevilor prahoveni
la Concursul Naþional „Made for Europe”
Prahova, pe primul loc la nivel naþional,
datoritã unor elevi ºi profesori fantastici

of a Country”, finanþat de cãtre Uniunea
Europeanã prin Programul Erasmus+.

Daria Maria Toboc (9 ani) a intrat în
posesia locul I cu o prezentare a basme-
lor realizate pentru copii în cadrul proiec-
tului „WATCH - Work discussion Approach
in primary schools.Teachers observe
Children”, finanþat de cãtre Uniunea
Europeanã prin Programul Erasmus+.

(continuare în pagina 2)
Mihail Marinescu

Dupã ºapte ani, colonelul
SPP Petre Soare, acuzat
de ucidere din culpã, a fost
condamnat la închisoare

Bulgarii au reinventat metoda
accidentul. Au reuºit sã facã
jumãtate de milion de euro de
pe teritoriul României

Doi traficanþi, prinºi
în flagrant în timp ce
vindeau droguri
în centrul Ploieºtiului
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O profesoarã
de germanã
din Ploieºti s-a
aruncat de la etaj

Ce s-a întâmplat,
în Prahova, la înscrirea
copiilor în învãþãmântul
primar!

Concurs tip grilã „Vorbiþi,
scrieþi româneºte!”
pentru clasele primare, la CN
„Jean Monnet” Ploieºti

Petrolul Ploieºti a reuºit sã între-
rupã seria neagrã, câºtigând meciul
disputat, marþi searã, la Mioveni, scor
2-1. Conduºi dupã primele 45 de
minute, “lupii” au întors soar-
ta jocului în partea a doua,
graþie reuºitelor lui Moldo-
veanu ºi Arnãutu, golul gaz-
delor fiind reuºit de Simon
Mãzãrache.

Cu aceastã victorie, Pe-
trolul acumuleazã 62 de
puncte, rãmâne pe locul
cinci, însã se apropie la cinci
lungimi de ocupanta poziþiei
secunde, Chindia, ºi la patru
de “U” Cluj, echipa ce închide
podiumul. Sâmbãtã, echipa
noastrã revine pe “Ilie Oanã”,
pentru jocul cu Daco-Getica Bucureºti,
ce se va desfãºura de la ora 12.00.

FC Petrolul: Bolboaºã – Sarris,
Ghinga (cpt), Þigãnaºu – Olaru, Kozo-
ronis, Bucºa (46 Chindriº), Puº-caº (72
Rusu), Þicu (33 Saim Tudor) – Arnãutu,

Moldoveanu. Antre-nor: Gheorghe
Mulþescu.

Petrolul, victorie la Mioveni

Daniel Lazãr

În noaptea Învierii, când clopotele bat,
cu lumânãri aprinse, cu sufletul curat,
sã spunem împreunã...

Primãria ºi C.L. Brazi
Primar,

Leonaº Radu
Viceprimar,

Georgel Stan
HRISTOS A ÎNVIAT!

Consiliul Local Floreºti ºi primarul
Eugen David vã doresc, cu ocazia
Sfintelor sãrbãtori de Paºti,

Hristos a înviat!
Bucurie ºi bine în suflet!

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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Preºedintele „Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni ºi  Bãtrâneni”  ºi
Consiliul  Director  convoacã  Adunarea  Generalã  Ordinarã  a
membrilor  Obºtei  Moºnenilor  Starchiojdeni  ºi  Bãtrâneni, pentru
data de 10.05.2019, ora  10, care se va þine în comuna Starchiojd,
sat Starchiojd nr.1, judeþul Prahova, având urmãtoarea ordine de zi;

Se propune:

1 .1 .1 .1 .1 . Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 3 / 2015
pentru aprobarea schemelor de plãþi care se aplicã în agriculturã în
perioada 2015-2020 ºi pentru modificarea art. 2 din  Legea nr. 36/
1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã
publicatã în Monitorul Oficial  nr. 161 / 23. III.2015, Ordinul publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 / 6.IV.2015 ºi Legea
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 / 14.V.2015
art. 7, hotãrârea consiliului director privind utilizarea fondurilor dupã
cum urmeazã ;

a .a .a .a .a .  impozite pãºunii primãrii – Bãtrâni, Starchiojd, Siriu – 11
000 lei;

b.b.b.b.b.  combaterea  buruienilor ºi a vegetaþiei lemnoase, strângerea
cioatelor ºi a pietrelor, nivelarea muºuroaielor etc. - 20 000 lei;

c .c .c .c .c . distribuirea membrilor Asociaþiei Obºtea Moºnenilor
Starchiojdeni ºi Bãtrâneni conform Anexa 39- 140 000 lei;

d.d.d.d.d. prestãri servicii de contabilitate – 5000 lei.

2 .2 .2 .2 .2 . Accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu,
Servicii climatice ºi conservarea pãdurilor” aferentã mãsurii 15 „Servicii
de silvomediu, Servicii climatice ºi conservarea pãdurilor”’ submasura
15.1 „Plãti pentru angajamente de silvomediu PNDR 2014-2020,
precum ºi instrumentarea dosarului tehnic ºi desemnarea
reprezentantului legal, împuternicirea printr-o procurã notarialã în relaþia
cu APIA dupã cum urmeazã:

La adunare pot participa toþi membri, personal sau prin
împuternicit, conform dispoziþiilor statutare. În cazul în care nu se vor
îndeplini condiþiile legale privind cvorumul ºi valabilitatea deliberãrilor,
Adunarea  Generalã  Ordinarã a membrilor Obºtei Moºnenilor
Starchiojdeni ºi Bãtrâneni se va þine în data de 11.05.2019, la aceeaºi
orã, adresã ºi având aceeaºi ordine de zi.
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semideschis au confecþionat felicitãri
de Paºte ºi acordat sprijin emoþional
prin relaþii de comunicare autentice
cu vârstnici aflaþi  sub o mãsurã de
protecþie socialã  din  Centrul de În-
grijire ºi Asistenþã pentru Persoane
Adulte cu Handicap Lilieºti-Bãicoi, ju-
deþul Prahova. În cadrul acþiunii, func-
þionarii publici cu statut special din
Penitenciarul Ploieºti prezenþi la eve-
niment a donat bãtrânilor aflaþi în cã-
min, pachete cu dulciuri.

Prin organizarea activitãþii, iniþia-
torii ºi-au propus sã sensibilizeze opinia
publicã cu privire la susþinerea unor
categorii sociale vulnerabile, promo-
vând totodatã, respectarea ºi transmi-
terea tradiþiilor spirituale ºi a obice-
iurilor populare româneºti în rândul
persoanelor private de libertate, pre-
cum ºi dezvoltarea unor comporta-
mente prosociale menite sã faciliteze
reintegrarea acestora în societate.

„Tradiþii ºi obiceiuri de Paºte”

Miercuri, 17 aprilie 2019, cu
sprijinul Serviciului Siguranþa Deþinerii
ºi Regim Penitenciar ºi al Serviciului

de Educaþie ºi Asistenþã Socialã din
Penitenciarul Ploieºti, un grup format
din ºase deþinuþi selecþionaþi în regim

iniþierea de apeluri telefonice cãtre alþi
cetãþeni din Bulgaria.

Prin invocarea unor pretexte ºi prin
folosirea unor calitãþi false, îi determinau
sã le punã la dispoziþie sume de bani,
de multe ori deosebit de însemnate,
creând astfel prejudicii care, însumate,
au depãºit valoarea de 500.000 de
euro.

În ultimii doi ani, membrii grupului
infracþional ºi-au schimbat frecvent locu-
rile de cazare, au cumpãrat numeroase
cartele telefonice ºi terminale mobile,
pe care le-au utilizat exclusiv la co-
miterea faptelor.

O cantitate însemnatã dintre aces-
tea a fost ridicatã de poliþiºtii români în
cadrul percheziþiilor domiciliare efec-
tuate la adresele unde aceºtia erau ca-
zaþi pe teritoriul României.

NivNivNivNivNivelul 2 – Meelul 2 – Meelul 2 – Meelul 2 – Meelul 2 – Metttttoda ”oda ”oda ”oda ”oda ”AAAAAcciden-cciden-cciden-cciden-cciden-
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Pentru comiterea activitãþii infrac-
þionale, cetãþenii bulgari acþionau etapi-
zat ºi coordonat.

Astfel, unul dintre ei suna victima,
dându-se drept poliþist ºi o informa cã
urmeazã sã fie contactatã telefonic de
un infractor, care îi va solicita o sumã de
bani. Indicaþiile falsului poliþist erau ca
victima sã dea curs cererii infractorului
pentru ca acesta sã poatã fi reþinut, ul-
terior, de Poliþie.

În acest fel, banii oferiþi de persoana
înºelatã ajungeau la membrii grupãrii
infracþionale.

Cele 17 percheziþii s-au realizat în

cadrul cooperãrii judiciare internaþionale
în materie penalã, desfãºurate prin
implicarea inclusiv a EUROJUST, pe baza
unui ordin european de anchetã formulat
de autoritãþile judiciare din Bulgaria ºi
trimis DIICOT.

Acþiunea organizatã de poliþiºtii de
investigaþii criminale a beneficiat ºi de
sprijinul unui poliþist de caz din Bulgaria
ºi a ofiþerului de legãturã bulgar în cadrul
SELEC, care au participat la activitãþile
desfãºurate, precum ºi de suportul spe-
cialiºtilor Direcþiei de Operaþiuni Speciale,
ai criminaliºtilor ºi poliþiºtilor din cadrul
echipelor de intervenþie ale Poliþiei Ro-
mâne.

Cooperarea judiciarã ºi poliþieneas-
cã internaþionalã, desfãºuratã în acest
caz, se încadreazã în activitãþile prioritare
asumate de poliþiºtii de investigaþii crimi-
nale români la nivel european, prin EU-
ROPOL, în cadrul Proiectului EMPACT,
respectiv combaterea infracþiunilor con-
tra patrimoniului comise de grupãrile
organizate de criminalitate itinerantã.

Nu în ultimul rând, menþionãm cã
omologii bulgari au transmis mulþumiri
poliþiºtilor români pentru sprijinul acor-
dat în destructurarea acestei grupãri
infracþionale organizate.

Recomandãri pentru cetãþeni!Recomandãri pentru cetãþeni!Recomandãri pentru cetãþeni!Recomandãri pentru cetãþeni!Recomandãri pentru cetãþeni!
Poliþia Românã recomandã cetã-

þenilor ca, în situaþia în care sunt contac-
taþi de persoane pe care nu le cunosc ºi,
sub diverse pretexte, le sunt solicitaþi
bani, sã nu dea curs acestor cereri ºi sã
sune, de îndatã, la 112.

Poliþiºtii de investigaþii criminale, sub
coordonarea procurorilor DIICOT –
Structura Centralã, au realizat simultan
cu poliþiºtii bulgari, 17 percheziþii
domiciliare (5 în România ºi 12 în Bul-
garia) pentru destructurarea unei grupãri
infracþionale.

Bulgarii ºi românii sunt suspecþi de
înºelãciune prin inducerea în eroare a
victimelor - cetãþeni bulgari- în cadrul unor
conversaþii telefonice. Se recomandau
poliþiºti ºi rugau diverse persoane sã
accepte sã dea bani unor ”infractori”
pentru a fi prinºi în flagrant. Naivi, oa-
menii care credeau cã dau o mânã de
ajutor poliþiie au rãmas fãrã bani.

Cu acest prilej, au fost depistaþi mai
mulþi cetãþeni bulgari, membri ai grupu-
lui infracþional organizat, 5 dintre aceº-
tia fiind reþinuþi în Bulgaria ºi alþi 5 în Ro-
mânia, pe baza unor mandate europe-
ne de arestare emise de autoritãþile
judiciare bulgare.

În cadrul operaþiunii , poliþiºtii
români au mai depistat ºi alþi doi cetã-
þeni bulgari, pe numele cãrora au fost,
de asemenea, emise mandate europe-
ne de arestare de cãtre autoritãþile sta-
tului vecin.

Cum acþiona gruparea?Cum acþiona gruparea?Cum acþiona gruparea?Cum acþiona gruparea?Cum acþiona gruparea?
Din cercetãri a rezultat faptul cã

anumiþi membri ai grupului infracþional
se deplasau frecvent în România, unde
rãmâneau pentru diferite perioade de
timp ºi unde achiziþionau numeroase
cartele telefonice pre-plãtite, dar ºi
terminale mobile, pe care le foloseau la

Clubul Copiilor „Martha Bibescu” din
Comarnic) ºi ªtefania Mazilu (de la
Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” din
Ploieºti), deºi au avut punctaje mari, nu
au obþinut distincþii.

Etapa pe þarã a celei de-a XIII-a ediþii
a Concursului Naþional „Made for Eu-
rope” a avut la Cluj, adunând la start 129
de concurenþi. Delegaþia prahoveanã a
fost însoþitã de prof. Marian Dragomir,
de la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”
Ploieºti. De remarcat ºi faptul cã, la nivelul
judeþului Prahova, coordonator de
proiectele educaþionale europene este
prof. inspector ºcolar Aurel Graur.

Concurs Naþional „Made for Eu-
rope” este o competiþie destinatã elevilor
ce învaþã în ºcoli care au derulat sau
deruleazã proiecte finanþate prin
programe europene. Scopul sãu constã
în punerea în valoare a rezultatelor
obþinute, ºi prin strãduinþele elevilor, în
cadrul proiectelor finanþate prin
programele europene din domeniul
educaþiei ºi formãrii profesionale,
precum ERASMUS+, E-Twinning,
Euroscola etc.

Mihail Marinescu

Bulgarii au reinventat metoda accidentul. Au reuºit sã facã
jumãtate de milion de euro de pe teritoriul României

Rezultate de excepþie ale
elevilor prahoveni la Concursul

Naþional „Made for Europe”
Prahova, pe primul loc la nivel naþional, datoritã

unor elevi ºi profesori fantastici

(urmare din pagina 1)
Ceilalþi doi elevi prahoveni partici-

panþi la concurs, Elena Mihai (de la

Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieºti a gãzduit a doua ediþie a
evenimentului Erasmus Staff Week –
International Dimension, la care au par-
ticipat invitaþi din China, Federaþia Rusã,
Vietnam, Turkmenistan,
Azerbaidjan, Republica
Moldova ºi Serbia.

La deschiderea ofi-
cialã au participat Mihai
Pascu Coloja – Rector al
UPG Ploieºti, Nicolae Pa-
raschiv – Preºedintele
Senatului UPG Ploieºti,
Mikhail Silin – Prorector
la Universitatea Gubkin
din Moscova, Milan Tuba
– Prorector la Univer-
sitatea Singidunum din Belgrad, Le Van
Sy – Prorector la Universitatea Petroviet-
nam, amfitrionul evenimentului fiind
Mihail Minescu – Prorector al UPG

Ploieºti. „A trecut un an de la evenimen-
tul anterior Erasmus Staff Week. Un an
care a fost foarte aglomerat ºi plin de
provocãri, dar ºi de reuºite. Dacã ar fi sã
mã refer la activitãþile universitãþii noas-

tre în domeniul relaþiilor internaþionale,
în general ºi al programului Erasmus, în
particular, se poate constata uºor cã am
fãcut progrese. Anul trecut au participat

la eveniment 18 cadre didactice din 4
þãri, iar acum sunt prezente 29 de cadre
didactice din 6 þãri. Poate pãrea puþin la
prima vedere, dar în acest domeniu
relaþiile se stabilesc ºi se statornicesc

lent”, a pre-cizat Prorectorul
UPG Ploieºti, Prof. Univ. Dr. Ing.
Mihail Minescu.

Programul evenimentu-
lui  a cuprins atât activitãþi cu
caracter academic, cât ºi
culturale, astfel încât oaspeþii
de peste hotare sã poatã a-
precia corect activitãþile uni-
versitãþii aflatã într-un parte-
neriat puternic dezvoltat cu
mediul economic din
municipiul Ploieºti, judeþul Pra-

hova, precum ºi cu instituþiile adminis-
trative locale.

Erasmus Staff Week, la UPG Ploieºti

Daniel Lazãr
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Colonelul SPP PetreColonelul SPP PetreColonelul SPP PetreColonelul SPP PetreColonelul SPP Petre
Soare, trimis înSoare, trimis înSoare, trimis înSoare, trimis înSoare, trimis în
judecatã pentrujudecatã pentrujudecatã pentrujudecatã pentrujudecatã pentru
ucidere din culpã ºiucidere din culpã ºiucidere din culpã ºiucidere din culpã ºiucidere din culpã ºi
nerespectareanerespectareanerespectareanerespectareanerespectarea
regimului armelor ºiregimului armelor ºiregimului armelor ºiregimului armelor ºiregimului armelor ºi
muniþiilor de braconaj,muniþiilor de braconaj,muniþiilor de braconaj,muniþiilor de braconaj,muniþiilor de braconaj,
a fost condamnat laa fost condamnat laa fost condamnat laa fost condamnat laa fost condamnat la
trei ani de închisoaretrei ani de închisoaretrei ani de închisoaretrei ani de închisoaretrei ani de închisoare
cu suspendare ºi lacu suspendare ºi lacu suspendare ºi lacu suspendare ºi lacu suspendare ºi la
plata unor daune mo-plata unor daune mo-plata unor daune mo-plata unor daune mo-plata unor daune mo-
rale cãtre rudelerale cãtre rudelerale cãtre rudelerale cãtre rudelerale cãtre rudele
victimei ucise. Deciziavictimei ucise. Deciziavictimei ucise. Deciziavictimei ucise. Deciziavictimei ucise. Decizia
aparaparaparaparaparþine Tþine Tþine Tþine Tþine Tribunaluluiribunaluluiribunaluluiribunaluluiribunalului
Militar Bucureºti ºi nuMilitar Bucureºti ºi nuMilitar Bucureºti ºi nuMilitar Bucureºti ºi nuMilitar Bucureºti ºi nu
este definitivã.este definitivã.este definitivã.este definitivã.este definitivã.

Colonelul SPP a fost cercetat de
cãtre procurori militari ai Secþiei Par-
chetelor Militare din cadrul Parche-
tului de pe lângã Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie. Dosarul a fost trimis în
judecatã în anul 2017, la cinci ani de
la sãvârºirea faptei.

În rechizitoriul întocmit, procurorii
militari au reþinut urmãtoarea situaþie
de fapt: “În ziua de 4 ianuarie 2012,
în jurul orelor 16:40, în timp ce se
afla pe raza comunei Drãgãneºti, jude-
þul Prahova, pe fondul de vânãtoare
din pãdurea Turbatu (aparþinând
ROMSILVA, filiala Prahova, Ocolul
Silvic Ploieºþi), la o partidã de vânã-
toare organizatã, inculpatul Soare Pe-
tre, din culpã, a împuºcat mortal o
persoanã, utilizând o armã de vânã-
toare ce aparþinea în mod legal vic-
timei.

Menþionãm cã inculpatul a deþi-
nut arma de vânãtoare menþionatã
fãrã a avea dreptul.

Totodatã, acesta a executat focul
de armã în scopul practicãrii vânãtorii
în condiþiile în care nu avea calitatea
de vânãtor ºi nu îndeplinea condiþiile
cerute de art. 27 din Legea nr. 407/

2006 a vânãtorii ºi protecþiei fondului
cinegetic.

În vederea stabilirii stãrii de fapt,
în cauzã s-a procedat la audierea mai
multor persoane, la confruntarea
acestora ºi s-a dispus efectuarea mai
multor expertize medico-legale ºi
criminalistice.

Dosarul a fost înaintat, spre com-
petentã soluþionare, Tribunalului Mili-
tar Bucureºti

(…) condamnã pe inculpatul col.
Soare Petre la:

– 3 (trei) ani închisoare pentru
sãvârâirea infracþiunii de ucidere din
culpã, prev. de art. 178 alin.1, 2
C.pen.1969, cu aplic. art. 5 C.pen.;

– 3 (trei) ani închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunii de nerespec-
tarea regimului armelor ºi muniþiilor,
prev. de art. 279 alin.1 C.pen.1969,
cu aplic. art.5 C.pen.;

– 3 (trei) ani închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunii de braconaj,
prev. de art. 42 alin.1 lit.a) din Legea
nr.407/2006 a vânãtorii ºi protecþiei
fondului cinegetic cu aplic. art.5
C.pen.;

(….) aplicã inculpatului pedeapsa
cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 71 alin.1 ºi 2 C.pen.
1969 ?i art. 12 alin. 1 din Legea nr.
187/2012 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal ºi cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.
pen., aplicã inculpatului col. Soare Pe-
tre pedeapsa accesorie a interzicerii
exerciþiului drepturilor prevãzute în
art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ºi
lit. c), C. pen. 1969. Conform art. 861
alin. 1 ºi 2 C.pen.1969, dispune sus-
pendarea executãrii pedepsei sub
supraveghere pe durata unui termen
de încercare de 7 (ºapte ) ani, calcu-
lat potrivit art. 862 C.pen. 1969.

Conform art 863 C.pen.1969,
dispune ca pe durata termenului de
încercare, inculpatul sã se supunã
urmãtoarelor mãsuri de suprave-
ghere:

1. a) sã se prezinte în una din
zilele primei sãptãmâni a fiecãrui tri-
mestru, la Serviciul de Probaþiune de

pe lângã Tribunalul Prahova;
2. b) sã anunþe, în prealabil,

orice schimbare de domiciliu, reºe-
dinþã sau locuinþã ºi orice depla-sare
care depãºeºte 8 zile, precum ºi în-
toarcerea;

3. c) sã comunice ºi sã justifice
schimbarea locului de muncã;

4. d) sã comunice informaþii
de naturã a putea fi controlate
mijloacele sale de existenþã. Atrage
atenþia inculpatului asupra dispoziþii-
lor art. 864 C. pen.1969. În baza art.
7 din Legea nr. 76/08.04.2008, dis-
pune prelevarea de probe biologice
de la inculpat în vederea înscrierii în
Sistemul Na?ional de Date Genetice
Judiciare.

III. În baza art. 19, art. 25 ºi art
397 C.pr.pen., precum ºi art. 1357
C.civ.: Admite în parte acþiunea civilã
exercitatã în cauzã de pãrþile civile
Popa Gabriela Elisabeta, Viºan (fostã
Popa) Irina ºi Popa Georgeta ºi, reþi-
nând culpa concurentã a victimei în
proporþie de 50% la producerea preju-
diciului, obligã pe inculpatul col. Soare
Petre la:

1. Plata cãtre partea civilã Popa
Gabriela Elisabeta a sumelor de:

– 2250 euro echivalent în lei la
data efectuãrii plãþii,

ºi 4074,05 lei, actualizate cu
indicele de inflaþie, la care se adaugã
dobânzile legale aferente, pânã la
achitarea integralã a debitului, cu titlu
de despãgubiri civile – daune mate-
riale – reprezentând cheltuieli de în-
mormântare;

– 500 lei/lunã, pentru o perioadã
de 8 ani de la data survenirii decesu-
lui victimei Popa Ion, în total suma de
48.000 lei, actualizatã cu indicele de
inflaþie, la care se adaugã dobânzile
legale aferente, pânã la achitarea inte-
gralã a debitului, cu titlu de despãgu-
biri civile – daune materiale – repre-
zentând prestaþie periodicã lunarã,;

– 10.000 euro echivalent în lei
la data efectuãrii plãþii, actualizatã cu
indicele de inflaþie, la care se adaugã
dobânzile legale aferente, pânã la
achitarea integralã a debitului, cu titlu

Dupã ºapte ani, colonelul SPP Petre Soare, acuzat de
ucidere din culpã, a fost condamnat la închisoare

de despãgubiri civile – daune morale;
2. Plata cãtre partea civilã Viºan

(fostã Popa) Irina a sumelor de:
– 3000 lei actualizatã cu indicele

de inflaþie, la care se adaugã dobân-
zile legale aferente, pânã la achitarea
integralã a debitului, cu titlu de des-
pãgubiri civile – daune materiale –
reprezentând taxe de ºcolarizare în
perioada 2013-2016,

– 400 lei/lunã, de la data surve-
nirii decesului victimei Popa Ion, pânã
la terminarea studiilor, dar fãrã a de-
pãºi vârsta de 26 de ani, actualizatã
cu indicele de inflaþie, la care se adau-
gã dobânzile legale aferente, pânã la
achitarea integralã a debitului, cu titlu
de despãgubiri civile – daune mate-
riale – reprezentând prestaþie periodi-
cã lunarã;

– 10.000 euro echivalent în lei la
data efectuãrii plãþii, actualizatã cu
indicele de inflaþie, la care se adaugã
dobânzile legale aferente, pânã la
achitarea debitului, cu titlu de despã-
gubiri civile – daune morale;

3. Plata cãtre partea civilã Popa
Georgeta a sumelor de: – 100 lei/lu-

nã, pentru o perioadã de 8 ani de la
data survenirii decesului victimei Po-
pa Ion, în total suma de 9600 lei, ac-
tualizatã cu indicele de inflaþie, la care
se adaugã dobânzile legale aferente,
pânã la achitarea integralã a debi-
tului, cu titlu de despãgubiri civile –
daune materiale – reprezentând
prestaþie periodicã lunarã

– 2.000 euro echivalent în lei la
data efectuãrii plãþii, actualizatã cu
indicele de inflaþie, la care se adaugã
dobânzile legale aferente, pânã la
achitarea debitului, cu titlu de despã-
gubiri civile – daune morale,

(…) obligã pe inculpatul col. Soare
Petre la plata sumei de 12.000 lei cu
titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat,
din care 10.000 lei la urmãrirea pe-
nalã. În baza art.276 alin 1 ?i 2
C.pr.pen., obligã pe inculpatul col. Soa-
re Petre la plata sumei de 9250 lei,
reprezentând 50% din onorariul achi-
tat apãrãtorului ales de cãtre partea
civilã Popa Gabriela Elisabeta, cu titlu
de cheltuieli judiciare. Cu drept de
apel în termen de 10 zile de la comu-
nicarea minutei. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Vineri, în jurul orei 13:30, un echipaj de pompieri din cadrul
Detaºamentului Câmpina a acþionat pentru degajarea unui copac
cãzut pe DJ 102L, care a blocat circulaþia pe ambele sensuri. Prin
cãdere copacul a rupt un gard din beton.

În perioada 20 – 21 aprilie, pompierii militari prahoveni au
acþionat pentru localizarea ºi lichidarea a trei incendii de vegetaþie
uscatã în municipiul Ploieºti, Blejoi ºi Urlaþi. Cauza probabilã de
producere a acestor evenimente o constituie utilizarea focului
deschis în spaþii deschise, cetãþenii efectuând igienizarea terenurilor
prin arderea vegetaþiei uscate, fãrã a respecta normele de apãrare
împotriva incendiilor, iar suprafaþa de ardere a fost de aproximativ
3 ha.

Sâmbãtã, în jurul orei 10:18, douã echipaje de stingere au
acþionat pentru localizarea ºi lichidarea unui incendiu izbucnit la o
anexã gospodãreascã din localitatea Urlaþi. La sosirea echipajelor
la locul evenimentului, incendiul se manifesta la acoperiº pe o
suprafaþã de aproximativ 20 mp. Incendiul a izbucnit, cel mai
probabil, din cauza amplasãrii necorespunzãtoare a materialelor
combustibile faþã de mijloacele de încãlzire ºi fost lichidat în limitele
gãsite. Pagubele au constat în 500 kg. de porumb ºi 12 anvelope.

Tot sâmbãtã, în jurul orei 14:11, în comuna Drãgãneºti,
pompierii prahoveni au acþionat cu douã autospeciale de lucru cu
apã ºi spumã pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casã
particularã, situatã pe strada Gãrii. Incendiul se manifesta la
acoperiº pe o suprafaþã de aproximativ 25 mp, pompierii au reuºit
sã împiedice propagarea focului la vecinãtãþi. Din fericire, nu au
fost înregistrate victime. Cauza probabilã de producere a acestui
eveniment o constituie utilizarea focului deschis în spaþii deschise.

Incendii în weekend
Robert Berechet, supranumit de presã ”Bestia de la Ploieºti”,

pentru cã ºi-a filmat iubita în timp ce-i spãrgea pahare în cap, a fost
condamnat la închisoare cu executare. Pedeapsa a fost datã de
judecãtorii ploieºteni într-un dosar de pornografie infantilã. Bãrbatul
mai este judecat într-un alt proces pentru violenþã în familie.

Tribunalul Prahova l-a condamnat pe ploieºteanul Robert Berechet
la doi ani ºi ºase luni de închisoare în regim de detenþie. Tânãrul a fost
gãsit vinovat de pornografie infantilã. El a fost trimis în judecatã de
procurorii DIICOT la sfârºitul anului trecut dupã ce mai multe filmãri au
apãrut în mediul virtual în care protagonistã era iubita bãrbatului,
surprinsã în ipostaze intime. Decizia Tribunalului Prahova nu este

definitivã, iar Berechet deja a atacat sentinþa la Curtea de Apel Ploieºti.
Într-una dintre aceste filmãri, fata, pe atunci în vârstã de 17 ani,

era surprinsã dezbrãcatã în cadã, iar pe pardosealã apãreau mai
multe pete de culoare roºie care pãreau de sânge. Tânãra era abuzatã
verbal ºi ameninþatã cu bãtaie de cãtre partenerul ei de viaþã. Alte
filmãri surprind momentul în care Robert sparge un pahar din sticlã în
capul iubitei sale ºi o ameninþã cu moartea.

Robert Berechet mai este judecat într-un alt dosar în care este
acuzat de violenþã în familie. Aceastã cauzã se aflã pe rolul secþiei
penale a Judecãtoriei Ploieºti, iar urmãtorul termen de judecatã a fost
stabilit în luna mai. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Valentin Ion ºi Alexandru Ionuþ Alexandru,
din Brãila, sunt cei doi bãrbaþi care au fost
prinºi în flagrant, marþi, 16 aprilie, în centrul
Ploieºtiului în timp ce vindeau substanþe
interzise unor clienþi. Traficanþii au fost arestaþi
preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul
Prahova, la solicitarea DIICOT Ploieºti.

Procurorii DIICOT din Ploieºti i-au urmãrit
pe cei doi timp de trei luni dupã ce tatãl unui
consumator a venit la Poliþie sã anunþe cã a
gãsit la fiul sãu o cantitate de droguri. Cei doi

O femeie în vârstã de 39 de ani a fost gãsitã moartã,
marþi dimineaþã, pe trotuarul din faþa blocului situat pe
bulevardul Republicii din Ploieºti. Se pare cã femeia ºi-
a pus capãt vieþii, aruncându-se de la etaj. Din primele
informaþii, Daniela D., profesor de germanã din Ploieºti,
la unul dintre cele mai prestigioase licee din oraº, s-ar
fi aruncat de la etajul ºase al blocului în care locuia la
ora 5.50 dupã ce a lãsat un bilet de adio de douã pagini.
Femeia locuia cu pãrinþii ºi se pare cã suferea de
anumite afecþiuni psihice ºi chiar urma un tratament
împotriva depresiei. Deºi un echipaj de la Serviciul
Judeþean de Ambulanþã a intervenit pentru a acorda
primul ajutor, victima a fost gãsitã decedatã. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Robert Berechet, tânãrul care ºi-a torturat iubita, condamnat la închisoare

brãileni au fost prinºi în flagrant în timpul
unei tranzacþii în zona de Sud a Ploieºtiului,
în apropiere de parcul Mihai Eminescu. Au
fost ridicaþi de mascaþi ºi duºi la audieri, dar
au fost chemaþi la declaraþii ºi alþi 15 consu-
matori din Prahova, cei mai mulþi liceeni ºi
studenþi, spun surse apropiate de anchetã.

O punguþã de droguri (materie vegetalã)
se vinde cu 25-30 de lei, mai spun aceleaºi
surse. În urma percheziþiei domiciliare au fost
identificate 300 de grame de substanþe cu
proprietãþi psihoactive (sub formã de materie
vegetalã ºi substanþe pulverulente), sumele
de 6.495 de lei ºi 55 de euro ºi 6 telefoane
mobile. Decizia de miercuri prin care s-a admis
arestarea celor doi traficanþi nu este definitivã,
dar este executorie. Brãilenii pot ataca soluþia
la Curtea de Apel Ploieºti. (D.F.)

Doi traficanþi, prinºi
în flagrant în timp ce

vindeau droguri în
centrul Ploieºtiului

O profesoarã de germanã din
Ploieºti s-a aruncat de la etaj



4 www.informatiaprahovei.ro 26 aprilie - 2 mai 2019

economie

Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Con-
sumatorilor a controlat, de la începutul lunii
aprilie, 678 de operatori economici care comer-
cializeazã legume ºi fructe proaspete în lanþuri
de magazine de tip hipermarket ºi supermar-
ket, depozite ºi pieþe en-gros, constatând abateri
de la prevederile legale la un numãr de 532
(78%).

Conform unui comunicat al ANPC, remis
vineri AGERPRES, a fost verificatã o cantitate
de 487 tone fructe ºi legume proaspete, din ca-
re 60 tone (12 %) nu se încadrau în prevederile
legale.

Ca urmare a deficienþelor constatate, au
fost dispuse o serie de mãsuri, printre care opri-
rea definitivã ºi retragerea de la comercializare
a circa 9,5 tone de fructe ºi legume, în valoare
de 60.479 lei , produse improprii consumului
uman ºi oprirea temporarã de la comercializare
a circa 135 tone fructe ºi legume, în valoare de
204.852 lei, pânã la remedierea neconformi-
tãþilor constatate.

De asemenea, au fost aplicate 608 sanc-
þiuni contravenþionale, dintre care 260 avertis-
mente ºi 348 amenzi contravenþionale, în valoa-
re de peste 1,723 milioane lei pentru încãlcarea
reglementãrilor privind protecþia consumatorilor.

În cursul acþiunilor de control, s-au consta-
tat o serie de abateri, precum: fructe ºi legume
lovite, deshidratate, cu pete, pulpã moale, de-

pe bonul de casã; nerespectarea cantitãþii nete
la legumele ºi fructele preambalate (ex:cartofi
albi plasã 2 kg , produsul cântãrea în realitate
1,974 kg, lãmâi la plasã de 500 gr., cantitate
realã - 0,470 gr., ghimbir la caserolã de 200
grame având în realitate 188 grame).

Alte abateri au vizat comercializarea legu-
melor ºi fructelor utilizând practici incorecte,
privind originea acestora (ex: legume ºi fructe
import Turcia, China, Egipt, comercializate ca
având provenienþa România), neconcordanþa
informaþiilor privind provenienþa, respectiv cea
înscrisã pe ambalajul sau avizul produsului ºi
cea înscrisã pe eticheta de la raft (pe etichetã
apar douã sau trei variante de þarã de origine,
de ex; România, Bulgaria, Grecia, consumatorii
fiind induºi în eroare), comercializarea legume-
lor cu calibre diferite, diferenþa între calibrul
mic ºi calibrul mare fiind de 75%, informare in-
corectã a consumatorilor (ex: era afiºat, în ime-
diata apropiere a legumelor sau fructelor, cu
litere mai viu colorate, sintagma “IEFTIN”, fãrã
a se face dovada, în magazin, a vreunui avantaj
legat de preþ la achiziþionarea acestor produse.

“Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Con-
sumatorilor îi asigurã pe cetãþeni, cã nu tolereazã
nicio abatere de la prevederile legale ºi cã va
monitoriza, la fel ca pânã acum, piaþa ºi se va
asigura, în continuare, de respectarea drepturilor
consumatorilor”, se menþioneazã în comunicat.

preciate calitativ Fructe ºi legume nesortate -
calitatea fructelor expuse nu corespunde cu
cea afiºatã; fructe ºi legume depreciate, care
prezentau pãrþi moi, alterate, pãtate, cu urme
de boli de depozit, atacate de mucegai, improprii
consumului; nu au fost respectate criteriile de
calitate pentru încadrarea la calitatea I Legume
ºi fructe, fãrã etichete cu elementele de iden-

tificare ºi caracterizare; neafiºarea informaþiilor
privind þara de origine ºi calitatea legumelor ºi
fructelor comercializate în vrac; legume ºi fructe
din afara României la care nu s-au gãsit infor-
maþii în limba românã privind denumirea produ-
sului, specia, soiul (dacã este cazul), þara de
origine; neafiºarea preþurilor de vânzare; necon-
cordanþe între preþul afiºat la raft ºi cel marcat

ANPC: Sancþiuni pentru 78% dintre marii operatori economici
care comercializeazã legume ºi fructe proaspete, în România

Guvernul a aprobat joi un proiect
de lege ce conþine mãsuri pentru protec-
þia consumatorilor care folosesc servicii
de platã, indiferent dacã acestea sunt
electronice, prin telefon, internet sau
tradiþionale ordine de platã, informeazã
Ministerul Economiei. Actul normativ
transpune în legislaþia româneascã
Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamen-
tului European ºi a Consiliului din 25
noiembrie 2015 privind serviciile de
platã în cadrul pieþei interne, fiind iniþiat
de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor, prin Ministerul
Economiei.

“Prin acest act normativ asigurãm
protecþia cetãþenilor români care
folosesc servicii de platã, indiferent cã
acestea sunt electronice, realizate la
bancomat sau prin aplicaþii pe telefonul
mobil sau sunt reprezentate de tradi-
þionalele ordine de platã. Pentru un stat
modern ºi pentru comerþul anului 2019,
efectuarea serviciilor de platã în condiþii
de siguranþã ºi de securitate, reprezintã
o condiþie esenþialã. Mai mult, securi-
tatea plãþilor electronice este funda-
mentalã pentru asigurarea protecþiei
consumatorilor ºi pentru dezvoltarea
unui mediu solid pentru comerþul elec-
tronic’, a declarat ministrul Economiei,
Niculae Bãdãlãu.

Totodatã, documentul prevede obli-

gaþia instituþiilor de platã care funcþio-
neazã pe teritoriul României, dar al
cãror sediu real este situat în alt stat
membru, sã desemneze un punct unic
de contact în România, pentru a asigura
comunicarea ºi raportarea adecvatã a
informaþiilor privind conformarea cu
prevederile actului normativ.

Astfel, la solicitarea BNR, sucur-
salele ºi agenþii economici al cãror sediu
real este situat în alt stat membru, trans-
mit, în scopuri statistice ºi de informare,
precum ºi pentru asigurarea suprave-
gherii respectãrii prezentei legi, rapoarte
referitoare la activitatea desfãºuratã pe
teritoriul României.

Directiva (UE) 2015/2366 a Parla-
mentului European ºi a Consiliului din
25 noiembrie 2015 privind serviciile de
platã în cadrul pieþei interne, numitã ºi
Directiva Serviciilor de Platã 2 sau re-
vizuitã, înlocuieºte prima Directivã a Ser-
viciilor de Plãþi - Directiva (CE) 64/2007,
transpusã în legislaþia româneascã prin
OUG nr. 113/2009 privind serviciile de
platã.

Aceastã Directivã extinde scopul ºi
aria de acoperire a fostei Directive, fiind
aplicabilã plãþilor efectuate în interiorul
Spaþiului Economic European precum
ºi plãþilor cãtre ºi din þãrile din afara aces-
tei zone, în orice valutã.

Proiectul de lege adoptat de cãtre

Ministrul Finanþelor Publice, Eugen
Teodorovici, a declarat joi, la Bistriþa, cã
îºi doreºte ca prin amnistie fiscalã, rede-
numitã restructurare financiarã, Guver-
nul sã dea o ºansã în principal companii-
lor publice, care au datorii mari cãtre
stat, sã se salveze de la închidere. Minis-
trul a precizat cã amnistia fiscalã ar pu-
tea fi inclusã într-un pachet de mãsuri
pentru mediul privat anunþat pentru luna
mai.

“Restructurarea aceasta financiarã
este o mãsurã pe care o avem la nivel
de Guvern în atenþie. Eu îmi doresc foar-
te mult ca luna mai sã fie luna în care sã
venim, ca echipã guvernamentalã, cu
un pachet de mãsuri pentru mediul pri-
vat, pachet care sã cuprindã, printre alte-
le, ºi aceastã mãsurã de restructurare
financiarã”, a spus Teodorovici.

Ministrul Finanþelor Publice a adãu-
gat cã cei care se dovedeºte cã nu ºi-au
plãtit în acest an datoriile la stat nu vor
putea beneficia de o astfel de mãsurã.

Eugen Teodorovici considerã cã res-
tructurarea financiarã ar fi o ºansã în
special pentru marile companii de stat.

“Pe noi ne intereseazã sã dãm o ºansã
în principal marilor companii publice,
pentru cã acestea, în anii care urmeazã,
nu mai pot fi susþinute de cãtre stat aºa,
pe diverse cãi. Comisia Europeanã, ºtiþi
foarte bine, spune foarte clar: domnule,
este ajutor de stat ilegal, trebuie sã re-
cuperezi. ªi atunci, peste un an, doi, trei,
cinci sau aºa mai departe, este acest
risc ca aceste companii sã poatã fi închi-
se. ªi atunci, dacã suntem un Guvern
responsabil, cum spun eu cã suntem ºi
marea parte a românilor spune acest
lucru, trebuie sã acþionãm în acest fel”,
a afirmat ministrul.

Potrivit lui Teodorovici, aceastã am-
nistie fiscalã ar urma sã includã ºterge-
rea penalitãþilor ºi dobânzilor datorate
ºi eºalonarea datoriei de bazã în aºa fel
încât tranºele de rambursare sã nu afec-
teze dezvoltarea economicã a compa-
niei, iar “compania sã nu aibã presiunea
plãþii cãtre stat”. Ministrul a dat asigurãri
cã acelaºi mecanism se va aplica ºi
companiilor private. Eugen Teodorovici
a mai declarat cã, din pachetul de mã-
suri pe care urmeazã sã îl anunþe luna
viitoare, mai fac parte unele legate de
capitalul negativ pentru companii ºi de
facilitãþi acordate societãþilor care îºi
plãtesc la timp dãrile cãtre stat.

Ministerul Economiei anunþã aprobarea unor mãsuri pentru
protecþia consumatorilor ce folosesc servicii de platã electronice

Guvern transpune în legislaþia naþionalã
aceastã Directivã, ce conþine prevederi
pentru o mai bunã protecþie a consuma-
torilor împotriva fraudelor ºi a incidente-
lor de platã. De asemenea, sunt prevã-
zute drepturi sporite ale consumatorilor
pentru realizarea de transferuri ºi re-
miteri de bani în afara Europei sau plãþi
în monede ale þãrilor terþe.

“Noua reglementare încurajeazã
apariþia unor noi furnizori de servicii ºi
dezvoltarea de modalitãþi inovatoare de
platã de pe telefonul mobil ºi prin In-
ternet în Europa, pentru a stimula com-
petitivitatea Uniunii Europene la nivel
mondial. Totodatã, se extinde categoria
Instituþiilor de Platã cu noi tipuri de
jucãtori, prin prevederi care permit ac-
cesul la contul bancar al unor entitãþi
externe, ce pot oferi clienþilor informaþii
privind conturile ºi servicii de iniþiere a
plãþilor.

Aceºti furnizori vor trebui sã res-
pecte aceleaºi standarde în materie de
reglementare ºi supraveghere ca toate
celelalte instituþii de platã”, se menþio-
neazã în comunicatul ME.

Potrivit sursei citate, instituþiile de
credit ºi toþi furnizorii de servicii de platã
vor trebui sã creascã nivelul de securita-
te a tranzacþiilor on-line, prin includerea
unui protocol mai strict de autentificare
a clientului în vederea efectuãrii plãþii.

Teodorovici: Ne intereseazã
ca, prin amnistie fiscalã,
sã dãm o ºansã în principal
marilor companii publice

Aproximativ 30% dintre hotelurile existente
pe Litoralul românesc vor fi deschise de Paºte ºi de
1 Mai, cele mai cãutate staþiuni fiind Mamaia,
Vama Veche ºi Eforie Nord, relevã un studiu
publicat, joi, de cãtre reprezentanþii unei platforme
online de vânzãri vacanþe în staþiunile autohtone
de la malul Mãrii Negre.

Conform analizei, în mini-vacanþa de Paºte ºi
1 Mai vor fi deschise 80 de hoteluri din cele 300
existente pe Litoral pentru turiºtii care aleg sã-ºi
petreacã timpul liber la malul mãrii. Comparativ cu
1 Mai de anul trecut, numãrul turiºtilor prezenþi pe
Litoral va fi cu 25% mai mare, iar o parte dintre ei
sunt români care lucreazã în strãinãtate ºi care
s-au întors pentru a petrece Paºtele în þarã, aratã
datele publicate de Litoralulromanesc.ro.

“Anul trecut, acei clienþi care n-au mai putut
ajunge la mare de Paºte nu au rãmas acasã ºi au
plecat fie prin þarã, la pensiuni, fie în strãinãtate, ºi
aºa se explicã acea scãdere de 1 Mai, pentru cã
cei mai mulþi români aleg, la începutul sezonului,
sã meargã undeva în vacanþã fie de Paºte, fie de 1
Mai ºi alocã un singur buget pentru asta. Anul
acesta, însã, când cele douã mini-vacanþe - Paºtele
ºi 1 Mai - sunt despãrþite de doar câteva zile, vin pe
litoral cu cel puþin 25% mai mulþi turisti decât de 1
Mai anul trecut, potrivit evoluþiei rezervãrilor”,
declarã Ionuþ Nedea, CEO al portalului online.

Majoritatea celor care ajung pe Litoral (70%)
vin în perioada 26-29 aprilie, adicã de vineri pânã
luni, iar restul ajung fie dupã Paºte, în intervalul 29
aprilie - 2 mai, fie rãmân din 26 aprilie  -  2 mai.

Datele Litoralulromanesc.ro aratã cã staþiunea
cea mai aglomeratã va fi Mamaia, urmatã de Vama
Veche, unde structurile de cazare vor avea un grad
de ocupare apropiat de 100%. Ierarhia continuã
cu Eforie Nord, în timp ce la polul opus se situeazã
Saturn. Pentru întreg litoralul românesc, gradul
mediu de ocupare al hotelurilor deschise în aceastã
perioadã va fi de aproximativ 70%. Potrivit sursei
citate, 7% din numãrul total de rezervãri provin din
strãinãtate, cea mai mare parte fiind fãcute de
cãtre românii care lucreazã peste graniþe.

Cele mai multe vacanþel pentru aceastã
perioadã se vând în luna aprilie, însã rezervãrile au
început din ianuarie, iar un sejur costã de la 63 lei/
camera/zi în staþiunea Eforie Sud ºi ajunge pânã
la 600 lei/camera/zi in Mamaia. Preþurile medii

de cazare în staþiunea Mamaia nu depãºesc, însã,
180 lei/camera/zi.

Litoralulromanesc.ro, deþinut de compania
Creative Eye SRL din Constanþa, cu capital integral
privat românesc, este cel mai mare vânzãtor de
vacanþe în staþiunile autohone de la Marea Neagrã,
atât ca numãr de turiºti, cât ºi ca vânzãri.

Agenþia a înregistrat, anul trecut, un volum de
vânzãri de 23 milioane de euro, iar prin intermediul
rezervãrilor au ajuns în staþiunile româneºti de la
Marea Neagrã peste 150.000 de turiºti. Portalul
promoveazã peste 300 de structuri de cazare în
13 staþiuni de pe Litoral, de la unitãþi de o stea
pânã la cele de cinci stele.

Studiu: Circa 30% dintre hotelurile de la Litoral vor fi deschise de Paºte ºi de 1 Mai

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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învãþãmânt

Ocuparea locurilor libere, dupã
finalizarea procesului de reînscriere,
se va face, de regulã, în ordinea des-
crescãtoare a grupelor de vârstã, ast-
fel: grupa mare, grupa mijlocie ºi
grupa mica.

În situaþia în care, într-o unitate
de învãþãmânt, numãrul cererilor de
înscriere este mai mare decât nu-
mãrul locurilor libere, vor fi aplicate,
succesiv, criterii de departajare gene-
rale ºi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare
sunt urmãtoarele: existenþa unui do-
cument care dovedeºte cã un copil
este orfan de ambii pãrinþi (situaþia
copilului care provine de la o casã de
copii/un centru de plasament/plasa-
ment familial se asimileazã situaþiei co-
pilului orfan de ambii pãrinþi); existen-
þa unui document care dovedeºte cã
este orfan de un singur pãrinte; exis-
tenþa unui frate/a unei surori înma-
triculat/înmatriculate în unitatea de
învãþãmânt respectivã; existenþa unui
certificat medical de încadrare în grad
de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare
(elaborate de fiecare unitate de
învãþãmânt preºcolar, aprobate de
Consiliul de administraþie al acesteia
ºi avizate de Inspectoratul ªcolar
Judeþean/al municipiului Bucureºti
pânã la data de 18 mai) nu pot fi dis-
criminatorii ºi nu pot include liste de
preînscrieri. Pentru criteriile specifice
stabilite, unitatea de învãþãmânt va
preciza documentele doveditoare pe
care pãrintele trebuie sã le depunã
în momentul completãrii/validãrii cere-
rii-tip de înscriere. Criteriile specifice
de departajare vor fi aplicate doar
dupã epuizarea criteriilor generale.

Mihail Marinescu

A fost centralizatã situaþia finalã
a cererilor de înscriere depuse în cele
douã etape prevãzute în calendarul
aferent înscrierii în învãþãmântul pri-
mar pentru anul ºcolar 2019-2020.
Astfel, în judeþul Preahova au fost înre-
gistrate 5.192 de cereri, niciun copil
nerãmânând pe... afarã, ceea ce
reprezintã o premierã în domeniu.

La nivel naþional, Ministerul Edu-
caþiei Naþionale precizeazã cã au fost
admise 154.755 de cereri de îns-
criere în învãþãmântul primar (dintr-
un total de 154.825 de cereri valide).
Dintre acestea, 149.304 cereri
(96,43%) au fost admise în prima eta-
pã, iar 5.451 de cereri în a doua etapã
(3,52%). Dupã cele douã etape de
înscriere, tot la nivel naþional, 70 de
cereri au fost respinse fie din cauza
opþiunilor insuficiente, fie din cauza
lipsei de locuri în unitãþile de învãþã-
mânt vizate. Acestora li se adaugã alte
278 de cereri respinse în prima etapã,
care nu au fost redepuse ulterior.

Au fost aprobate procedurileAu fost aprobate procedurileAu fost aprobate procedurileAu fost aprobate procedurileAu fost aprobate procedurile
ºi calendarul privind înscrie-ºi calendarul privind înscrie-ºi calendarul privind înscrie-ºi calendarul privind înscrie-ºi calendarul privind înscrie-
rea/reînscrierea în învãþãmân-rea/reînscrierea în învãþãmân-rea/reînscrierea în învãþãmân-rea/reînscrierea în învãþãmân-rea/reînscrierea în învãþãmân-
tul prtul prtul prtul prtul preºcolar (20eºcolar (20eºcolar (20eºcolar (20eºcolar (20111119-2020)9-2020)9-2020)9-2020)9-2020)

Ministerul Educaþiei Naþionale a
stabilit, în vederea cuprinderii în învã-
þãmântul preºcolar a copiilor cu vârste
între 3 ºi 6 ani, derularea succesivã
a urmãtoarelor etape (la nivelul fiecã-
rei unitãþi de învãþãmânt): reînscrierea
copiilor care frecventeazã grãdiniþa
în acest an ºcolar ºi doresc sã o frec-
venteze ºi în anul ºcolar 2019-2020;
înscrierea copiilor nou-veniþi.

Reînscrierile vor începe în data
de 6 mai, iar înscrierile se vor realiza
începând cu data de 21 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va
fi stabilit de conducerea unitãþii de
învãþãmânt ºi va fi afiºat, la loc vizibil,
în fiecare grãdiniþã, pentru informarea
pãrinþilor ºi a publicului interesat, in-
clusiv pe site-ul acesteia (dacã existã)
ºi, eventual, pe site-urile inspectora-
telor ºcolare.

Ce s-a întâmplat, în Prahova, la înscrirea
copiilor în învãþãmântul primar!

ªcoala Gimnazialã „Lizeta-Paul Grecianu” Cioceni, comuna
Albeºti Paleologu, organizeazã, pe 11 mai a.c., concursul
judeþean de Limba românã ºi Matematicã „Perseverenþa ºi com-
petiþie în mediul rural”, valabil pentru elevii claselor V-VIII. Organi-
zatorii acestui concurs argumenteazã cã limba ºi literatura româ-
nã ºi matematica sunt disciplinele unor examene importante
din viaþa elevilor. „Întotdeauna am cãutat sã facem predarea
acestor discipline, cât mai atractivã. Am constatat cã interesul
elevilor pentru activitãþi competiionale este sporit ºi astfel am
cãutat sã le includem în activitãþile de predare, fapt ce a dus la
o atitudine pozitivã a elevilor faþã de învãþarea limbii române ºi a
matematicii. Organizarea unui concurs este o alternativã de
învãþare ºi o modalitate de a obiºnui elevii cu atmosfera de exa-
men”. Coordonatori ai concursului sunt prof. Adriana Dorina
Lazãr ºi prof. Iuliana Muscã, iar obiectivele sunt: dezvoltarea
gândirii algoritmice/critice; dezvoltarea spiritului competitiv; dezvol-
tarea spiritului de lucru în echipã a membrilor implicaþi. Înscrierea
ºcolilor în concurs se realizeazã online prin trimiterea formularului
de înscriere, la adresa: scoala_cioceni_concurs@yahoo.com,
pânã pe 31 aprilie 2019. Conþinuturile respectã programa ºcolarã
ºi particularitãþile de vârstã ale elevilor. Programa subiectelor
pentru concurs cuprinde materia de pe primul semestru ºi cel
de al doilea pânã la data de 31 aprilie, la disciplinele: Limba ºi
literatura românã ºi Matematicã. Subiectele, tip grilã, vor conþine
22 de întrebãri, din care 11 de Limba ºi literatura românã ºi 11
de Matematicã, structurate pe douã nivele: mediu (9 întrebãri),
ºi cu grad mai mare de dificultate  (2 întrebãri) la fiecare disciplinã.
Elevii vor avea la dispoziþie 90 de minute pentru rezolvarea su-
biectelor. Lucrãrile vor fi evaluate în aceeaºi zi, de cãtre o comisie
alcãtuitã din cadre didactice ale ºcolii ºi cadre didactice de la
ºcolile participante. Pentru fiecare subiect se acordã maxim 5
puncte, conform baremului. Se acordã 10 puncte din oficiu, iar
punctajul maxim va fi de 120 de puncte, elevii urmând a fi rãs-
plãtiþi cu premii ºi menþiuni. De reþinut ºi faptul cã nu se percepe
nicio taxã de participare.

La Concursul Naþional de dans scenic ºi cântec de la Braºov, contând pentru
calificarea la Campionatul European (Balaton-Ungaria), reprezentanþii Palatului
Copiilor Ploieºti, în speþã cercul de gimnasticã ritmicã, prin Trupa Jumpers (prof.
Maria Anghel) au reuºit sã obþinã rezultate extraordinare, lãsând o impresie
formidabilã juriului ºi asisteneþei. Astfel, Palatul Copiilor Ploieºti s-a clasat pe locul
I la gimnasticã aerobicã: individual (Mara), trio (Sara, Ariana ºi Daria), Grup 5
(Alexia, Diana, Mara, Cristiana, Diana, Maia) - dans scenic acrobatic ºi locul II la
Majorete cheerleading.

Joi, 18 aprilie a.c. au început înscrierile
pentru Concursul Judeþean ,,Vorbiþi, scrieþi
româneºte!”, din cadrul proiectului
educaþional ,,Arc peste timp”. Concursul
se adreseazã elevilor din clasele a II-a, a
III-a ºi a IV-a ºi se desfãºoarã în ziua de
18 mai a.c., la Colegiul Naþional „Jean
Monnet” din Ploieºti, înscrierile fiind prim-
ite pânã pe 8 mai (în limita locurilor
disponibile), în format electronic, la adresa
urmãtoare: concursvsrcnjm@gmail.com.
Organizatori sunt Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova ºi Colegiul Naþional
,,Jean Monnet” Ploieºti.

Fiecare învãþãtor poate participa cu
câte patru elevi. Proba de concurs constã
în rezolvarea unei grile care conþine un
set de 20 de întrebãri cu câte patru
variante de rãspuns, fiecare întrebare

Olimpiada Internaþionalã de Matematicã (în Marea Britanie) – luna iulie;
Olimpiada Internaþionalã de Fizicã (la Tel Aviv) - 14-21 luna iulie;
Concursul Internaþional „Young Physicist Tournament” (în Varºovia) – iulie;
Olimpiada Internaþionalã de Chimie (la Paris) – iulie;
Olimpiada Internaþionalã de Biologie (în Ungaria) – iulie;
Olimpiada Internaþionalã de Filosofie (la Roma) – mai;
Olimpiada Internaþionalã de Geografie ( la Hong Kong) - 31 iulie-8 august;
Olimpiada Internaþionalã de Informaticã (la Baku, Azerbaijan) – urmeazã sã se

stabileascã data de desfãºurare;
Olimpiada Internaþionalã de Informaticã, Echipe (la Moscova) – luna mai;
Olimpiada Internaþionalã de Lingvisticã (în Coreea) – 29 iulie – 2 august;
Olimpiada Internaþionalã de Astronomie ºi Astrofizicã (în Ungaria) - urmeazã sã

se stabileascã data de desfãºurare;
Olimpiada Internaþionalã de Astronomie (la Piatra Neamþ) – luna octombrie;
Olimpiada Internaþionalã ªtiinþele Pãmântului (în Coreea) - 26 august – 3

septembrie;
Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe pentru juniori (în Qatar) – luna decembrie;
Olimpiada Internaþionalã de Proiecte de Mediu (locaþia urmeazã sã fie stabilitã)

– luna iunie;
Concurs Internaþional- Olimpiada Tinerilor Pompieri (în Elveþia) – luna iulie;
Olimpiada Elenismului  - Limba Neogreacã (în Ilfov) – 5-8 septembrie;
Olimpiada Internaþionalã de Greacã veche – Certamen Viterbiense-Viterbo (în

Italia) – luna aprilie;
Olimpiada Internaþionalã de Latinã – Sulmona (în Italia) – luna aprilie;
Olimpiada Internaþionalã de Latinã – Horatianum (în Italia) – luna aprilie;
Olimpiada Internaþionalã de Latinã – Arpino (în Italia) – luna mai;
Olimpiada Internaþionalã de Lecturã (la Braºov) – 1-5 septembrie;
Olimpiada Internaþionalã de Limba Francezã (în Republica Moldova) –

septembrie – octombrie;
Balcaniada de Matematicã (la Chiºinãu) - 30 aprilie – 5 mai;
Olimpiada Balcanicã de Matematicã pentru juniori (în Cipru) – 20 – 30 iunie;
Olimpiada Europeanã de Matematicã pentru fete (la Kiev) – 7 – 13 aprilie;
Olimpiada de Matematicã pentru liceele maghiare din Europa (la Tg. Mureº) –

24 – 28 aprilie);
Olimpiada de Fizicã a Uniunii Europene (la Riga, Letonia) - 31 mai – 4 iunie;
Olimpiada Internaþionalã de Chimie „D. Mendeleev” (în Rusia) – luna aprilie;
Olimpiada Balcanicã de Geografie (la Belgrad) – 23 – 28 iunie;
Balcaniada de Informaticã (urmeazã sã se stabileascã locul de desfãºurare ºi

perioada);
„EUSO” – Olimpiada de ªtiinþe  U.E.(în Portugalia) – luna mai;
Olimpiada Pluridisciplinarã „Tuymaada” (în Rusia) – luna iulie.

Concursul judeþean „Perseverenþã
ºi competiþie în mediul rural”

Mihail Marinescu

La ce olimpiade ºi
concursuri internaþionale pot

participa elevii în acest an

Primul loc pentru „Jumpers” la Concursul
Naþional de dans scenic ºi cântec de la Braºov

Mihail Marinescu

având un singur rãspuns corect. Se
verificã probleme de: foneticã, vocabular,
ortografie ºi punctuaþie. Timpul de lucru
este de 60 de minute. Pentru buna

desfãºurare a concursului, fiecare ºcoalã
va asigura câte un cadru didactic asistent
ºi unul evaluator, pentru 1 - 10 elevi înscriºi.
Rezultatele vor fi postate pe site-ul CNJM

(www.pedagogic.ro), pânã la
data de 28 mai. Organizato-
rii anunþã cã nu se vor acorda
premii în bani, nu se a vor
admite contestaþii ºi, de
asemenea, nu se percepe
taxã de participare. Se vor
acorda diplome pentru elevi
(Premiul I, II, III, menþiune),
în limita a 25 % din numãrul
de participanþi, pe secþiuni, iar
pentru cadrele didactice,
adeverinþe.

Mihail Marinescu

Concurs tip grilã „Vorbiþi, scrieþi româneºte!”
pentru clasele primare, la CN „Jean Monnet” Ploieºti

În zilele de 15 ºi 17 aprilie a.c., la baza sportivã  a ªcolii
Coþofeneºti s-au desfãºurat concursul ,,Bucuria copiilor”,

rezervat preºcolarilor, precum ºi întrecerea „Stadionul veseliei”,
pentru elevi de la învãþãmântul primar. „Bucuria copiilor” avea
sã fie câºtigat de cãtre Grãdiniþa cu Program Normal 1 din Vãrbilãu,
iar la „Stadionul Veseliei” s-a impus ªcoala  Poiana Vãrbilãu. Toþi
copiii prezenþi  în baza sportivã au primit dulciuri ºi  premii
asigurate de prof. Ioniþã Ion, primarul  comunei Vãrbilãu. (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

,,Sãptãmâna
altfel”, la
ªcoala
Coþofeneºti
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Nimeni nu ºtia de „banalul”
ºerveþel pe care, procentele scrise
în dreptul þãrilor europene care
fuseserã prinse în vâltorile rãzboiului,
repede notate de mâinile catifelat-
butucãnoase ale lui sir William
Churchill ºi „corectate” de Iosif
Vissarionovici Stalin, în salonaºul
rezervat lor, pe vasul ancorat în portul
Yalta,  devenise procesul verbal
care, fãrã a avea vreodatã glas, îm-
pãrþise „sferele de influenþã” precum
o pâine pentru câþiva înfometaþi. Din
petrecere în petrecere, din chiolha-
nuri în altele, lumea se dezlãnþuise
în zile ºi nopþi de dans, de sex, de
ruletã ºi de aventuri mondene,
citind ziarele, ascultând radiourile
zi ºi noapte, fericitã cã Anti-Christul,
îngrozit de ceea ce îl aºtepta, se
omorâse în bârlogul lui. Fãrã bãrbaþii
lor, plecaþi (majoritatea pieriþi pe front
ºi în lagãre), femeile sufereau de
singurãtatea pe care, neiubite cum
le-a lãsat Dumnezeu, o împãrþeau
cu primul ieºit în cale, inspirând –
exaltate – gazetarii, poeþii, cineaºtii,
muzicienii ºi scriitori. Berlinul –,
„tortul” þãrilor învingãtoare, era îm-
Pãrþit între liderii acestora. La Bu-
cureºti, Dej ºi Groza luaserã locul
Regelui Mihai, iar mareºalul Anto-
nescu, împuºcat de câteva ori în
cap, sub stâlpul infamiei, din curtea
Jilavei, dupã prima rafalã, trecuse
în „lumea drepþilor”. În urma lor,
strâmbii îngropau Þara în jumãtatea
a II-a a secolului XX – mormântul a
peste o sutã de milioane de oameni
uciºi – sub  tsunami-ul stalinist.

Europa se desfãºura panoramic
în imaginaþia „Domniþei”; era o hartã
pe ecranul memoriei sale, la zi prin
fiecare articol, ºtire, analizã ºi
reportaj citit în gazetele franþuzeºti
primite la orã fixã, cu o scurtã solem-
nitate. Telefonul ºi scrisorile o legau
de þarã mulþumitã Sandei – prietena
ei din liceu, pe care, cu timpul, o
socotea veriºoarã, deºi niciodatã nu
o întrebase prin ce filierã genealo-
gicã existã legãtura asta. Se bucura

cã are încã pe cineva, în pustietatea
care, psihic ºi moral, se întindea ca
o secetã cumplitã. În toatã casa,
numai ea; boieroaicele – rudele
mamã-sii, din ramurile Rosetti ºi Jora
- dispãruserã, doar Mariona con-
tinua neamul Cantacuzino (ramura
Valahã); regretele, inutil îi rãscolea
sufletul, cã nu a vrut copil cu niciu-
nul din bãrbaþii cu care a trãit;
zadarnic apãsau dureros, ieºirea din
nodul acesta gordian era exclusã.
Numai de va scãpa Mariona din
puºcãriile comuniste româneºti,
moºtenirea vilei s-ar fi aºezat pe mâini
sigure. Fire bãtãioasã, revoltatã con-
tra „dictaturii muncitoreºti”, era
bãtutã ºi umilitã dintr-o închisoare
în alta, declaratã „duºman al
poporului”! Avansurile unor domni
de pe la Ambasadele cu care accep-
tase alianþe morale, ar fi fost fruc-
tuoase, dacã – ºi acum chiar cã
regretã! – ea, Alice, le-ar fi fost femeia
doritã (ºi cât de civilizaþi i-au arãtat
sentimentele lor! ), neîndoios le-ar fi
dat viaþã, dacã nu pentru un urmaº,
mãcar în favoarea statutului famil-
ial. De mirare, cãci în venele ei
curgea sângele nobil al tatãlui ei,
afemeiatul Mihai Cantacuzino – cu
care, fizic, seamãnã picãturã. Prin
urmare, egoistã – asta vede cã este
acum, în drumul cãtre nimic ºi ni-
meni (O, Doamnei!, cum „Nimeni”,
când e atâta jale ºi atâta dezmãþ în
jurul ei (incapabilã sã riºte a rãs-
punde propunerii ultimei soþii a
unchiului Bâzu, mama actriþei ame-
ricane Linda Grey, femeie afectu-
oasã, recunoscãtoare, totuºi, tatãlui
sãu ºi soþului aceleia, pentru sincera
dragoste cu el, gata sã o primeascã
în casa proprie, gãsindu-i un serviciu
gras plãtit în meseria ei, de jokee, la
un club de cãlãrie din oraºul unde
ºi-a refãcut viaþa…) Socoteli târzii,
cãci timpul zboarã: anii sunt luni,
lunile sãptãmâni, sãptãmânile zile,
zilele ore iar orele, clipe…!

Pasiunea
pentru publicis-
ticã în lumea
justiþiarilor au
revelat-o pro-
fund Pãstorel
(Alexandru O.)
Teodoreanu
(1894 – 1964)
ºi fratele  sãu,

Ionel Teodoreanu (6 I 1897 – 3 II 1954), lãsând,
primiþi în redacþii ºi edituri, avocatura la uºã.
Dupã 1990, în lumea literarã prahoveanã a
apãrut un avocat cu înclinaþii istorice ºi scriito-
riceºti, remarcabile de la un text la altul, care,
publicate  (înainte de 1990, în FLAMURA
PRAHOVEI), în  INFORMAÞIA PRAHOVEI, în
REPERE – suplimentul ziarului PLOIEªTII,  Ion
T. ªOVÃIALÃ – severul cu sine însuºi,  mai ales
cu adversarii în „specialitatea” practicatã cu
profesionalism –  a primit spaþiu în paginile
sãptãmânalului OGLINDA CÂMPINEI devenitã,
dupã vreo 5 ani, OGLINDA de AZI. Profund
documentatã,  publicistica semnatã de Ion T.
ªovãialã a stârnit, într-o ascendenþã larg
acceptatã ºi controversatã de istoricii în
dezacord cu unele din afirmaþiile lui, un interes

special, dovezile sale îndreptând unele erori ºi
dezvoltând temeiuri ºtiinþific indiscutabile. Prin
acurateþea, curajul ºi elocinþa textelor  publicate
6 ani (2006-2012), sãptãmânã de sãptãmânã,
în suplimentele ziarului OGLINDA: CÂMPINA –
PAGINI DINTR-O ISTORIE ÎN DATE, apoi în
CÂMPINA LITERAR-ARTISTICÃ ªI ISTORICÃ,

susþinut ºi publicat cu asupra de mãsurã, de dl
Florin Severus Frãþilã, fondatorul acestui recent
aniversat ziar de provincie, la 20 de ani de
apariþie continuã, pe 21 martie 2019, cu elogiile
meritate.

Mi-l amintesc pe modestul cercetãtor al

fondatã de dânsul, machetate ºi alcãtuite
împreunã cu Elena Pãun…

…ªi a sosit neagra zi de 17 aprilie a anului
2013, când inima lui Ion T. ªovãialã s-a oprit!!!
OGLINDA de Azi din 23 aprilie i-a dedicat pagina
a 6-a, reconstituindu-i personalitatea ºi viaþa –
dãruitã ISTORIEI, ca nimeni altul. Trei coloane
de text înconjurau chipul lui Ion ªovãialã aºa
cum l-am cunoscut, întâlnit ºi preþuit, fie pe scãrile
Tribunalului Câmpina, fie în redacþii ziarelor
PLOIEªTII, INFORMAÞIA PRAHOVEI ºi OGLINDA
(Câmpinei, respectiv De Azi): cu un teanc de
hârtii (vorba vine!) la subþioarã, în cãmaºã, cu
capul uºor aplecat într-o parte, zâmbetul fixând
un punct pe orizontul acelei clipe…

MOMOMOMOMOTTTTTOOOOO:::::
„Am trãit învãþând,„Am trãit învãþând,„Am trãit învãþând,„Am trãit învãþând,„Am trãit învãþând,
muncind, iubind ºi, lamuncind, iubind ºi, lamuncind, iubind ºi, lamuncind, iubind ºi, lamuncind, iubind ºi, la
sfârºit, scriind, sã îmisfârºit, scriind, sã îmisfârºit, scriind, sã îmisfârºit, scriind, sã îmisfârºit, scriind, sã îmi
fac datoria de om alfac datoria de om alfac datoria de om alfac datoria de om alfac datoria de om al
acestui pãmânt”acestui pãmânt”acestui pãmânt”acestui pãmânt”acestui pãmânt”

(C. Ilie)

Încã o personalitate a civilizaþiei
prahovene a fost de curând sãrbã-
toritã, la Ploieºti, cu ocazia împlinirii a
90 de ani, pe 18 martie 2019:
Inginerul Constantin Ilie.

Rãdãcini
Sobru, modest, rezervat, dar activ

urmare unei conºtiinþe ireproºabile,
dublatã de o memorie ºi o activitate
polivalentã ieºitã din comun, dl Cons-
tantin Ilie, de profesie tehnicã ºi inte-
lectualã complexã, deocamdatã nona-
genar, cãlãtoreºte spre centenariat,
slujind – cu faptele ºi amintirile dom-
niei sale – cultura ºi istoria melea-
gurilor natale ºi ale Þãrii. Citez din
începutul cãrþii monografice intitulatã
OMUL ªI ANII LUI, socotitã „Con-
vorbiri întârziate cu domnul „Laptop”
– personajul cãruia i-a încredinþat po-
vestea celor 90 de ani: „…La 18 martie
1929, cum era ºi firesc, lângã ei –
Tatãl meu Radu I. Gheorghe (în acte
Constantin) zis ºi Gheorghe Ilie Radu,
poreclit „Casierul”…” ºi „…Mariþa Io-
niþã, dupã poreclã a lui „Buzatu”…
„lângã ei am apãrut ºi eu”. Din biogra-
fie: „…M-am nãscut în comuna Pãu-
leºti-Prahova” unde „am copilãrit ºi
am frecventat cursurile ºcolii din satul

Pãuleºti, între 1935 ºi 1942, avân-du-
i învãþãtori pe Rodica ºi pe Gheor-ghe
ªtefãnescu”.

Confirmare
De la textul biografic de 16 pa-

gini, pe cât de tehnic pe atât de emo-
þionant evocator, la cele de 330 ale
cãrþii monografice OMUL ªI ANII LUI,
realmente „povestea vieþii mele” – a
venerabilului domn Constantin Ilie,
luãm temeinicã aceastã convingere
a domnului ing. Constantin Trestiorea-
nu, preºedintele Societãþii Culturale
PLOIEªTI – MILENIUL III, a cãrei edi-
turã a publicat volumul în discuþie:
„Viaþa familialã ºi socialã, trãitã într-
un ritm intens, specific nu numai
personalitãþii sale dinamice, ci ºi soli-
citãrilor extraordinare ale proiectelor
în care a fost implicat, se bucurã de o
tratare prin excelenþã evocatoare, dar
ºi – în unele cazuri – polemicã, ceea
ce se înscrie în specificul genului
abordat ºi al cronicii vremurilor trãite”.

Poli-performant
Contabil (1950), inginer construc-

þii civile ºi industriale (1962), inginer
în Seismicã (1978-1979), inginer
construcþii Montaj (1961-1965 ºi
1971-1974). Inginer ºef Grup Cons-
trucþii (1965-1969), ºef CTC Trustul
Construcþii Ploieºti (1974-1976), ingi-
ner proiectant principal IPIP (1969-
1971 ºi 1979-1989), expert tehnic ju-
diciar (1974-2002), verificator de pro-
iecte ºi expert tehnic (din 1992) – în-
tr-o formulare proprie: „Am început
ingineria în 1958, sãpând fundaþia
unui bloc din Piaþa Anton din Ploieºti
ºi, la sfârºitul anului 2007, am termi-
nat-o ca angajat al unei companii pri-
vate, proiectant ºi furnizor de cons-
trucþii metalice în subansambluri, în
þarã ºi în strãinãtate”.50 de ani de in-
ginerie, 15 – pentru execuþie, 35 –
de…

…Voluntariat
Activ în Asociaþia Generalã a

Experþilor din România, viitorul Corp
al Experþilor Tehnici din România, filiala
Prahova, apoi Asociaþia Inginerilor
Constructori din România – Prahova.
Partea ºi mai fructuoasã a epocii o
reflectã îndeletnicirile de istoric ºi

scriitor pe care le-a edificat, urmare
sprijinului Societãþii Culturale Ploieºti-
Mileniul III, cu precãdere elaborarea
ºi tipãrirea lucrãrilor inspirate de exem-
plara viaþã ºi creaþie a profesorului-
arhitect Toma T Socolescu (1883-
1960), primar al satului natal ºi îndru-
mãtorul viitorului inginer Constantin
Ilie, de a porni pe drumul învãþãturii
de carte în clasele Liceului Comercial
de Bãieþi SPIRU HARET, apoi ªcoala
Tehnicã de Administraþie Economicã
(1942-1948). Autor al scurtei
monografii COMUNA PÃULEªTI, al
ridicãrii bustului profesorului-arhitect
TOMA T. SOCOLESCU, al lucrãrii PÃU-
LEªTII de PRAHOVA, al NOMENCLA-

TORULUI STRDAL PÃULEªTI al ridi-
cãrii MONUMENTULUI EROILOR din
Pãuleºtii Prahovei, al Albumului
TOMA T. SOCOLESCU, ARHITECT
ROMÂN, al recuperãrii TEZAURULUI
DE LA COCOªEªTI, al numeroaselor
articole ºi studii istorice privind Pãu-
leºtii ºi Gãgenii, donator de docu-
mente istorice unicat, distins cu Diplo-
me de Onoare ºi Medalii, inginerul
Constantin ILIE a dus, în acest dome-
niu vast „…O luptã consecventã pen-
tru o armonizare a informaþiilor,
învechite sau depãºite, cu documente
existente în arhive ºi în scrierile
oneste”!

ISTORIEI Câmpinei, Ion T. ªovãialã, din vara
1999, când, ajutat – tot din pasiune – de
doamna Cornelia Preda, tehnoredactora
INFORMAÞIEI PRAHOVEI, publica aici. O revistã
fondatã atunci,  intitulatã ORION, redactorul ei
mi-a oferit-o cu o plãcere abia mascatã de
modestia ºi timiditatea lui. Ne-am împrietenit pe
viaþã. Sãptãmânal venea la redacþia OGLINDEI,
atunci în Casa Tineretului, însoþit de servieta
doldora de acte ºi documente ce urmau sã
devinã detaliat argumentate pagini ale Istoriei
Câmpinei. Îl apuca noaptea, dictând d-nei Elenei
Pãun textele care apãreau apoi însoþite de cel
puþin câte o reproducere foto, imagine sau
facsimil. Lua parte la ºedinþele Cafenelei literar-
artistice VLAD MUªATESCU, fondatã de mine
în 28 mai 1999, la DOI TEI, care se þinea vinerea
în sala mare a Casei de Culturã „Geo Bogza”,
alintatã de mine „Sala cu Douã Piane”, fiindcã
astfel era dotatã, gazdã fiindu-ne  RADU CEL
BUN –  altruistul ei director ºi bucurosul de
oaspeþi Constantin / Costicã Radu. Cum Ion T.
ªovãialã, „Dom-Nelu”, colecta manuscrise valo-
roase, publicabile, ale autorilor promovaþi de
comentariile criticilor de profesie dr. Constantin
Trandafir ºi  prof. Christian Crãciun, selecþia aco-
perea parte din filele PAGINILOR LITERARE,
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sãnãtate

În perioada 14-15 aprilie 2019, Ministerul
Sãnãtãþii a organizat Reuniunea Informalã a
miniºtrilor Sãnãtãþii din Statele Membre ale UE.
Evenimentul s-a desfãºurat la Palatul Parlamen-
tului, în contextul Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene ºi a fost prezidat de
cãtre ministrul român al Sãnãtãþii, Sorina Pintea.
La dezbateri au participat peste 140 de delegaþi
din Statele Membre ale Uniunii Europene.

„Pe agenda de discuþii am avut subiecte
importante din perspectivã politicã ºi strategicã
în ceea ce priveºte domeniul Sãnãtãþii. Temele
propuse, respectiv accesul pacienþilor la medica-
mente inovatoare ºi mobilitatea pacienþilor, în
special a celor cu boli rare ºi vârsta sub 18 ani,
reprezintã prioritãþi ale Programului Preºedinþiei
României la Consiliul UE în domeniul sãnãtãþii
pe care astãzi le-am abordat cu mai multã
profunzime, în beneficiul pacientului european.
De altfel, România va continua eforturile pentru
a face progrese pe agenda temelor cu impact
ºi beneficii pentru starea de sãnãtate a pacien-
þilor europeni. Scopul principal al activitãþilor pe
care le avem în aceastã perioadã, îl reprezintã
garanþia accesului la sãnãtate pentru toþi cetã-
þenii europeni”, a spus ministrul Sorina Pintea
în deschiderea evenimentului.

Ministrul Sãnãtãþii a mai afirmat cã, Româ-
nia a dovedit cã are o Preºedinþie de succes în
domeniul Sãnãtãþii, cu progrese esenþiale înre-
gistrate pentru teme de actualitate ºi cu impact
direct asupra pacientului, precum evaluarea
tehnologiilor medicale, vaccinarea ºi rezistenþa
la anti-microbiene, e-health, aspect evidenþiat ºi
de Vythenis Andiukaitis, Comisar European
pentru Sãnãtate ºi Siguranþã Alimentarã în
cadrul unei întrevederi bilaterale cu ministrul
Sãnãtãþii Sorina Pintea, la sfârºitul lunii martie.

Temele Reuniunii Informale de la Bucureºti

sunt de actualitate ºi au avut ca obiectiv
îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor ºi asistenþei
medicale pentru pacienþii europeni.

În ceea ce priveºte accesul la medicamente
inovatoare ºi scumpe, miniºtrii Sãnãtãþii din UE
au fost invitaþi sã schimbe opinii cu privire la
acþiunile întreprinse la nivel naþional pentru
asigurarea accesului rapid la medicamente, cu
posibilitatea ca unele dintre aceste acþiuni sã
fie implementate la nivelul UE, precum ºi iden-
tificarea posibilitãþilor avute de pacienþi de a
continua tratamentul dupã momentul obþinerii
autorizaþiei de punere pe piaþã ºi pânã la mo-
mentul luãrii unei decizii privind rambursarea
medicamentelor în cauzã, în statul membru
respectiv.

În timpul lucrãrilor, s-a subliniat cã o men-
þiune specialã în lupta de a asigura un acces
timpuriu la medicamente inovatoare îl constituie
bolile rare. Oficialii statelor membre au discutat,
de asemenea, soluþii pentru asigurarea
accesului la tratamente echivalente pentru toþi

pacienþii cu boli rare în UE, precum ºi modalitãþi
de asigurare a accesului la tratament pentru
pacienþii incluºi în studii clinice, la nivel naþional
pentru perioada de timp de la autorizare, plasa-
rea efectivã pe piaþã pânã la decizia de rambur-
sare efectivã a medicamentelor.

În cea de-a doua sesiune ministrii au discu-
tat despre mobilitatea pacienþilor ºi asigurarea
accesului la servicii medicale pentru pacienþii
cu boli rare, în special a pacienþilor cu vârsta
sub 18 ani.

Reprezentanþii statelor membre au dezbãtut
punerea în aplicare a Directivei 2011/24 / UE
privind aplicarea drepturilor pacienþilor în cadrul
asistenþei medicale transfrontaliere astfel încât,
cetãþenii UE sã beneficieze de avantajele asis-
tenþei medicale transfrontaliere. Pe baza expe-
rienþei acumulate, reprezentanþii statelor mem-
bre au discutat modul în care pot colabora pen-
tru îmbunãtãþirea eficacitãþii directivei, luând în
considerare constatãrile din raportul Comisiei
Europene privind punerea în aplicare a directivei

ºi Rezoluþia Parlamentului European din fe-
bruarie 2019.

“Importantã pentru îmbunãtãþirea accesu-
lui la asistenþa medicalã transfrontalierã planifica-
tã este informaþia clarã. Disponibilitatea informa-
þiilor ºi orientãrilor adecvate poate reduce povara
administrativã a cererilor repetitive ºi a proce-
durilor administrative inutile care decurg din
procesul de autorizare ºi de rambursare prea-
labilã. Rapoartele Comisiei ºi ale Parlamentului
European cu privire la punerea în aplicare a di-
rectivei identificã o serie de domenii în care îm-
bunãtãþirea informaþiilor ºi creºterea transparen-
þei procesului de rambursare ar putea conduce
ºi informa mai bine pacienþii care solicitã
asistenþã medicalã transfrontalierã”, a declarat
Sorina Pintea, ministrul român al Sãnãtãþii

De asemenea, tot în sesiunea dedicatã mo-
bilitãþii pacienþilor, s-a discutat ºi despre inte-
grarea Reþelelor Europene de Referinþã (ERN)
în sistemele de sãnãtate din statele membre.

Reþelele Europene de Referinþã (ERN) se
aflã în faza iniþialã de implementare / consolida-
re ºi se confruntã acum cu o serie de provocãri
pentru a deveni operative ºi funcþionale. Acestea
vor fi cu adevãrat capabile sã aducã beneficii
pacienþilor care suferã de boli rare sau complexe
ºi cu prevalenþã scãzutã în întreaga UE numai
dupã ce vor fi conectate într-un mod clar ºi sta-
bil la sistemele de sãnãtate din statele membre.

În ceea ce priveºte pacienþii care suferã de
boli rare, aceºtia sunt adesea copii. Prin urmare,
chiar dacã Reþelele sprijinã toate categoriile de
vârstã, multe cazuri menþionate sunt cele ale
minorilorDiscuþiile din cadrul Reuniunii s-au axat
pe identificarea unui set de politici ºi proceduri
pe care statele membre sã le instituie pentru a
încorpora / lega aceste reþele în sistemele lor
de sãnãtate.

Ministerul Sãnãtãþii a organizat Reuniunea Informalã
a miniºtrilor Sãnãtãþii din Statele Membre ale UE

Riscul de infarct prevãzut cu câþi-
va ani înainte de a se produce este
un scenariu care pãrea puþin proba-
bil, însã ultimele descoperiri ºtiinþifice
ne asigurã de veridicitatea acestui
scenariu. Cercetarea a fost publicatã
în revista medicalã The Lancet, în
2018, scrie revista Doctorul Zilei.

O nouã metodã de analizã a ima-
ginilor obþinute în urma unei tomo-
grafii poate anticipa riscul unui infarct
cu mai mulþi ani înainte ca acesta sã
se producã. Procedura, creatã de
echipe de la Universitatea Oxford, ins-
tituþii din Germania ºi Statele Unite,
foloseºte algoritmi pentru a examina
stratul de grãsime din arterele co-
ronare prin analiza unei tomografii
cardiace.

Inflamarea arterelor reprezintã
un semn timpuriu de avertizare pen-
tru circa 30% din cazurile de infarct,
considerã cercetãtorii.

„Dacã este posibil sã identifici
inflamaþia din arterele coronare, a-
tunci poþi preciza care anume artere…
vor cauza infarctul”, spune Charala-
mbos Antoniades, profesorul de
medicinã cardiovascularã la Oxford.

„Cu noua tehnologie pe care o
avem la dispoziþie putem obþine acest
lucru analizând simple tomografii”.

Cea mai mare parte dintre ata-
curile de cord sunt cauzate de o
placã de grãsime la nivelul arterei,
care întrerupe fluxul de sânge. În
prezent, tomografia poate indica
medicului dacã o arterã a devenit deja
mai îngustã din cauza grãsimii.

Cu ajutorul noii tehnologii, pentru
care cercetãtorii sperã sã obþinã
autorizaþiile necesare atât în Statele
Unite cât ºi în Europa în decurs de
un an, medicii vor putea prezice care
anume artere sunt în pericol de a se
îngusta.

„Putem spune… arterele dum-
neavoastrã sunt inflamate ºi se vor
îngusta pe parcursul viitorilor cinci
ani. Aºa cã puteþi începe sã aplicaþi
mãsurile de prevenþie pentru a evita
formarea plãcilor”, spune Antoniades.

Bolile coronariene ºi accidentele
vasculare cerebrale sunt principalele
cauze de deces la nivel global.

„Deºi nu am estimat numãrul
exact al atacurilor de cord pe care le
putem preveni, va fi posibil sã iden-
tificãm cel puþin 20 sau 30 de procen-
te dintre persoane înainte de a suferi
un astfel de atac”, spune Antoniades.

O companie care colaboreazã cu
Universitatea Oxford dezvoltã în
prezent un serviciu care poate analiza
orice tomografie din lume în circa 24
de ore.

dacã ai sau nu hepatita C sunt testele de laborator. Atenþie,
analizele de sânge obiºnuite, precum cele efectuate la exa-
minarea fizicã anualã, nu depisteazã hepatita C, de aceea este
important sã faci analiza specialã care îþi spune dacã ai sau nu
boala.

Viremia reprezintã cantitatea de virusuri existente în sângele
pacientului la un moment dat. Mãrimea viremiei este importantã
pentru stabilirea urgenþei sau non-urgenþei tratamentului dar ºi
pentru evaluarea rãspunsului la tratament ºi a riscului de evoluþie
a bolii. În cazul în care testul pentru hepatita C a ieºit pozitiv,
testele suplimentare vor determina genotipul viral.

Persoanele cãrora le-a ieºit pozitiv testul pentru virusul he-

patic C, pot face ºi un test pentru genotip, care determinã tipul de
virus hepatic C. Existã ºase  genotipuri majore; unele sunt mai
uºor de tratat decât celelalte. În funcþie de genotipul hepatitei C,
medicul specialist va putea lua decizii cu privire la modul de
tratare a bolii, inclusiv la durata tratamentului. Pe lângã aflarea
genotipului, te mai poþi testa ºi pentru a determina încãrcãtura
viralã. Acest numãr aratã cât virus hepatic C ai în sânge. Deºi
încãrcãtura viralã nu determina modul în care boala va afecta
ficatul, aceasta poate fi un indicator al reuºitei tratamentului.
Testul este realizat atât înainte de începerea tratamentului cât ºi
pe parcurs, pentru a demonstra medicului cât de eficient este
tratamentul.

Aºa cã dacã eºti adult, ai peste 40 de ani ºi ai avut transfuzii
de sânge, mergi la medic ºi fã-þi o simplã testare a anticorpilor
anti-VHC, care îþi poate salva viaþa.

Hepatita C este o boala infecþioasã, cauzatã de infecþia
cu virus hepatitic C, produsã prin contactul cu sânge, prepa-
rate de sânge sau secreþiile persoanelor infectate.
Specialiºtii spun cã puþini pacienþi infectaþi cu VHC dezvoltã
hepatitã acutã. Mergi la medic, fã-þi analizele ºi îþi poþi
salva viaþa.

Hepatita C este prima cauzã de cancer hepatic în
Europa ºi poate conduce la necesitatea transplantului he-
patic, o intervenþie extrem de serioasã, costisitoare ºi care
nu garanteazã sal-varea vieþii. Cel mai important lucru
este descoperirea din timp a bolii ºi începerea tratamentului.

Principalele simptome sunt: pre-zenþa unei stãri de
astenie, de obosealã extremã, ºi de
somnolenþã. De cele mai multe ori, infec-
þia acutã trece neob-servatã, simp-
tomele fiind foarte uºoare ºi de cele mai
multe ori sunt ignorate de pacient. Mai
grav este cã ºi infecþia cronicã este destul
de silenþioasã, este adeseori asimpto-
maticã. Pacienþii, în general, observã: o
stare de obosealã extremã care se ma-
nifestã în activitatea cotidianã, sau dureri,
disconfort, jenã în partea dreaptã a
abdomenului sub coaste, în zona ficatu-
lui.

De aceea, spun medicii este foarte important sã te
testezi pentru infecþia cu virusul hepatic C. Este nevoie
obligatoriu de testele serologice: anticorpii antivirus C
(pentru hepatita C) ºi antigenul HBs (pentru hepatita B),
disponibile în oricare laborator medical din þara noastrã.

Cum se realizeazã
diagnosticul hepatitei C

Metodele de diagnostic ale hepatitei C sunt la simple,
sunt teste serologice fãcute pe baza unui simplu esantion
de sânge prelevat. Practic, singura cale prin care poþi afla

Riscul de infarct poate fi anticipat
cu câþiva ani înainte sã se producã

Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr

Hepatita C, infecþia cronicã tãcutã. Oboseala
ºi somnolenþa, simptomele principale
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11:45 „Regatul secret” (r);
13:45 „Hotelul Marigold” (r);
16:15 „Iubit de împrumut” (f);

18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Furtul de diamante” (f);
22:15 „Bãtãlia celor blestemaþi” (f);
00:15 „Furtul de diamante” (r);
02:00 „Bãtãlia celor vlestemaþi” (r);
03:30 „La Bloc” (r);
05:00 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Femeie în înfrunta-
rea destinului” (r);

13:30 “Feriha”  (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Motivul”  (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
03:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 CulTour (r);
04:00 „Motivul” (r).
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zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

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

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
studente. Preþ: 100
Euro/ lunã, negociabil. Tel: 0732-
429297.

Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace -
Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729-
682282.

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

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

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

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

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
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gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

Buºteni, zonã de munte,
vând  apartament 3 camere, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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

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

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

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

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

Vând casã central, comu-
na Vâlcãneºti, Prahova. 4 ca-
mere, 2 holuri, cãmarã, supra-
faþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

Mislea, vând o clãdire
din cãrãmidã, parter + etaj, 287
mp la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.

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

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

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie

Vând casã garsonierã
vis-a-vis de Spitalul Judeþean
Ploieºti, complet mobilatã ºi
utilatã, balcon închis cu termo-
pan, uºã metalicã intrare ºi ter-
moizolatã la exterior. Preþ 70000
Euro, negociabil. Tel. 0746-
261142.

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.
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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. 0732-
648542.

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþii de depo-

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

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

Vând apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4,
decomandat, cf. 1, preþ 47.000
euro. Telefon: 0721-700544.

Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent reno-
vat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi
Prestãri servicii

Cumpãrãri

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Este clar cã la serviciu existã animozitãþi, nereguli
ce nu meritã tolerate în continuare. Se contu-
reazã un final de etapã profesionalã, fie cã
finalizezi o sarcinã, un proiect important, fie cã
se schimbã pe neaºteptate condiþiile de muncã
ºi de aici ºi salarizarea. Se recomandã pruden-
þã, întrucât în umrbrã se þes conflicte surprinzã-
toare de cãtre cine te aºtepþi mai puþin.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Foarte importante sunt în aceastã sãptãmânã
relaþiile sentimentale. Relaþiile cu cei dragi îºi
vor schimba dinamica, poate nu aºa cum ai
dori tu. La prima vedere ceva trebuie schimbat,
fie în atitudinea ta faþã de iubire ºi implicaþiile
ei, fie faþã de persoana iubitã sau de copii. Re-
laþiile cu generaþiile mai tinere sunt surprinzãtoa-
re, anoste pe alocuri ºi de neînþeles.

Gemeni (22 mai - 21 iunieGemeni (22 mai - 21 iunieGemeni (22 mai - 21 iunieGemeni (22 mai - 21 iunieGemeni (22 mai - 21 iunie)
O sãptãmânã remarcabilã la capitolul familie,
relaþii cu neamurile, treburi gospodãreºti. Se
contureazã un final de etapã familialã, fie prin
modificarea concepþiilor tale privitoare la fa-
milie, la relaþiile cu neamurile, fie ai ºanse sã
rezolvi chestiuni patrimoniale care treneazã
demult.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Situaþii interesante cu persoanele din anturajul
apropiat. Vrei nu vrei, te vei desprinde de unii
din varii motive. Dialogurile cu ceilalþi sunt deo-
sebite, atât prin natura subiectelor discutate,
cât ºi prin controversele care vor apãrea din te
miri ce. Ar fi bine sã vorbeºti puþin, strictul nece-
sar, evitând sã divulgi planurile tale personale.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
O sãptãmânã cu multe cheltuieli, dar sunt ºanse
sã primeºti bani, o primã sau favoruri subs-
tanþiale dinspre locul de muncã. Pot reveni în
atenþie achitarea unor facturi, reglarea unor
datorii vechi ºi planurile de investiþii, gândite
mai demult. Ar fi bine sã te rezumi la strictul
necesar în privinþa cheltuielilor, sã achiþi datoriile
aflate deja pe rol.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Sãnãtatea este vulnerabilã, fiind vorba despre
revenirea unor afecþiuni vechi, cu aspecte cro-
nice. Fii prudent, îngrijeºte-te corespunzãtor ºi
ai încredere cã vei depãºi totul cu bine. Infor-
maþiile obþinute pe cãi neobiºnuite vor fi uimitoa-
re, iar unele chiar bizare. Noteazã într-un jurnal
orice idee sau cuvânt care rezoneazã cumva în
sufletul tãu ºi la momentul potrivit cu siguranþã
îþi va fi util.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
O sãptãmânã importantã, pentru cã energia
astralã te ajutã sã închei capitole de viaþã ºi sã
deschizi altele. Ocupã-te pe îndelete de sufletul
tãu, stai de vorbã cu tine însuti ºi stabileºte-þi
obiective pe termen lung. Este vremea marilor
schimbãri ºi nimic nu va mai fi ca înainte. Înce-
pând de la concepþiile, ideile, planurile ticluite
mai demult ºi pânã la toate tipurile de relaþii în
care eºti implicat.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Relaþiile cu prietenii sunt amestecate, dar clar
este cã unele dintre acestea se vor sfârºi fãrã
echivoc. ªanse mari de a finaliza un proiect
profesional ºi diverse activitãþi comune cu prie-
tenii, cu susþinãtorii din segmentul socio-profe-
sional. Este bine sã fii precaut ºi sã urmãreºti
atent firul evenimentelor. Lasã discuþiile ample
ºi luarea deciziilor cu efect pe termen lung
pentru alte zile.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la
serviciu. Se preconizeazã schimbãri importante,
atât în ceea ce priveºte condiþiile de muncã, ac-
tivitatea profesionalã propiu-zisã, cât ºi salariza-
rea aferentã muncii depuse. Întâlniri cu per-
soane oficiale, cu ºefi, aflarea unor informaþii
deosebite legate de mersul lucrurilor la serviciu.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Eºti gânditor în aceastã sãptãmânã, cumva fiind
orientat spre tine ºi sufletul tãu. Chiar dacã se
vor ivi ºanse bune de a cãlãtori în þinuturi înde-
pãrtate, de a dialoga cu oameni erudiþi sau de
a te implica în studii ºi cercetãri, pare cã îþi este
dificil sã te racordezi la momentul acum ºi aici.
Pentru cã mentalitatea ta se modificã, gândurile
sunt confuze ºi îþi poate fi greu, uneori, sã þii
pasul cu cei din preajma ta.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Este nevoie sã te ocupi de cheltuieli, de achitarea
facturilor ºi poate chiar de relaþiile cu instituþiile
financiare. Sunt posibile descoperirea unor
erori financiare serioase, întâzierea sau amâna-
rea unor  plãþi. Se recomandã prudenþã, diser-
nãmânt ºi rãbdare pentru a rezolva tot ce þine
de bani, bunuri, investiþii, documente.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
O sãptãmânã dinamicã, în care vei revizui multe
planuri ºi relaþii. Revin în atenþie conflictele din
segmentul profesional. Bizarul domneºte la
locul de muncã ºi în relaþiile profesionale, de
aceea fii prudent ºi þine cont de faptul cã nu
este ceea ce pare la prima vedere. Se încheie
o etapã importantã în plan partenerial, fie cã
este vorba despre partenerul de viaþã, fie despre
o colaborare.
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Nr.
crt.

Meseria
Nr.

locuri Nr.
crt.

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
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
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Nr.
locuri

 Tip contractMeseriaTip contract

Agent de securitate
Agent de securitate
Agent interventie
Agent interventie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent transporturi
Agent vanzari
Agent vanzari auto
Alpinist utilitar
Ambalator manual
Asisten medical fizioterapie
Asisten medical generalist
Asistent manager
Brodeza
Brutar
Calcatoreasa
Casier
Cioplitor montator piatra
Confectioner articole din textile
Confectioner structuri metalice
Confectioner textile
Confectioner textile
Consilier juridic grad I
Controlor calitate
Controlor calitate confectii
Croitor
Croitor
Croitor
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher si tamplar
Economist
Economist
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Fierar - betonist
Fierar - betonist
Finisor constructii
Fizioterapeut
Fizioterapeut
Fizioterapeut
Frezor/ strungar/operator CNC
Galvanizator
Gestionar
Gestionar -vanzator
Incarcator-descarcator
Inginer autovehicule rutiere
Inginer constructor
Inginer dezvoltare
Inginer instalatii
Inginer instalatii
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Inginer textile-tehnolog produs
Ingrijitor spatii verzi
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator gaze
Kinetoterapeut
Kinetoterapeut
Laborant chimist
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial

Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator in floricultura
Magaziner (vanzator-gestionar)
Maistru confectii metalice
Maistru constructor
Manipulant
Manipulant marfa
Manipulant marfa
Manipulant marfuri
Maseur
Maseur
Maseur
Masinist la terasamente
Mecanic auto
Mecanic masini de cusut
Mecanic utilaj
Montator sisteme tamplarie
Montator tamplarie al si PVC
Muncitor constructii
Muncitor constructii
Muncitor in confectii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Operator chimist
Operator CNC
Operator prelucrare date
Operator mase plastice
Operator masini unelte cu CNC
Operator spalatorie
Operator taietor textile
Ospatar
Patiser
Proiectant instalatii
Referent vanzari
Sablator
Schelar
Sef atelier-coasere
Sef echipa
Sef unitate elementara de lucru
Sofer
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme si camionete
Sofer autoturisme si camionete
Sofer livrator
Sofer tir
Sortator deseuri
Spalator covoare innodate
Specialist in domeniul calitatii
Specialist resurse umane
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor MIG-MAG
Sudor PE
Tamplar universal
Tehnician sisteme de securitate
Tinichigiu acoperisuri
Tinichigiu carosier
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar

10
2
6
5

20
10
6
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2

20
3
1

20
1

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

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

10
5
1

3
2
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
3
3
2
1
1
1
2

10
3

10
5
1
2
1
1
3
4
8

20
1

20
10
8
1
2
4
1

15
2
4
2
1
3
2
3
2
1
1
1
5

10
15
1
1
1
2
4
2
1
1
6
6
1
5
1
1
8
1

10
1
1
1
1
1
2
1
1
5
2
2
6

8 cls
medii

8 clase
8 clase
8 clase
8 clase

liceu
superioare

medii
superioare

10 cls
8 cls
liceu

superioare
medii
medii
8 cls
8 cls
10 cls
8 clase
8 cls
10 cls
8 cls
medii

sup. juridice
experienta

medii
liceu
medii
medii
medii
8 cls

sc prof
superioare
superioare

-
10 cls
medii
medii
8 cls

sc prof
8 cls
8 cls

superioare
liceal

 superioare
experienta

medii
medii
medii

-
superioare
superioare

superioare tehnice
superioare
superior

sup – ing.
superioare
superioare
superioare

sup. tehnice
8 clase

-
medii

sc- prof-
8 cls

instalator
superioare
superioare

medii
calificare

medii
8 cls

calificare
sc prof

-
medii
medii
medii
medii

10 clase
medii

1 an
-

1 an
-

1 an
-
-

2 ani
-
-
-

2 ani
1-3 ani
1-3 ani

-
-

2 ani
1 an

-
-
-
-

1 an
1 an
7 ani
3 ani
1 an

-
-
-

1 an
-
-

1-3 ani
-

3 ani
-
-
-
-
-
-
-

1-3 ani
-
-

5 ani
-

1 an
-
-
-
-

1 an
5 ani

-
0-3 ani

-
1 an
3 ani
1 an

0-1 ani
3 ani

-
-
-
-

1-3 ani
-
-

3 ani
10

-
3 ani

-
3 ani
20

-
1 an

-
-
-

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

per det sau 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 det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned

-
per ned

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

medii
8 cls

Sc. prof.
Lic.spec.

medii
medii
10 cls
10 cls
medii
10 cls
liceu
liceal
medii

sc prof
medii
10 cls
10 cls
medii
8 cls

-
Sc- prof.

medii
sc prof
medii
liceu
medii

8 clase
medii
8 cls
8 cls
8 cls
medii
8 cls
8 cls

Sc. prof.
medii
medii
medii
medii
medii
medii
10 cls
medii

sc.prof.
superioare

medii
10 cls
10cls
medii
medii

10 clase
-

medii
liceu

8 clase
8 cls
10 cls
medii

-
medii

-
Sup. tehnice

calificare
sc prof
medii
medii

sc. prof.
8 cls

Autoriz. sudor
medii

autoriz. sudor
sc. prof.
medii
8 cls
medii
medii
10 cls
medii
medii

sc. prof.
experienta

10 cls
8 cls

1
2 ani

-
1ani

-
-

1 an
-
-
-

1-3 ani
-
-
-
-

2 ani
-

5 ani
experienta

-
-

1 an
-
-
-
-
-
-
-
-

1 an
3 ani

-
-
-
-

1 an
-
-
-
-

3 luni
1 an

-
-
-
-
-

5 ani
10

1 an
-
-
-
-

2 ani
1 an
1 an

-
-

1 an
1 an

-
-
-

1 an
-
-
-

10
-

0-1 ani
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

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

În primul trimestru al anului 2019, ur-
mare a serviciilor ºi mãsurilor de stimulare
a ocupãrii forþei de muncã oferite de ANOFM,
67.777 persoane au fost încadrate în
muncã.

Din totalul persoanelor ocupate pânã
la data de 31 martie 2019, 27.954 au peste
45 de ani, 16.398 au vârsta cuprinsã între
35 ºi 45 de ani, 13.250 au între 25 ºi 35
de ani, iar 10.175 sunt tineri sub 25 de ani.
Cele mai multe persoane încadrate sunt

de sex masculin (39.430), numãrul femeilor
fiind de 28.347.

În funcþie de rezidenþã, 35.715 persoa-
ne angajate în perioada de referinþã provin
din mediul urban, iar 32.062 persoane sunt
din mediul rural.

Nivelul de pregãtire al persoanelor
pentru care a fost identificat un loc de mun-
cã aratã cã cele mai multe au studii liceale
(22.845), profesionale (15.956), gimna-
ziale (15.090), 6.356 fiind cu studii univer-
sitare.

Din numãrul total de persoane înca-
drate prin intermediul ANOFM, în primele
trei luni ale anului 2019, 42.027 fac parte
din categoria celor greu sau foarte greu ocu-
pabile. Precizãm cã încadrarea într-o cate-
gorie de ocupabilitate se realizeazã ca urma-
re a activitãþii de profilare a persoanelor
înregistrate în evidenþele ANOFM.

Un clasament al judeþelor cu cele mai
multe persoane angajate aratã cã Bucu-

reºti ocupã primul loc (5.346), urmat de
Timiº (4.933), Suceava (4.139), Neamþ
(3.534) ºi Iaºi (2.662).

Pentru integrarea pe piaþa muncii, per-
soanele aflate în cãutarea unui loc de muncã
înregistrate în baza de date a agenþiei te-
ritoriale pentru ocuparea forþei de muncã în
a cãrei razã au domiciliul sau reºedinþa bene-
ficiazã de pachete personalizate de mãsuri
active prevãzute de Legea nr.76/2002 pri-
vind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã, modi-
ficatã ºi completatã.

În primul trimestru al anului în curs,
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 cu-
prinderea în mãsuri active, a fost de
150.771 persoane.

Sursa: anofm.ro

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul reþelei EURES
România, 370 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania: 100 locuri de muncã: 100 muncitor agricol;
GermaniaGermaniaGermaniaGermaniaGermania: 62 locuri de muncã: 15 operator spãlãri industriale, 10 manipulant

bagaje, 7 grãdinar, 7 inspector tehnic de tren, 7 specialist siguranþã transport pe
calea feratã, 6 ºofer camion, 3 mãcelar, 2 marinar, 2 operator maºini CNC, 1
comandant de navã, 1 cusãtor, 1 ºofer autobuz;

UUUUUngariangariangariangariangaria: 51 locuri de muncã: 10 dulgher, 10 lucrãtor în construcþii, 10 montator
structuri pentru construcþii, 6 operator la maºini de prelucrare în industria alimentarã,
5 electrician, 5 montator structuri metalice, 5 sudor;

NNNNNorororororvvvvvegiaegiaegiaegiaegia: 49 locuri de muncã: 10 electrician, 10 instalator, 10 instalator
ventilaþie, 9 vopsitor auto, 4 mecanic auto, 4 tinichigiu auto, 1 maestru pizzar, 1
medic hematolog;

AustriaAustriaAustriaAustriaAustria: 30 locuri de muncã: 30 montator de mobilã;
OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda: 23 locuri de muncã: 15 procesori de flori ºi plante în sere, 5 culegãtor

cãpºuni, 1 sudor, 1 sudor autogen, 1 specialist în recrutare;
Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie: 15 locuri de muncã: 15 farmacist;
IrIrIrIrIrlanda: landa: landa: landa: landa: 15 locuri de muncã: 10 ºofer de tir, 4 operator CNC, 1 sudor/montator;
SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia: 12 locuri de muncã: 12 sticlar;
Belgia: Belgia: Belgia: Belgia: Belgia: 10 locuri de muncã: 5 operator maºini/utilaje, 1 consultant afaceri, 1

consultant tehnic, 1 dezvoltator Java, 1 inginer de sistem IT, 1 ºofer categoria C;
SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia: 2 locuri de muncã: 2 pizzar/bucãtar la grãtar;
DanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarca: 1 loc de muncã: 1 lucrãtor în fermã. Sursa: anofm.ro

370 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European67.777 persoane angajate

în primele trei luni ale acestui an



ANECDOTE:

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

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

diverse
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- Cum ia un bãrbat o decizie importantã?
- Îºi cuprinde capul în mâini, închide ochii,

gândeºte profund, îºi ascultã conºtiinþa ºi apoi
spune cu hotãrâre:

“- Nevastã, tu cum crezi c-ar trebui sã
facem?”

 Cãsnicia perfectã:
- Soþia mea mi-a cerut sã o duc într-un loc

unde n-a mai fost de mult. I-am sugerat
bucãtãria.

O tânãrã se plânge de o slãbiciune
permanentã.

- Serviciul va solicita prea mult? Întreabã
medicul.

- Nu, am un serviciu uºor.
- Atunci vã obosesc copiii?
- N-am copii.
- Hmm... Cât de des faceþi sex?
- De trei ori pe zi.
- Acesta-i motivul oboselii dvs. Vã sfãtuiesc

cã mãcar duminicã sã luaþi o pauzã.
- Nu pot domn’ doctor. Duminicã vine acasã

soþul meu.

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 450 g paste 450 g paste 450 g paste 450 g paste 450 g paste
 450 g brânzã de vaci 450 g brânzã de vaci 450 g brânzã de vaci 450 g brânzã de vaci 450 g brânzã de vaci
 3-4 ouã 3-4 ouã 3-4 ouã 3-4 ouã 3-4 ouã
 120 g unt 120 g unt 120 g unt 120 g unt 120 g unt
 un praf de sare un praf de sare un praf de sare un praf de sare un praf de sare
 4 linguri zahãr tos 4 linguri zahãr tos 4 linguri zahãr tos 4 linguri zahãr tos 4 linguri zahãr tos

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Asta este cea mai bunã, simplã ºi rapidã pentru o budincã de macaroane fix ca în

copilãrie. Normal cã aceastã reþetã a suferit completãri ºi schimbãri de-a lungul vremii
(adãugate stafide, esenþe de vanilie etc.), dar parcã tot nu se comparã nimic cu gustul
simplei reþetei originale, care te face sã visezi, cu ochii deschiºi, cã eºti copil din nou…

Fierbe macaroanele conform indicaþiilor de pe ambalaj. Împarte untul în 2 pãrþi egale.
Jumãtate lasã la topit, cu jumãtate vei tapeta mai târziu tava. Când pastele sunt aproape gata
(al dente, nu trebuie sã le laºi sã se fiarbã
de tot), scurge-le de apã ºi dã-le printr-un
jet de apã rece. Preîncãlzeºte cuptorul.

Bate ouãle bine ºi combinã-le cu untul
topit ºi restul de ingrediente. Amestecã totul
cu macaroanele.

Tapeteazã tava cu unt. Toarnã compo-
ziþia uniform în tavã. Dã la cuptorul deja
încins, la temperaturã mare, timp de 30-
40 de minute. Opþional, mai poþi presãra
zahãr pe deasupra, sã se formeze o crustã
dulce, rumenã ºi crocantã.

26 APRILIE:26 APRILIE:26 APRILIE:26 APRILIE:26 APRILIE:
19201920192019201920 - Biologul Emil Racoviþã a

înfiinþat la Cluj, împreunã cu zoologul
francez Rene Jeannel, stabilit pentru o
vreme în acest oraº, primul institut
speologic din lume.

19381938193819381938 - S-a nãscut scriitorul Dan
Claudiu Tãnãsescu.

1940 1940 1940 1940 1940 - S-a nãscut Bobby Rydell (Rob-
ert Louis Ridarelli), cântãreþ american.

11111999994444411111 - S-a nãscut Claudine Clark
(pseudonim Joy Dawn), cântãreaþã
americanã.

19431943194319431943 - S-a nãscut Gary Wright, pia-
nist, vocalist ºi compozitor american
(Spooky Tooth).

11111999994444444444 - S-a nãscut Giorgio Moroder,
vocalist, compozitor ºi producãtor de
origine americanã.

11111999994545454545 - S-a nãscut Tony Murray,
basist britanic (The Troggs).

19461946194619461946 - S-a nãscut Ronny Dayton
(John “Bucky” Wilkins), vocalist, chitarist
ºi compozitor american (Ronny & The
Daytonas).

19861986198619861986 - Accidentul nuclear de la
centrala atomica de la Cernobil (Ucraina,
atunci in URSS).

222227 aprilie:7 aprilie:7 aprilie:7 aprilie:7 aprilie:
15211521152115211521 - Exploratorul Fernando De

Magellan este ucis de bãºtinaºii din
Filipine conduºi de Lapu-Lapu (n.1480).

11111797979797911111 - S-a nãscut Samuel Morse,
inventator ºi pictor american, inventatorul
telegrafului electric (1830) ºi al
alfabetului Morse (m.02.04.1872).

11111898989898977777 - S-a nãscut pictorul Gheorghe
Lowendal, supranumit “pictorul Buco-
vinei”. A înfiinþat, la Bucureºti, în 1918,
Academia Liberã de Artã Plasticã
(m.18.02.1964).

19321932193219321932 - S-a nãscut Maxine Brown,
cântãreaþã americanã (The Browns).

19591959195919591959 - S-a nãscut Sheena Easton
(Sheena Orr), cântãreaþã ºi actriþã brita-
nicã.

28 aprilie:28 aprilie:28 aprilie:28 aprilie:28 aprilie:
19061906190619061906 - S-a nãscut astronomul

american Bart J. Bok, expert în studiul
Cãii Lactee (m.07.08.1983).

19081908190819081908 - A fost înfiinþatã Societatea
Scriitorilor Români, al cãrei prim
preºedinte a fost ales Cincinat Pavelescu.

1948 1948 1948 1948 1948 - S-a nãscut scriitoarea
Iolanda Malamen.

11111959595959511111 - S-a nãscut Bob Robertson,
saxofonist ºi pianist britanic (Supercharge,
Rumour).

19551955195519551955 - S-a nãscut Edwin Jobson,
multi-instrumentist britanic (Curved Air,
Roxy Music, Jethro Tull, U.K.).

11111960960960960960 - S-a nãscut Andy LeGear,
chitarist britanic (Rosetta Stone).

29 aprilie:29 aprilie:29 aprilie:29 aprilie:29 aprilie:
1111188888111118 8 8 8 8 - S-a nãscut Þarul Alexandru

al II-lea, împãratul Rusiei între 1855 ºi
1881 (m.13.03.1881).

18631863186318631863 - S-a nãscut William Ran-
dolph Hearst, publicist american; a
creat cel mai mare lanþ naþional de
ziare; metodele sale de lucru, consid-
erate extrem de moderne, au influenþat
profund jurnalismul american de-a
lungul timpului (m.1951).

18791879187918791879 - S-a nãscut scriitorul Gala
Galaction (Grigore Pisculescu), tradu-
cãtor, în 1938, al Bibliei (m.08.03.
1961).

11111909090909011111 - S-a nãscut Hirohito, cel de-
al 124-lea împãrat al Japoniei, condu-
cãtorul care s-a menþinut cel mai mult
pe tronul þãrii sale (62 de ani de
domnie). A fost primul monarh al tronu-
lui crizantemelor, care, în 1946, dupã
înfrîngerea þãrii sale în cel de-al doilea
rãzboi mondial, a fost silit sã renunþe la
dreptul divin. Sub conducerea sa, Ja-
ponia ºi-a cîºtigat statutul de mare
putere asiaticã (m.07.01.1989).

19341934193419341934 - S-a nãscut Otis Rush,
bluesman american.

11111999999999977777 - A intrat în vigoare Con-
venþia cu privire la interzicerea elabo-
rãrii, producerii, depozitãrii si utilizãrii
armamentului chimic ºi lichidarea aces-
tuia, semnatã la Paris la 13.01.1993.

30 aprilie:30 aprilie:30 aprilie:30 aprilie:30 aprilie:
11111858585858577777 - S-a introdus la Bucureºti

iluminatul public cu lãmpi cu petrol
lampant, capitala Þãrii Româneºti fiind
primul oraº din lume luminat astfel.

1858 -1858 -1858 -1858 -1858 - S-a nãscut Mina Minovici,
medic legist, fondatorul ºcolii româneºti
de medicinã judiciarã; întemeietorul
Institutului medico-legal ºi al Serviciului
antropometric din Bucureºti (m.25.04.
1933).

18961896189618961896 - Apare Legea învãþãmân-
tului primar ºi normal-primar ºi se
înfiinþeazã “Casa ªcoalelor”, instituþie
ce administra fondurile destinate
construirii de localuri pentru ºcolile pri-
mare (desfiinþata în timpul regimului
comunist).

19231923192319231923 - S-a nãscut regizorul Ion Po-
pescu Gopo, regizor, scenarist, desena-

tor, personalitate a animaþiei româneºti,
preºedinte al Asociaþiei Cineaºtilor din
România în perioada 1968–1989; din
filmografie: “Fetiþa mincinoasã”, “Scurtã
istorie”, “S–a furat o bombã” (m.29.11.
1989).

19451945194519451945 - A murit dictatorul german
Adolf Hitler (n.20.04.1889).

1980 1980 1980 1980 1980 - Regina Beatrix a Olandei a
fost numitã oficial suveranã a Olandei
de cãtre Regina Iuliana.

1 mai:1 mai:1 mai:1 mai:1 mai:
1493 - S-a nãscut Phillipus Para-

celsus, fizician ºi alchimist (m.24.10.
1541).

16721672167216721672 - S-a nãscut Joseph Addison,
scriitor iluminist englez(m.1719).

18591859185918591859 - S-a nãscut Alexandru Philip-
pide, lingvist ºi filolog, întemeietor al
ºcolii lingvistice de la Iaºi; membru al
Academiei Române (m.1933).

18961896189618961896 - S-a nãscut Mihai Ralea,
sociolog, psiholog, eseist ºi om politic,
membru al Academiei Române (m.17.
08.1964).

19521952195219521952 - S-a nãscut Ramon Y Cajal,
biolog ºi histolog spaniol; Premiul Nobel
pentru medicinã pe 1906, împreunã
cu italianul Camillo Golgi (m.1934).

1111195959595954 4 4 4 4 - S-a nãscut Ray Parker Jr.,
chitarist, vocalist ºi compozitor ameri-
can (Raydio).

19621962196219621962 - S-a nãscut actriþa Maia
Morgenstern.

19941994199419941994 - A murit Ayrton Senna, pilot
brazilian de Formula 1, supranumit
“micul prinþ al volanului”, mort în timpul
cursei Marelui Premiu de la San Marino
(n.21.03.1960).

2 mai:2 mai:2 mai:2 mai:2 mai:
1896 1896 1896 1896 1896 - S-a deschis la Bucureºti,

“Expoziþia artiºtilor independenþi”, al
cãrei manifest era semnat de ªtefan
Luchian, alãturi de un grup de prieteni
(Constantin Artachino, Al. Bogdan-Piteºti
ºi Nicolae Vermont).

19461946194619461946 - S-a nãscut Lesley Gore,
cântãreaþã ºi actriþã americanã.

19461946194619461946 - S-a nãscut Octavian
Andronic, ziarist ºi caricaturist.

1950 1950 1950 1950 1950 - S-a nãscut Lou Gramm,
vocalist ºi compozitor american (For-
eigner).

11111959595959511111 - S-a nãscut John Callis,
chitarist ºi clãpar britanic (Rezillos, Hu-
man League).

Sursa: calendar.eclub.ro

Denumit Scranos, malware-ul se ascunde pe dispozitivul infectat ºi poate
accesa toate datele personale ale victimei. Acesta se rãspândeºte rapid la
nivel global, dar are o activitate foarte intensã în România, India, Brazilia,
Franþa, Italia ºi Indonezia. Scranos infecteazã dispozitivul utilizatorului atât
prin aplicaþii aparent legitime, precum e-readere, playere video, drivere sau
chiar soluþii de securitate, cât ºi prin programe instalate ilegal.

Odatã infiltrat, Scranos eludeazã detecþia ºi îndepãrtarea uºoarã cu ajutorul
unui rootkit (driver software care benficiazã de acces privilegiat la sistem) ºi
poate spiona victima pânã în cele mai mici detalii. Aplicaþia infectatã poate
extrage datele de acces la diverse site-uri din browsere precum Google Chrome,
Chromium, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, Baidu
Browser ºi Yandex, inclusiv datele de platã din pagini de internet precum
Facebook, Amazon ºi Airbnb, dar ºi sã trimitã cereri de prietenie ºi mesaje cu
linkuri infectate de pe contul de Facebook al victimei sau sã o aboneze la
diferite canale de YouTube. Dintre canalele de YouTube promovate de cãtre
atacatori ºi monitorizate de Bitdefender, unul a strâns peste 3.100 de abonaþi
într-o singurã zi, scrie go4it.

Scranos poate sustrage tot istoricul de navigare pe internet, iar dacã
sistemul infectat prezintã interes, malware-ul poate descãrca ºi executa fiºiere
la cererea atacatorilor. Aproape douã treimi dintre victime folosesc sistemul de
operare Windows 10, iar un sfert sunt utilizatori de Windows 7.

Potrivit indiciilor strânse pânã acum, operaþiunea începutã în luna noiembrie
2018, cu vârfuri de activitate în decembrie 2018 ºi ianuarie 2019, a intrat
acum în faza de consolidare.

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 26 aprilie – 2 mai, de-a lungul istoriei

Sursa: descopera.ro

A apãrut un nou malware
foarte puternic,

care vã poate afla toate
datele personale
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La finele sãptãmânii trecu-
te, înotãtorii de la CSM Ploieºti
au participat, la Piteºti, la „Cupa
Lalelelor”, la startul cãreia s-au
aflat 310 sportivi de la 22 de clu-
buri din þarã. Antrenorul coordo-
nator al secþiei de nataþie a CSM
Ploieºti, Tamara Costache, ºi an-
trenorul Ciprian Toma au depla-

sat un lot de 14 înotãtori, bilanþul
realizat de aceºtia fiind de 13
medalii, dintre care 6 de aur, 4
de argint ºi 3 de bronz.

Iatã care au fost performan-
þele sportivilor noºtri: medalii de
aur – Alexandra Dosaru (6 ani) –
2, Alexandra Avram (8 ani) – 2 ºi
Rareº Rizea (9 ani) – 2; medalii

Gimnastica ritmicã ploieºteanã a reuºit sã facã o figurã
frumoasã ºi la Campionatul Naþional de Copii, o competiþie
rezervatã sportivelor cu vârsta cuprinsã între 6 ºi 8 ani ºi
care s-a desfãºurat la Sala de sport a Liceului Tehnologic
„Nicolae Dumitrescu” din Cumpãna, o comunã din judeþul
Constanþa!

Astfel, Clubul Sportiv Municipal Ploieºti a fost reprezen-
tat de ºapte sportive cu vârsta de 6, 7 ºi 8 ani, care au
reuºit sã obþinã o medalie de bronz în concursul ansamblu-
rilor, precum ºi o calificare individualã pentru Cupa Româ-
niei. Ansamblul format din ªtefania Puiu, Maia Teodora
Butnariu, Alessia ªtefania Croitoru, Delia Bianca Stroe,
Ingrid ªtefania Gavril ºi Raisa Maria Dinu a urcat pe ul-
tima treaptã a podiumului (din 6 echipe participante), obþi-
nând dreptul de participare la Cupa României, iar mezina
echipei, Maria Maya Anghel, a fost a 5-a la categoria de
vârstã „6 ani”, ceea ce-i garanteazã, la rându-i, prezenþa
la Cupa României. Un rezultat promiþãtor a fost realizat ºi
de ªtefania Puiu, cea care, la categoria de vârstã „7 ani”,
a ocupat locul al 10-lea.

Sportivele de la CSM Ploieºti sunt pregãtite de Liliana
Bãescu (coordonator) ºi Simona Puiu.

Mihail Marinescu; Sursa: csmploiesti.ro

de argint – Alexandra Constantin
(9 ani) – 2, Teodora Roman (9
ani) ºi Rareº Rizea (9 ani); medalii
de bronz – Alexandra Dosaru (6
ani), Alexandra Avram (8 ani) ºi
Rareº Rizea (9 ani). Totodatã, trei
dintre sportivii ploieºteni au fost
recompensaþi pentru cele mai
bune performanþe la categoria
lor de vârstã: Rareº Rizea (bãieþi,
9 ani), Alexandra Dosaru (fete, 6
ani) ºi Alexandra Avram (fete, 8
ani). În afara înotãtorilor pre-
mianþi, din partea CSM Ploieºti
au mai participat, îmbunãtãþin-
du-ºi performanþele anterioare:
Denisa Pãunescu, Bianca Stan,
Maria Ionaºcu, Sara Profiran, Ta-
mara Popescu, Mihai Aniþã, Fa-
bian Radu, Mihnea Catrinescu ºi
Alexandru Ilie.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Sala Sporturilor din Alexan-
dria a gãzduit sâmbãtã, 20
aprilie, Etapa Euroregionalã 3
Muntenia de calificare la juniori
IV – „U15" ºi copii II – „U13", la
care au participat 185 de sportivi
de la 15 cluburi din judeþele
Argeº, Teleorman, Dâmboviþa,
Giurgiu ºi Prahova. Printre aceº-
tia, s-au numãrat ºi judoka de la
CSM-CFR-CSª Ploieºti, care au
reuºit sã urce de 24 de ori pe
podium – 12 locuri I, 6 locuri II ºi
6 locuri III -, ºi sã-ºi asigure, astfel,
prezenþa la Finala Campiona-
telor Naþionale „U15" ºi „U13”
de la Dumbrãviþa (Timiº), din
perioada 24-26 mai.

Iatã care au fost performan-
þele sportivilor de la CSM-CFR-
CSª Ploieºti: „U15” – Locul I –
Alexia Cristea (36 kg), Andrei
Tunea (46 kg), Alexandru Petre
(73 kg), Claudiu Constantin (50
kg), Vanesa Tolea (44 kg), Ale-
xandra Ciurcã (48 kg), Alexia Tran-
dafir (+63 kg); „U15" – Locul al II-
lea – Darius Smeu (38 kg) ºi Se-

Medalii ºi la „Cupa lalelelor” pentru
înotãtorii de la CSM Ploieºti

Gimnastele de la CSM Ploieºti, medaliate cu bronz
la C.N. pentru Copii din comuna Cumpãna

Echipele de minihandbal
ale CSM Ploieºti au participat, în
ultimele sãptãmâni, la turneele
pe Euroregiune Ro3, prezenþa la
aceste competiþii condiþionând
înscrierea la Festivalul Naþional
de Minihandbal. În timp ce fetele
au fost la Slobozia, în perioada
6-7 aprilie, iar în acest weekend
au avut turneu la Plopeni, bãieþii
au jucat la Moreni, în urmã cu o
sãptãmânã, iar sâmbãtã au fost
prezenþi la o competiþie similarã,
desfãºuratã la Mizil.Aºa cum se
ºtie, la aceastã categorie nu se
þine scorul la meciuri, aºa cã vom
aminti doar numele adversarilor
cu care s-au confruntat copiii
pregãtiþi de Geta Opincariu (fete)
ºi Ramona ªtefan (bãieþi).

Fetele au jucat la Plopeni ºi
au fãcut parte din Grupa B1,
avându-le drept adversare pe CS
Danubius Cãlãraºi, HCM Slo-
bozia ºi CSO Activ Plopeni. Lotul
de jucãtoare folosit de Geta Opin-
cariu a fost urmãtorul: Delia Ro-
ºu, Daria Comendant, Federica
Cernat, Maria Ioniþã, Daria Dinu,
Sara Stroe, Mariah Livadar, Teo-
dora Simion, Alexandra Florea,

Alexia Condeescu, Maria Dicu,
Elena Neague, Naydin Dan, Lo-
rellay Ceresetti, Alina Vechiu,
Rebeca Goiea, Amalia Cojocaru,
Daria Tudor, Irina Oprea ºi Natalia
Comendant.

Bãieþii au avut, sâmbãtã,
turneul Euroregiune 3 la Mizil,
evoluând în Grupa 1, alãturi de
ACS Olimpic 1 Mizil, CS Breaza,
Piticul Feteºti ºi CSª Ploieºti.
Lotul pe care Ramona ªtefan a
contat în cele douã turnee a fost
urmãtorul: Andrei Pop, Gabriel
Roºu, Alexandru Popescu, ªtefan
Rãducanu, Nikolas Milea, ªtefan
Anastasiu, Eduard Romee, Mihai
Duþã, Rareº Bucur, Alexandru
Stoica, Mihai Costache, Antonio
Lascu, Vladimir Voicu, Kevin Ba-
lotã, Eric Iordãchescu, Vlãduþ
Muraºcu, Alexandru Puiu, Ionel
Pistrui ºi David Nedelcescu.

Atât fetele, cât ºi bãieþii vor
participa la Festivalul Naþional
de Minihandbal, ce va avea loc
în perioada 30 mai – 2 iunie, în
locaþii ce urmeazã sã fie stabilite
de Federaþia Românã de Hand-
bal.

Sursa: csmploiesti.ro

Echipele de minihandbal au participat
la turneele Euroregiune Ro3

Weekend cu 38 de medalii pentru judoka de la CSM-CFR-CSª Ploieºti
bastian Petre (42 kg); „U15" –
Locul al III-lea – Rareº Costache
(42 kg), Denis Grãdinariu (60 kg),
Ioana Dumitrache (36 kg) ºi
Antonia Rãdoi (63 kg); „U13" –
Locul I – ªtefan Ilaº (50 kg), David

Þugui (+60 kg), Bianca Croitoru
(40 kg), Ana Tunea (48 kg) ºi Ana
Ciobanu (52 kg); „U13" – Locul
al II-lea – Darius Giubernea (34
kg), Bianca Ungureanu (40 kg),

Iulian Matei (38 kg) ºi Leonard
Rãduþã (55 kg); „U13" – Locul al
III-lea – Alexandru Usatencu (38
kg) ºi Mario Manolache (34 kg).

Tot în aceeaºi zi, Sala „Agro-
nomia” din Bucureºti a fost gazda

Cupei CSM Bucureºti la judo, la
categoriile de vârstã „U15”,
„U13” ºi „U11", cu participarea a
320 de sportivi de la 20 de cluburi
din þarã. Judoka de la CSM-CFR-

CSª Ploieºti au obþinut 14
meda-lii, astfel: 3 locuri I, 3 locuri
II ºi 8 locuri III.

Iatã care au fost rezultatele
sportivilor ploieºteni: „U11" –
Locul al II-lea – Mihai Keller (30
kg) ºi Damian Matei (46 kg);
„U11" – Locul al III-lea – Teodora
Niþoi (26 kg), Yasmine Tomescu
(32 kg), Isabela Neagu (40 kg),
Teodor Miron (27 kg), David
Petre (34 kg), Antonio Bãnicã
(38 kg) ºi Luca Nedelcu (55 kg);
„U13" – Locul I – Ioana Petraru
(44 kg), Alecsandra Tudor (+57
kg) ºi Andrei Puiu (50 kg); „U13"
– Locul al III-lea – Mara Nedelcu
(40 kg); „U15" – Locul al II-lea –
Alexandra Stan (32 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-
CSª Ploieºti sunt antrenaþi de
Gheorghe Savu (coordonator),
Mihai Trandafirescu, Doru
Munteanu, Cosmin Slãveanu ºi
Roxana Creþu.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Echipa de minivolei fete a
CSM Ploieºti a participat, pe 19
ºi pe 20 aprilie , la Semifinala 2 a
campionatului, ultima ºansã de
calificare pentru Turneul final al
competiþiei, la care au avut drept
de participare formaþiile ce au
ocupat locul al 2-lea în cele 6
grupe ale fazei semifinale 1, plus
cele mai bune douã echipe de
pe locul al 3-lea. Iniþial, la înche-
ierea jocurilor din faza anterioarã,
programatã pe 29-30 martie,
echipa noastrã a fost prima sub
linie, fiind a 3-a în clasamentul
locurilor 3, dar cum CSM Bucu-
reºti avea douã echipe calificate
pentru Turneul final, ceea ce con-
travine regulamentului, s-a decis
cã formaþia pregãtitã de Robert
Tvardochlib are dreptul sã parti-
cipe la Semifinala 2. Interesant
este cã echipa noastrã a primit
aceastã ºansã datoritã unui sin-
gur punct în plus câºtigat în faza
semifinalã 1, CSM Ploieºti având
3 puncte ºi un punctaveraj de
269-268, iar CSª Alexandria –
tot 3 puncte ºi un punctaveraj de

224-224.
Fetele de la CSM Ploieºti au

evoluat în Seria I a Semifinalei 2,
gãzduitã de CSª Târgoviºte ºi
avându-le drept adversare, pe
lângã echipa dâmboviþeanã, pe
CSª Bacãu ºi CSª Focºani ºi,
chiar dacã nu au jucat rãu, au
pierdut toate cele trei confrun-
tãri. Vineri, în primul joc, au cedat
cu 3-2 în disputa cu CSª Bacãu,
dupã ce au condus cu 2-1 (25-
23, 15-25, 25-18, 21-25, 10-

Echipa de minivolei fete
a CSM Ploieºti, învinsã la Turneul

semifinal 2 al campionatului

15), apoi au pierdut cu 3-1 în faþa
celor de la CSª Focºani (26-28,
10-25, 25-9, 20-25).

În fine, în meciul de sâmbãtã,
gazdele de la CSª Târgoviºte s-au
impus cu 3-0 (23-25, 21-25, 20-
25), asigurându-ºi, de altfel, califi-
carea la Turneul final al campiona-
tului.

Lotul de jucãtoare folosit de

Robert Tvardochlib în turneul din
weekend a fost urmãtorul:
Anastasia Rãdulescu, Teodora
Stoian, Ana-Maria Marinescu,
Ana-Maria Minescu, Ranya-
Mihaela Badea, Teodora Matei,
Lara-Ioana Dãnescu, Cãtãlina-
Georgiana Tudoroiu, Raisa-Ma-
ria Tudose ºi Bianca Feldman.

Sursa: csmploieºti.ro
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