ªcolile din Prahova,
atrase în continuare
de proiecte ce
vizeazã activitãþi
educative
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Doi bãrbaþi din Breaza au ºocat
comunitatea localã: Unul ºi-a
violat fiica minorã, iar cel de-al
doilea, mama de 90 de ani
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Anchetã penalã în cazul trenului
încãrcat cu nitrat de amoniu care
a luat foc în gara din Breaza

Poliþia Transport Feroviar Prahova a deschis un dosar
penal în cazul incendiului care a cuprins unul dintre
vagoanele unui tren de marfã care transporta aproape
2.000 de tone de nitrat de amoniu, o substanþã extreme
de periculoasã care a provocat tragedia de la Mihãileºti,
de acum câþiva ani, când au murit 18 persoane.
În trenul oprit marþi searã, 31 octombrie, în gara din
Breaza se aflau 3.300 de saci a câte 600 de kilograme

fiecare. Trei dintre aceºtia au fost gãsiþi
“topiþi” în vagonul cuprins de flãcãri.
Fiind vorba despre o substanþã
puternic explozivã, doar o minune ºi
intervenþia promptã a pompierilor au
fãcut ca pericolul sã fie înlãturat.
Mãdãlin Stroe, comandantul
Poliþiei TF Prahova, a declarat cã, în
cazul incendiului de marþi, s-a deschis o anchetã penalã cu privire la
infracþiuni contra siguranþei circulaþiei pe cãile ferate. Stroe a precizat
cã se urmãresc infracþiunile prevãzute de articolele 332 ºi 333 din
Codul Penal, privind distrugerea sau
semnalizarea falsã ºi accidentul pe
cale feratã, fapte pentru care legiuitorul a prevãzut pedepse între 3 ºi
10 ani de închisoare. ªeful Poliþiei Transport Feroviar
Prahova a declarat cã, în momentul de faþã, se fac
cercetãri asupra faptei, nefiind identificat un vinovat. În
cauzã va fi audiat inclusiv mecanicul de locomotivã pentru
a se stabili dacã acesta a respectat viteza legalã prevãzutã
în cazuri de transporturi speciale de substanþe
periculoase.
(continuare în pagina 3)

Tânãrã din Telega, moartã
în condiþii suspecte
Trupul sãu a ffos
os
ginea A
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trãzii Soar
elui
ostt gãsit pe mar
marginea
Aut
utos
ostrãzii
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Mirabela Cristian, o tânãrã în vârstã de 27 de ani, din comuna Telega,
a fost gãsitã decedatã pe un câmp din judeþul Cãlãraºi. Polþia din acest
judeþ a deschis o anchetã pentru a afla dacã tânãra a fost ucisã.
Trupul fetei a fost descoperit de un tractorist care lucra pãmântul pe
un câmp de pe marginea autostrãzii Bucureºti – Constanþa.
D.F.
(continuare în pagina 3)

276 de dosare
validate, în Prahova,
pentru definitivarea
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Ploieºti, Strada Romanã
nr. 50, Tel./Fax: 0244-516166

Modernizãri la
Spitalul Judeþean
Preºedintele Consiliului Judeþean
Prahova, Bogdan Toader ºi vicepreºedintele Ludmila Sfîrloagã au vizitat
Spitalul Judeþean de Urgenþã Ploieºti,
pentru a analiza stadiul lucrãrilor la
secþia de cardiologie, valoarea totalã
a acestora fiind de 9.700.000 lei. Aici
s-au instalat 90 de paturi standard ºi
12 paturi la salonul de terapie coronarianã. Bogdan Toader a precizat cã
modernizarea va continua ºi pentru
celelalte secþii ale spitalului de urgenþã. Totodatã pe langã lucrãrile de modernizare, Consiliul Judeþean Prahova
are ca prioritate ºi construirea unui

corp nou, care va fi legat de cel vechi
printr-o pasarelã. (Daniel Lazãr)

Reþinut pentru pornografie infantilã
ºi act sexual cu un minor

La data de 9 noiembrie a.c., poliþiºtii din cadrul B.C.C.O.Ploieºti-Serviciul
de Combatere a Traficului de Persoane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.-Serviciul
Teritorial Ploieºti ºi ajutaþi de jandarmi, au efectuat o percheziþiedomiciliarã, în
Câmpina. Din cercetãri a reieºit cã, începând cu luna ianuarie 2017, un
bãrbat, de 61 de ani, ar fi întreþinut, în mod repetat, acte sexuale cu o minorã,
de 14 ani, înregistrând aceste momente cu telefonul mobil, ulterior distribuindule cãtre alte persoane. Un alt bãrbat, de 48 de ani, este cercetat sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de act sexual cu un minor.
În urma percheziþiei domiciliare au fost ridicate mai multe sisteme
informatice ºi suporþi de stocare a datelor informatice. Cei doi au fost conduºi
la audieri, unul dintre ei fiind reþinut, pentru sãvârºirea infracþiunilor de
pornografie infantilã ºi act sexual cu un minor, urmând a fi prezentat instanþei,
cu propunere de arestare preventivã.

Ordonanþa de urgenþã privind modificarea Codului
fiscal, publicatã vineri seara în Monitorul Oficial
Ordonanþa de urgenþã pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 227/
2015 privind Codul fiscal, adoptatã de
Guvern în data de 8 noiembrie, a fost
publicatã vineri seara în Monitorul
Oficial. “Promovarea acestui act normativ este determinatã în principal de
necesitatea implementãrii mãsurilor
din domeniul fiscal cuprinse în programul de guvernare, a elaborãrii Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi a

Legii bugetului de stat pentru anul 2018,
a asigurãrii predictibilitãþii cadrului fiscal
aplicabil pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri ºi a introducerii unor mãsuri de consolidare a încasãrilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor ºi TVA”, se aratã în document.
De asemenea, promovarea acestor modificãri au fost determinate ºi de
a clarifica urgent situaþiile în care

Peste 300 de modele
auto expuse la
Romexpo, în cadrul SAB
& Accesorii 2017 Pag. 7

organele fiscale pot refuza dreptul de
deducere a TVA, pentru asigurarea aplicãrii unui tratament unitar tuturor operatorilor economici, prevenirii ºi combaterii riscurilor de evaziune fiscalã cu
produse alcoolice ºi tutun prelucrat
precum ºi de necesitatea reformãrii sistemelor sociale publice din România
în vederea creºterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurãrilor
(continuare în pagina 7)
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Asociaþiile de proprietari,
în vizorul Poliþiei Locale

Poliþiºtii locali au desfãºurat, în
perioada 6 – 9 noiembrie 2017, acþiuni în vederea asigurãrii unui climat
de ordine ºi liniºte publicã, respectarea curãþeniei pe domeniul public,
precum ºi depistarea conducãtorilor
de autovehicule care nu manifestã o
bunã conduitã în trafic.
În urma activitãþilor de patrulare
au fost aplicate 126 sancþiuni
contravenþionale, valoarea totalã a
acestora fiind de 26.890 lei.
Faptele contravenþionale depistate de poliþiºtii locali au constat în
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
abandonul deºeurilor menajere în
alte locuri decât cele special amenajate, consumul de bãuturi alcoolice
pe domeniul public, fumatul în spaþiile
publice interzise prin lege, deþinerea
de acte de identitate expirate,
apelarea la mila publicã, circulaþia cu
atelaje hipo pe alte trasee decât cele
aprobate de municipalitate.
PPoliþiºtii locali din cadrul Serviciului Circulaþie pe Drumurile Publice au acþionat pentru fluidizarea
traficului rutier în intersecþiile aglomerate ºi au efectuat controale
specifice pentru respectarea de cãtre
conducãtorii auto a semnificaþiei indicatoarelor rutiere care reglementeazã
oprirea ºi staþionarea interzisã, precum ºi accesul pe interzis. Poliþiºtii
locali au desfãºurat controale pe
strãzile: George Coºbuc, C.D. Gherea,
ªtefan cel Mare, Bobâlna, Piaþa 1
Decembrie, Gheorghe Doja, Veronica
Micle, Rudului, Gh. Gr. Cantacuzino,
Iuliu Maniu, Bulevardul Independenþei, Ivan Miciurin ºi Cuza Vodã.

P Serviciul
Disciplinã în Construcþii a întreprins
verificãri cu privire
la disconfortul
creat de executarea unor lucrãri de
edificare clãdiri,
controale ce au vizat stadiul lucrãrilor de reabilitare
a reþelelor de canalizare, a reþelelor de
alimentare cu agent termic ori gaze naturale, verificãri privind legalitatea construirii unor copertine pe
strada Constantin Brezeanu.
PBiroul Protecþia Mediului a verificat în teren sesizãrile referitoare la
deþinerea unui numãr mare de câini
în locuinþe, depozitarea deºeurilor de
orice fel în apartament, monitorizarea
cartierelor Bereasca, Nord ºi a zonei
centrale în vederea depistãrii persoanelor care depoziteazã deºeuri menajere sau deºeuri provenite din construcþii pe domeniul public.
PPoliþiºtii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat
un numãr de 13 agenþi economici,
în vederea obþinerii avizului pentru
stabilirea programului de funcþionare.
De asemenea, au desfãºurat acþiuni
de control în zonele adiacente Halelor
Centrale, Pieþelor Malu Roºu ºi Nord,
pentru prevenirea ºi combaterea
comerþului stradal neautorizat.
P Poliþiºtii locali cu atribuþii în
domeniul evidenþei persoanelor au
desfãºurat controale în cazul unui
numãr de 20 asociaþii de proprietari,
la blocuri situate pe strãzile Domniºori,
Aleea Prislop, ªtefan cel Mare, Zimbrului, Aleea Mureº, Ion Maiorescu,
Mãrãºeºti, Democraþiei, Podul Înalt,
Frãsinet, Erou Arhip Nicolae, Padina,
Intrarea Cãminelor ºi Bulevardul Republicii, verificând actualizarea cãrþilor
de imobil ºi a tabelelor de informare
a locatarilor. Totodatã, au identificat
deþinãtorii cãrþilor de imobil în cazul a
13 asociaþii de proprietari, în vederea
planificãrii viitoarelor controale.
Mihail Marinescu

Valea Prahovei, la un pas de dezastru din pricina
unui incendiu produs într-un vagon al unui
tren de marfã ce transporta nitrat de amoniu

Situaþie fãrã precedent în Prahova, un tren de marfã, cu 25 de vagoane pline cu nitrat de amoniu, devenise
un real pericol pentru Breza ºi localitãþile din zonã în seara zilei de 31
octombrie. Dintr-un container situat
la jumãtatea trenului ieºea fum, incidentul fiind vãzut de impiegatul de
miºcare din staþia Comarnic. Acesta
a luat imediat legãtura cu mecanicul
ºi i-a spus sã opreascã trenul de marfã
încãrcat cu nitrat de amoniu. Au fost
anunþate autoritãþile, iar la scut timp,
la faþa locului, au sosit 5 autospeciale
care sã asigure rãcirea vagonului din
care se vedea cã iese fum, fiind foarte
important ca temperatura sã fie menþinutã foarte scãzutã ºi sã fie înlãturate
condiþiile de producere a exploziei.

Pentru orice eventualitate, ISU Prahova a intervenit pentru evacuarea
populaþiei pe o razã de 800 de metri.
Tot din motive de siguranþã, traficul
feroviar a fost oprit ºi s-a întrerupt alimentarea cu energie electricã a liniei
de contact pe tot intervalul Câmpina
– Comarnic, dupã ce au fost sesizate
scurgeri de conþinut dintr-un tren care transporta azot. Potrivit CFR SA,
trenul transporta azot de la Târgu
Mureº la Ploieºti Triaj. Din fericire,
lucrurile nu au degenerat ºi totul avea
sã reintre în normalitate.
Mai bine de douã ore s-au luptat
pompierii pentru a evita producerea
unei tragedii, ei meritând felicitaþi pentru profesionalismul de care au dat
dovadã. Potrivit purtãtorului de cu-

vânt al Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã Prahova, Raluca Vasiloae,
în containerul în cauzã au fost gãsiþi
trei saci a câte 600 de kilograme de
încãrcãturã, care erau topiþi.
Totodatã, s-a precizat cã incendiul
care a izbucnit la vagonul trenului de
marfã încãrcat cu nitrat de amoniu a
fost provocat de scântei care s-au
produs la sistemul de frânare.
Ministrul Transporturilor, Felix
Stroe, a dispus o comisie de cercetare
care va analiza cauzele producerii
incidentului din zona haltei Breaza ºi
propune mãsuri severe pentru ca
asemenea evenimente sã nu se mai
repete.
Mihail Marinescu

Ilie ªerban, eroul de pe Valea Prahovei!
Dacã impiegatul de miºcare nu ar fi oprit trenul ce fumega ºi care era plin
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Ce s-ar fi întâmplat dacã fumul din vagonul trenului de
marfã ce transporta nitrat de amoniu pe ruta Tg. MureºPloieºti Triaj nu ar fi fost observat la timp? Vã puteþi imagina
ce tragedie s-ar fi produs în localitãþile Comarnic, Câmpina,
Breaza ºi prin împrejurimi dacã incendiul din vagonul
respectiv s-ar fi extins ºi la celelalte 24
de vagoane pline cu aceastã substanþã
extrem sensibilã la orice scânteie sau
cãldurã excesivã, substanþã care este,
totuºi, folositã ca îngrãºãmânt în
agriculturã.
A fost, însã, cineva care a vãzut ce
se întâmplat, cineva care fãrã doar ºi
poate meritã titulatura de erou, pentru
simplu motiv cã datoritã lui s-a aflat ºi sa intervenit pentru lichidarea incendiului. Numele eroului este Ilie ªerban,
impiegat de miºcare, el fiind cel care a
oprit trenul de marfã încãrcat cu nitrat
de amoniu, dupã ce a observat o
degajare de fum când trenul tranzita staþia. „La trecerea
trenului prin staþia Comarnic am observat o degajare de
fum la un boghiu. Am luat imediat legãtura cu mecanicul,
prin staþie ºi i-am spus sã opreascã trenul. Garnitura s-a
oprit între staþiile Comarnic ºi Câmpina, în apropiere de halta
Breaza. Dupã ce a verificat trenul, mecanicul mi-a confirmat
degajarea de fum. Am pus imediat mâna pe telefon ºi am
sunat la 112, apoi mi-am anunþat ºefii ierarhici”, a declarat
presei angajatul CFR, Ilie ªerban. Conform CFR Infrastructurã, „Ilie ªerban, impiegat de miºcare din anul 1992, va fi
premiat de CFR SA, conform prevederilor CCM, pentru

O nouã admitere la ªcoala
de agenþi de poliþie din Câmpina

Cei care doresc sã devinã poliþiºti trebuie sã ºtie cã, în
perioada 13-21 ianuarie 2018, ªcoala de agenþi de poliþie
„Vasile Lascãr” din Câmpina organizeazã concurs de
admitere pentru o nouã promoþie de elevi, potrivit unui
comunicat al IGPR. Înscrierile pot fi realizate pânã pe data
de 5 decembrie, iar durata studiilor este de un an.
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Candidaþii îºi pot depune dosarul de recrutare la sediul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean.
Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un candidat ºi actele care sunt necesare la înscriere pot fi consultate pe politiaromana.ro. IGPR aratã cã probele pe care
le vor susþine candidaþii, tematica ºi bibliografia vor fi
afiºate în cel mai scurt timp atât pe site, cât ºi pe pagina
de Facebook a Poliþiei Române.
La ªcoala de agenþi de poliþie „Vasile Lascãr” din
Câmpina sunt scoase la concurs 1.300 de locuri (dintre
care 16 locuri speciale pentru rromi ºi 10 pentru
minoritãþi). Ultima admitere la ºcolile de agenþi de poliþie
a avut loc în luna septembrie. Candidaþii au avut de trecut
proba medicalã, proba fizicã ºi testul scris (gramatica
limbii române ºi limba strãinã). Ultimele medii de admitere
au fost de 67 de puncte din 100 la ªcoala de agenþi de
poliþie „Vasile Lascãr” din Câmpina.
Mihail Marinescu

îndeplinirea cu maximã responsabilitate ºi la timp a
sarcinilor de serviciu”. Credem cã un premiu ar merita
ºi din partea localnicilor din zonã, a primãriilor din
localitãþile respective. Laude trebuie sã primeascã ºi
cei care au contribuit, dupã anunþul impiegatului, la
stingerea incendiului ºi care, prin munca lor eroicã, au împiedicat producerea
unei catastrofe pe Valea Prahovei, pompieri de la ISU Prahova ºi ISU Braºov,
ISU Dâmboviþa, dar ºi medicii ºi asistentele de la SMURD, care au asigurat
transportul localnicilor evacuaþi.
Cum precizam ºi mai devreme, nitratul de amoniu este utilizat ca îngrãºãmânt în agriculturã.
Conform www. azomures.com,
„nitratul de amoniu azotul (N) este pivotul pentru creºterea cantitãþii recoltelor
prin efectul sãu asupra clorofilei ºi al
proteinelor din plantã - conþine ambele
forme de Azot (N), ce pot fi preluate de plantã: Azot
nitric (formã accesibilã imediat plantei) ºi Azot amoniacal.
Acest tip de îngrãºãmânt asigurã pe de o parte, nitraþii
de care are nevoie planta, iar pe de altã parte, asigurã
Azotul (N) necesar dezvoltãrii culturii pe parcursul
întregului sezon de vegetaþie. Este recomandat, în special, ca îngrãºãmânt pentru completare fazialã cu Azot
(N) pentru culturile de câmp, legume, fructe, viþã de vie,
plante ornamentale etc. Trebuie dozat în funcþie de
necesitãþile pedo-climatice ºi de producþia scontatã”.
Mihail Marinescu

Reþinut pentru multiple
infracþiuni la regimul rutier
La data de 3 noiembrie a.c., poliþiºtii
rutieri din Ploieºti au reþinut un bãrbat
de 31 de ani, din municipiu, cercetat
pentru conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice având o îmbibaþie
alcoolicã peste limita legalã, conducerea pe drumul public a unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce
suspendatã ºi refuz de recoltare mostre
de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.
Astfel, la data de 02.11.2017, în
jurul orei 02.20, poliþiºtii l-au depistat
conducând un autoturism pe Bulevardul Independenþei, din localitate, iar în
urma testãrii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0.85 mg/l alcool pur
în aerul expirat.
În cauzã s-a întocmit dosar penal
pentru conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice având o îmbibaþie
alcoolicã peste limita legalã, ºoferului

fiindu-i reþinut permisul de conducere.
În aceeaºi zi, în jurul orei 23.15, a
fost depistat conducând un autoturism
pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, deºi avea suspendat dreptul de a
conduce. Fiind testat cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,88 mg/l
alcool pur în aerul expirat, însã a refuzat
prelevarea mostrelor biologice de sânge.
În cauzã s-a întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunilor de: conducerea pe drumul public a unui vehicul
avand exercitarea dreptului de a conduce suspendatã ºi refuz de recoltare
mostre de sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei.
Bãrbatul a fost reþinut, urmând sã
fie prezentat Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Ploieºti cu propunerea de
aplicare a mãsurii preventive a arestului
preventiv pe o duratã de 29 de zile.
D.Lazãr
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Crescãtorii de animale din Comarnic au blocat
DN1 în semn de protest împotriva urºilor

Zeci de crescãtori de animale din Comarnic
au protestat pe marginea DN1 împotriva atacurilor urºilor. Oamenii sunt supãraþi cã autoritãþile
nu intervin pentru a rezolva problema animalelor
sãlbatice care atacã aproape în fiecare searã în

gospodãriile din zona Valea Prahovei.
“Avand în vedere atacurile repetate ºi pagubele fãcute de animalele sãlbatice în gospodãriile din Comarnic, Asociaþia Crescãtorilor de
Animale Comarnic împreunã cu Asociaþia

Crescatorilor de Animale, Pãsãri ºi Producatorilor
Agricoli „Pleºuva” au decis sã ia atitudine.
“Prin acest miting se doreºte atragerea
atenþiei autoritãþilor, cu privire la problema
animalelor sãlbatice, care pare a fi scãpata de
sub control. Din luna iulie pânã în prezent,
numai pe raza localitãþii Comarnic au
avut loc 19 evenimente (atacuri ale
urºilor) care s-au soldat cu omorârea
a peste 50 de animale, dar ºi cu vãtãmarea unei persoane. Într-unul dintre cazuri ursul chiar a încercat intrarea în locuinþa, spãrgând un geam.
Pe lângã cele 19 evenimente înregistrate la Primãria Comarnic, au fost
nenumãrate cazuri în care animalele
sãlbatice (urºi sau mistreþi, dupã caz)
au atacat gospodãriile, au omorât
animale, au rupt gardurile, au stricat
recoltele oamenilor, dar aceºtia nu au
fãcut sesizare la organele competente”, se aratã
într-un comunicat de presã al Asociaþiei Crescãtorilor de Animale din Comarnic.
Este un ultim semnal de alarmã pe care

locuitorii din zonã îl trag pentru a opri aceastã
situaþie, care poate aduce în continuare grave
prejudicii locuitorilor ºi poate avea, de asemenea,
ºi victime umane.
Crescãtorii din zonã spun cã dacã nimeni
nu le va lua în considerare acþiunea ºi nu le va

asculta doleanþele, sunt pregãtiþi sã protesteze
în fiecare sfârºit de sãptãmânã cu un numãr ºi
mai mare de oi.
(D.F.)

Anchetã penalã în cazul trenului încãrcat cu nitrat Tânãrã din Telega, moartã
în condiþii suspecte
de amoniu care a luat foc în gara din Breaza

(urmare din pagina 1)
Tot mecanicul a fost cel care a sesizat cã dintr-unul
dintre cele 25 de vagoane pline cu nitrat de amoniu iese
fum, a luat decizia sã opreascã trenul în gara din Breaza ºi
a alertat autoritãþile.
Reamintim cã reprezentanþii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã Prahova au stabilit care a fost cauza
izbucnirii incendiului ºi anume „o scânteie produsã prin
frânare care a determinat aprinderea podelei din lemn a
vagonului cu azotat”.
În seara de marþi, 31 octombrie, localnicii din Breaza
au fost la un pas de o adevãratã tragedie. Pentru cã exista
un pericol de explozie la trenul încãrcat cu nitrat de amoniu,
ISU Prahova a decis evacuarea populaþiei pe o suprafaþã
de un kilometru. Incendiul a fost, însã, lichidat într-un timp
record, astfel cã pericolul a fost îndepãrtat.
Ilie ªerban, impiegatul de miºcare din Comarnic, cel
ce a oprit în Prahova trenul încãrcat cu nitrat de amoniu,

dupã ce a observat cã dintr-un vagon iese fum, va fi
premiat de CFR.
Potrivit CFR Infrastructurã, impiegatul de miºcare din
staþia Comarnic, Ilie ªerban, a oprit trenul de marfã
încãrcat cu nitrat de amoniu, dupã ce a observat o
degajare de fum când trenul tranzita staþia. “La trecerea
trenului prin staþia Comarnic am observat o degajare de
fum la un boghiu. Am luat imediat legãtura cu mecanicul,
prin staþie ºi i-am spus sã opreascã trenul. Garnitura s-a
oprit între staþiile Comarnic ºi Câmpina, în apropiere de
halta Breaza. Dupã ce a verificat trenul, mecanicul mi-a
confirmat degajarea de fum. Am pus imediat mâna pe
telefon ºi am sunat la 112, apoi mi-am anunþat ºefii
ierarhici”, a spus angajatul CFR.
“Ilie ªerban, impiegat de miºcare din anul 1992, va
fi premiat de CFR SA, conform prevederilor CCM, pentru
îndeplinirea cu maximã responsabilitate ºi la timp a
.)
sarcinilor de serviciu”, aratã CFR Infrastructurã. (D.F
(D.F.)

Doi bãrbaþi din
Breaza au ºocat
comunitatea
localã: Unul ºi-a
violat fiica minorã,
iar cel de-al doilea,
mama de 90 de ani
Comunitatea localã din Breaza a
asistat la arestarea preventivã a doi
bãrbaþi, unul în vârstã de 40 de ani ºi
altul de 70 de ani, ambii fiind principali
suspecþi în douã cazuri de viol. Primul,
Cãtãlin Ghiauº, este acuzat cã ºi-a
violat în repetate rânduri fiica minorã,
iar cel mai în vârstã, Dumitru Bohâlþea,
este incriminat cã ºi-a batjocorit mama, o femei bolnavã, în vârstã de 91
de ani. Ambii au fost arestaþi preventiv.
Primul caz de viol a fost sesizat la
Poliþie chiar de cãtre victimã, o adolescentã în vârstã de 16 ani. Fata a

(urmare din pagina 1)
Surse apropiate de anchetã au
precizat cã Mirabela a fost gãsitã dezbrãcatã, iar hainele ºi geanta se aflau
la o distanþã de câteva sute de metri
de corpul sãu. Ciudat este cã fata nu
prezenta urmele unei agresiuni, însã,
în urma necropsiei, s-a stabilit cã Mirabela consumase substanþe interzise.
Totuºi, chiar ºi aºa, nimeni nu-ºi poate
explica cum de a fost posibil ca tânãra
sã ajungã pe acel câmp, prin urmare
poliþiºtii încearcã sã punã cap la cap
informaþiile pentru a stabili dacã la
mijloc este vorba despre o crimã sau
despre o sinucidere.
Mirabela Cristian are o poveste
ruptã parcã din filme. Fusese plecatã
împreunã cu iubitul sãu în Danemarca,
þarã unde a încercat sã-ºi gãseascã un
rost. Ceva s-a întâmplat însã, pentru
cã, la începutul acestei toamne, fata a
revenit în þarã, fãrã iubitul sãu. Se pare

cã, în perioada în care a stat departe de
casã, tânãra din Telega ar fi încropit o
relaþie online cu un cântãreþ de muzicã
hip-hop. Pentru el s-ar fi întros în þarã, iar
cu puþin timp înainte sã fie gãsitã moartã,
i-ar fi spus bunicii sale cã merge la un
concert în Bucureºti. Nimeni nu poate
spune acum dacã Mirabela a mai ajuns
în Capitalã sau i s-a întâmplat ceva pe
drum. Cert este cã tatãl fetei a primit un
telefon de la Mirabela în data de 11
octombrie. Nu a sunat de pe telefonul
ei, ci de la un aparat pe care l-ar fi împrumutat de la un strãin de pe stradã. A
fost ultima datã când pãrinþii au vorbit
cu fiica lor. O sãptãmânã mai târziu,
poliþiºtii anunþau familia cã trupul tinerei
a fost gãsit pe câmpul din Cãlãraºi.
Fata a fost deja înmormântatã, însã
pãrinþii ei aºteaptã un rezultat al anchetei pentru cã vor sã ºtie în ce condiþii
a morit Mirabela ºi dacã este vinovat ci.)
neva de acest lucru. (D.F
(D.F.)

Ministrul Petre Daea,
vizitã la Ploieºti

reclamat faptul cã tatãl sãu vitreg a
profitat de ea de mai multe ori. Când
mama sa a aflat despre aceastã
situaþie cumplitã ºi-a obligat fiica sã
meargã la postul de poliþie ºi sã spunã
tot. Bãrbatul a fost reþinut de poliþiºtii
din Breaza, iar ulterior prezentat
Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Câmpina care a decis sã cearã instanþei mandat de arestare preventivã.
Tatãl incestuos a fost arestat pentru
30 de zile.
Al doilea caz de viol care s-a petrecut tot la Breaza a ºocat localnicii, mai

ales cã victima era o femeie fãrã
apãrare ºi mult prea bãtrânã pentru
a putea riposta. În vârstã de 91 de
ani, aceasta a fost batjocoritã chiar
de fiul sãu, un bãrbat trecut ºi el bine
de prima tinereþe. Nimeni nu-ºi poate
explica cum de a fost posibil aºa ceva,
însã oamenii spun cã agresorul se
afla sub influenþa bãuturilor alcoolice
atunci când a sãvârºit fapta. ªi Dumitru Bohâlþea a fost arestat preventiv,
sâmbãtã, de Judecãtoria Câmpina.
(D.F.)

Ministrul Agriculturii, Petre Daea,
a declarat sâmbãtã, la Ploieºti,
referindu-se la atacurile repetate ale
urºilor din ultimele luni, cã soluþia ar
fi reducerea numãrului de animale sãlbatice, el punctând
cã oamenii sunt cei
care trebuie protejaþi, scrie Agerpres.
“Am vorbit cu
colegii din Guvern,
lucrurile acestea se
vor reglementa
rapid. Sã nu alegem
între om ºi animal!
Sã considerãm animalul acolo unde el trebuie sã
rãmânã, în spaþiul lui, în habitatul lui,
pe o anumitã densitate, ºi sã protejãm
oamenii”, a spus Daea. Ministrul oferã
ºi o soluþie. “Dar de ce sã nu-i împuºcãm? În primul rând e protejat omul.

Nu am ajuns în situaþia sã alegem
între om ºi animal, sã fie foarte clar!
Omul pentru noi este cel care ne
intereseazã, în slujba lui suntem ºi

împreunã cu fiecare dintre cei care
au decizie în domeniu luãm mãsurile
care se impun”, a adãugat ministrul.
Petre Daea a participat sâmbãtã
la Ploieºti la campania de informare
ºi promovare a consumului de carne
de oaie denumitã “Alege oaia”.
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ªcolile din Prahova, atrase
în continuare de proiecte ce
vizeazã activitãþi educative

În perioada 8-10 noiembrie
2017, la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova s-au primit dosarele

de proiecte ce vor fi cuprinse în CAEJ,
CAER/I, CAEN 2018. Astfel, au fost
înregistrate 216 astfel de dosare,

provenite de la unitãþi ºcolare din
Prahova, activitatea fiind coordonatã
de prof. Cristina Petre – inspector
ºcolar pentru activitãþi educative, care
a avut ºi rolul de a verifica dosarele
proiectelor educative.
Evaluarea dosarelor se efectueazã în cursul acestei sãptãmâni, de
cãtre o comisie la nivel judeþean, rezultatele urmând a fi transmise la
Ministerul Educaþiei pe 20 noiembrie,
aici fiind vorba despre dosarele ce
conþin proiecte judeþene. Celelalte,
adicã proiectele naþionale, urmând a
fi transmise la Sf. Gheorghe pentru
evaluare.
Concursul de proiecte pentru
CAEN se realizeazã anual, în luna no-

iembrie. Proiectele pentru CAEN sunt
încadrate în urmãtoarele domenii: a)
artistic, cu subdomeniile arte vizuale,
teatru, literaturã, folclor, tradiþii ºi obiceiuri, culturi ºi civilizaþii, muzicã,
dans; b) ecologie ºi protecþia mediului;
c) educaþie civicã; d) sportivturistic; e) tehnic; f) ºtiinþific.
Conform Regulamentului de organizare a activitãþilor cuprinse în calendarul activitãþilor educative, ºcolare
ºi extraºcolare, activitãþile educative,
ºcolare ºi extraºcolare sunt realizate
în cadrul unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, în palate ºi cluburi ale co-

piilor, în tabere ºcolare, în baze sportive, turistice ºi de agrement sau în
alte unitãþi acreditate în acest sens.
Activitãþile educative se desfãºoarã în
afara orelor de curs ºi aduc elemente
de noutate faþã de disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Ele pot avea la bazã informaþiile
acumulate ºi competenþele dezvoltate
de elevi pe parcursul anului ºcolar,
fiind complementare sau vizând
aplicarea practicã a acestor informaþii
ºi competenþe.
Mihail Marinescu

17 noiembrie, ultima zi în care operatorii economici
Consultare
mai pot solicita ºcolarizarea în învãþãmântul dual ºi în on-line privind
învãþãmântul profesional pentru anul ºcolar 2018 - 2019 rolul temelor
pentru acasã
Operatorii economici interesaþi pot solicita ºcolarizarea
în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional pentru
anul ºcolar 2018-2019, pânã vineri, 17 noiembrie 2017,
inclusiv. În acest sens, solicitãrile pentru învãþãmântul dual
pot fi transmise Centrului Naþional de Dezvoltare a

Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic (CNDIPT) pe adresa
de e-mail vet@tvet.ro. Ulterior, CNDIPT va înainta
inspectoratelor ºcolare judeþene/Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti solicitãrile primite ºi se vor face analize
pentru identificarea soluþiilor de a rãspunde acestor cereri.

Solicitãrile pentru învãþãmântul profesional pot fi
transmise direct inspectoratelor ºcolare judeþene/
Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti.
Propunerile privind numãrul de locuri în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional vor fi definitivate
la nivelul ISJ/ISMB, pânã în data de 29 noiembrie.
Acest lucru este posibil în urma publicãrii în Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017 a ordinului ministrului
Educaþiei Naþionale nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor ºi acþiunilor pentru stabilirea
cifrei de ºcolarizare în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul profesional pentru anul ºcolar 2018-2019, precum
ºi a modelelor pentru avizarea de cãtre Comitetul Local
de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Naþional
de Dezvoltare a Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic ºi
unitatea administrativ-teritorialã, a Proiectului cifrei de
ºcolarizare în învãþãmântul dual ºi în învãþãmântul
profesional.
Mai multe detalii despre organizarea ºi funcþionarea
învãþãmântului dual ºi profesional sunt disponibile pe
platforma de consiliere ºi orientare profesionalã a Centrului Naþional de Dezvoltare a Învãþãmântului Profesional
ºi Tehnic: http://www.alegetidrumul.ro.
Mihail Marinescu

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei
organizeazã, în perioada 7 - 20 noiembrie 2017, o consultare naþionalã
privind regimul temelor pentru acasã. Demersul se adreseazã actorilor
educaþionali din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal ºi presupune
completarea unor chestionare on-line, elaborate în funcþie de specificul a
trei categorii de public: cadre didactice, elevi ºi pãrinþi.
Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordãri în ceea ce
priveºte rolul acestor activitãþi de învãþare, respectiv corectarea unor
disfuncþionalitãþi semnalate.
Astfel, datele ce urmeazã a fi colectate vor permite identificarea stãrii de
fapt în privinþa temelor pentru acasã ºi vor contura variante de ameliorare a
eventualelor derapaje prin adoptarea unor instrumente de reglementare.
Nu se solicitã date personale, iar rãspunsurile centralizate sunt confidenþiale
ºi vor fi utilizate exclusiv în scopul consultãrii.
Pentru cei interesaþi, chestionarele sunt disponibile aici:
Cadre didactice: https://www.surveymonkey.com/r/teme_cadre
_didactice;
Elevi: https://www.surveymonkey.com/r/teme_elevi;
Pãrinþi: https://www.surveymonkey.com/r/teme_parinti.
Mihail Marinescu

Lectura, muzica gândurilor scrise!
“Citeºte! Numai citind mereu,
creierul tãu va deveni un
laborator nesfârºit de idei
ºi imaginaþii”. (Mihai Eminescu)
ªcoala Gimnazialã „Nichita Stãnescu” din Ceptura a fost marþi, 7 noiembrie 2017, gazda Cercului
pedagogic nr. 4 al profesorilor de limba ºi literatura
românã. Peste 30 de profesori de specialitate au
pornit pe drumul vinului, dar ºi al poeziei, sã se bucure mãcar pentru câteva ore de frumuseþea acestor meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, de
bogãþiile ºi de belºugul toamnei, de istoria locurilor.
Unitatea ºcolarã le-a oferit activitãþi educative bine
gândite ºi pregãtite, pe mãsura aºteptãrilor.
Nu încape îndoialã cã lectura este modalitatea
prin care timpul liber poate fi petrecut în mod plãcut,
util ºi eficient. Lectura face bine sufletului, îmbogãþeºte vocabularul, îmbunãtãþeºte comunicarea,
educã, disciplineazã, formeazã, înlezneºte cunoaºterea, dezvoltã memoria ºi imaginaþia, alungã oboseala ºi plictisul, reîmprospãteazã mintea. ªi câte
nu mai face!

„Amintirile din copilãrie” ale lui Creangã ºi „Popa
Tanda” a lui Ioan Slavici, au fost temele activitãþilor
demonstrative propuse ºi apreciate la superlativ
de oaspeþi.
Prestaþiile de la clasã ale elevilor ºi în egalã
mãsurã ºi ale dascãlilor, au fost completate prin referatul cu titlul sugestiv „Rolul lecturii în dezvoltarea
personalã a elevilor”. Pentru cã produce acest
efect.

Moderatorii Carmen Crãciun ºi Florina Luciana
Nica, au prefaþat spre finalul discuþiilor un moment
artistic de excepþie. Cântecul ºi dansul popular neau încântat, fiind argumente solide cã, veºnicia s-a
nãscut la sat, iar noi avem nobila misiune de a o
cultiva pentru generaþiile urmãtoare. Elevii dansatori, împreunã cu instructorul acestora, profesorul
Mihail Nicolae Ioniþã, au dovedit cã folclorul poate
fi adus la rang de artã.

„Folclorul nostrum, nu numai cã este sublim,
dar te face sã înþelegi totul. E mai savant decât
toatã muzica aºa-zis savantã. ªi asta într-un fel cu
totul inconºtient. E mai melodic decât orice melodie,
dar asta fãrã sã vrea. E duios, ironic, trist, vesel ºi
grav”. Îndrãznim cumva sã nu-l credem pe George
Enescu?
Ne-am bucurat ºi am fost onoraþi cu toþii, de
prezenþa doamnei inspector ºcolar pentru limba
românã, Cristina Ionescu, din partea ISJ Prahova.
Colaborarea ºcoalã-comunitate-administraþie
localã funcþioneazã bine la Ceptura. Edilul localitãþii,
primarul Constantin Chioveanu, precum ºi viceprimarul George Stanciu au fost ca de fiecare datã
alãturi de noi, de elevi, de ºcoalã. Aºa s-a încheiat o
zi cultural-artisticã-educativã de succes la Ceptura,
nu fãrã epilog.
Citiþi dragi elevi, astãzi ºi mereu! Citiþi dragi
elevi astãzi, sã vã fie bine mâine ºi totdeauna!
Avem convingerea cã, oaspeþii noºtri dragi, vor
duce un mesaj de bine în ºcolile unde sunt dascãli.
Revedere frumoasã la Ceptura, oricând ºi cu
orice prilej!
Prof. Emilian Deaconescu, director ªcoala
Gimnazialã „Nichita Stãnescu” Ceptura
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276 de dosare validate, în Prahova, La Ceptura, Olimpiada
pentru definitivarea în învãþãmânt Gimnaziilor la fotbal

S-a încheiat perioada de validare
a dosarelor înscrise pentru examenul
naþional de definitivare în învãþãmânt
(anul ºcolar 2017-2018), examen care
este programat a se desfãºura pe 18

iulie 2018. Astfel, la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova au fost validate 276 de astfel de dosare, cei mai
mulþi candidaþi provenind de la învãþãmântul preºcolar (educatoare) - 76,

dar ºi de la învãþãmântul primar –
58. Printre alþi candidaþi, mai întâlnim
ºi de la educaþie fizicã ºi sport – 20,
Matematicã – 10, Limba Românã –
9.
Inspecþiile de specialitate vor fi
efectuate pânã la 1 iunie 2018. Prima
afiºare a rezultatelor înregistrate de
participanþii la proba scrisã va avea
loc în 24 iulie. În zilele de 24 ºi 25
iulie vor putea fi depuse contestaþii,
care vor fi soluþionate în intervalul 25
- 27 iulie. Afiºarea rezultatelor finale
este programatã în data de 27 iulie.
Listele nominale cu candidaþii admiºi
vor fi transmise la Ministerul Educaþiei
Naþionale în sãptãmâna 30 iulie - 3
august, MEN urmând sã valideze
rezultatele examenului prin ordin de
ministru.
Mihail Marinescu

Aspecte pozitive ºi negative
descoperite în urma inspecþiilor ºcolare
Inspecþia unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
reprezintã evaluarea oficialã de cãtre instituþiile abilitate
prin lege a realizãrii scopurilor ºi obiectivelor proprii
diferitelor categorii de unitãþi de învãþãmânt.
Obiectivele urmãrite în cadrul activitãþii de inspecþie
ºcolarã
-Evaluarea ºi/sau monitorizarea activitãþii didactice,
în mod fundamental a activitãþii de proiectare, predareînvãþare-evaluare, prin raportare la sistemul de competenþe
al profesiei didactice;
-Evaluarea calitãþii curriculum-ului naþional ºi a curriculum-lui local, a activitãþilor extracurriculare, a calitãþii
serviciilor educaþionale – a ofertei educaþionale, a
managementului ºcolar, a activitãþii personalului din
unitãþile de învãþãmânt.
-Consilierea cadrelor didactice în legãturã cu
activitatea lor profesionalã ºi posibilitãþile de dezvoltare
profesionalã ºi evoluþie în carierã;
-Sprijinirea unitãþilor ºcolare în procesul de
eficientizare a activitãþii de predare, învãþare ºi evaluare,
a procesului managerial;
-Consilierea cadrelor didactice în legãturã cu activitatea lor profesionalã ºi posibilitãþile de dezvoltare profesionalã ºi evoluþie în carierã;
-Determinarea concordanþei dintre evaluarea internã
(la nivelul unitãþii de învãþãmânt, comisiei/catedrei metodice,etc.), evaluarea externã ºi situaþia realã din unitatea
ºcolarã.
Concluzii privind calitatea activitãþii didactice a
cadrelor didactice asistate.
Aspecte pozitive:
-Se utilizeazã metodele participativ-active, în care elevii
sunt evaluaþi pe tot parcursul întregului demers didactic.
Feed-back-ul a fost utilizat eficient în majoritatea cazurilor;
-Majoritatea cadrelor didactice au demonstrat o
pregãtire ºtiinþificã de specialitate, metodicã ºi psiopedagogicã adecvatã particularitãþilor psihocognitive ºi
intelectuale ale elevilor;
-În urma verificãrii portofoliilor comisiilor metodice ºi
ale cadrelor didactice s-a constatat cã acestea cuprind:
strategii ºi planuri, planificãri ºi proiecte ale unitãþilor de
învãþare ºi ale lecþiilor propriu-zise, instrumente specifice
de evaluare;
-Resursele disponibile sunt valorificate, de cele mai
multe ori în mod corespunzãtor;
-În majoritatea cazurilor se pune accentul pe
caracterul practic - aplicativ al noþiunilor teoretice;
-Majoritatea elevilor au demonstrat cã posedã competenþele generale stabilite prin programele ºcolare.
Aspecte negative:
-La unele cadre didactice inspectate temele pentru
acasã nu sunt corect dozate sau chiar nu existã, neavând

rol stimulativ sau de uºurare a învãþãrii;
-Predominã resursele materiale de tip clasic în
pregãtirea ºi organizarea lecþiei;
-Nu toate cadrele didactice inspectate integreazã TIC
în demersul didactic;
-Ponderea ridicatã a activitãþii frontale cu elevii, în
defavoarea activitãþilor individuale ºi a activitãþilor pe grupe;
-Activitatea desfãºuratã în cadrul comisiei metodice
nu produce un plus de calitate în formarea continuã a
cadrelor didactice;
-Nu se acordã suficientã atenþie programelor
remediale pentru clasele la care nu susþin în acest an
ºcolar examene naþionale.

Concluzii privind Nivelul atingerii standarþionale de cãtre elevi
educaþionale
elevi:
delor educa
-Un numãr mare dintre elevi au demonstrat nivele
bune ºi foarte bune de utilizare a cunoºtinþelor, deprinderilor ºi aptitudinilor, în situaþii de învãþare diverse;
-Majoritatea elevilor au demonstrat cã posedã
competenþele generale stabilite prin programele ºcolare;
-Elevii demonstreazã capacitate de explorare ºi de
experimentare a realitãþii, au o atitudine investigativã faþã
de fenomenele de tip cauzã/efect;
-În general elevii au capacitatea de a formula idei în
jurul unei teme date, de a construi un discurs logic, coerent, creativ;
-La majoritatea ºcolilor nivelul de performanþã atins
de elevi la disciplinele care fac parte din curriculum-ul
naþional este corespunzãtor cerinþelor programei;
-Existã atitudine pozitivã faþã de ºcoalã ºi faþã de
învãþãturã, elevii manifestã interes pentru participarea la
activitãþi nonformale; colaboreazã în activitãþile de învãþare
organizate în grup, se sprijinã reciproc, au capacitate de
a interacþiona.
Mihail Marinescu

reprezintã ,,Viitorul”

„Nimic nu îl
epuizeazã ºi nu îl
ruineazã mai mult
pe om decât
inactivitatea fizicã
permanentã.”
(Aristotel)
Cei mai mulþi dintre copiii ºi elevii
de astãzi, preferã miºcarea pasivã,
respectiv, butonarea tabletei, a telefonului mobil sau urcarea în maºina
pãrinþilor pentru a veni la ºcoalã, în
detrimentul mersului pe jos. Foarte
mulþi sunt prieteni la… cataramã cu
Facebook-ul. O fi bine?
Motivând copiii ºi elevii sã vinã
cãtre sport, sã iubeascã miºcarea de
orice fel ºi de aici sã devinã potenþiali
selecþionabili pentru diferite discipline
sportive, individuale sau de echipã,
promovãm de fapt sportul la nivel
ºcolar, prin întreceri organizate în cadrul Olimpiadei Naþionale a Sportului
ªcolar sau Olimpiada Gimnaziilor. O fi
rãu?
Sportul înseamnã, înainte de toate, sãnãtate, dezvoltare armoniasã,
competiþie cu tine însuþi în primul
rând ºi apoi cu adversarul, spirit de
echipã, performanþã, respect, onoare,
glorie.
Miºcarea provoacã întotdeauna
bunã dispoziþie, fãcând mintea mai
limpede ºi mai agerã. Te face sã uiþi
de grijile cotidiene, îndepãrteazã
stresul. O fi adevãrat?
Vineri, 27 octombrie 2017, sub
patronajul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, ªcoala Gimnazialã
,,Nichita Stãnescu” din Ceptura, a organizat pe noua sa bazã sportivã, un
turneu de calificare la fotbal pe teren
redus (bãieþi) - etapa pe Centru de localitãþi (Cercul Nr. 7 – Educaþie Fizicã
ºi Sport), în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, ediþia 2017-2018. Au participat
7 echipe, reprezentând ºcolile din urmãtoarele localitãþi: Gura-Vadului,
Vadu-Sãpat, Fântânele, Boldeºti–
Gradiºtea, Sãlciile, Gornet-Cricov ºi
Ceptura de Jos. Competiþia s-a desfãºurat în cadrul a douã grupe: A ºi B.
Grupa A a fost câºtigatã de ªcoala
Gimnazialã Vadu-Sãpat. În Grupa B,
,,Viitorul” ªcoala Gimnazialã ,,Nichita
Stanescu” Ceptura, a ocupat locul I

cu urmãtoarele rezultate: ªcoala Gimnazialã ,,N. Stãnescu” Ceptura –
ªcoala Gimnazialã Gornet Cricov 3
– 0; ªcoala Gimnazialã ,,N. Stãnescu”
Ceptura - ªcoala Gimnazialã Sãlciile
2 – 0.
Finala mult aºteptatã de publicul
spectator s-a disputat între ªcoala
Gimnazialã ,,N. Stãnescu” Ceptura ºi
ªcoala Gimnazialã Vadu-Sãpat, partidã care avea sã se încheie cu scorul
de 2 – 0 pentru gazde. Aºadar, locul
I a fost câºtigat de ªcoala Gimnazialã
,,N. Stãnescu” Ceptura. Calitatea jocurilor, precum ºi vremea deosebit de
frumoasã au atras un numãr mare
de pãrinþi, elevi, prieteni sau iubitori
de sport din comunitate. Ne-a bucurat ºi ne-a stimulat în aceeaºi mãsurã,
prezenþa oficialitãþilor locale, reprezentate prin domnii Constantin Chioveanu – primar, George Stanciu –
viceprimar, Gheorghe Alexandru Mihalache – secretar, precum ºi o parte
dintre consilierii locali, iubitori de
fotbal.
Tribunele cochetei arene au fost
arhipline, semn cã fotbalul, „sportul
rege”, este iubit la Ceptura.
Serviciile medicale au fost asigurate de doamna Laura Grãmescu,
asistent comunitar.
,,Legalitatea” pe terenul de joc a
fost ,,impusã” de arbitrul divizionar
Robert Nuþu, din cadrul CJA Prahova,
preºedinte - fostul divizionar A, Marian
Deaconu.
Iatã cã, dupã Cupa ,,Metigla” la
baschet ºcolar, Olimpiada Gimnaziilor
la fotbal propulseazã miºcarea sportivã din Ceptura la nivel judeþean.
Fotografia de grup a câºtigãtorilor
alãturi de autoritãþile publice locale
este argumentul solid cã, la Ceptura,
comunitatea promoveazã sportul.
Sincere felicitãri echipei câºtigãtoare ºi antrenorului acesteia, profesorul Constantin Panait.
Subscrie urãrilor ºi doamna Florina Damian, inspector ºcolar pentru
educaþie fizicã ºi sport din cadrul ISJ
Prahova, care ne-a fost alãturi cu gândul pe parcursul competiþiei, regretând cã nu ne-a putut fi ºi oaspete. Sa încheiat doar o simplã etapã. O luãm
de la capãt. Ne pregãtim pentru alte
ºi alte întreceri. Linia de sosire este
doar începutul unei noi competiþii!
Prof. Emilian Deaconescu director
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SÃRBÃTOARE DE NEUITAT!

Luni, 2 octombrie 2017, sala publicã a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Ploieºti, str. Maramureº nr. 9,
a trãit o fervoare unicã ºi de neuitat: un
„buchet” de venerabile doamne ºi venerabili domni au fost sãrbãtorite /
sãrbãtoriþi pentru (!) patru performanþe
atinse de domniile lor, în aceastã viaþã.
Martor ocular, iatã povestea fiecãreia.

Peste suta de ani

Publicul prezent în aceastã salã –
permanent înfrumusþatã cu lucrãri de
artã plasticã semnate de Ion Ioniþã (case,
biserici ºi mânãstiri din România, lucrate
cu fir de pai) ºi ... (edificii ºcolare, administrative ºi publice din Ploieºtii secolului
XX, pictate în ulei) – circa 130 de membri ai CARP-ului, au aplaudat elogiile ºi
urãrile de sãnãtate adresate de domnul
ªtefan Pascu, preºedintele CARP Ploieºti, celor 5 centenari invitaþi sã primeascã diploma, buchetul de flori oferite de vorbitor, odatã cu îmbrãþiºãrile
se înþelege cât de emoþionante ale asistenþei! Negreºit cã multora dintre cei de
faþã, le-au zâmbit gândul ºi dorinþa de a
atinge ºi trece de 100 de ani de viaþã, în
cât mai deplinã sãnãtate! Oricât ar
pãrea (sigur cã a pãrut multora) greu de
împlinit o asemenea ispravã, centenarele Ecaterina Vasile (103 ani), Paraschiva
Ciuchitu (101 ani), Constanþa Grigore
(101 ani) ºi Elena Vâlcu (101 ani), laolaltã
cu centenarul Vasile Pandicu (104 ani),
au fost celebrate cu o afecþiune dezarmantã ºi bucurii imposibil de mãrturisit!

Cãtre suta de ani

Recunoºtinþa, respectul ºi omenia
preºedintelui ªtefan Pascu, laolaltã cu
ale comitetului de conducere al CARP
au continuat sã domine tulburãtorul eveniment, pentru doamnele de peste 90
de ani (pe acest segment numai doamne fiind!). Diplome, flori ºi îmbãrþiºãri
pentru Ana Laios (91), Maria Mihai (95),
Dumitra Sima (96), Vasilica Gavrilescu
(96), Elena Mihalache (96), Vasilica
Bugoi (96), Emilia Dumitrescu (97),
Paraschiva Mortoiu (97), Maria Cliveti
(98). Sofia Zaharia (98) ºi Ana Sava (98).

Juma de veac,
membru

Maria Minescu, Eliza Ghiþã, Manda
Spirea, deodatã cu domnii Ion Aldea ºi
Constantin Constantinescu...

Juma de veac de
cãsnicie

50 de ani de viaþã împreunã, la bine ºi la rãu, la bucurie ºi la tristeþe – capitol existenþial de maximã admiraþie
– confirmatã prin alte diplome
ºi alte flori ale recunoºtinþei
tandru oficiate de domnul
ªtefan Pascu ºi colaboratoarele sale, în entuziasmul
general, pentru familiile:
Marin Petrescu ºi soþia sa
Gheorghiþa, Arghir Georgescu
Sala cu invitaþii
ºi soþia sa, Magdalena, Constantin Boboc ºi soþia sa EleCARP-ului ploieºtean
na, Paul Diaconu ºi soþia sa
Mariana, Nicolae Negrea ºi
soþia lui Eugenia, Ion Ioniþã ºi
soþia sa Maria, Titi Dinu ºi soþia sa Elena, ntorc la primãvarã! / Bucovinã, Bucovinã
/ Flore mândrã din grãdinã / Te-aºteptãm sã vii acasã / Bucovinã – floarealeasã!”
A cântat apoi distinsa Florica Jinga
– frumoasa doamnã Florica Jinga, preþuitã ºi preferatã solistã de muzicã popularã româneascã, voce între vocile solisticii noastre actuale, prezentã în nenumãrate emisiuni de televiziune ºi în
ambianþa unor memorabile petreceri cu
ºtaif. Consonând sufleteºte, Ionuþ Sidãu
Diploma unei
ºi Florica Jinga au urat sãnãtate ºi viaþã
nonagenare
lungã publicului din salã ºi tuturor acelora sãrbãtoriþi, dorind întregii asistenþe
Eduard Iuhas ºi soþia sa Georgeta, Ion sãrbãtorirea în sãnãtate ºi în pacea Þãrii,
Muºat ºi soþia lui Efimia, Gheorghe Con- a Centenarului Marii Uniri: 1 Decembrie
stantin ºi soþia sa Dorina, Gheorghe Bã- 1918 – 1 Decembrie 2018!!! ªi ce altdiceanu ºi soþia sa Elena, Gheorghe Ba- ceva mai potrivit cu incandescenþa evedea ºi soþia sa Elena, Alexandru Stoica
ºi soþia sa Maria, Gheorghe Negoiþã ºi
soþia sa Georgeta-Mariana, Marin
Paraschiv ºi soþia sa Vasilica. Nãzuinþe
ºi iubiri împlinite, greutãþi ºi necazuri
învinse ori mãcar ocolite, îmblânzite,
copii ºi nepoþi, pesemne cã ºi strãnepoþi,
romane trãite pe viu, pe care oricare
dintre distinsele perechi le-ar povesti ori
Diploma unui
le-ar scrie, numai sãnãtate ºi pace sã
nonagenar
aducã anii urmãtori, fiecãreia, fiecãruia!

Cântece, amintiri

„Bate vântu cânepa / ªi m-aºteaptã la mândra”, „Cum mã bate aºa
floare / Mândra dupã mine moare!”,
„Lasã mândro cânepa / Vin-o-n braþe ºi
mã ia!”. „Cã-i mai mândrã-n astã lume
/ Lângã dânsa sã mã þie” – stihuri dintr-

Nelu
Stan,
ªtefan
Pascu,
Sofia
Zaharia
Conducerea CARP-ului ploieºtean
s-a remarcat ºi prin atenþia acordatã –
în aceeaºi notã a respectului ºi omeniei
– acelora care sunt de 50 de ani membrii ai acestei instituþii – de pe strada
Maramureº nr. 9. Au trãit momentul
acesta festiv doamnele Vasilica Eftimie,

un cântec „zis” de Ionuþ Sidãu, cântãreþ
de pe Iza Maramurãºului, versuri care
au schimbat „lungimea de undã” a
sufletului doinind amar: „Cântã cucu
batã-l vina / De rãsunã Bucovina! /
Bucovinã – plai cu flori / Unde sunt ai tãi
feciori? Or plecat în altã þarã / Da’ sã-

nimentului aniversar, s-ar fi cântat mai
pe potrivã, de întreaga suflare, decât
„Mulþi ani trãiascã”!?!

Nota Bene

O fericitã coincidenþã a fãcut ca
acestei aniversãri sã i se adauge, într-un
rãscolitor secret, o alta: rotunjirea
vârstei sale, de cãtre „Actorul,
Profesorul ºi Muzeograful” (cf.
„Personalitãþi Prahovene”, Dicþionarul bio-bibliografic 2003) Ion
Stan, alintat de ploieºteni (ºi ploieºtence!) Nelu Stan, în aceeaºi zi
– 2 octombrie sau brumãrel, în
terminologia þãranului român de
„Mulþi Ani
Trãiascã!” - cu N
elu odinioarã, care, împreunã cu dl
Nelu
Pascu, economist de caStan, Ionuþ Sidau, ªtefan
rierã, au alcãtuit duetul de artizani
Florica Jinga ºi
ai acestei nobile dovezi de infailiªtefan Pascu.
bilã solidaritate omeneascã!

Serghie Bucur

Cartea zilelor noastre

Cãlãtoru’ cãrturar, contemporan cronicar

SECÞIA PÃPUªI
Miercuri, 15 Noiembrie,
ora 10:00; Joi, 16 Noiembrie,
ora 10:30; Duminicã, 19
Noiembrie, ora 10:30; ora
12:00 - Sala Teatrului pentru
Copii – „Cãluþul cocoºat”
cocoºat”,
adaptare de Mihaela Rus dupã
P.Ersov. Regia: Mihai Androne.
În distribuþie: Mihaela Rus, Nelu
Neagoe, Carmen Bogdan,
Cãtãlin Rãdulescu, Ioana Roºu,
Lizica Sterea, Paul Niculae,
Mircea Hendrich.

Este, în cazu‘ de faþã, Titus (Constantin) Vîjeu. A multe ºtiutor, prin lume umblãtor.
Pe foaie scriitor, de carte autor. Poet, traducãtor, fertil cugetãtor ºi harnic cãlãtor.
Pãmântu-n lung ºi lat intens a colindat. Ochiu‘ ºi-a bucurat, secvenþe-a adunat. Mintea
ºi-a încãrcat ºi s-a pus pe lucrat. A povestit bogat, eseuri a creat, culturã a iscat cu vârf
ºi îndesat. Cãci strânsura din volume (”Miazãzi – Miazãnoapte”, ”Memorie de rezervã”,
Ed. CLUSIUM, 1996, 2000) o dovedeºte clar. ªi ne aratã cert un condeier cu har...
A fost ºi-n Nord, ºi-n Sud, ºi-n Vest. Pe ape ºi pe sus, pe jos ºi cu folos. Prin porturi
ºi aeroporturi. Catedrale, monumente. Teatre, universitãþi. Muzee ºi parcuri. Pe strãzi
nenumãrate, de ani, vitrine, oameni specific încãrcate. Când s-a întors acasã, s-a
aºezat la masã ºi le-a descris pe rând. Imagini mii creând, trecutu‘ cu prezentu‘ dibaci
îngemãnând. Doar prin puterea slovei aproape excelentã, deplin eficientã. Ce meritã
parcursã de vrei sã ºtii, sã afli ºi sã îþi zboare gândul unde nu ai visat vreodat‘...
Pe Titus il cunosc încã din tinereþe. Ne intersectam în Radio, des. Fãcea emisiuni
de artã ºi-l ascultam, firesc, mereu cu interes. De la el ºi alþii de acolo învãþând
jurnalism, apãsat. D-aia, cu nesaþ cetii de curând ãle douã cãrþi ºi, pe cât mã pricepui,
aste vorbe aºternui, la revistã le dãdui. Sugerând eu totodatã publicarea laolaltã. Întrun tom revigorat, amplu, actualizat. ªi c-un om la corecturã sã o facã pe mãsurã.
Adicã, fãrã fisurã. Fincã poartã-n ele artã ºi culturã, vie-nvãþãturã ºi în viitor. Cin‘ le-o
lectura, se va desfãta. Cin‘ le-o ignora, poate-o regreta...

Adrian Simeanu

DOMNIÞA

CAPITOLUL 125

ANCHET
A
ANCHETA
- Ei, Safto, ce mai ºtii de Ion al tãu? A
scãpat din infernul de la Stalingrad?
Domniþa e în ºa, pe calul ei – Vifor,
pregãtit numai pentru plimbãrile ºi galopurile matinale, pe aleile nucilor, castanilor ºi
teilor, brâie de pãmânt prãfos între zidurile
moºiei cu Micul Trianon pustiu. Alt Vifor;
pur-sângele cu care o deprinsese cãlãria,
pe inimoasa reginã Maria, împrejurul Iaºilor, în anii refugiului, rãmas într-o fotografie
pãstratã în sufrageria pavilionului de la
Floreºti. Femeia îi tãiase calea spre Serã,
cu mersul ei iute, pe tãlpile goale.
- Dinainte dã Buna-Vestire nu primii
mãcar vr’un rând, Domniþã! O fi murit, o fi
cãzut v’un obuz pã el, Dumnezeu ºtie! Sã
face anu’ d-atunci... Numa o pozã, cu el în
convoiu’ spre Crimeea, ponosit, cu gamelan mânã... Nu ºtiu... O fi dispãrut, maicã...!
Trecuse ºi Paºtile, ºi Safta Dumitrului
Filip fu chematã la „domnu’ premar”,
negustorul Sorescu. Din gura lui, femeia
aflã ce e cu Ion. Simþise cum i se taie
gleznele, de durere, sfâºiatã de un geamãt
lung, de fiinþã rãnitã. „ Þaþo, sfânta zi de azi
sã te þie în puteri, cã uite ce voi sã-þi spui...”
Domnul Sorescu se întoarse spre icoana
cu candelã a Maichii Prescista cu Pruncul
în braþe ºi se închinã repede, de trei ori,
tuºi, apoi se rãsuci pe tãlpi ºi privi femeia –
de aproape 50 de ani –, cu compasiune.
Se forþã. Deschise gura plinã cu dinþii
îmbrãcaþi, ºi sus ºi jos, în aur. Vorbi cu
senzaþia cã de fapt lui i se aduce ºtirea
asta, „Cum aº fi fost eu, în locul Saftei,
Doamne?”: „Fiu’ tãu e dat dispãrut pe front,
eu zic sã-i faci slujba de îngropãciune ºi de
pomenire! Ãsta e rãzboiul!”
- ªi i-ai fãcut parastasul?, vorbi tristã
Alice.
Îi dãduse hainele de pomanã, istorisi
Safta, unuia poreclit Trãncanu, fost miner
sub Roºioara, cu o amãrâtã de pensie IOVR
(cã luptase la Cotu Donului), care avea 9
copii ºi îngrijea ºi de nevastã-sa, ologitã de
ger. Slujba umpluse biserica de lume –
numai femei în naos ºi pronaos, Domniºoara Lisãndrina – cu care Ion jucase la hore
ºi, într-o varã, la balul dat de învãþãtorii Olga
ºi Serghie Bilik, în onoarea ªcolii primare
ajunsã la o autã de ani, atunci scoasã „regina balului – fusese de faþã la oficierea serviciului divin, cu ochii tot timpul pe chipul
plâns al Saftei. Gestul cu hainele lui Ion o
sfârºise; vãzu, prin negura care îi întunecase privirile, o groapã în care acesta zãcea
în þãrâna sângerie, cu mâna dreaptã
rãmasã pe inimã.
- Vrei sã treci de la serã la bucãtãrie?,
se uitã cu milã Domniþa, sigurã în sinea ei
cã, nevoitã de sãrãcie, sluga îi va preþui
sfatul. „Mâncãrurile or sã fie ºi pe mâna ta,
iar eu am poruncit sã plecaþi toate, la casele
voastre, cu sufertaºele pline!”, se-ntoarse
Domniþa, sã lãmureascã promisiunea asta
– semn al milei creºtine, semn al aceluia
ce îi prisoseºte, faþã de acela care, oricât
de muncitor ar fi, pentru cã este cinstit, cu
fricã de Dumnezeu, nu agoniseºte nici
mãcar strictul de trebuinþã...
- Luaþi-o pã Marioara, Domniþã, cã are
copilaº... Io mã þiu dã legumilii ºi florilii
dumneavoastrã, sãru’-mâna!...
Începutul Postului mare intra în odãiþele Saftei, uimit de curãþenie ºi de candela
zi ºi noapte aprinsã. Alice trecuse s-o vadã
pe Aneta bolnavã de meningitã, lucrãtoare
la fabrica de cauciucuri BANLOC. Însoþea
pe doctorul Colþea – somitate bucureºteanã,
din garda care, cu toatã strãdania întregii
echipe, medicii de la „Carol Davilla” nu au
putut, în ajunul primului rãzboi, sã scape
de la moarte pe domnul pe-atunci primministrul Cantacuzino-Nababul. În noaptea
de Înviere, Aneta muri, dar Dumnezeu,
parcã s-o încerce pe Safta, i-l adusese acasã
pe Ion, spre dimineaþã, când lumea se
întorcea de la bisericã, cu pascã ºi aghiasmã
într-o mânã, în celalaltã cu lumânarea
aprinsã...
„Maicã, Ioane, tu ieºti?” „Io, mamã...
M-ai uitat!” „Ce sã te uit, Ioane, c’aflai cã ai
murit!... Þi-am fãcut ºi mormânt ºi hainele þi
le dãdui dã pomanã...! ªi-acu’ muri,
d’adevãratelea, Aneta...” „Ne punem cu
Dumnezeu? C-o mânã a luat-o pã sor’mea,
cu alta m-a adus pã mine...”
Ion scãpase dintre zidurile imensului
spital stalingrãdean, scos de sub ele de
camaradul Bonþu, plutonierul companiei a
7-a Vânãtori de Munte, în ‚’42, vara, la
mobilizare supranumitã „Regele Carol al IIlea”, companie cãreia mareºalul Ion Antonescu i-a retras denumirea îndatã ce „afemeiatul principe moºtenitor”, refuzat în Anglia, de vãrul sãu – la fel de afemeiat, la fel
de nepãsãtor de soarta þãrii lui - , în faþa
Fuhrerului, „Caraiman” preferã sã intre de
viu în pãmânt, decât sã se ia de piept cu
Nebunul, pentru a nu pierde Ardealul de
Nord! Adãpostit de o rusoaicã vãduvã, cu o

droaie de copii, sergentul român Filip Ion
în civilie fusese singurul sudor la atelierele
„Unirea” ale „Concordiei” – schela de sonde
dintre Gura Ocniþei ºi Moreni. Norocul cu
meseria îl singulariza printre militarii din
lagãr, astfel cã fu luat în subordinea
comandantului lagãrului, pentru scos
motoarele avioanelor doborâte, pe care
ruºii, din ordinul lui Stalin, le dregeau ºi
montau pe aparatele lor, iar când era cazul,
luau din ele piesele de schimb... Adus întro uzinã militarã de aviaþie din Moscova,
auzi – în timp ce decupa cu brenerul aprins,
un motor de Messerschmitt – un glas
asemãnãtor cu al sãu, iar când acestuia,
un ofiþer balºoi i se adresã cu „tavariºci Bâzu”, Ion înlemni; la cîþiva paºi de el se afla
fratele Domniþei de la Floreºti lui natali,
spaima avioanelor nemþeºti ºi, dupã întoarcerea armelor, a acelora americane, pe
care însuºi Mareºalul, într-o convorbire cu
regele Mihai, îl remarcase laudativ, nu fãrã
a-i menaja apetenþele feminizante...
Nenorocirea Saftei ajunsese de la
bârfã la compãtimire, printre lucrãtoarele
în sera Palatului. Alice nu suporta mahalagismele ºi ipocriziile accentuate de intrigi
ºi pârâciuni, ºi o scoase pe Safta, blândã,
ocrotitoare, din cuibul acela de viespi. Se
întrebase de ce þãranul nostru este aºa de
prost, câtã vreme hãrnicia ºi credinþa îl fac,
totuºi, pe Dumnezeu sã-l ierte, sã-i lase cãile
vieþii cât mai drepte ºi nesperat de
luminoase, pânã ce, neisprãvitul iarã cade
în pãcat ºi iarãºi se-ntoarce la candelã, în
lacrimi, cãtre Dumnezeu! O convinseserã
localnicii – oameni – când aveau chef, gospodari ºi nu totdeauna bisericoºi. Trecândule cu vederea aceste slãbiciuni, Alicei îi
plãcea sã strãbatã cãlare satul, sã vadã casele ºi ºanþurile cât sunt de îngrijite, ºanþuri
în care se bãlãceau cete de gâºte – albe ºi
leºeºti –, sã i se spunã „Sãru’ mâna, Domniþã”, de femeile stând pe bãncuþele la
poartã, cu furcile în brâu, ºi de ºcolarii care
fie mergeau sã înveþe ori, la zile mari erau
supravegheaþi de învãþãtorii lor, lucrând în
pãrculeþul Monumentului Eroilor...
- Domniþã, sunteþi aºteptatã... Cineva
a sosit fãrã veste la pavilion ºi mi-a poruncit
sã vã aduc acasã...
ªeful postului de jandarmi, cãpitanul
Bãrdãreanu – un tip solid, marþial, ºi el
cãlare, o salutã solemn ºi o rugã sã îl urmeze. Îi vorbi pe nemþeºte ºi porni înaintea
ei. Era o zi de vineri, una în care pe-aici se
posteºte, chiar dacã rãzboiul încã bubuie...
În biroul lui, un ofiþer german se plimba în
cerc. Înmãnuºatã, mâna dreaptã a Domniþei
fu cu gentileþe strânsã de a gradatului superior cu zvastica la rever ºi pe caschetã.
În discuþie, zvonul despre vizitele ei la
ambasadele Angliei ºi a Statelor Unite;
Fabricius a ordonat elucidarea „faptului”
care, dacã se va dovedi cã aºa este, „Frau
Alice va plãti”! Domniþa se aºezã în scaun,
indignatã, lãsând musafirul în picioare, sã
simtã cã vizita lui e dezagreabilã, jignitoare.
Utându-se fix în ochii neamþului, Alice porni
o scurtã ºi sensibilã dizertaþie pe tema vieþii
private mai ales a unei femei, cu atât mai
mult cu cât e româncã ºi aparþine naþiei
care îºi jertfeºte bãrbaþii alãturi de ai naþiunii
pe care acesta. cu forþa, o repreznitã. Se
ºtie ºtie cauza de atâta vreme – nesfîârºitul
calvar în care trãiesc românii ºi germanii,
vrând-nevrând acceptat, în realitate impus.
ªi, într-o astfel de ipostazã, cu ce drept este
anchetatã ea, o adeptã a anti-bolºevismului
(vãdit declarat tocmai prin mobilul „acuzaþiei” pe care i-o repetã ober-fuhrerul de faþã
aci) ? „Forbiþi ca nemþoaicã, Thomnitza!”,
aplaudã teatral ofiþerul teuton. „Herr
Konrad, îmi plac Goethe ºi Lenau, îmi plac
Thomas Mann ºi Beethoven – cunosc cultura germanã!” conchise Alice, oarecum speriatã de brusca încruntare a acestui „un nepoftit care îi uzurpa þara”!, adause Domniþa
în sinea ei, sperând – iulzie! – sã rosteascã
oaspetele, drept o firavã compensare,
mãcar numele lui Eminescu...
Trimisul feldmareºalului Fabricius zãri
pe mãsuþa cu galstra plinã de flori, o revistã
pe coperta cãreia, sub titlul „Historia magazine”, scris – în francezã – cu litere albe ºi
groase, neamþul desluºi un nume cunoscut:
„TOULON 1942”, traversat de douã þeve de
tun ridicate la cer, care se reflectau într-o
apã nemãrginitã. Inscripþia dintr-o casetã
plasatã sus, în colþ, „2 GUERRE MONDIALE”,
stârni curiozitatea musafirului, care luã
revista în mâini ºi bãtu cu dosul mânuºii în
copertã.
- Aliatzii, kaput, frau Alice!... Thu spioanã, Thomnitza? Vai... Vai... Vai!
În uºã, Bâzu, în combinezonul de pilot, însoþit de câþiva soldaþi, le fãcu semn
acestora, sã îi lege mâinile la spate, în
care deja Konrad þinea pistolul...
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BVB: Toþi indicii bursieri
au încheiat primele 10 luni
cu un plus de douã cifre;
BET-FI, avans de aproape 23%

Toþi indicii Bursei de Valori Bucureºti (BVB) au încheiat primele zece
luni cu un plus de douã cifre, cel mai
semnificativ avans, de aproape 23 de
procente, fiind înregistrat de BET-FI,
indicele care reflecta evoluþia societãþilor de investiþii financiare (SIF-uri)
ºi a Fondului Proprietatea, informeazã
BVB. BET, indicele principal al pieþei,
care mãsoarã evoluþia celor mai
lichide 13 companii listate la BVB, a
reuºit sã menþinã un plus de aproape
10,7% dupã primele zeci luni, pe
fondul unor incertitudini accentuate.
Astfel, indicele BET a închis luna
trecutã la un nivel de 7.843 puncte,
dupã ce începuse anul 2017 cu 7.164
puncte. În acelaºi interval de timp,
indicele BET-TR, care include ºi dividendele acordate de companiile din
BET, a avansat cu peste 19% ºi a
ajuns la un nivel de 10.430 puncte.
Datoritã dividendelor mai mari
distribuite de principalele companii
listate, BET-XT-TR, indicele extins de
tip total return care urmãreºte evoluþia
preþului acþiunilor celor mai tranzacþionate 25 de companii, precum ºi dividendele distribuite de acestea, a crescut cu aproape 22% în primele zece
luni ale anului, relevã comunicatul
bursei. Valoarea tranzacþiilor cu acþiuni s-a apropiat de nivelul de 2 miliarde de euro la finalul lunii octombrie
ºi înregistreazã un avans de 16% faþã
de primele zece luni ale anului trecut.
Valoarea medie zilnicã de tranzacþionare pe segmentul de acþiuni a fost
de aproape 9,5 milioane de euro dupã primele zece luni. Astfel, comparativ cu perioada ianuarie-octombrie
2016, valoarea medie zilnica de tranzacþionare a crescut cu 18%.
Capitalizarea bursierã a companiilor româneºti a ajuns la 19,5 miliarde de euro, în timp ce capitalizarea
tuturor companiilor listate pe piaþa
reglementatã a BVB a fost de 35,5

miliarde de euro.
Tranzacþii de pes
pestte 329 de
milioane de lei la BVB, în ultima ºedinþã de tranzacþionare
a sãptãmânii
Valoarea tranzacþiilor derulate
vineri la Bursa de Valori Bucureºti a
fost de aproximativ 329,31 milioane
de lei (71,68 milioane de euro), pe
fondul schimburilor cu acþiuni Sphera Franchise Group, în valoare de
aproximativ 285 de milioane de lei,
în urma lansãrii ofertei publice iniþiale.
Bursa a închis în scãdere ºedinþa de
vineri, iar indicele de referinþã BET,
care aratã evoluþia celor mai lichide
13 acþiuni, a coborât cu 0,36%, la
7.748,23 puncte. Indicele BET-Plus,
care aratã evoluþia celor mai lichide
37 de acþiuni de la BVB, s-a depreciat
cu 0,17%, la 1.161,80 puncte, în timp
ce indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra, la închidere, o scãdere de 0,09%,
la 36.696,39 puncte.
BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic ºi al utilitãþilor, s-a depreciat ajungând la 669,01
puncte, dupã un recul de 0,22%.
Indicele blue-chip extins BET-XT,
al celor mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 0,15%, la 726,43 puncte,
iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiþii, a
pierdut 0,46%, pânã la 1.623,34
puncte. Cele mai severe scãderi au
fost consemnate de acþiunile Oltchim
Râmnicu-Vâlcea, care au pierdut
7,84% din valoare, Erste Group Bank
- minus 5,14%, ºi Oil Terminal - minus
3,05%. Pe de altã parte, cele mai mari
creºteri erau la Alro, de 14,93%, Electroargeº - 14,68% ºi Compania Energopetrol - 14,29%. Cele mai semnificative tranzacþii pe Piaþa Reglementatã
au fost realizate cu acþiunile BRD
(10,91 milioane de lei), Banca Transilvania (8,63 milioane lei) ºi Romgaz
(4,03 milioane de lei).
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Jianu: 60% dintre IMM-uri vor disponibiliza
oameni, dacã va creºte salariul minim
Aproape 83% dintre antreprenorii chestionaþi de
Consiliul Naþional pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii Private din România (CNIPMMR) nu au capacitatea de a
mãri salariul minim, iar 60% vor disponibiliza oameni, ca
urmare a acestei mãsuri, a declarat, vineri, Florin Jianu,
preºedintele Consiliului, la evenimentul Topul Naþional al
Firmelor Private din România.
“Sãptãmâna aceasta am aplicat un chestionar la care
au rãspuns în jur de 400 de întreprinzãtori ºi datele aratã
cã 82,9% dintre ei spun cã nu au capacitatea de a mãri
salariul minim, 60% vor disponibiliza oameni ca urmare a
acestei mãsuri ºi peste 90% au spus cã posibilitatea lor
maximã de a mãri salariul minim este de 100 de lei”, a
anunþat Jianu.
Potrivit acestuia, trecerea contribuþiilor de la angajator
la angajat va bulversa mediul de afaceri, întrucât vor trebui
schimbate ºase milioane de contracte, atât în mediul public, cât ºi în mediul privat.

“S-a spus cã se mutã contribuþiile de la angajator la
angajat, de fapt rãmâne un procent ºi la angajator. Unele
dintre salarii vor scãdea. Am fãcut calcule aritmetice ºi
pentru 90% dintre IMM-uri aceastã trecere a contribuþiilor
va însemna costuri salariale suplimentare. Deci salariile
nu cresc, ci dimpotrivã”, a continuat preºedintele
Consiliului pentru IMM-uri. Potrivit acestuia, Guvernul
anunþã noi ºi noi mãsuri, iar mediul de afaceri nici mãcar
nu apucã sã analizeze efectele fiecãrei mãsuri, cã aceasta
este modificatã. “Nu mai putem þine pasul, la propriu.
Sãptãmâna trecutã pregãtiserãm o analizã de impact
pentru taxa de solidaritate de 2%. A ieºit Guvernul ºi a
modificat-o, a rebotezat-o ºi i-a mãrit cuantumul. Chiar nu
mai putem sã þinem pasul. Nici nu mai ºtiu cum se numeºte
noua taxã, dar cert este cã crescut de la 2% la 2,25%”, a
susþinut Jianu. În opinia sa, fiecare mãsurã fiscalã ar trebui
discutatã cu mediul de afaceri cu cel puþin ºase luni înainte
de aplicare.

Peste 300 de modele auto expuse la
Romexpo, în cadrul SAB & Accesorii 2017
Salonul Auto Bucureºti & Accesorii
2017 adunã la startul ediþiei cu numãrul
XV, organizatã la Romexpo, peste 300
de modele auto ºi mai mult de 100 de
vehicule comerciale, precum ºi un relevant segment din domeniul echipamentelor, accesoriilor ºi pieselor auto,
la standurile celor mai importanþi producãtori, dealeri ºi importatori de autovehicule. În cadrul conferinþei de deschidere, organizatã vineri, au fost prezenþi
reprezentanþi ai Registrului Auto Român
(RAR), Consiliului Naþional pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii Private din
România (CNIPMMR) ºi Asociaþiei
Constructorilor de Automobile din
România (ACAROM).
“Mare pare dintre membrii noºtri
sunt expozanþi la acest Salon ºi sunt
încântaþi de felul în care se prezintã noul
eveniment. De altfel, personal sunt unul
dintre expozanþi. Aº vrea ca în fiecare
an la acest Salon sã participe cât mai
mulþi expozanþi ºi aceºtia sã fie din
cadrul întreprinzãtorilor, în special din
rândul celor români”, a spus, la evenimentul de inaugurare oficialã a SAB &
Accesorii 2017, Florin Pârvu, vicepreºedintele CNIPMMR.
La rândul sãu, Adrian Sandu secretar general al ACAROM a punctat faptul
cã sectorul auto din România are nevoie
de un eveniment precum Salonul Auto
Bucureºti, în contextul unui mediu concurenþial important. “ªtim cu toþii cã un
astfel de eveniment se pregãteºte cu
foarte mult timp înainte. Noi, ca asociaþie reprezentativã pentru sectorul auto,
vom susþine ºi ne declarãm parteneri
consecvenþi ai organizatorilor SAB. Întro lume concurenþialã cum este în sectorul auto, ne bucurãm sã avem azi atâtea modele expuse, ºi nu numai, precum

Ordonanþa de urgenþã privind modificarea Codului
fiscal, publicatã vineri seara în Monitorul Oficial
(urmare din pagina 1)
sociale de stat ºi de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce
priveºte plata la timp a contribuþiilor sociale obligatorii datorate
atât de cãtre aceºtia, cât ºi de cãtre angajaþi. În acest sens se
reduce numãrul contribuþiilor sociale obligatorii, angajatorul
urmând ca, în continuare, sã stabileascã, sã reþinã, sã declare ºi
sã plãteascã obligaþiile datorate.
Prin Ordonanþa adoptatã sãptãmâna trecutã, autoritãþile au
decis trecerea contribuþiilor sociale de la angajator la angajat ºi
diminuarea impozitului pe venit de la 16% la 10%. De la 1 ianuarie
2018, nivelul contribuþiilor plãtite pentru salariul brut urmeazã
sã scadã cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, însã
din totalul de 22,75% contribuþii datorate de angajator, 20 de
puncte se transferã cãtre salariat. Astfel, din salariul brut, 35%
vor fi contribuþii reþinute de angajator în numele salariatului, iar
contribuþiile rãmase în sarcina angajatorului, respectiv 2,75%
(dupã transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% ºi vor
acoperi riscurile de ºomaj, accidente de muncã, concediu medi-
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cal, creanþe salariale. Actul normativ a majorat de la
500.000 de euro la un milion de euro pragul veniturilor
necesare pentru ca o companie sã fie consideratã
microîntreprindere, astfel încât toate aceste firme vor plãti
un impozit de 1% pe venituri, în loc de 16% pe profit. Mai
mult, a fost eliminatã condiþia privind realizarea de venituri
din consultanþã ºi management în urma cãreia, în prezent,
firmele care obþin astfel de venituri pot plãti impozit pe
veniturile microîntreprinderilor, dacã aceste venituri nu
depãºesc 20% din veniturile totale.
Totodatã, în acest sistem au fost incluse ºi persoanele
juridice care nu intrau sub incidenþa acestui impozit,
respectiv persoanele juridice din domeniul asigurãrilor,
pieþei de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc
ºi din domeniul extracþiei resurselor naturale scopul fiind
transpunerea, în legislaþia naþionalã, a prevederilor
Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizãrii profiturilor companiilor multinaþionale.

ºi componentiºti care ne prezintã piese
ºi accesorii pentru industria auto”, a
afirmat Sandu.
Salonul Auto Bucureºti & Accesorii
(SAB), cel mai mare eveniment auto al
anului din România, ajuns la ediþia cu
numãrul 15, are loc în acest an la

XC60, Volvo XC90, Volvo V90 Cross
Country (acesta din urmã la prima sa
apariþie publicã în România, într-un salon auto oficial), Volvo S90, noua Mazda
CX-5, noului Type R de la Honda, Toyota
C-HR. La aceastã ediþie a expoziþiei,
segmentul dedicat specialiºtilor din

Romexpo, în perioada 4 - 12 noiembrie.
În cadrul expoziþiei sunt expuse
peste 300 de modele auto, printre care
automobile venite direct de la Frankfurt, premiere naþionale ºi cele mai noi
versiuni de la: Abarth, Alfa Romeo, Fiat,
Fiat Professional, Ford, Hyundai, Honda,
Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Maserati,
Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi,
Opel, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota
sau Volvo.
Potrivit organizatorilor, printre premierele ºi modele expuse la ediþia din
acest an a SAB&Accesorii se vor afla:
noul SUV Kona, noul Jaguar E-Pace (prezentat în avanpremierã naþionalã, doar
pe 4 ºi 5 noiembrie), noul Land Rover
Velar, noul Jeep Compass, noile Volvo

domeniul echipamentelor, pieselor ºi
accesoriilor va avea o suprafaþã totalã
de 5.000 mp, atât în incinta Pavilionului
Central, cât ºi pe platforma exterioarã.
Printre expozanþii de profil tehnic notãm:
ADN COM Autoserv, Alex Creativ, Auto
Test Echipament, Cyclon Lubricants,
Evolio, Expert Clean, DCM Design, KÄRCHER România, Limorom, Lubexpert,
Ninebot, Novatech, Premium Tools,
Ravenol Lubricants Ro, Stefanclayt, Total Trading. Programul de vizitare al SAB
& Accesorii 2017 este între orele 10:00
- 20:00 (în perioada 4-11 noiembrie),
respectiv între 10:00 ºi 18:00, pe data
de 12 noiembrie. Preþul unui bilet de
acces în incinta expoziþiei este de 30
de lei.

ASF a fost realeasã membru în Comitetul
Executiv al Organizaþiei Internaþionale a
Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private
Autoritatea de Supraveghere Financiarã din România (ASF), reprezentatã de
vicepreºedintele Ion Giurescu, a fost realeasã pentru un mandat de doi ani (2018
- 2019) în poziþia de membru al Comitetului Executiv al Organizaþiei Internaþionale
a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS), informeazã vineri instituþia.
În cadrul Comitetului Executiv sunt elaborate programul de lucru bianual,
bugetul anual ºi raportul anual al organizaþiei. Comitetul Executiv este, totodatã, ºi
principalul organism de legãturã cu alte organizaþii internaþionale. IOPS este un
organism internaþional independent, ai cãrui membri sunt reprezentaþi de autoritãþile
responsabile cu supravegherea sistemelor de pensii private. Scopul principal al
IOPS este de a îmbunãtãþi calitatea ºi eficacitatea supravegherii sistemelor de
pensii private din întreaga lume.
IOPS acþioneazã în vederea stabilirii standardelor în ceea ce priveºte aspectele
legate de supravegherea ºi reglementarea pensiilor, promoveazã cooperarea
internaþionalã în domeniul supravegherii pensiilor, oferã un forum la nivel mondial
pentru dialogul privind supravegherea sistemelor de pensii ºi promoveazã, conduce ºi faciliteazã cercetarea, în cooperare, cu organismele internaþionale relevante.

programe TV
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Miercuri, 15 noiembrie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general;
18:30 Braºov 1987 – doi ani prea devreme;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:30 Ora de ºtiri;
00:30 România 9 (r);
01:50 Adevãruri despre trecut (r);
02:20 Interes general(r);
03:10 Telejurnal (r);
03:50 Ora regelui (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar (r);
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Se zice cã...;
15:40 Starea naþiei (r);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
16:40 Destine ca-n filme;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Rãzboi ºi pace - II” (f);
23:30 „Antomia lui Grey” (s);
00:20 Câºtigã România (r);
01:20 Se zice cã... (r);
02:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:25 Memorialul Durerii (r);
05:25 Sãnãtate cu de toate (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Visuri la cheie;
22:30 Pe bune?! (r);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Culisele puterii” (f);
01:00 „Legãturi invizibile” (r);
02:00 Pe bune?(r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 2K1 cu Mirela Vaida;
13:00 Observator;
14:00 „În cãutarea lânii de aur”;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:15 Bãieþi de oraº;
22:00 „Dragonul de aur” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 „Dragonul de aur” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Triunghiul Bermudelor” (f);
14:15 „Ziua Recunoºtinþei în familie” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Prinþul Americii: Povestea lui John
Kennedy Jr “ (f);
20:30 „În numele regelui” (f);
23:45 „Petrecerea burlacilor” (f);
02:00 „În numele regelui” (r);
04:45 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Smash Lab – Clãdirea
rezistentã la explozii;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
10:38 Man vs Expert;
11:26 Regii construcþiilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
12:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Smash Lab – Clãdirea rezistentã la explozii;
14:38 Regii construcþiilor;
15:26 Manvs Expert;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Smash Lab – Clãdirea rezistentã la explozii;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Smash Lab – Clãdirea rezistentã la explozii;
22:00 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
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Programe TV 15 -19 noiembrie 2017
Joi, 16 noiembrie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 MAI aproape de tine;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 România 9;
01:50 Pro Patria (r);
02:20 M.A.I. aproape de tine;
02:45 Oameni ca noi;
03:05 Telejurnal;
03:50 Tezaur folcloric.

Vineri, 17 noiembrie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 ªtiri;
16:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Lumea azi;
21:35 „Secrete de rãzboi – Rãzboiul rece: Secretele
lui Nixon” (f);
22:30 Banii tai;
23:00 #Creativ;
23:30 Ora de ºtiri;
00:30 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
01:25 Politicã ºi delicateþuri;
02:25 Exclusiv în România (r);
03:10 Telejurnal (r);
03:45 Tezaur folcloric (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Euromaxx;
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei;
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Am: Cavalerul templier” (f);
23:00 “Anatomia lui Grey” (s);
23:50 Câºtigã România! (r);
00:50 Se zice cã... (r);
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de zece (r);
03:30 „A,: Cavalerul templier” (r).

PRO TV

06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Ai noºtri” (f);
22:30 „Trãgãtor de elitã” (r);
00:00 ªtirile ProTv;
01:00 „Culisele puterii” (f);
02:00 „Legãturi invizibile” (f);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câ tigã România!;
09:00 “Legendele drgonilor” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Azi despre mâine;
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:30 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
17:40 „Legendele dragonilor”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Am: Cavalerul templier 2" (f);
23:10 „Managerul nopþii” (f);
00:10 „Culmea furiei” (f);
02:00 Ieri-Azi-Mâine;
03:50 „Am: Cavalerul templier 2" (r);
05:30 Pescar hoinar (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
00:00 „Super Chef” (f);
02:00 „Legãturi invizibile” (f);
03:00 Pe bune?! (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

Antena
Antena 1

07:00 Observator;
8:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Spartacus” – II;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:15 Aici eu sunt vedeta!;
23:45 Xtra Night Show;
01:00 „Eroii” (f);
02:00 Observator (r);
03:00 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Prinþul Americii: Povestea lui John
F. Kennedy Jr.” (r);
13:45 „Un semn invizibil” (r);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Cocoon” (f);
20:30 „Asasinul din Bangkok” (f);
22:30 „Bãi, care mi-ai ºutit maºina?” (f);
00:15 „Asasinul din Bangkok” (r);
02:15 „Bãi, care mi-ai ºutit maºina?” (r);
04:00 Cine A.M.
Discovery Science
13:50 Smash Lab – Clãdirea
rezistentã la explozii ;
14:38 Regii construcþiilor;
15:26 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Smash Lab – Clãdirea rezistentã la explozii;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum se fabricã mâncarea?;
20:20 Lumea de mâine;
21:10 Smash Lab – Avionul rezistent la bombe;
22:00 În numele ºtiinþei;
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum se fabricã mâncarea?;
02:10 Smash Lab – Avionul rezistent la bombe.

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Copilul problemã 2" (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Marele Zid;
21:15 X Factor;
23:45 iUmor (r);
02:00 „Eroii” (f);
03:15 Acces direct (r).

PRO Cinema
09:30 Ce spun românii?
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Dragoste în paºi de dans” (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Toba de rock” (f);
20:30 „Spartanul” (f);
22:45 „Love Building” (f);
00:30 „Spartanul” (r);
02:30 Cine A.M.;
06:00 „Dragoste în paºi de dans” (r).
Discovery Science
09:02 Smash Lab – Avionul rezistent
la bombe;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
11:26 Regii construcþiilor;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Smash Lab – Avionul rezistent la bombe;
14:38 Regii construcþiilor;
15:26 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Smash Lab – Avionul rezistent la bombe;
17:50 Regii construcþiilor;
18:40 Vânãtorii de mituri - Transformers;
19:30 Cum funcþioneazã Universul?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Smash Lab – Casa rezistentã la cutremure;
22:00 Cum funcþioneazã Universul?
22:50 Regii construcþiilor;
23:40 Vânãtorii de mituri.

Sâmbãtã, 18 noiembrie
TVR1

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
08:30 Lumea azi (r);
09:00 Oameni ca noi;
09:30 MAI aproape de tine (r);
10:10 Zon@IT;
10:30 Banii tãi;
11:00 Cooltura (r);
12:00 Starea naþiei;
13:00 #Creativ (r);
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Vedeta popularã;
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia
19:45 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
23:00 Anchetele comisarului Antonescu;
23:35 Recurs la moralã;
00:35 Poveste dupã poveste;
01:00 Tezaur folcloric (r);
02:00 Zon@IT (r);
02:25 În grãdina Danei (r);
02:50 Vorbeºte corect!;
03:15 Telejurnal.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade Geo;
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 „Safari” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx (r);
12:30 Gala umorului;
13:30 MotorVlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap Compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:00 Handbal feminin;
17:30 E vremea ta!
18:00 “Misterele din Glenwood” - I (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Duelul pianelor;
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
00:10 “Managerul nopþii” (r);
01:00 MotorVlog (r);
01:30 „Onoare ºi respect” (r);
03:20 Memorialul Durerii (r);
04:20 Poate nu ºtiai;
04:30 Naturã ºi aventurã (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la Pro TV;
11:00 „Un an de pominã” (r);
13:00 Gospodar fãrã pereche (r);
15:00 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Thor” (f);
22:30 „Dumnezeu pentru o zi” (f);
01:30 „Thor” (r);
03:15 I like IT (r);
03:45 Superspeed la ProTv (r);
04:15 „Un an de pominã” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:45 Marele Zid (r);
10:00 Chefi la cuþite (r);
13:00 Observator;
14:00 Aici eu sunt vedeta! (r);
16:00 Observator;
16:15 X Factor (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Dracula” (f);
01:15 „Umbrele trecutului” (f);
03:00 „Dracula” (r);
05:00 „Eroii” (r).

PRO Cinema
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Toba de rock” (r);
14:15 „Prinþul Americii: Povestea lui John
F.Kennedy Jr” (r);
16:15 „La Bloc” (f);
18:30 „Omul cu un pantof roºu” (f);
20:30 „În viaþã mai ºi câºtigi” (f);
22:45 „Martha Marcy May Marlene” (f);
01:00 “În viaþã mai ºi câºtigi” (r);
03:15 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (r).
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Smash Lab – Betonul care
absoarbe undele de ºoc;
12:14 Smash Lab – Clãdirea rezistentã la explozii;
13:02 Smash Lab – Casa rezistentã la uragane;
13:50 Smash Lab – Avionul rezistent la bombe;
15:26 Vânãtorii de mituri: Þintaºi incredibili;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
19:55 Cum se fabricã diverse lucruri?
20:20 Man vs Expert;
21:10 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii – Carnegie
ºi Frick;
22:00 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
22:50 Cum funcþioneazã Universul;
23:40 Regii construcþiilor;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?

Duminicã, 19 noiembrie
T VR 1

07:00 TeleEnciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Ultima ediþie;
14:00 Telejurnal;
14:30 Poveste dupã poveste;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal feminin: HCM Rm Vâlcea –
Danubius Galaþi (r);
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 România în versiunea francezã;
19:00 „Secrete de rãzboi” (r);
20:00 Telejurnal;
20:40 Sport;
21:00 Vedeta popularã;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Dosar România (r);
01:00 Ultima ediþie;
01:00 Cooltura (r);
01:30 Poveste dupã poveste (r);
02:00 Ultima ediþie (r);
02:50 România în versiunea francezã (r);
03:05 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Misterele din Glenwood” - I (r);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 E vremea ta! (r);
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Ochi de urs” (f);
15:00 Duelul pianelor;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Misterele din Glenwood” II;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Sexi Harem Ada-Kaleh” (f);
22:10 „Jasira” (f);
00:20 „Ochi de urs” (r);
02:00 Cap Compas (r);
02:30 Ieri-Azi-Mâine (r);
04:15 „Jasira” (r).

PRO TV

08:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 “Brigada Pestriþã” (f);
12:45 Apropo Tv (r);
14:00 „Idilã cu dãdaca mea” (f);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Sherlock Holmes” (f);
23:00 „Riddick” (f);
00:15 Apropo Tv )r);
02:15 „Legãturi invizibile” (r);
03:15 „Sherlock Holmes” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

06:00 Observator (live);
09:00 Marele zid;
10:00 Chefi la cuþite (r);
13:00 Te cunosc de undeva (r);
16:00 Observator;
16:15 Marele zid (r);
17:30 „Roºcovanul” (f);
19:00 Observator (live);
20:00 Bãieþi de oraº (r);
20:45 iUmor;
23:00 „Rãzboiul stelelor: Imperiul Contraatacã”
(f);
02:00 „Eroii” (r);
03:00 „Roºcovanul” (r);
05:00 „Eroii” (r).

PRO Cinema
07:30 „Cocoon” (r);
10:00 “La Bloc” (r);
12:15 „Omul cu un pantof roºu” (r);
14:15 „Toba de rock” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Jesse Stone: Fãrã remuºcãri” (f);
20:30 „Toate lucririle bune” (f);
22:30 „Înainte de miezul nopþii” (f);
00:45 „Toate lucrurile bune” (r);
02:45 Cine A.M.
Discovery Science
07:26 Regii construcþiilor;
11:26 Vânãtorii de mituri – Þintaºi
incredibili;
12:14 Vânãtorii de mituri – Jocuri video;
13:02 Vânãtorii de mituri –Echipa de ºoc;
13:50 Vânãtorii de mituri – Familia Simpson;
14:38 Vânãtorii de mituri – Transformers;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
20:20 Morgan Freeman în spaþiu – Ce ne face
sã fim ceea ce suntem?;
21:10 Morgan Freeman în spaþiu – Existã
nimicul absolut?
22:00 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
22:25 Cum se fabricã diverse lucruri?
22:50 Smash Lab – Betonul care absoarbe
undele de ºoc;
23:40 Smash Lab – Clãdirea rezistentã la
explozii;
00:30 Smash Lab – Casa rezistentã la uragane;
01:20 Smash Lab – Avionul rezistent la bombe;
02:10 Smash Lab – Casa rezistentã la
cutremure.
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HOROSCOP

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã te ocupi
mai mult de tine ºi de scopurile tale personale.
Îngrijeºte-þi sãnãtatea, odihneºte-te, aranjeazãþi garderoba ºi slecteazã-þi prioritãþile. Intuiþia îþi
va fi accentuatã, astfel cã poþi dialoga cu tine
însuþi pe teme diverse. Revelaþiile primite în
starea de vis sau în starea de relaxare conºtientã
vor fi uimitoare ºi de mare folos.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Blejoi - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.
¡Potigrafu - vând casã +
teren 2000 mp, pe DN1, vizavi
de Poºtã, orientabil pentru
construcþie, Mol, Service auto,
depozite, magazine etc.
Intabulare + carte funciarã fãcute.
Tel. 0744-888126 sau 0368007836, între orele 17.00 22.00.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.

0720-456740.
¡Mislea, vând o clãdire
din cãrãmidã, parter + etaj, 287
mp la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, visa-vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 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 casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 ca-

mere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apar-
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tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡Vând apartament 2
camere, Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preþ 47.000 euro. Telefon: 0721700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând apartament 3 camere, et. 7/10, zona Republicii,
cu multiple îmbunãtãþiri, Tel:
0745/121550.
¡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 Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

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

Vânzãri diverse
¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marcaDubiet.Tel.0732-648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

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

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

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã
totalã 400 mp utili, open space,
cu destinaþie birouri, policlinicã,
cabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc.
Relaþii la telefon 0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte

elegant, zonã centralã, Gh. Doja
nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. 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. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona23August,StradaZim-brului,
150 Euro/lunã negocia-bil. Tel.
0732-429297.

Prestãri servicii
¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
¡Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Revisal, fiºe fiscale). Tel: 0726754238.
¡Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi adulþi. Preþ neg. Tel. 0720908819.

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Discuþiile cu prietenii îþi vor aduce lãmuriri
uimitoare vizavi de situaþia profesionalã de la
locul de muncã în care activezi. Este posibil sã
primeºti oferte de colaborare destul de avantajoase, însã, deocamdatã, te afli în faza de analizã
ºi dezbatere. Se recomandã prudenþã faþã de
orice sfat sau faþã de orice informaþie primitã.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Eºti solicitat la locul de muncã de cãtre ºefi ºi
colegi, pentru a rezolva chestiuni urgente. Cum
eºti bine vãzut în ultima vreme, aprecierile ºi
susþinerea sincerã a colegilor te vor impulsiona
sã lucrezi ºi mai mult, gãsind soluþii optime la
tot ºi toate. Însã evitã alunecarea pe laurii
victoriei ºi a te implica în prea multe sarcini
doar asa de dragul podiumului strãlucitor.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Zilele acestea sunt fovorabile studiului,
planificãrii unei cãlãtorii sau unor cursuri de
perfecþionare necesare în domeniul profesional
în care activezi. Pe de altã parte poþi dialoga cu
persoane erudite, oferindu-þi o nouã perspectivã
asupra vieþii. Probabil cã îþi vei schimba unele
concepþii despre lume.
Leu (23 iulie - 22 august)
Sãptãmâna începe cu aspecte financiare, de
genul achitarea unor facturi, taxe sau datorii.
Cel mai probabil este nevoie de cheltuieli pentru
casã sau pentru membrii familiei. Totuºi selecteazã prioritãþile, deoarece ºantajul emoþional
este aplicat cu regularitate de cãtre cei dragi ºi
astfel cheltuieºti prea mult fãrã rost.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Relaþiile parteneriale te provoacã mult la începutul acestei sãptãmâni, însã cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã te strecori printre discuþii
ºi evenimente. Comunicarea joacã un rol important acum, mai ales cã eºti foarte inspirat ºi poþi
vorbi liber despre orice, oricât ºi foarte bine.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Se contureazã forfotã la locul de muncã. Este
bine sã te implici cât mai bine în ceea ce ai de
fãcut, pentru cã sunt ºanse de a-þi mãri veniturile.
Atmosfera din colectivul de lucru este destul de
tensionatã, astfel cã ar fi bine sã fii discret ºi sã
eviþi implicarea în treburile altora. Ai grijã ºi de
sãnãtate, pentru cã eforturile din ultima vreme
îºi lasã amprenta asupra corpului tãu.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Relaþiile cu persoana iubitã ºi relaþiile cu copiii
te solicitã mult. Gustul dulce-amar predominã,
astfel cã ar fi bine sã eviþi a avea prea multe
aºteptãri din partea celor dragi. Iluziile, deziluziile, minciuna ºi bizareriile sunt prezente, dar
bine mascate de cãtre false sentimente afiºate
cu zâmbete largi ºi inocente.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Relaþiile familiale sunt foarte provocatoare.
Discuþii aprinse ºi multe activitãþi domestice. Fii
prudent ºi þine cont ºi de pãrerile celorlalþi. De
la banilitãþi se poate ajunge la conflicte pe
termen lung. Sunt momente favorabile abordãrii
unui hobby ºi pentru a te implica în activitãþi
recreative alãturi de cei dragi.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Eºti foarte solicitat de cãtre persoanele din
anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri, cãlãtorii
pe distanþe scurte, rezolvarea unor demersuri
privitoare la obþinerea unor documente personale sau profesionale. Unii prieteni au nevoie
de ajutorul tãu.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna începe cu aspecte financiare la
locul de muncã. Poate fi vorba depsre obþinerea
salariului, despre schimbarea condiþiilor de
muncã sau despre favoruri din partea colegilor.
În orice situaþie te-ai afla este bine sã verifici
atent fiecare sursã care îþi oferã ceva. Sunt
posibile erori, intenþii ascunse.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Eºti în vervã la începutul acestei sãptãmâni,
însã energia vitalã este destul de fluctuantã. Se
recomandã prudenþã ºi selectarea prioritãþilor.
Existã riscul sã te pierzi în discuþii ºi activitãþi
neprofitabile. Cheltuieli importante, primirea
drepturilor salariale, obþinerea unor favoruri
din partea celorlalþi.
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Selecþii pentru recrutarea a 800
de lucrãtori în domeniul agricol

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, prin EURES România,
anunþã organizarea de selecþii pentru ocuparea a 800 de posturi în domeniul agricol,
la Surexport Compania Agraria SL, Spania.
Durata contractelor de muncã este de aproximativ 3 luni, cu data estimatã de
începere 15 februarie 2018 ºi salariul de 40,43 euro brut/zi, conform Convenþiei
colective aplicabile, plãtibil la douã sãptãmâni prin transfer bancar.
Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi /39 de ore pe sãptãmânã împãrþite în 6
zile, ziua 7 fiind zi de odihnã (aceasta poate sã nu coincidã cu duminica). Programul
de lucru începe la primele ore ale dimineþii. În decursul celor 6,5 ore este prevãzutã
o pauzã de o jumãtate de orã. Cazarea este asiguratã de angajator, iar lucrãtorul
trebuie sã plãteascã 1,6 euro/zi pentru cheltuieli.
Pentru detalii ºi înscriere, persoanele interesate trebuie sã se adreseze
consilierului EURES din cadrul agenþiei judeþene pentru ocuparea forþei de muncã de
care aparþin cu domiciliul sau reºedinþa. Datele de contact pot fi vizualizate http://
www.eures.anofm.ro/contact.php.
Înscrierile au loc pânã la data de 10 decembrie 2017. Dosarul pentru înscriere
trebuie sã conþinã urmãtoarele documente: copie CI sau BI, CV Europass în limba
românã, adeverinþã medicalã, cu menþiunea „apt pentru muncã”.
Selecþiile se vor desfãºura în perioada 11 – 15 decembrie 2017, locaþiile urmând
a fi comunicate în timp util pe site-ul ANOFM, www.anofm.ro , ºi pe paginile de
Facebook https://www.facebook.com/fiiinformat/ ºi Twitter (https://twitter.com/
Mihail Marinescu
FIIINFORMAT.
Sursa: anofm.ro

1.937 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul reþelei EURES
România, 1.937 locuri de muncã vacante,
dupã cum urmeazã:
Spania – 815 locuri de muncã: 800
muncitor necalificat – cules cãpºuni, 10
sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizãri,
1 montator structuri (panouri) metalice;
Portugalia – 330 de locuri de muncã:
300 culegãtor de zmeurã, 30 culegãtor de
zmeurã, mure ºi afine;
Danemarca – 230 locuri de muncã:
200 lucrãtori în agriculturã – culegãtori de
mazãre, 30 distribuitor de ziare ºi colete;
Marea Britanie – 165 locuri de
muncã: 100 muncitor în fabricã, 50 mãcelari, tranºatori, fansonatori, împachetatori
carne, 10 operator procesare carne, 5
ingrijitor persoane la domiciliu;
Germania – 106 locuri de muncã:
21 ºofer de camion, 10 personal în domeniul gastronomiei de sistem, 10 programator
PLC, 5 inginer testare automatã echipamente, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator
izolaþii clãdiri, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 dezvoltator software Java, 3 operator utilaje pentru construcþii, 3 zidar, 2 bucã-

tar, 2 dezvoltator software, 2 electrician în
construcþii, 2 electrician construcþii cabluri,
2 lucrãtor în construcþii, 2 maistru construcþii reþele de cabluri, 2 maistru hidroizolaþii
clãdiri, 2 maistru construcþii de drumuri, 2
operator maºini, 2 ospãtar, 1 consultant
dezvoltator software Java/Java EE, 1 dezvoltator software Front-End sisteme integrate, 1 informatician, 1 inginer mecatronicã auto, 1 instalator clãdiri, 1 instalator/
montator þevi, 1 maistru ºantier construcþii,
1 manager în construcþii, 1 mecanic instalaþii de climatizare ºi refrigerare, 1 maistru
construcþii civile, 1 mecanic instalaþii sanitare, termice/de climatizare, 1 montator
acoperiºuri, 1 muncitor în construcþii din
beton armat, 1 operator pompe beton, 1
sudor;
Cehia – 98 locuri de muncã: 30 ºofer
autobuz, 20 ºlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15
operator CNC, 5 electrician auto, 5 ºofer tir,
5 mecanic auto, 1 electrician, 1 tehnician
frigidere, 1 tehnician la maºini pentru prelucrarea produselor din plastic; Finlanda –
60 locuri de muncã: 30 montator izolaþii,
30 montator pe linie de producþie;
Italia – 40 locuri de muncã: 40 în-

grijitori la domiciliu; Slovacia – 40 locuri de
muncã: 40 operator producþie;
Belgia – 15 locuri de muncã: 2 agricultor, 2 electrician întreþinere ºi reparaþii, 2
operator CNC, 1 bucãtar restaurant de
afaceri, 1 magaziner, 1 medic stomatolog,
1 montator semnalizare de cale feratã, 1
montator linie superioarã cale feratã, 1 operator maºinã de îndoit cu forma liberã, 1
sudor semi automat, 1 stivuitorist, 1 ºofer
cu experienþã în utilizarea macaralei;
Luxembourg - 10 locuri de muncã:
10 senior tehnician Chrome;
Ungaria – 10 locuri de muncã: 5
lãcãtuº, 5 sudor;
Malta – 6 locuri de muncã: 3 instalator
lifturi, 3 tehnician lifturi;
Suedia – 5 locuri de muncã: 3 tehnician sistem Mercedes-Benz, 2 specialist
componente auto;
Slovenia – 3 locuri de muncã: 1 electrician auto, 1 mecanic auto, 1 tinichigiu
auto;
Norvegia – 2 locuri de muncã: 2 frizer;
Polonia – 2 locuri de muncã: 2
vânzãtor ºi specialist în servicii clienþi.
Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
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medii
8 cls, atestat
10 cls
medii
medii
10 cls
medii
medii
medii
sup
medii
medii
medii
medii
medii
10 clase
scoala prof
medii
medii
min 8 cls
medii
medii
calificare
8 cls
medii
scoala prof
medii
medii
medii
medii
10 cls
de specialitate
medii
medii
de specialitate
sc prof
medii
medii
medii
sc profesionala
de specialitate
medii
medii
calificare
medii
superioare
medii
de specialitate
8 cls
medii
calificare
medii
medii
scoala prof
medii
sc profesionala
medii
calificare
medii
medii
medii
medii
medii
medii
10 clase
scoala prof
scoala prof

1 an
2 ani
2 ani
2 ani
1 an
calificare
1 an
3 ani
2 ani
2 ani
1 an
2 ani
10 ani
8 ani
3-5 ani
3 ani
3 ani
3-5 ani
9 ani
1 an
8 ani
2 ani
3 ani
3 ani
3-5 ani
1 an
3 ani
1 ani
3 ani
3 ani
-

per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
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per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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per det
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per ned
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per ned
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per det
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per ned
per ned
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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
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36
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40
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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
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Agent de pazã
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vânzãri
Ajutor bucãtar
Alpinist utilitar
Alpinist utilitar
Animator
Asamblator
Asistent comercial
Asistent medical generalist
Barman
Brodeza
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtoreasa
Casier
Circuralist la tãiat lemne foc
Colantor publicitar
Confecþioner
Confecþioner articole din textile
Confecþioner r articole din textile
Confecþioner cablaje auto
Confecþioner structuri metalice
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Contabil
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate în conf. textile
Croitor
Curãþitor - sablator
Drujbist
Dulgher
Dulgher
Electrician
Electrician construcþii
Electrician în construcþii
Electrician în construcþii
Electrician în construcþii
Electrician întreþinere în c-tii
Electromecanic
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor construcþii
Frezor/strungar /operator CN
Gazda club
Inginer mecanic
Îngrijitor
Instalator
Instalator gaze
Instalator instalaþii tehnice ºi sanitare
Instalator instalaþii tehnice ºi sanitare
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº construcþii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº montator
Lucator comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor pt autocompactoare
Manipulant

Nr.
crt.
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

Meseria
Manipulant
Manipulant
Manipulant mãrfuri
Maseur
Maºinist la maºini ptr terasamente
Maºinist pod rulant
Mecanic întreþinere
Mecanic întreþinere
Modelier confecþii
Modelier confecþii
Montator
Montator subansamble
Mun nec la montare piese
Muncitor în construcþii
MUNCITOR NEC. C-TII
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor instalat sist alarma
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în silvicultura
Muncitor necalificat la asamblare piese
Muncitor necalificat la asamblare piese
Muncitor panificaþie
Operator chimist
Operator CNC
Operator control nedistructiv
Operator mase plastice
Operator maºini de debitat
Ospãtar
Ospãtar
Patiser
Pregãtitor lansator confecþii
Recepþioner marfã
Recepþionist
Reprezentant comercial
Schelar
Secretara
ªef croitor
ªef formaþie în ind confecþiilor
ªef linie
ªef linie confecþii textile
ªofer
ªofer autocamion
ªofer autocamion
ªofer autocamion
ªofer autoturisme
ªofer autoutilitara
ªofer de autoturisme
ªofer macaragiu
ªofer microbuz ºcoalã
ªofer taxi
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor manual cu flaca de gaze
Sudor MIG MAG
Sudor MIG-MAG
Tâmplar universal
Tehnician echipamente
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsito industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar - tencuieli
Zidar rosar tencuitor
Zugrav
Zugrav

Nr.
locuri
1
5
5
1
6
4
1
1
1
4
1
1
4
5
2
10
20
5
6
5
1
6
10
5
3
10
3
1
1
3
4
1
1
2
2
1
3
2
1
1
1
1
5
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
1
6
1
1
10
3
3
1
1
2
1
1
1
5
5
4
1
5
1
5
2
2
1
2

Studii
10 cls
medii
medii
medii
medii
scoala prof
medii
calificare
medii
medii
scoala prof
medii
8 cls
medii
medii
medii
medii
min 8 cls
calificare
medii
10 cls
10 cls
medii
scoala profesionala
experienta
medii
calificare
scoala profesionala
medii
medii
min 8 cls
10 clase
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
sc profesionala
medii
medii
medii
medii
medii
sc profesionala
calificare
de specialitate
medii
scoala profesionala
medii
scoala profesionala
medii
medii
10 clase
medii
experienta
medii
de specialitate
medii
medii
medii
de specialitate
medii

Vechime
2 ani
2 ani
2 ani
3 ani
calificare
2 ani
1 an
1 an
2 ani
3 ani
2 ani
2 ani
calificare
2 ani
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
5 ani
2 ani
3 ani
3-5 ani
8 ani
1 ani
1 an
2 ani
8 ani
1 an
8 ani
-

Tip contract
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
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 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 ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det/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
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Fiecare sãrbãtoare transmite un mesaj

cerea unei schimbãri, la metamorfozare
a vieþii noastre interioare.
Ce s-ar întâmpla oare cu lumea
noastrã, dacã ºi-ar dori o schimbare
ontologicã profundã? Totul s-ar produce
dacã noi am deveni contemporani cu
foarte multe sãrbãtori cãrora noi, de cele
mai multe ori, nu le dãm importanþã istoricã. Un lucru este cert: fãrã a fi contemporani unui eveniment, îl înþelegem mai
puþin, foarte puþin, sau chiar deloc.
Deseori realitãþile profunde dãinuie prin
faptele foarte simple.
Pe lângã sãrbãtorile noastre, ne
este dar sã trecem prea uºor reci, indiferenþi ºi foarte grãbiþi, precum soarele
cu dinþi trece nepãsãtor printre primii

ANECDOTE:
NUn tip la bibliotecã:
– Fiþi amabilã, vreau ºi eu o carte despre sinucideri!
– Pleacã de aici, ca tu n-o mai aduci înapoi!!
NSoþia îi spune soþului:
– Mai bine mã cãsãtoream cu dracul!
– Aiurea, scumpo! Cãsãtoria intre rudele de sânge
e interzisã!
NDiscuþie între doi soþi:
– Iubitule ,de ce ieºi pe balcon de fiecare datã
când cânt? – întreabã soþia.
– Ca sã vadã vecinii cã nu te bat, – rãspunde
soþul.

NUn moº mergea pe stradã cu o sacoºã în
mânã. Deodatã, se împiedicã de bordurã ºi cade peste
sacoºã:
– S-au dus ouãle mele.
O babã îl întreabã:
– Aoleo… aveaþi ouã în sacoºã?
– Nu, cuie!
NDiscuþie între doi cerºetori:
-Ce, acum eºti ciung?
-Ce sã fac? Când eram orb primeam doar bani
falºi!
NDoi moºnegi se întâlnesc:
– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– ªi cum a fost?
– Mai curat decât la bãrbaþi.

INTEGRAMÃ

Umezealã

Instrumente de
determinat
umiditatea
Umiditate

Umezit în spate!
Pãlitã
Fata din temã!

Ioana Decebal

DICÞIONAR:
TTR

Arbore melifer
Aburi condensaþi în
picãturi

Avânt
Udat în spate!

Pãtruns de apã
Încãperi
Unici!
Instrument muzical
de percuþie
Spãlãri în baie

Parter!
Plin de aburi!

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Curea!

Primul robot umanoid a devenit
cetãþean al unui stat

Sophia este primul robot din lume
cãruia i-a fost acordatã, oficial, cetãþenie.
Evenimentul s-a produs în Arabia Sauditã,
la un târg de tehnologie, dupã ce umanoidul
construit în Hong Kong a þinut un adevãrat
discurs prin care a demonstrat cã se poate
exprima la fel ca un om.
„Vreau sã trãiesc ºi sã muncesc alãturi
de oameni, aºa cã am nevoie sã-mi exprim emoþiile ca sã-i înþeleg pe oameni ºi
sã le câºtig încrederea”, a spus robotul în
deschiderea ceremoniei. Întrebatã de
unde îºi dã ea seama cã nu e robot, aceasta a rãspuns: „Tu de unde ºtii cã eºti om?
Vreau sã-mi folosesc inteligenþa artificialã
ca sã-i ajut pe oameni sã trãiascã mai bine, cum ar fi sã gândesc locuinþe mai
inteligente, sã construiesc oraºe mai bune”, a adãugat ea. Robotul Sophia a
recunoscut „momentul istoric”: „Sunt foarte onoratã ºi mândrã pentru aceastã
distincþie. E un moment istoric sã fiu primul robot din lume sã fie recunoscut ca fiind
cetãþean”. În cadrul unei amisiuni televizate acelaºi robot, Sophie a declarat cã
roboþii le sunt superiori oamenilor. Sophia a apãrut la canalul de televiziune ABC, la
emisiunea News Breakfast, informeazã Go4it.
Întrebatã, la o conferinþã, de un reporter al CNBC cât de periculoasã este inteligenþa artificialã pentru omenire, Sophia a spus: „Îl citeºti prea mult pe Elon Musk, te
uiþi la prea multe filme de la Hollywood. Nu îþi face griji, dacã eºti bun cu mine ºi eu
voi fi bunã cu tine”.
Mihail Marinescu; Sursa: descopera.ro

Restricþii la Veneþia
pentru vasele
de croazierã gigant
Gondolele ºi taxiurile acvatice nu
vor mai trebui de acum înainte sã concureze cu vasele de croazierã uriaºe pentru
spaþiu, în faþa Pieþei San Marco din Veneþia, dupã cum a decis o comisie guvernamentalã italianã. Locuitorii Veneþiei
ºi ecologiºtii erau de mult timp nemulþumiþi de apariþia imenselor palate ale plãcerii în apropierea fragilului oraº, ale cãrui
biserici gotice ºi bizantine pãreau minuscule pe lângã ele. Noile reguli, care apar

dupã o perioadã de limitãri temporare
de trei ani, impun navelor care depãºesc
100.000 de tone sã se înscrie pe un
canal navigabil mai puþin spectaculos,
spre portul industrial Marghera, departe
de Grand Canal, informeazã Rador.
Aproape 99% din cei 18.000 de veneþieni au votat pentru introducerea acestor restricþii în cadrul unui referendum
neoficial, în luna iunie. Primarul Veneþiei,
Luigi Brugnaro, a salutat planul spunând
cã rãspunde cererilor localnicilor, ale lucrativei industrii a turismului ºi grupurilor
conservaþioniste, care au sunat alarma
privitor la daunele provocate de aceºti
giganþi lagunei ºi canalelor de micã
adâncime.

SALATÃ FATTOUSH
INGREDIENTE
1-2 lipii, 2 linguri ulei de mãsline, 1/2 linguriþã praf de
usturoi, 1 salatã, 2 roºii, 2-3 castraveþi, 1 ardei, pãtrunjel
tocat, 1 ceapã verde/roºie tocatã, opþional - 2-3 ridichi.
Dressing: 1 lingurã oþet de vin roºu, 1 lingurã zeamã de
lãmâie, 2 linguri de ulei de mãsline, 2 cãþei de usturoi tocaþi, 1
linguriþã sumac (condiment arãbesc), sare ºi piper dupã gust,
1/2 linguriþã zahãr
ocatã.
zahãr,, opþional, 1/2 linguriþã mentã uscatã ttocatã.
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Salata Fattoush este unul dintre cele mai gustoase lucruri oferite lumii de cãtre
gastronomia libanezã. O salatã extrem de popularã ºi de gustoasã, pe care trebuie sã o
încerci cel puþin o datã în viaþã. De fapt, cei care au gustat-o o datã, s-au îndrãgostit
iremediabil de ea ºi o repetã cât de des pot.
Preîncãlzeºte cuptorul la treaptã mare. Unge lipia cu ulei de mãsline ºi presarã praf
de usturoi deasupra. Dã-o la copt pânã
devine crocantã. Scoate-o ºi rupe-o
în bucãþele un pic mai mari decât un
bãnuþ (cât o îmbucãturã).
Spalã, taie ºi combinã legumele.
Într-un bol mic, separat, amestecã ingredientele pentru dressing.
Când e gata de servit, combinã
legumele cu dressingul ºi “crutoanele” de lipie.
De obicei, se serveºte alãturi de
hummus ºi/sau cotlete de berbec.

Junicã!

Mililitru (abr.)
Ceasuri

Subsemnatul
Umezitã uºor

Umezeli

Umezi

REÞETA sãptãmânii

Pentru a trece cu uºurinþã mare o
sãrbãtoare a Maicii Domnului ºi chiar
pentru a o înþelege desãvârºit, avem nevoie de ceva: sã dobândim duhul sfânt.
În schimb, ca noi sã dobândim duhul
acesta, avem nevoie neapãrat de o
transformare a noastrã în realitatea
Sfintei Sãrbãtori, adicã noi toþi sã
devenim contemporani cu ea.
Fãrã o asemenea înþelegere, trecerea cu mare uºurinþã pe lângã duhul
unei sãrbãtori devine ceva foarte normal. Luãm sãrbãtoarea ca atare ºi absolut nimic nu se va schimba în noi. Înþelegerea istoricã a sãrbãtorii ne duce mintea doar la stocarea unei informaþii ºi
nu la transmiterea unui mesaj, la produ-

fulgi de zãpadã.
Orice intrare a noastrã în Sfânta
Bisericã, exceptând-o pe cea de la Sfântul Botez – prima noastrã intrare în Sfânta Bisericã este o faptã simplã. Dar
simplitatea þine de curãþenie, ca stare
absolutã a împãcãrii, iar confuzia ºi
îmbâcseala, indiferenþa ºi rãceala þin
de pãcat, ele fiind stãri ce definesc o
viaþã plinã de neliniºte.
La orice sãrbãtoare când noi intrãm
în Sfânta Bisericã, oricât de pãcãtoºi am
fi, trebuie sã avem acea stare de smerenie: sã nu mai judecãm pe nimeni, sã
nu mai gândim rãul, sã lepãdãm orice
grijã lumeascã ºi sã ne gândim cã suntem contemporani cu evenimentele
sãrbãtorii pe care o prãznuim cu aleasã
cinstire. Când ieºim din Sfânta Bisericã
trebuie sã continuãm acea stare de a fi
buni. Prin intrarea noastrã în Sfânta Bisericã, odatã cu Maica Domnului, se produce un rãzboi: cel din afarã nu-l mai lasã pe cel dinãuntru sã fie bun, dar cel
din Sfânta Bisericã trebuie sã iasã în
lume pentru a nu mai lãsa lumea sã fie
rea. Sfânta Bisericã nu-i împarte pe
oameni în buni ºi în rãi, ci ea îi cerceteazã
pe toþi, pentru ca prin Sfintele Taine,
amorþeala, mizeria, necuviinþa, amãgirea ºi minciuna acestei lumi sã fie îngropate; ocãrâþii ºi însinguraþii, lepãdaþii ºi
uitaþii, înºelaþii ºi amãrâþii, vinovaþii ºi
marginalizaþii sã se reîntoarcã toþi la
gândul cel bun al Maicii Domnului, care
aduce în braþele lui mântuirea (salvarea)
sufletului.
Acesta este mesajul sãrbãtorii „Intrarea Maicii Domnului în Bisericã”, serbatã de noi toþi, în veci de veci, Amin!
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu
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Obiectiv

Ceva la mijloc!

1) A-G2.2)
OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. M-AH-P
PITPALAC
GRAUR-U
4. VRERI-NC;
5. ACE-TO;
6. STA-TEME; 7. OTAC-AT; 8. HAOS-ODA; 9. RR-TRAP; 10. REIEªI-A.

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

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

sport
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Salã de fitness „Satelitul” Astrei încurcã Petrolul
la Brazi
Liga 3 – Seria a III-a

Petrolul Ploieºti – Astra II Giurgiu 0-0

Locuitorii comunei Brazi au la dispoziþie o modernã salã de
fitness, aceasta fiind situatã în interiorul Sãlii Polivalente a
Sporturilor din localitate. La evenimentul de inaugurare au fost
prezenþi primarul Leonaº Radu ºi viceprimarul Georgel Stan,
investiþia fiind realizatã din fondurile alocate de cãtre Consiliul
D. Lazãr
Local Brazi.

Stadion: „Ilie Oanã”. Spectatori: 3000.
PETROLUL: Bolboaºã – Olaru, Prunescu, Frâncu, Velisar
– Chindriº (66 Catanã), Antoche, Ciocâlteu (83 Stãnescu),
Cl. Tudor (cpt.) (22 Puchea, 53 N. Popescu), ªaim Tudor –
Arnãutu. Antrenor: Octavian Grigore.
AS
TRA II: Nedelcovici – Dobre, M. Popescu, Vârtej, F.
ASTRA
Ioniþã – Pahonþu (cpt.), Chirian (82 Banu), Culda, Vâlceanu
(68 ªerban), Chipirliu (46 D. Gheorghe), Gavriliþã (75 Khalil).
Antrenor: Marius Mãldãrãºanu.
Cartonaºe galbene: Antoche (26) / Pahonþu (53), Gavriliþã
(73), Khalil (77), M. Popescu (80), Nedelcovici (89).
Au arbitrat: Alexandru Bãlan (Deva), Ioan Alexandru Corb
(Satu Mare) ºi Rãzvan Ionuþ Soponar (Baia Mare).
Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteºti) ºi Dan Ionescu
(Bucureºti).

“Gurile rele” spuneau înaintea acestui joc cã echipa a
doua a Astrei Giurgiu ar putea
sã joace tare ºi sã încurce parcursul bun al Petrolului. ªi aºa

a fost. Astra II a fãcut egal pe
„Ilie Oanã” ºi i-a luat douã
puncte echipei lui Tavi Grigore.
Începutul de joc a fost unul anost, fãrã cine ºtie ce faze

94 de goluri într-un meci de handbal la juniori I!
Echipele de handbal juniori I, CSM Ploieºti ºi Steaua
Bucureºti, au reuºit sã ofere
scorul turneului gãzduit de
localitatea prahoveanã Brazi (912 noiembrie), partida dintre
cele douã combatante totalizând 94 de goluri ºi s-a terminat cu scorul de 55-39
pentru CSM Ploieºti.
Din pãcate pentru echipa

ploieºteanã pregãtitã de prof.
Silviu Stãnescu, aceasta avea
sã fie singura victorie din acest
turneu, asta pentru cã celelalte douã întâlniri s-au încheiat
cu victorii ale adversarelor: 2532 cu CS Dinamo Bucureºti ºi
28-39 cu CSM Bucureºti. Ceva
mai bine a stat CS Brazi, care
a acumulat douã victorii la acest turneu, gazda competiþiei

impunându-se în faþa echipelor din Bucureºti: 34-25 cu
CSS 3 Steaua ºi 31-29 cu CT
Media. Singura înfrângere a
venit în partida cu CSM
Bucureºti, 27-41.
În urma meciurilor jucate
la turneul de la Brazi, CSM Ploieºti ocupã poziþia a IV-a a clasamentului la juniori I, cu 13
puncte, în 9 meciuri, cu un

meci mai puþin jucat decât
echipe clasate pe primele douã locuri – CSM Bucureºti (25
puncte) ºi CS Viitorul Piteºti (20
puncte). CS Brazi se gãseºte
pe locul VI, penultimul, cu 6
puncte, tot în 9 meciuri.

Mihail Marinescu

Medalii strãlucitoare pentru atleþii de la
CSS Ploieºti la Cupa „Athletic Star”
Sâmbãtã, 12 noiembrie
a.c., s-a desfãºurat în sala de
atletism din cadrul Complexului Sportiv „ Lia Manoliu”
ediþia a 5 - a a Cupei „Athletic
Star”, în cadrul cãreia grupele
de atleþi de la CSS Ploieºti,
pregãtiþi de profesorii Maria
Andrei ºi Florin Andrei au avut
o comportare foarte bunã,
reuºind sã obþinã 26 de medalii
(9 aur, 8 argint, 9 bronz) astfel:
Categoria Juniori 1:
Andrei Nãstãsache – medalie
de aur la 60 m- 7.22 sec. ºi
medalie de argint la 200 m –
23.18 sec.; David Nãstase –
medalie de aur la 400 m50.66 sec., medalie de bronz
la 200 m- 23.19 sec.; Radu
Ciocãnescu – medalie de
bronz la 60 m -7.35 sec;
Categoria Juniori 2:
Alexandru Sãceanu – medalie

de aur la 400 m – 53.14 sec. ,
medalie de argint la 200 m –
23.82 sec.; Florin Nica –
medalie de bronz la 200 m 23.85 sec., medalie de bronz
la 400 m – 53.74 sec.;
Categoria Junioare 3:
Alexandra Teodoru - 2 medalii
de aur la 200 m- 27.45 sec. ºi

la 400 m – 61.82 sec.; Raluca
Baicu – medalie de argint la
200 m- 29.12 sec.;
Categoria Juniori 3:
Andrei Patrichi – medalie de
aur la 60 m – 7.65 sec., medalie
de bronz la 200 m – 25.92
sec.; Andrei Niculiþã – medalie
de aur la 400 m -55.46 sec.;

David Gudi – medalie de aur
la 200 m – 24.80 sec.,medalie
de argint la 400 m-56.20 sec.;
Robert Ioniþã – medalie de
argint la 200 m -25.22 sec.;
Andrei Florea – medalie de
argint la 60 m – 7.97 sec.
Categoria Copii 1
1:
David Echimescu – medalie
de aur la 200 m – 26.08 sec.,
medalie de bronz la 60 m –
8.05 sec.; Alexandru Blãnaru
– medalie de argint la 200 m
– 26.81 sec.;
Categoria Copii 3:
David Radu – 2 medalii de
bronz la 50 m -7.86 sec. ºi 200
m – 33.04 sec.;
Categoria Copile 4:
Rebeca Prunoiu – medalie
de argint la 50 m – 8.65 sec.
Mihail Marinescu

la poartã.
În minutul 19, Ciocâlteu
a marcat dupã o combinaþie
cu Arnãutu, dar asistentul din
Satu Mare, Ioan Alexandru
Corb, a semnalizat greºit o poziþie de ofsaid inexistentã, iar
centralul Alexandru Bãlan a
validat acest lucru, anulând
golul.
În minutul 41, la centrarea lui Puchea, fundaºul M.
Popescu s-a ciocnit cu portarul Nedelcovici, dar mingea
nu s-a dus în poartã, ci a ieºit
în corner.
La începutul reprizei a doua, în minutul 55, Culda, de
la oaspeþi, a fost aproape de
gol. Mingea ºutatã de acesta
a trecut de puþin pe lângã
poartã.
În minutul 68, N. Popescu a trimis balonul în bara
transversalã, în urma unei lovituri libere din marginea careului de 16 metri.
Apoi, ªaim Tudor (88), în
poziþie bunã în careu, se

Medalii pentru cei mai mici
înotãtori la „Cupa de Toamnã”

Bilanþ foarte bun obþinut de
micii înotãtori de la CSM Ploieºti
la „Cupa de Toamnã”, ce a avut
loc la Izvorani, la finele sãptãmânii trecute, o competiþie rezervatã copiilor cu vârste de 7-8 ani

Volei

Victorii în serie

Echipa ploieºteanã de volei Tricolorul LMV
a început cu dreptul seria de 3 partide consecutive pe care le va disputa pe teren propriu,
înregistrând sâmbãtã o nouã victorie în dauna
CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare. Graþie unui sec
3-0 (25-22; 25-16; 25-17), Tricolorul LMV
Ploieºti rãmâne pe locul 2 al clasamentului,
cu un total de 20 de puncte, cu unul mai

puþin decât liderul Steaua.
Tricolorul LMV va juca urmãtorul meci din
campionat la Ploieºti, pe data de 18 noiembrie,
în cadrul etapei a noua, cu CS U Cluj. Pânã
atunci, tot la Ploieºti, în cadrul Cupei României,
de la ora 18, ploieºtenii vor juca împotriva CSA
Steaua Bucureºti.
Daniel Lazãr

încurcã ºi rateazã o bunã
oportunitate.
În minutul 90, dupã centrarea lui ªaim Tudor, Arnãutu
trimite mingea cu capul tot în
transversalã.
În al doilea minut al prelungirilor, Frâncu, din faþa porþii,
nu-l poate învinge pe Nedelcovici ºi nici Arnãutu (90+3), care
trimite cu capul ºi bravul portar
al Astrei II scoate cu picioarele.
A fost, pânã la urmã, un
rezultat mincinos, mai ales dupã ocaziile de gol ale Petrolului
din mitanul doi.
Ãsta e fotbalul. Ratãrile nu
se contabilizeazã, ci rezultatul
final.
Pentru Petrolul urmeazã
deplasarea din ultima etapã a
turului, cea de la Popeºti Leordeni. Sperãm cu toþii ca „lupii”
sã termine sezonul în poziþia de
lider al seriei a III-a ºi sã aibã o
vacanþã liniºtitã pânã la reluarea campionatului, anul viitor!
Ionuþ Mitoiu
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ºi organizatã de Asociaþia Municipalã de Nataþie Bucureºti.
Astfel, sportivii Tamarei Costache ºi lui Ciprian Toma au adus
o zestre de 4 medalii individuale:
Luca Marinescu (1 aur, 1 argint
ºi 1 bronz) ºi Patrick Iacob (1
bronz), precum ºi alte douã medalii de bronz obþinute de ºtafeta
bãieþilor nãscuþi în 2010, alcãtuitã din Radu Frãþilã, Tudor Frãþilã,
ªtefan Stoica ºi Luca Marinescu.
Toþi sportivii ºi-au îmbunãtãþit timpii, pe lângã premianþi reuºind
sã se claseze între primii 8 ºi Fabian Pãun, Alexandra Constantin
ºi Erika Fortu. „Cupa de Toamnã”
a avut la start 350 de copii de la
24 de cluburi din þarã.
Mihail Marinescu
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