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de bazã minim brut pe þarã
La mulþi ani, România! Salariul
se majoreazã la 1.900 lei lunar,
La mulþi ani, români! începând cu 1 ianuarie 2018
Amãnunte în pagina 2

Guvernul recunoaºte
cã aceastã majorare
este influenþatã de de
transferul contribuþiilor
de la angajator
la angajat, care
reprezintã 22,75%

În ºedinþa de miercuri, 29 noiembrie a.c., Guvernul a adoptat hotãrârea pentru stabilirea salariului de
bazã minim brut pe þarã garantat în
platã pentru anul 2018.
Documentul aprobat de Guvern
stabileºte cã salariul de bazã minim
brut pe þarã garantat în platã se
majoreazã la 1.900 lei lunar, începând cu data de 1 ianuarie 2018,
în aceastã sumã nefiind incluse
sporuri ºi alte adaosuri, se precizeazã
în comunicatul de presã prezent pe
site-ul oficial al guvernului.
Aceeaºi sursã aratã cã, practic,
majorarea salariului minim brut de
la 1.450 lei la 1.900 lei reprezintã o
creºtere de 31,03% faþã de anul

2017 ºi este influenþatã de transferul
contribuþiilor de la angajator la angajat, care reprezintã 22,75%.
Pentru un program complet de
lucru de 166,666 ore în medie pe
lunã, în anul 2018, valoarea medie
orarã a salariului de bazã minim brut
pe þarã garantat în platã reprezintã
11,40 lei/orã pentru cei 1.900 lei
lunar.
Majorarea salariului de bazã
minim brut pe þarã urmãreºte depãºirea pragului de 40% pentru plata
muncii din total producþie, astfel încât
sã se apropie de 50%, media din
Europa, se mai afirmã în documentul respectiv.
Mihail Marinescu

INS: Populaþia rezidentã a þãrii s-ar putea reduce
cu pânã la 8,8 milioane persoane, pânã în 2060
Populaþia rezidentã a României se va reduce, pânã în 2060, cu valori cuprinse între
3,6 milioane persoane ºi 8,8 milioane persoane,
iar populaþia femininã va continua sã fie
predominatã, conform unui studiu al Institutului
Naþional de Statisticã (INS), care a luat în calcul
la estimarea populaþiei cinci variante: constantã,
pesimistã, medie, intermediarã ºi optimistã.
Varianta constantã reprezintã o “variantã
reper”, cu rolul de a compara rezultatele
obþinute prin menþinerea valorilor fertilitãþii,
speranþei de viaþã ºi migraþiei nete din anul 2015

înregistrate în cadrul fiecãrui judeþ. În varianta
constantã, România ar urma sã ajungã, în anul
2060, la 11 milioane de locuitori.
În varianta optimistã, pentru anul 2060,
rezultatul proiectãrii la nivel naþional este de 16,3
milioane locuitori, iar în varianta pesimistã de
12,5 milioane locuitori. Varianta medie reprezintã
varianta cea mai plauzibilã asupra evoluþiei
populaþiei, pe baza cãreia România ar urma sã
aibã, în anul 2060, o populaþie rezidentã de
13,8 milioane locuitori, conform INS. În varianta
intermediarã, populaþia rezidentã este estimatã,

„România, singura þarã
din UE care are profesori
necalificaþi”, afirmã
ministrul Educaþiei
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în anul 2060, la 15,4 milioane locuitori.
“În toate variantele de proiectare, populaþia
rezidentã a þãrii se va reduce cu valori cuprinse
între 3,6 milioane persoane (varianta optimistã)
ºi 8,8 milioane persoane (varianta constantã).
Populaþia femininã ar continua sã fie predominantã. Ponderea acesteia în populaþia rezidentã totalã în anul 2060 ar fi aproape egalã în
ambele variante de proiectare (51,5% în varianta
optimistã ºi 52% în varianta constantã), înregistrând o creºtere faþã de anul 2015 (51,2%)”,
se menþioneazã în studiu.

Omul de afaceri Costel Cãºuneanu,
anchetat de procurorii ploieºteni
într-un dosar de evaziune fiscalã
ºi spãlare de bani
Pag. 3

În profil teritorial, în varianta medie, populaþia
rezidentã a tuturor judeþelor se va diminua, cu
excepþia judeþului Ilfov, care va înregistra o
creºtere a populaþiei, în anul 2060, cu aproximativ 216.700 persoane (cu 49,5%).
Tot în 2060, municipiul Bucureºti ar urma
sã aibã în continuare cea mai numeroasã
populaþie (1,38 milioane persoane), urmat de
judeþul Iaºi (a cãrui populaþie va scãdea la
728.700 persoane).
(continuare în pagina 4)
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La mulþi ani, România!
La mulþi ani, români!
Foar
e
oartte puþine minut
minute
a durat parada la
Ploieºti, copiii fiind
dezamãgiþi cã nu au
vãzut ºi taburile
ar
mat
ei! A
vioanele de
armat
matei!
Avioanele
acrobaþie ºi cele de
vânãtoare, precum ºi o
barcã pneumaticã
a pompierilor au dat
o culoar
e apar
culoare
apartte
evenimentului

Ziua Naþionalã a României, 1
Decem-brie, a fost marcatã ºi la Ploieºti
printr-o serie de activitãþi organizate
în locul devenit tradiþional, monumentul domnitorului „Mihai Viteazul”,
amplasat pe Bulevardul Republicii. În
ciuda vremii închise ºi umede, numeroºi ploieºteni au þinut sã asiste la
ceremoniile militare organizate de
municipalitate. Am consemnat prezenþa a foarte mulþi copii, curioºi sã
vadã pe viu defilarea cu utilajele de
intervenþie ale armatei, poliþiei, pompierilor, însã au fost cam dezamãgiþi,
asta pentru cã, din defilare, au lipsit
autospecialele armatei, pe mulþi
auzindu-i cum îºi întrebau pãrinþii:
„Dar taburile unde sunt?” Nu au fost,
cum nu a fost nici fanfara care, de
obicei, defila cântând la finalul paradei militare! Doar la început au fost
vãzuþi militari, în paºi de defilare, fãrã
utilajele mult aºteptate de public. În
schimb, publicul a putut admira defilarea Poliþiei, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Prahova, Poliþiei Locale ºi a SRI-ului,
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Câºtigul salarial mediu net
din judeþul Prahova,
2.205 lei în septembrie
Efectivul salariaþilor din judeþul Prahova, la sfârºitul lunii septembrie a.c., a
fost de 178.877 persoane, în creºtere cu 1.515 faþã de luna septembrie a
anului 2016. Câºtigul salarial mediu brut din judeþul Prahova, în luna septembrie
2017, a fost de 3.084 lei/salariat, mai mare cu 13,9% faþã de luna septembrie
2016, spune Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova.
Câºtigul salarial mediu net din judeþul Prahova a fost de 2.205 lei/salariat,
mai mare cu 258 lei faþã de luna septembrie 2016. Indicele câºtigului salarial
real 5faþã de aceeaºi perioadã a anului precedent a înregistrat o creºtere de
11,3%.
Câºtiguri salariale peste media judeþului sa înregistrat în ramura servicii ºi
comerþ (2.303 lei/salariat). Câºtiguri salariale sub media judeþului sau înregistrat
în industrie ºi construcþii (2.098 lei/salariat), respectiv agriculturã, silviculturã
ºi pisciculturã (2.152 lei/salariat).
Judeþul Prahova ocupã locul 9 în ce priveºte câºtigul salarial mediu net,
dupã Bucureºti (3.082 lei/salariat), Cluj (2.652 lei/salariat), Ilfov (2.518 lei/
salariat), Timiº (2.503 lei/salariat), Sibiu (2.449 lei/salariat), Braºov (2.372 lei/
salariat), Iaºi (2.302 lei/salariat), Galaþi (2.217 lei/salariat).
Mihail Marinescu

A crescut numãrul
autorizaþiilor de construire
eliberate în Prahova

fiecare cu autoturisme ºi utilaje speciale din dotare. Pompierii au luat
ochii spectatorilor etalând o barcã
pneumaticã de culoare roºie!
Toatã parada a durat în jur de 6
minute, fiind poate cea mai sãrãcãcioasã defilare de dupã decembrie
1989 care a fost organizatã în Ploieºti
cu prilejul Zilei Naþionale! Poate se
pãstreazã resursele pentru anul viitor,
la împlinirea a 100 de ani de la Marea
Unire!
Câteva avioane de acrobaþie au
oferit un scurt spectacol pe cerul Ploieºtiului cu puþine momente de înce-

putul paradei, iar la final au survolat
avioane de vânãtoare, dar oamenii
se îndreptau deja spre casele lor. Alþi
ploieºteni au preferat sã mai stea în
zona Bulevardului Republicii, mai ales
cã urma sã consume fasole cu
cârnaþi, pe gratis!
La 1 decembrie 2017 s-au împlinit 99 de ani de la Unirea principatelor Transilvaniei, Banatului,
Criºanei ºi Maramureºului cu România, eveniment care a avut loc la 1
decembrie 1918.
Mihail Marinescu

În luna septembrie 2017, în
judeþul Prahova, sau eliberat 115 autorizaþii de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, în creºtere cu 6,5% faþã
de septembrie 2016.
Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri rezidenþiale din judeþul Prahova,
în luna septembrie 2017, deþin o
pondere de 2,9% din totalul autorizaþiilor pentru clãdiri rezidenþiale din
România, ceea ce ne conferã întrun
clasament naþional locul 11 dupã:
Ilfov (415 autorizaþii de construire),
Iaºi (259 autorizaþii de construire),
Cluj (242 autorizaþii de construire),
Timiº (231 autorizaþii de construire),
Suceava (226 autorizaþii de construire), Bihor (181 autorizaþii de construire), Argeº (160 autorizaþii de construire), Constanþa (142 autorizaþii de

Exporturile de bunuri din judeþul
Prahova au crescut cu 10,2% în primele
ºapte luni ale acestui an

Indicele producþiei industriale în luna septembrie 2017, faþã de luna
corespunzãtoare din anul precedent, calculat ca serie brutã, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 106,7%, ne precizeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Prahova. Aceeºi sursã mai anunþã cã, în luna septembrie a.c., faþã de luna
corespunzãtoare din anul 2016, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie,
pe total, la nivelul judeþului Prahova, a fost de 109,5%.
Exporturile de bunuri din judeþul Prahova, în primele ºapte luni ale acestui
an, au însumat 1.298.767 mii euro. Comparativ cu aceeaºi perioadã a anului
trecut, exporturile au crescut cu 10,2%.
Þãrile partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor din
perioada 1 ianuarie 31 iulie 2017 (reprezentând 49,2% din total exporturi)
au fost:
1. Italia (19,0%), 2. Germania (12,4%), 3. Franþa (6,9%), 4. Regatul Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord (6,2%), 5. Republica Moldova ( 4,7%).
În perioada respectivã, importurile de bunuri din judeþul Prahova au
însumat 1.880.242 mii euro. Comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie
2016, importurile au crescut cu 14,1%. Þãrile partenere situate pe primele 5
locuri în derularea importurilor din perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017
(reprezentând 57,8% din total importuri) au fost:
1. Germania (23,0%), 2. Federaþia Rusã (14,2%), 3. Italia (8,3%), 4.
Kazahstan (6,6%), 5. Polonia (5,7%).
Deficitul comercial din primele ºapte luni ale acestui an a fost de 581.475
mii euro, mai mare cu 112.183 mii euro (+23,9%) decât în primele ºapte luni
ale anului precedent.
Mihail Marinescu

construire), Dolj (125 autorizaþii de
construire) ºi Dâmboviþa (122 autorizaþii de construire).
În luna septembrie 2017, din
totalul autorizaþiilor de construire
pentru clãdiri rezidenþiale, 16,5% au
fost eliberate în mediul urban ºi 83,5%
în mediul rural.
Mihail Marinescu

Cel puþin 50 de mii
de turiºti au vizitat
judeþul Prahova
în luna septembrie
Structurile de primire turisticã deschise în judeþul
Prahova, în luna septembrie 2017, au pus la dispoziþia
turiºtilor o capacitate de cazare de 12.449 locuri pat, valoare
mai mare cu 3,5% comparativ cu luna septembrie 2016,
informeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova.
În structura numãrului total al structurilor de primire
turisticã deschise în luna septembrie 2017 (317 unitãþi),
pensiunile turistice urbane au deþinut cea mai mare
pondere, respectiv 36,9%, urmate de hoteluri (26,2%),
vile turistice (13,9%), pensiuni agroturistice (11,7%),
moteluri (5,0%) ºi 6,3% celelalte tipuri de structuri de
primire turisticã ( hosteluri, cabane turistice ...)
Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire
turisticã, în luna septembrie 2017, a fost de 50.252
persoane, din care 41.224 au fost turiºti români (82,0%)
ºi 9.028 au fost turiºti strãini (18,0%).

Numãrul înnoptãrilor în structurile de primire turisticã
a fost de 109.116 în luna septembrie 2017, în creºtere
cu 0,9% faþã de aceeaºi lunã a anului 2016. Înnoptãrile
turiºtilor români în structurile de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare din judeþul Prahova, în luna
septembrie 2017 comparativ cu luna corespunzãtoare a
anului precedent, au înregistrat o creºtere cu 1,8% iar
ale turiºtilor strãini o scãdere cu 3,1%.
Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare
turisticã în funcþiune, în judeþul Prahova, în luna septembrie
2017 a fost de 29,2% mai mic cu 0,8 puncte procentuale
faþã de luna septembrie 2016. Durata medie a ºederii
turiºtilor în luna septembrie 2017, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 2,2 zile pe total structuri de primire la
fel ca cea înregistrata în luna septembrie 2016.
Mihail Marinescu
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Seria coºmarurilor din Breaza continuã cu un nou episod:

Un bãrbat a dormit timp de un an în acelaºi pat cu cadavrul surorii sale

Un nou caz ieºit din comun a ºocat comunitatea localã din oraºul Breaza. Un bãrbat, în
vârstã de 58 de ani, a fost reþinut de Poliþie dupã ce a fost prins cã a ascuns moartea surorii
sale doar pentru a beneficia de pensia femeii.
Constantin Istrate este a cuzat cã, timp de un
an de zile, a dormit în acelaºi pat cu cadavrul
surorii sale. Întregul coºmar a ieºit la ivealã întâmplãtor, dupã ce un vecin a intrat în casa
ororilor.
Constantin Istrate, cunoscut în cartier drept
un consumator înrãit de bãuturi alcoolice, a
cerut ajutor unui vecin duminicã noapte. Omul
se afla într-o avansatã stare de ebrietate, dar
chiar ºi aºa a hotãrât sã meargã pânã la ma-

gazin sã-ºi refacã proviziile de alcool. Cu mintea
tulbure ºi fãrã sã mai aibã echilibru, Constantin
Istrate a cãzut într-un ºanþ adânc de unde nu
s-a mai putut ridica singur. Acesta a fost motivul
pentru care a sunat un vecin, pe care l-a rugat
sã vinã sã-l ajute sã ajungã acasã. Bãrbatul nu
a înþeles exact unde sã meargã, aºa cã, în loc
sã se ducã pe drum unde zãcea Istrate, a intrat
în locuinþa omului ºi a fãcut descoperirea macabrã. Cadavrul femeii, aflat în stare de putrefacþie,
zãcea în pat, acoperit pânã la gât cu pãturi ºi
covoare. Îngrozit de tabloul sinistru, vecinul a
dat alerta în cartier, iar oamenii au sunat imediat
la 112.
Când au intrat în locuinþa dãrãpãnatã a
fraþilor Istrate, poliþiºtii criminaliºti au îngheþat.
Cadavrul femeii era mumificat, iar în singura
camerã din casã mirosul era insuportabil. Pentru
cã în casã nu exista altã camerã locuibilã, poliþiºtii
au tras concluzia cã Istrate a dormit în acelaºi
pat, alãturi de cadavrul surorii sale. Dupã ce au

analizat corpul, criminaliºtii au ajuns la concluzia
cã femeia murise de cel puþin nouã luni. În
timpul vieþii, Marica Istrate suferise de un handicap grav, motiv pentru care primea o pensie
specialã, iar fratele sãu se afla în evidenþele
Primãriei Breaza drept însoþitor al unei persoane
cu handicap ºi primea ºi el o indemnizaþie. În
total, Constantin Istrate încasa lunar puþin peste
1.300 de lei. În locuinþa fraþilor Istrate nu exista
decât o singurã camerã, iar anchetatorii susþin
cã bãrbatul ar fi dormit în tot acest timp în
acelaºi pat cu sora sa moartã.
Vecinii spun cã au bãnuit tot timpul cã ceva
necurat este la mijloc, pentru cã nu o mai
vãzuserã pe Marica de aproape un an de zile,
dar nu ºi-au închipuit cã femeia murise ºi cã
fratele sãu a refuzat sã o îngroape doar pentru
a nu rãmâne fãrã bani.
“Lângã casa lui locuieºte medicul de familie.
Nu era normal sã vinã sã vadã ce se întâmplã?
Fratele ei se apucase de bãuturã ºi cred cã a
fãcut totul ca sã-i ia ajutorul social, pentru cã
am înþeles cã a fost gãsitã pensia pe frigider. Cei
de la asistenþã socialã de la Primãrie de la Breaza
au venit sã întrebe de Istrate Marica, dar nu au
catadicsit nici sã intre pe poartã“, spune vecina
care a alertat Poliþia.
“El nu fãcea ninic, nu avea serviciu, trãia
din pensia de handicap a surorii ºi din cea de
însoþitor. N-avea grijã deloc de ea. Nimic, nimic.
El numai bea. Tot timpul cãra bãuturã. Mâncare
cred cã nu i-a dat deloc. Când l-au gãsit, era
cãzut pe aici pe stradã, era vai de capul lui, nici
în picioare nu putea sã stea. Când l-au întrebat
poliþiºtii când a murit sorã-sa, el a zis cã de patru
luni, dar medicul legist când a venit, cum a
vãzut-o cã era, uscatã, vai de capul ei, a zis cã
este de un an moartã. Era acolo þinutã. Cã nici
casã nu are. Era o odãiþã de doi pe doi. Cu ea în
pat dormea, cu ea moartã acolo. El nu primea
pe nimeni. Oamenii mergeau cu pomanã sã-I
ducã, dar nu primea în casã pe nimeni. Cã mai
ziceau vecini sã o vadã pe Marica, dar nu lãsa
pe nimeni, zicea sã nu o deranjãm cã e la
televizor”, spune o altã vecinã.
Când ºi-a dat seama cã secretul sãu bine
pãstrat timp de un an s-a aflat, Constantin Istrate
s-a trezit brusc din beþie ºi a fugit de acasã. A
fost însã prins imediat de poliþiºti la marginea
unei pãduri. Omul ºi-a recunoscut fapta, dar
spune cã nu pentru a profita de pensia surorii
sale a procedat astfel, ci pentru cã o iubea foarte

mult. Istrate a fost luat la audieri la Poliþie, dar în
prezent se aflã internat la Spitalul de Psihiatrie
Voila din Câmpina, pentru cã anchetatorii trebuie
sã stabileascã dacã omul avea sau nu
discernãmânt.
Cadavrul surorii sale a fost transportat la
Serviciul de Medicinã Legalã din Ploieºti pentru
efectuarea necropsiei. Se aºteaptã acum rezultatele examenului histopatologic care vor
stabili cu exactitate data decesului ºi cauza
morþii. Bãrbatul riscã sã fie acuzat de profanare
de cadavre ºi de înºelãciune. În paralel cu
ancheta care îl priveºte direct pe Constantin Istrate se vor face verificãri ºi cu privire la angajaþii
Primãriei Breaza, din cadrul Serviciului de
Asistenþã Socialã. Aceºtia ar fi trebuit sã verifice
în ce condiþii trãieºte Marica Istrate ºi dacã fratele
sãu, care primea pensie de însoþitor, îºi face
datoria.
Contactat telefonic, Gheorghe Richea,
primarul oraºului Breaza, a declarat cã angajaþii
de la Serviciul de Asistenþã Socialã din cadrul
Primãriei ar fi mers la locuinþa familiei Istrate,
dar cã nu ar fi fost lãsaþi sã intre în casã. Pe de
altã parte, existã suspiciuni de neglijenþã în serviciu ºi cu privire la poºtaºul care aducea pensia
Maricã Istrate. Conform legii, banii de pensie
trebuie înmânaþi personal beneficiarului.
Povestea fraþilor Istrate vine în contextul în
care Breaza a fost locul unde s-a petrecut o
serie neagrã de evenimente greu de închipuit.

Trei persoane, mamã, tatã ºi copil, au murit,
duminicã într-un accident pe DN72
Accident mortal, duminicã searã,
pe DN72, drumul care leagã municipiul Ploieºti de Târgoviºte. În impact au fost implicate un autoturism
în care se aflau trei personae care
au ºi decedat ºi un autotren încãrcat
cu 20 de tone de var stins. Accidentul
s-a petrecut în dreptul intersecþiei
DN72 cu DJ 101A, în localitatea Brãtãºanca. Potrivit poliþiºtilor, accidentul
s-a produs pe fondul neacordãrii de
prioritate, iar vinovat se pare cã este
ºoferul autoturismului care circula pe
drumul judeþean dinspre Brãtãºanca.
Acesta a intrat pe DN 72 fãrã sã se
asigure, iar maºina sa a fost lovitã în
plin de autotrenul încãrcat cu var.
Impactul a fost fatal pentru o femeie
de 30 de ani ºi pentru copilul ei de
10 ani. Trupurile celor doi au fost
gãsite de pompierii de la ISU Prahova
sub un maldãr de var care s-a vãrsat
din remorca rãsturnatã a autotrenului.
ªoferul autoturismului, care era
tatãl copilului ºi soþul femeii, a supravieþuit impactului, însã rãnile suferite
au fost foarte grave, astfel cã a dece-

dat ºi el la scurt timp dupã accident,
chiar în sala de operaþie.
Pe acelaºi tronson de drum, în
ultimul an s-au tot petrecut accidente
mortale. Ultimul, acum o sãptãmânã.
Atunci un bãrbat a decedat pe loc,
dupã ce autoturismul în care se afla

a fost rupt în douã ºi alte trei persoane
au fost grav rãnite. Vara trecutã, cinci
tineri au murit tot pe acelaºi drum.
Se aflau toþi într-un singur autoturism.
ªoferul era bãut ºi a pierdut controlul
volanului pe fondul unor condiþii grele
.)
de drum, ploaie ºi ceaþã. (D.F
(D.F.)

Tot acest lanþ al coºmarurilor a început încã de
anul trecut cu povestea tinerei Cristina Negrei,
o femeie cu probleme psihice, care a fost
condamnatã la închisoare pentru cã i-a permis
concubinului sãu sã întreþinã relaþii sexuale cu
fiica ei, o fetiþã de doar ºase ani.
A urmat scandalul amoros în care protagonist a fost profesorul de românã Emil Daniel
Zamfira. Dascãlul s-a sinucis (s-a împuºcat în
cap) dupã ce în oraº s-a aflat cã avea relaþii nepotrivite cu elevele sale minore, în clasa a VIII-a.
În luna iulie a acestui an, un alt scandal a
ºocat comuniatea localã. Atunci, consilierul PSD
din Breaza, Cristian Brotoiu, a fost arestat preventiv, acuzat cã plãtea bãieþi minori pentru a
întreþine relaþii sexuale cu ei într-o haltã pãrãsitã
din localitate.
În octombrie, Cãtãlin Ghiauº (40 de ani),
tot din Breaza, a fost arestat preventiv de
Judecãtoria Câmpina dupã ce a fost reclamat
de fiica sa minorã cã a forþat-o sã întreþinã relaþii
sexuale în mod repetat.
La nici o lunã dupã acest caz, o altã poveste
a cutremurat comunitatea localã din Breaza.
Dumitru Bohâlþea, în vârstã de 71 de ani, a fost
arestat preventiv acuzat cã ºi-a violat mama în
vârstã de 91 de ani, care suferea de Alzheimer.
Iar totul a culminat cu acest ultim coºmar al
bãrbatului care ºi-a þinut sora moartã în casã
timp de un an.
(D.F
.)
(D.F.)

Omul de afaceri Costel Cãºuneanu,
anchetat de procurorii ploieºteni într-un dosar
de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani
Omul de afaceri Costel Cãºuneanu
este anchetat de Parchetul Curþii de Apel
Ploieºti într-un dosar de evaziune fiscalã
ºi spãlare de bani. Cãºuneanu a fost
adus la audieri la Ploieºti, dar procurorii
au decis sã-l ancheteze în continuare în
stare de libertate. La intrare în sediul
Parchetului, omul de afaceri a avut
un comportament nepoliticos faþã de
jurnaliºti. Întrebat dacã ºtie pentru ce a
fost adus la sediul Parchetului Curþii de
Apel Ploieºti ºi dacã este vinovat de ceva,
Cãºuneanu a replicat: “Chiar nu vã e
ruºine? Cãcat, de nimic (nu sunt vinovat
- n.r.). Sã vã fie ruºine tuturor, sistemului
ºi vouã! Voi, ãºtia, de la Prahova sunteþi
foarte ºmecheri”.
Cãºuneanu l-a certat pe unul dintre
poliþiºtii care îl flancau la intrare în sediul
Parchetului cãruia i-a reproºat cã îl þine
de mânã. “Stai, nu mã mai þine de mânã,
cã nu am fãcut nimic. Te-ai îmbrãcat ºi
tu repede cu Poliþia”, i-a reproºat omul
de afaceri poliþistului care l-a rugat sã
intre apoi în sediul instituþiei pentru a fi
audiat în cauzã. Conform unui comunicat de presã al IJP Prahova, peste 40

de poliþiºti de investigare a criminalitãþii
economice din cadrul Inspectoratuluide
Poliþie Judeþean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti, efectueazã 16 percheziþii
domiciliare, în municipiul Bucureºti ºi în
judeþele Prahova, Sibiu ºi Ilfov. Acþiunea
vizeazã persoane bãnuite cã ar face
parte dintr-un grup infracþional, specializat în sãvârºirea unor infracþiuni de
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani. Din
cercetãri a reieºit cã persoane fizice ºi
administratorii unor societãþi comerciale ar fi comis o serie de nereguli, eludând prevederile legale în vigoare, în
scopul fraudãrii bugetului general consolidat al statului prin diminuarea
artificialã a bazei impozabile. Astfel, în
perioada 2010 – 2016, membrii grupãrii infracþionale, prin intermediul persoanelor juridice pe care le controlau
sau administrau, ar fi comis fapte de
evaziune fiscalã în domeniul în care
societãþile îºi desfãºoarã activitatea,
respectiv produse energetice ºi
.)
construcþii. (D.F
(D.F.)
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Eurostat: România, cele mai scãzute preþuri din UE
Inspectorii antifraudã
la
gazele
naturale
pentru
consumatorii
casnici
au diminuat pierderea fiscalã

În primele 10 luni, în urma controalelor,

cu aproape 2, 5 miliarde de lei

Inspectorii Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF) au efectuat, în perioada ianuarie – octombrie
a.c., un numãr de 34.289 de verificãri
la contribuabili persoane juridice ºi
fizice, în urma cãrora au fost aplicate
amenzi în valoare totalã de 18,8 milioane de lei ºi s-a diminuatã pierderea
fiscalã cu suma de 2,457 miliarde de
lei, aratã Raportul privind situaþia
macroeconomicã ºi proiecþia acesteia
pe anii 2019 - 2021 publicat de Ministerul Finanþelor Publice. Potrivit documentului, din totalul verificãrilor
(inspecþii fiscale, controale inopinate,
controale încruciºate, cercetãri la faþa
locului) 20.543 au fost inspecþii fiscale.
În urma acþiunilor inspectorilor
antifraudã, au fost stabilite obligaþii fiscale de platã suplimentare (principale
ºi accesorii) în valoare totalã de 7,222
miliarde de lei, din care 6,444 miliarde
de lei reprezintã obligaþii fiscale principale, au fost aplicate 6.748 de amenzi
în valoare totalã de 18,8 milioane de
lei ºi au fost confiscate bunuri ºi
numerar însumând 1,6 milioane de
lei. De asemenea, au fost înaintate organelor de urmãrire penalã 1.688 de
sesizãri, pentru un prejudiciu total de
2,672 miliarde de lei ºi au fost ins-

tituite 1.640 mãsuri asigurãtorii în valoare de 2,311 miliarde de lei. În plus,
a fost diminuatã pierderea fiscalã cu
suma de 2,457 miliarde de lei.
În cadrul inspecþiilor fiscale ce au
vizat verificarea dosarului preþurilor
de transfer, au fost stabilite obligaþii
fiscale de platã suplimentare (principale ºi accesorii) în valoare totalã de
47 milioane de lei ºi a fost diminuatã
pierderea fiscalã cu suma de 305
milioane de lei.
În ceea ce priveºte conformarea
voluntarã, în perioada ianuarie octombrie 2017, faþã de aceeaºi
perioadã a anului 2016, gradul de
conformare voluntarã la declarare a
crescut cu 0,4 puncte procentuale
(de la 95,1% la 95,5%), iar gradul de
conformare voluntarã la platã a crescut cu 1,4 p.p. (de la 84,0% la 85,4%).
“În vederea creºterii gradului de conformare voluntarã, în perioada ianuarie - octombrie 2017 au fost emi-se
un numãr total de 11 soluþii fiscale
individuale anticipate, fiind emise ºi
13 decizii de respingere pentru cererile de emitere a unor soluþii fis-cale
individuale anticipate. Totodatã, au fost
emise 4 acorduri de preþ în avans
unilaterale”, se mai spune în raport.

România a înregistrat, în primul
semestru din acest an, cel mai mic preþ
mediu (exprimat în euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici
(3,2 euro per 100 kWh), tariful reprezentând puþin peste jumãtate din preþul mediu din UE 28 (5,8 euro per 100 kWh),
conform datelor publicate miercuri de
Oficiul European de Statisticã (Eurostat).
Ajustat la puterea de cumpãrare (PPS),
cele mai mici preþuri la gazele naturale
destinate consumatorilor casnici se
înregistrau în Luxemburg (3,5 PPS per
100 kWh), Marea Britanie (4,3 PPS per
100 kWh) ºi Belgia (4,7 PPS per 100
kWh), iar cele mai mari preþuri în Portugalia (9,7 PPS per 100 kWh), Suedia
(9,5 PPS per 100 kWh) ºi Cehia (8,4

Laufer: „Start-Up Nation continuã ºi în 2018; firmele care nu
au primit finanþare în 2017 ar putea participa anul viitor”
Programul Start-Up Nation va continua ºi în 2018, iar
firmele înfiinþate anul acesta ºi care nu au primit finanþare ar
putea sã se înscrie ºi anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, Ilan Laufer,
cu ocazia lansãrii cãrþii sale intitulate “România Start-Up Nation. Noua generaþie de antreprenori”. El a adãugat cã, deºi
legislaþia privind acest program prevede ca firma sã aibã cel
mult un an de la înfiinþare, doreºte sã modifice aceastã prevedere pentru ca toþi cei care au înfiinþat o firmã în acest an ºi nu
le-a fost aprobatã finanþarea sã se poatã înscrie ºi anul viitor.
Despre cartea lansatã miercuri, Laufer a precizat: “Am
considerat cã este necesar ca toatã experienþa acumulatã
anul acesta cu programul, cu sute de întrebãri ºi proceduri, sã
fie toate puse pe hârtie. Ca sã putem înþelege mai bine ce
înseamnã acest program ºi care este amploarea lui pentru
dezvoltarea ecosistemului din România, iar celor care vor
dori pe viitor sã aplice le va fi mult mai uºor cu ajutorul acestei
cãrþi. Am trecut în ea ºi 50 de idei din planurile de afaceri care
nouã ni s-au pãrut cele mai interesante, din toate regiunile
þãrii, ca sã înþeleagã ºi cei care aplicã, cam care sunt domeniile
în care s-a aplicat în afarã de IT ºi producþie”.
Întrebat dacã este mulþumit de evoluþia programului, el
a rãspuns: “Foarte mulþumit! Am terminat acum douã sãptãmâni semnarea tuturor contractelor de finanþare, am contractat 100% fonduri europene, am contractat 100% fondurile

de la bugetul de stat, a fost un volum de 10 ori mai mare decât
ne-am permis noi, ca instituþie, sã-l ducem, dar l-am dus, cu
weekend-uri ºi ore suplimentare, cu oameni care au stat voluntar peste program, a fost un hei-rup”. El a mai spus cã foarte
mulþi aplicanþi au primit deja credite-punte în acest moment,
iar de sãptãmâna trecutã au început sã ajungã la minister
cererile de rambursare ºi cele de platã. “Deci suntem în plin
proces de implementare, cu plãþi cu tot”, a adãugat Laufer.
În luna iulie, Laufer declara cã au fost depuse 19.026
planuri validate ca fiind bune, din care 8.600 intrã la finanþare.
“Finanþarea totalã cerutã este de 3,7 miliarde de lei, însã
valoarea pe care o avem noi alocatã pentru acest an este de
1,7 miliarde de lei, ceea ce ar însemna cã existã o cerere
suplimentarã de 2 miliarde de lei pentru finanþare. Eu cred cã
trebuie sã ne gândim ºi la soluþii alternative de finanþare a
acestor companii. Apreciez foarte multe efortul depus de
antreprenori ºi de cei care ºi-au fãcut curajul sã se înscrie în
programul Start-Up Nation, s-au dus ºi au creat un plan de
afaceri, au creat o viziune, au depus un efort pe care eu îl
apreciez foarte mult ºi fãrã de care programul nu s-ar fi bucurat
de un asemenea succes”, a spus Laufer, la acea datã. El a
explicat cã cele 19.000 de firme nou înfiinþate care s-au înscris
în program vizeazã crearea a 45.000 de locuri de muncã doar
în 2017, din care peste 35.000 de joburi pentru tineri absolvenþi
de dupã 2012, ºomeri ºi persoane defavorizate.

PPS per 100 kWh).
Pe de altã parte, în primul semestru
din acest an, taxele ºi cotizaþiile au avut
o contribuþie importantã în preþul gazelor
pentru consumatorii casnici în Danemarca (55% din preþ), Olanda (53%), România (47%) ºi Suedia (44%). De cealaltã
parte, cea mai redusã contribuþie în preþ
a taxelor ºi cotizaþiilor a fost consemnatã în Marea Britanie (7%), Luxemburg
(10%), Grecia (16%), Bulgaria, Cehia,
Lituania ºi Slovacia (toate cu 17%).
La nivelul UE, în primul semestru
din acest an taxele ºi cotizaþiile au reprezentat aproape un sfert (26%) din
preþul gazelor pentru consumatorii
casnici.
ªi la energia electricã destinatã

populaþiei, România ºi Croaþia se situeazã printre þãrile cu preþuri scãzute în UE,
ambele cu un tarif de 12 euro pentru
100 de kWh, preþuri mai mici fiind înregistrate doar în Bulgaria (9,6 euro pentru
100 de kWh), Lituania (11,2 euro per
100 kWh) ºi Ungaria (11,3 euro pentru
100 de kWh). Cele mai ridicate preþuri
se înregistreazã în Danemarca ºi
Germania (ambele cu 30,5 euro pentru
100 de kWh) ºi Belgia (28 euro pentru
100 de kWh). Preþul mediu în UE era de
20,4 euro pentru 100 de kWh.
În schimb, atunci când sunt ajustate
la puterea de cumpãrare, cele mai mici
preþuri la energia electricã destinatã
populaþiei erau în Finlanda (12,8 PPS
pentru 100 de kWh), Luxemburg (13,5
PPS per 100 kWh) ºi Olanda (14,2 PPS
pentru 100 de kWh), iar cele mai mari
erau în Germania (28,7 PPS pentru 100
de kWh), Portugalia (28,6 PPS pentru
100 de kWh), Polonia (25,9 PPS pentru
100 de kWh), Belgia (25,6 PPS pentru
100 de kWh), Spania (25,4 PPS pentru
100 de kWh) ºi România (24,2 PPS
pentru 100 de kWh).
La nivelul UE, în perioada cuprinsã
între primul semestru din 2016 ºi primul
semestru din acest an, preþul la energia
electricã destinatã populaþiei a scãzut
cu 0,5%, la 20,4 euro, pentru 100 de
kWh. În cazul gazelor naturale destinate
consumatorilor casnici, în perioada cuprinsã între cuprinsã între primul semestru din 2016 ºi primul semestru din
acest an, preþul a scãzut cu 6,3%, la 5,8
euro per 100 kWh.

ANCOM vrea sã reducã
tariful de terminare din
telefonie cu 12,5%, la 0,84
de eurocenþi pe minut
Autoritatea Naþionalã pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii
(ANCOM) vrea sã reducã tarifele de terminare cu 12,5%, de la 0,96 de
eurocenþi pe minut la 0,84 de eurocenþi pe minut, a anunþat miercuri Sorin
Grindeanu, preºedintele Autoritãþii, la o dezbatere privind transparenþa costurilor
de telefonie mobilã ºi internet organizatã de Comisia economicã, industrii ºi
servicii din cadrul Senatului. “Prin reglementarea pe care o s-o dãm în viitorul
apropiat reducem acest cost (al tarifului de terminare n.r.). la 0,84 de eurocenþi,
ceea ce eu sper cã, într-un final, va duce la o facturã mai micã pentru utilizatori.
Pânã la sfârºitul anului îl punem în dezbatere publicã ºi parcurgem toþi paºi.
Eu sper cã pânã la jumãtatea lunii martie sã intre în vigoare”, a declarat Sorin
Grindeanu. Reducerea se va realiza printr-un proiect de decizie al Autoritãþii.
Grindeanu a spus cã pentru adoptarea acestei mãsuri este nevoie de consultare
internã ºi externã. La începutul lunii iunie, ANCOM anunþa cã propune
menþinerea tarifelor în reþelele de telefonie fixe ºi mobile iar operatorii de
telefonie fixã identificaþi în România, cu putere semnificativã de piaþã, trebuie
sã practice tarife pentru apelurile la puncte fixe de maximum 0,14 eurocenþi/
minut (fãrã TVA), în timp ce în cazul serviciilor de terminare a apelurilor la
puncte mobile în reþelele publice de telefonie, tariful nu trebuie sã depãºeascã
0,96 eurocenþi/minut (fãrã TVA).

INS: Populaþia rezidentã a þãrii s-ar putea reduce
cu pânã la 8,8 milioane persoane, pânã în 2060

(urmare din pagina 1)
De asemenea, Tulcea ar înregistra o reducere a populaþiei cu aproximativ 97.800 persoane ºi va rãmâne în continuare judeþul cel mai
puþin populat.
Dintre cele opt regiuni de dezvoltare, în
comparaþie cu anul 2015, populaþia rezidentã
a regiunii Sud-Vest Oltenia ar urma sã se reducã
la jumãtate în anul 2060. La polul opus va fi
regiunea Bucureºti-Ilfov care ar înregistra o
scãdere de numai 10,8%, datoratã creºterii
populaþiei judeþului Ilfov. Scãderea populaþiei din
celelalte regiuni ar fi cuprinsã între 22,4% în
regiunea Nord-Est ºi 44,5% în regiunea Sud-

Muntenia
Pe sexe, în varianta medie de proiectare,
populaþia masculinã s-ar reduce, în anul 2060,
cu 31,4% faþã de anul 2015, iar populaþia
femininã ar înregistra o scãdere cu 29,6%.
Judeþele Cluj, Iaºi, Sibiu ºi Timiº vor înregistra
cele mai mici diminuãri ale populaþiei feminine
(sub 10%), iar judeþul Iaºi va înregistra singura
diminuare sub 10% a populaþiei masculine (de
6,1%). Judeþele cu cele mai mari diminuãri, atât
pentru populaþia femininã, cât ºi cea masculinã,
vor fi Teleorman (-60% pentru populaþia femininã
ºi -62,6% pentru populaþia masculinã) ºi Olt (56,7% pentru populaþia femininã ºi -60,2%

pentru cea masculinã).
Pe de altã parte, în anul 2060, în judeþele
Giurgiu, Iaºi, Sãlaj, Tulcea ºi Vaslui ponderea
populaþiei feminine va fi sub 50% din totalul populaþiei rezidente. Judeþele Dolj, Gorj ºi municipiul
Bucureºti vor înregistra cea mai mare pondere
a populaþiei feminine (de peste 53%).
Conform raportului “World Population Prospects: The 2017 Revision1”, din acest an,
întocmit de Divizia pentru Populaþie din cadrul
Departamentului pentru Afaceri Economice ºi
Sociale al ONU, populaþia estimatã a lumii va fi,
în anul 2050, de aproape 9,8 miliarde persoane,
iar în anul 2100 populaþia prognozatã va ajunge

la 11,2 miliarde locuitori.
Populaþia lumii va creºte anual în medie cu
aproximativ 43,8 milioane locuitori. Jumãtate din
creºterea populaþiei pânã în anul 2050 va proveni
din nouã þãri: India, Nigeria, Republica Democraticã Congo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, SUA,
Uganda ºi Indonezia. Pânã în 2050, ºapte þãri
africane vor face parte din topul primelor 20 de
þãri cu cei mai mulþi locuitori. Dupã anul 2024,
populaþia Indiei va depãºi numeric populaþia
Chinei, devenind astfel cel mai populat stat din
lume. Astfel, în anul 2050, populaþia Indiei va
ajunge la 1,66 miliarde locuitori, în timp ce populaþia Chinei va atinge 1,36 miliarde locuitori.
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„România, singura þarã din UE
care are profesori necalificaþi”,
afirmã ministrul Educaþiei
Ministrul Educaþiei, Liviu Pop, a declarat,
recent, cã România este singura þarã UE care
are profesori necalificaþi, în aceastã situaþie fiind
2% dintre cadrele didactice, deºi masteratul
didactic este prevãzut în Legea Educaþiei de
ºase ani, relateazã Agerpres. Acesta a subliniat
cã situaþia se va schimba în anii urmãtori pentru
cã „finanþarea de anul viitor a locurilor de licenþã
va fi strâns legatã cu nevoile învãþãmântului
preuniversitar”. De asemenea, Pop a mai spus
cã pregãteºte o metodologie pentru învãþãmântul ante-preºcolar.

„Încã mai avem profesori necalificaþi ºi profesori neformaþi. Sunt douã categorii de colegi
ai noºtri pentru care avem alocate resurse importante. Avem bani europeni exact pe subiectul
acesta. 2% dintre colegii noºtri profesori sunt
necalificaþi. Aici avem mãsuri, intervenim cã în
urmãtorii trei ani sã fie toþi calificaþi. (...) Finanþarea
de anul viitor a locurilor de licenþã va fi strâns
legatã cu nevoile învãþãmântului preuniversitar.
Am spus asta la Consiliul Naþional al Rectorilor.
Este nepermis cã noi sã finanþãm 62.000 de
locuri ca Minister al Educaþiei ºi universitãþile

sã nu producã resursa umanã pentru preuniversitar în totalitate. Avem masterul didactic pus
în Legea Educaþiei de ºase ani, nu s-a fãcut
deloc. Nu ºtiu a cui este vinã sau nu este vinã.
(...) Universitãþile sã ne spunã: doresc sã facã
masterul didactic? Dacã nu doresc, ce punem
ca sã pregãtim profesorii din preuniversitar? (...)
Suntem singura þarã din UE în care avem profesori necalificaþi. (...) Avem necalificaþi ºi în Bucureºti, cu studii medii chiar”, a explicat Pop, la o
dezbatere organizatã de Federaþia Sindicatelor
Libere din Învãþãmânt.

„O sã facem ºi cadru metodologic pentru
prima datã în învãþãmântul ante-preºcolar ºase
luni - trei ani. ªi acolo vom avea sumã consistentã. Alãturi de autoritãþile locale, universitãþi, minister vom crea cadru metodologic pentru creºe.
Degeaba construim creºele, dacã nu ºtim ce
facem în ele ºi cu cine facem”, a mai subliniat
ministrul Educaþiei.
Mihail Marinescu

„Lumea mea depinde de FSLÎ atrage atenþia asupra copiilor
care au tulburãri de învãþare
noi” – Sãptãmâna Educaþiei
Globale la Ceptura!
„Educaþia
es
estte pâinea
sufletului
sufletului”
(Giuseppe Mazinni)

Istoria Educaþiei Globale a început acum aproape 20 de ani, când
Consiliul Europei a iniþiat, la Strasbourg, prima „Sãptãmânã a Educaþiei
Globale”. Scopul acestei sãptãmâni
este acela de a promova în statele
membre ale Uniunii Europene, ºi nu
numai, activitãþi ºcolare ºi extraºcolare
dedicate reducerii sãrãciei ºi excluderii sociale. În perioada 18-26 noiembrie 2017, ªcoala Gimnazialã „Nichita Stãnescu” din comuna Ceptura,
a iniþiat ºi a desfãºurat activitãþi interesante, diverse ºi atractive, sub
egida „Lumea mea depinde de noi”,
captând astfel atenþia întregii
comunitãþi educaþionale locale.
Educaþia Globalã presupune
educaþie pentru dezvoltare, educaþie
pentru drepturile omului, educaþie
pentru pace, educaþie pentru prevenirea conflictelor, precum ºi educaþie
interculturalã. Activitãþile au fost propuse de elevi, în calitate de cetãþeni
locali, ai Europei ºi în egalã mãsurã ai
lumii întregi. În aceastã sãptãmânã,
copiii, elevii, tinerii, învãþãtorii, profesorii, pãrinþii, întreaga comunitate
educaþionalã, ºi-au dat mâna spre a
desfãºura diverse activitãþi în diverse
domenii, dovedind dacã mai era
nevoie cã, indivizii pot forma grupuri,
grupurile comunitãþi, iar comunitãþile
naþiuni. Activitãþile variate dar complexe în egalã mãsurã, au promovat

cultura, responsabilitatea, respectul,
valorile, tradiþiile locurilor, învãþãtura,
morala, istoria, etc. Elevii îndrumaþi cu
tact pedagogic de mentorii lor, au
învãþat sã mãnânce sãnãtos, sã se
apere de droguri, sã fie mai buni, sã
pãstreze satul natal curat, sã înþeleagã
suferinþele celor neajutoraþi, sã fie
prietenoºi, sã aprecieze ºi sã promoveze spiritul de echipã, sã comunice, sã se informeze, sã primeascã, sã
dãruiascã, sã se bucure, sã fie
oameni. Dintre activitãþile desfãºurate
meritã amintite: „Mã hrãnesc natural, sunt sãnãtos!”, „Lumea în care
trãim, o lume în schimbare”, „Satul
meu, curat în trup ºi suflet”, „Cartea,
o tainã?”, „Sunt om, îmi pasã!”,
„Dãruind, vei dobândi!”.
Alina Gabriela Stanciu, Gabriela
Tãnase, Elena Marilena Preda, Elena
Magdalena ªelet, Coca Alexandru,
Mihail Nicolae Ioniþã, Vasile Metea,
Carmen Crãciun, Daniela Mãdãlina
Simion, Vasilica Valerica ªiºman,
Cãtãlina Buligã, Daniela Victoria
Tãnase, Ciprian Dragoº Udrea au fost
cadrele didactice, adicã echipa care
împreunã cu elevii ºi copiii au iniþiat ºi
au desfãºurat activitãþile amintite. Concluziile sunt cu siguranþã exprimate
prin desene ºi prin cuvintele de încheiere.
Epilog: „Educaþia este paºaportul
nostru pentru viitor, cãci ziua de mâine aparþine celor care se pregãtesc
pentru ea de astãzi” (Malcolm X.)
Prof. Emilian Deaconescu –
director ªcoala Gimnazialã
„Nichita Stãnescu” Ceptura

Circa 10% dintre copii, la nivel mondial, prezintã
tulburãri de învãþare, iar între 3% ºi 5% sunt cazuri grave,
în timp ce în România se estimeazã cã ar exista
aproximativ 250.000 de astfel de copii, atrage atenþia
Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI), întrun comunicat remis cu ocazia unei conferinþe intitulate
„Adaptarea copiilor cu tulburãri specifice de învãþare (TSI)
în ºcolile din România: provocãri ºi oportunitãþi pentru
actualele politici educaþionale”. În material se mai aratã
cã „la nivel mondial, circa 10% dintre copii prezintã
tulburãri de învãþare, iar între 3% ºi 5% sunt cazuri grave.
Copiii cu dislexie, disgrafie, discalculie gravã nu pot învãþa
sã scrie, sã citeascã, sã socoteascã folosind metodele
clasice ºi au nevoie de atenþie specialã pentru a le asigura
ºanse egale cu ceilalþi”, conform FSLI.

Potrivit sursei citate, în România nu existã statistici
exacte privind elevii care prezintã tulburãri de învãþare,
lucru ce face dificilã intervenþia în cazul acestora.
„FSLI estimeazã cã ar fi vorba despre aproximativ
250.000 de astfel de copii, care au nevoie de condiþii speciale de învãþare ºi evaluare, precum ºi de pregãtirea
adecvatã a cadrelor didactice. FSLI a contribuit, în perioada
2016-2017, la elaborarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 6/2016, care permit punerea în practicã
a legii ºi schimbarea statutului copiilor cu tulburãri specifice
de învãþare în ºcoala româneascã. Este pentru prima datã
când dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia au fost
recunoscute printr-o lege în România”, se mai precizeazã
în comunicatul FSLI.
Mihail Marinescu

Elevii de la „1 Mai”,
la plantare de puieþi
Liceenii voluntari din Liceul
Tehnologic „1Mai” Ploieºti (clasele a
X-a D, a IX-a B, a X-a A ºi a XI-a B)
coordonaþi de prof. Mihaela Contescu
- director adjunct, Mihaela Vagneti profesor de limba românã ºi Monica
Covaci – profesor de logicã-filosofie,
au participat, pe 25 noiembrie, la o
acþiune de plantare de puieþi. Evenimentul s-a desfãºurat ca urmare a
unui parteneriat încheiat între liceul
respectiv ºi ªcoala Gimnazialã Eroilor
din Lipãneºti, ce are drept obiectiv
implicarea în derularea proiectului
„New Tree for New Life”, iniþiat de
Asociaþia „Se poate”, în parteneriat
cu Comuna Lipãneºti. „Prin astfel de
acþiuni încearcãm sã sensibilizãm ºi
mai mult elevii cu privire la viitorul
Planetei ºi resursele acesteia, iar
faptul cã ne-am implicat într-un
proiect ce se deruleazã într-o comunã
din apropierea oraºului în care
învãþãm se datoreazã ºi ideii cã
Ploieºtiul este un oraº foarte poluat,
conform declaraþiilor din presã,
poluare ce depãºeºte de multe ori
limita admisã!”, spun reprezentanþii
liceului.
Mihail Marinescu
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Inelul de aur

Sinaia, început de secol 20. O
altã ambianþã ce nu va fi egalatã niciodatã în intensitatea existenþialã ºi
rafinamentul cu care se poate adapta
lumea vremurilor ºi locurilor. Perioada
când aici toate se þes în jurul familiei
regale ºi a reºedinþei acesteia. Familii
de seamã, sau numai anumiþi membri, se vor ataºa afectiv de aceastã
zonã în care protipendada bucureºteanã îºi mutã, încet-încet, rendezvous-urile, într-o emancipare tot mai
evidentã. România lui Carol I intrã în
peisajul elitist european, Sinaia devenind o oazã spiritualã tot mai animatã în acest context. Mari personalitãþi, din cele mai diverse domenii,
vor poposi sau chiar se vor stabili,
pentru mai mult sau mai puþin timp,
la poalele muntelui. Alãturi de familii
princiare, precum ªtirbei, Sturdza,
Ghica, ªuþu, Cantacuzino, oameni
politici ai vremii, Maiorescu, Kogãlniceanu, Iorga, Titulescu, ca sã nu
amintim decât câþiva, sau oameni de

culturã ºi artiºti precum Alecsandri,
Delavrancea, Grigorescu, Enescu.
Acesta din urmã, copilul minune al
muzicii româneºti, va studia la Conservatorul din Viena încã de la vârsta
de 7 ani, apoi îºi va desãvârºi studiile
la Paris. Va ajunge la Sinaia în anul
1907, invitat într-un concert la Castelul Peleº, de Regina Elisabeta (Carmen Sylva, poeta). Toatã viaþa lui se
va petrece, de fapt, cu o succesivitate
debordantã, între România ºi Franþa,
cea care îl va adopta pentru o altã
veºnicie. Se va impune, treptat, prin
muncã ºi dãruire totalã muzicii, cãutând în permanenþã creaþia originalã,
în acelaºi timp universalã. Va compune mult ºi diversificat: simfonii,
lucrãri orchestrale, muzicã de camerã, sonate, cvintete, cvartete. Iar opera lui de suflet, tragedie liricã în 4
acte, este Oedip, la care va lucra mai
bine de 10 ani. Totodatã, mai ales
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pentru a-ºi asigura resursele materiale
necesare, concerteazã, în principal cu
vioara, dar ºi la pian, dirijeazã orchestre importante, dar formeazã ºi mari
muzicieni, amintind aici doi dintre favoriþii sãi: Dinu Lipatti ºi Yehudi Menuhin. Nu
are rãbdarea
despre care Nietzsche spunea
cã o au geniile, el
voind consacrarea în Europa, unde poezia românã deja ajunsese
prin ,,Scrisorile” lui Eminescu ºi ,,Nopþíle” lui Macedonski. Orice amânare
e o renunþare, numai scrisul ºi compoziþia rãmân. Muzica era pentru el
dulcea suferinþã, dragostea ºi, deopotrivã, cãutarea continuã. ,,În Rapsodii
am reuºit sã pun cap la cap cântecele
poporului meu, cam la fel ºi în Poema
Românã, dar seva aceea unicã n-am
extras-o decãt puþin ºi n-am recreato, ca Eminescu, românul meu, în poezia lui. Acolo trebuie sã ajung! Mulþumescu-þi þie, Cerule românesc ºi þie,
Eladã însoritã, cã mi l-aþi sãdit pe
Oedip, nefericitul, în sufletul meu. Sãl facem sã învingã prin propria
suferinþã!”
Într-un fel, poate cã a învins destinul, reuºind sã finalizeze aceastã magistralã operã ºi sã o vadã jucatã, împotriva reticenþelor vremii la noul muzical. Dar, pe de altã parte, opera dedicatã exclusiv fiinþei celei mai dragi lui,

Secþia Dramã
Sâmbãtã, 9 Decembrie, ora 18:30 - Sala
Teatrului Toma Caragiu –
„Punctul orb”
orb”, de
Yannis Mavritsakis. Regia:
Radu Afrim. Cu: Ada Simionicã (Niki), Ioan Coman (Vânzãtorul), Clara Flores (Femeia), Cristian Popa (Directorul
bãncii), Bogdan Farcaº (Funcþionarul), Mihaela Popa
(Fata), Karl Baker (Tânãrul 1), Ionuþ Viºan (Soþul), Andrei
Ciopec (Tânãrul 2), Ioana Farcaº (Fetiþa vânzãtorului),
Andrei Radu (Bãiatul femeii), Rãzvan Bãltãreþu (Un om în
bar), Ionuþ Manea (Un om în bar), câinele Freyja.
Duminicã, 10 Decembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului
Toma Caragiu – „Sinucigaºul”
„Sinucigaºul”, de Nikolai Erdman. Regia: Gelu Colceag. În distribuþie: Ionuþ Viºan (Semion
Semionovici Podsekalnikov), Diana Roman (Maria
Lukianovna, soþia), Clara Flores (Serafima Ilinicina, soacra),
Ioan Coman (Aleksandr Petrovici Kalabuskin, vecinul),
Nadiana Sãlãgean (Margarita Ivanovna Peresvetova),

Maria Rosetti-Cantacuzino, pare sã
consfinþeascã suferinþa la care s-a
supus în numele artei. Întâlnirea cu
prinþesa moldavã s-a petrecut, bineînþeles, la Sinaia, cu ocazia unui concert la Peleº. Într-o perioadã de impas
a relaþiei ei conjugale, când Maruca
devine, dintr-o femeie misterioasã,
frumosã ºi inteligentã, încãpãþânatã
ºi dificilã, una conºtientã de valoarea
sa, ceea ce o va apropia de multã lume, dar, în special, de prinþesa Missy,
viitoarea reginã. Vine la Sinaia, în Vila
Cerchez, dupã 1905, pentru a-ºi salva
cãsnicia prin aparenþa înþelegerii cu
soþul sãu, sperând însã într-o mare
iubire menitã s-o vindece de traumele
resimþite, amplificate de mândria ei
ancestralã. Va gãsi aceastã mare
iubire în sufletul lui George Enescu,
dar o va împãrtãºi dupã bunul ei plac.
Nu va divorþa niciodatã de soþul ei,
ba mai mult, dupã o mistuitoare poveste de dragoste cu filozoful Nae Ionescu, rãscolitorul de suflete, se va
automutila. Vila Luminiº, construitã
între timp la Sinaia, în 1926, de muzician, va fi martora unei rupturi tot mai
adânci, din partea Marucãi. Urmeazã
o perioadã de rãtãcire, vegheatã îndeaproape de George Enescu, care
o va salva, salvându-se totodatã pe el
însuºi. ,,Numai iubirea ta poate sã aline suferinþa din mine, a neliniºtii care
mã þine sub spectrul morþii. Scapãmã de mine ºi redã-mã liniºtii simple”.
Se va confirma acest demers existenþial, prin cãsãtoria dintre ei, în anul
1937, dupã decesul soþului dintâi. Ceea ce George Enescu ºi-a dorit cel
mai mult: ,,inelul de aur” oferit femeii
iubite...
Codruþ RADI

Bogdan Farcaº (Aristarh Dominikovici Grand –
Scoubique), Alin Teglas (Egoruska - Egor Timofeerici),
Adrian Ancuþa (Nikifor Arsentievici Pugaciov,
negustor), Karl Baker (Viktor Viktorovici, scriitor),
Marian Despina (Pãrintele Elpidi, preot), Ada Simionicã
(Kleopatra Maksimovna), Cristina Moldoveanu (Raisa
Filippovna), Mihaela Popa (Un tânãr surdomut / Zinka
Pasdespagne / Croitoreasa / Un tip dubios / Cioclu
1 / Gropar 2), Ion Radu Burlan (O mãtuºã / Un patron / Modistul / Alt tip dubios / Cioclu 2 / Gropar 1).

Secþia Pãpuºi
Miercuri, 6 Decembrie, ora 10:30; Joi, 7
Decembrie, ora 10:00; Duminicã, 10 Decembrie,
ora 10:30, ora 12:00 - Sala Teatrului pentru Copii –
„Frumoasa ºi bestia”
bestia”, adaptare de Gabriel Apostol
dupã Charles Perrault. Regia: Gabriel Apostol. Cu:
Lãcrãmioara Bradoschi, Ana Maria Orbean, Carmen
Bogdan, Diana Uþã / Mihaela Brebinaru, Lucian
Orbean, Nelu Neagoe, Paul Niculae, Tudor Andronic.

Tovarãºa Ana s-a trezit mai devreme
de 5 dimineaþa. Visase cã fetele ei
fuseserã violate de niºte soldaþi pe care
nu i-a vãzut la faþã, cât s-a zbãtut ºi s-a
luptat cu alþii – care o þineau izolatã de
grupul îvãluit într-un fum sau o ceaþã –
din care nu îºi revine (s-a oprit în baie ºi
se spalã cu apã rece pe faþã, dar nãlucile
tot dinaintea ocgilor ei se învârt...)
„Doamne fereºte!, ce sãlbãticie” strigã în
oglinã, la cealaltã Anã – trecutã, cu riduri,
speriatã, de parcã n-ar fi ea). Doar le-a
lãsat în Moscova, în casã de oamenioameni, nu se poate sã fie nici mãcar un
semn cã aºa ceva li s-ar fi întâmplat ori ar
urma sã li se întâmple – ºi un tremurat
cumplit o zguduie, de parcã s-ar afla afarã,
în zãpadã, doar în cãmaºa de noapte, nici
decum în capotul din mãtase chinezeascã (tovarãºu Mao Þe Dun i-a fãcut cadou
stofa asta, un val imens. E un paradis
floral viu, foºenºte ca ºi cum ar treve un
vânt pe-acolo. L-a primit într-un toc de
carton cu secerea ºi ciocanul pe capac).
Ca Ministru de Externe al Republicii
Populare a analizat srcina celor douã partide frãþeºti, cu omologul ei, tovarãºul
Ciu En Lai, primirea ºi gãzduirea primei
delegaþii de petroliºti români, care,
acordând asistenþã tehnicã Republicii
Chineze, au sã lucreze în deºertul Gobi.
Maºina a tras la scara locuinþei mai
devreme, ºoferul ºade derutat la volan,
cu portirea deschisã. Înhãiburaþi, salariaþii se miºcã în sus ºi-n jos, în lungul
Cãii Victoriei, cãtre serviciu. Cu mâinile
într-un manºon de urson, strânsã în pardesiul cu cordon, tovarãºa – viscolul îi
îndeasã neaua în pãrul scurt, grizonat –
urcã în spate, deschizând, nervoasã, uºa
în care luminile stâlpilor se reflectã aburitã.
- De la minister pleci ºi mi-l aduci pe
cãpitanul Cantacuzino, tovule...Da?
- Întocmai, tovarãºã Pauker!
- Zi-mi tovarãºa Ana, sunã româneºte... Ãsta e palatul „Domniþii” lui Enescu?
Vede umbre care se leagãnã pe
zidurile cu ferestrele în strucaturã, nu îºi
dã seama de unde vin, iar zãpada spulberatã le ºterge repetat. Leii scãrilor ºi
trefla din fire forjat de deasupra lor îi smulg
tovarãºei totuºi admiraþia. Sã-l întrebe pe
ºofer dacã a fost vreodatã aici? Într-adevãr,
Domniþa Enescu aici o fi locuind pe
vremea asta? Mai încet cu „domniþãraia”
asta!, îºi spune ºi fãlcile se încleºteazã
într-un zvâcnet rãutãcios, a rãzbunare.
„Nebunã femeie, dacã a vrut sã-l vadã pe
generalissim Stalin! ªostakovici l-a lãmurit – de la el ºtiu – pe bãrbatã-su, iar acesta
i-a strâns mâinile cã i-a domolit zelul...
Mãr rog, excentricã, boieroaicã – nu
glumã!”
Aeroportul Bãneasa e o mare albã,
nemiºcatã, care se pierde întuncos, nesfârºit, undeva dincolo de neguri. Trupeþii
împrãºtie nãmeþii cu lopeþile, dar în urmaã
se ridicã repede alþii. În dormitorul tinerei
familii a aviatorului Bâzu Cantacuzino,
somnul s-a isprãvit instantaneu. Deasearã, domnul cãpitan avusese o stare
ciudatã, un fel de fricã îi acaparase voinþa
ºi curajul – felul lui de.a fi, de când se
ºtie. Ceea ce zãreºte prin geam – printre
firele grâului pus la încolþit, în ajunul
Anului Nou – mai precis îl enerveazã. Iar
întârzieri ºi anulãri de curse, iar certuri ºi
reproºuri cu „tovarãºii de sus” tocmai
acum când îºi pusese în gând sã o invite
pe Alice într-una din zilele Crãciunului, so vadã pe Mariona – fiica lui, scumpa lui
copilã din prima cãsãtorie, cãreia „Mãtuºa
de la Floreºti” îi intrase la suflet, dupã
vara petrecutã în parcul moºiei cu palatul
acela asemînãtor cu unul cam la fel, din
grãdinile – þine fetiþa minte ºi rosteºte
corect în francezã – Versailles, unde a
trãit un rege Ludovic ºi, pentru ferumuseþea ei, de zânã, s-o ia în cãsãtorie, i-a
dãruit palatul Trianon...
La preºedinþie, tovarãºa e primitã ºi
însoþitã pânã la cabinetul sãu, de ofiþerul
de serviciu – un colonel de fel din Basarabia. La aeroport, tot un ofiþer de serviciu
sunã acasã la comandant – domnul
cãpitan Bâzu. Ana pãtrunde în birou.
Bâzu accelereazã motorul, dar roþile fãrã

lanþuri alunecã în gol. Ana primeºte
raportul: „Nimic deosebit, care sã punã
orânduirea în periocl”! Bâzu face calea
întoarsã ºi sunã la aesroport, sã plece o
tanchetã spre locuinþa lui, sã-l ia. Ana e
chematã la tovarãºu Dej, probleme
urgente – regimul democrat popular la
sate, împiedicat de þãranii care nu vor sã
se înscrie în gorpodãria colectivã ºi pe care, contrar indicaþiilor tovaãrºului Stalin,
nimeni sã nu le numeascã colhozuri, cã
se face o confuzie gravã...
- ªtiu cã îþi place muzica, Ano, organizeazã un Pom de Crãciun aici ºi invitã pe
Enescu ãla. sã cânte pentru personalul
tãu, de la Externe! Am auzit cã, ce îi spune
nevastã-sa, el aia cântã...!
Numai o uºã se deschide din cele
duble, ºi doar pe jumãtate, din spatele ei
ºoferul tovarãºei rosteºte ceva, motiv sã
amuþeascã dialogul.
- Tov Cantacuzino e-n biuroul dumneavoastrã, doamnã – pardon, tovarãºã
Ana! Mai e cinvea de adus?
- Se pregãteºte de plecare, tov
secretar! Enescu pleacã în America!
- ªi tov Groza ce pãzeºte?
- Dumneata nu cred sã nu ºtii cã lui
ºi nevesti-sii li s-au luat pãmânturile...!
- Enescu e moºier?
- Fiindcã moºteneºte averea lu’ tatso, este... A fost! La fel ºi consoarta lui,
avere mare la Tescani, a Rosettilor, Dejulicã! Pe-ãºtia trebuia sã-i lãsãm cu ce
aveau, cã uite – când ai nevoie de ei, îþi
aratã spatele!
- M-aþi chemat, doamnã Paiker, ºi
am venit! Spuse scurt, reþinut, Bâzu,
strecurat prin deschizãtura uºii, lângã
ºoferul acesteia.
Dej îl vedea prima oarã. Zâmbetul lui
– în fotografiile apãrute în Scânteia –
bine retuºate, pãru musafirului – care
fãcu doi-trei paºi spre aceºtia – un tip cu
adevãrat de o viþã nobilã, dicþia ºi eleganþa
conturându-se în distincþia ce o radia
chipul sãu arãmiu, luminat de funtea
înaltã, destinsã.
- Acesta este tovarãºul cãpitan de
aviaþie Cantacuzino, mângâiat în familie
ºi de colegii lui, Bâzu, comandantul
aeroportului Bãneasa, pilotul avionului
cu care delegaþiile partidului nostru se
vor prezenta la Kremlin, la suepriorii noºtri,
tovarãºe Gheorghiu!... Pofteºte, domnule... pardon, tovarãºe Bâzu, ai onoarea sã
dai mâna cuuu...
ªoferul ministrei se retrãsese.
Afarã, ziua luase Bucureºtiul în braþele ei reci ºi îl aruncase în poala albã a
iernii – înteþindu-se spre bucuria puºtanilor ieºiþi cu sãniile pe strãduþe latreale,
pe trotuare – printre picioarele oamenilor
grãbiþi pretutindeni.
- Îmi pare bine, aviatorule, de cunoºtinþã!... Sper cã nu vrei sã pleci aºa cum
de fapt au fugit mulþi din „elita” patriei
noastre...! Uite, vorbesc cu tov Groza, sã
te numeascã ministru al transporturilor
– în aer, pe mare ºi pe uscat... Vrei?
- Ooo!, ce idee mãreaþã v-a trecut
prin minte, tovarãºe secretaaar!!!
Oaspetele se uitã lung la ºeful pmrului ºi îºi reprimã râsul care altfel era
gata sã izbucneascã, asociindu-se cu o
replicã pres directã ºi dintr-o bucatã. Bruscã senzaþia de sarcasm ºi, om educat,
cu simþul mãsurii, de ce nu, ºi al respectului (o frânturã de clipã apropoul cu fuga
îl zgâlþãi, înþelegând – cu oarecare teamã
– trasul de limbã), luã o poziþie de drepþi
degajatã, condescendentã.
- Vã mulþumesc, domnule secretar
Dej (accentuã lejer, conºtient, aplelativul
„domnule”, sã vadã reacþia politrucului ºi
a acolitei lui), dar sunt prea pasionat sã
plutesc deasupra lumii ºi a norilor!...
Îngãduþi-mi sã mã întorc la aeroport,
stimate (îºi forþã, muºcându-ºi-o, limba)
tov secretar, stimatã tovarãºã ministru...
Peste un sfert de orã are loc revista de
front ºi trebuie sã primesc raportul
subriodonaþilor!
- Nu înainte de a te ruga, dragã Bâzu,
sã trecem pe la cabinetul meu, sã îþi spun
ceva! – fãcu ea cu ochiul cãtre Gheorghe
Gheorghiu...

Serghie Bucur

sãnãtate
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ªef nou la Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate are un nou preºedinte, în
persoana lui Laurenþiu Mihai. Acesta a avut, sãptãmâna trecutã, o întâlnire
cu ministrul Sãnãtãþii, ocazie cu care acesta din urmã ºi-a exprimat, încã o
datã, disponibilitatea la dialog ºi a subliniat importanþa ºi necesitatea colaborãrii
dintre Ministerul Sãnãtãþii (MS) ºi CNAS în interesul pacienþilor, dar ºi a personalului medical.
“Sunt convins
cã veþi trata cu maximã responsabilitate misiunea de
preºedinte al Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
pentru îndeplinirea
mãsurilor din Programul de Guvernare. Obiectivele dumneavoastrã imediate
trebuie sã fie legate
de continuarea dialogului cu medicii de
familie ºi identificarea soluþiilor pentru desfãºurarea activitãþii acestora în condiþii optime, precum
ºi finalizarea ºi publicarea în transparenþã decizionalã a noului contract cadru, astfel încât personalul medical sã cunoascã încã de la începutul anului
noile reglementãri”, a declarat ministrul Florian Bodog. Acesta a mai adãugat
cã CNAS are obligaþia de a se asigura ca existã fondurile necesare pentru
acordarea serviciilor medicale ºi a medicamentelor în toate unitãþile sanitare.
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Candidaþii admiºi la examenul de
rezidenþiat îºi aleg locurile sau posturile
în specialitatea pentru care au optat
Ministrul Sãnãtãþii, prof. dr. Florian Bodog, a participat la procesul
de alegere a locurilor/posturilor de
cãtre candidaþii concursului de Rezidenþiat, sesiunea 2017. Ministrul Sãnãtãþii s-a aflat în Centrul de Repartiþie
Oradea ºi a adresat, prin teleconferinþã, un mesaj tuturor participanþilor
care vor fi repartizaþi: “Este unul
dintre cele mai importante momente
ale carierei dumneavoastrã. Vã urez
succes atât la repartiþie, cât ºi mai
departe în procesul de pregãtire.
Mulþumesc tuturor colegilor mei, profesori din centrele de pregãtire, pentru implicarea în educarea ºi formarea voastrã ca viitori specialiºti”, a
declarat ministrul Sãnãtãþii.
Anul acesta, pentru domeniul
medicinã, numãrul de locuri ºi posturi a fost suplimentat, astfel cã vor
pregãtiþi cu 95 mai mulþi medici specialiºti. Reamintim cã numãrul locurilor ºi posturilor a fost stabilit în funcþie
de cifra de ºcolarizare, capacitatea
de pregãtire a centrelor universitare
ºi solicitãrile unitãþilor sanitare. In aceasta dimineaþã sunt repartizaþi
candidaþii care au obþinut un punctaj

de minim 60% din punctajul maxim
obþinut pentru fiecare domeniu de
concurs. Astfel, pentru domeniul medicinã sunt repartizaþi 4220 de candidaþi pe 3565 de locuri ºi posturi. În
domeniul medicinã dentarã sunt repartizaþi 1066 de candidaþi pe un numãr de 258 de locuri, iar în domeniul
farmacie sunt repartizaþi 458 de candidaþi pe 136 de locuri ºi posturi. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate ºi a centrelor de pregãtire se face

în zilele de 26 ºi 27 noiembrie 2017,
prin teleconferinþã, în intervalul orar
9:00 – 21:00, în centrele universitare:
Arad, Braºov, Bucureºti, Cluj-Napoca,
Constanþa, Craiova, Galaþi, Iaºi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureº sau Timiºoara. Anul acesta, concursul de Rezidenþiat a fost organizat în data de 19
noiembrie 2017, în 6 centre universitare: Bucureºti, Cluj-Napoca, Cra-iova,
Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara. La
concurs au participat 6818 candidaþi.

Toþi pacienþii cu afecþiuni TB vor fi trataþi în cadrul Programului
Naþional de Prevenire, Supraveghere ºi Control al Tuberculozei
În 2018, Ministerul Sãnãtãþii (MS) va dubla
bugetul Programului Naþional de Prevenire,
Supraveghere ºi Control al Tuberculozei. Astfel,
MS va aloca peste 41 milioane de lei pentru
derularea Programului Naþional de Prevenire,
Supraveghere ºi Control al Tuberculozei în
vederea asigurãrii accesului la diagnostic ºi
tratament corect pentru toþi pacienþii afectaþi de
tuberculozã, inclusiv tuberculozã multidrog
rezistentã (MDR/XDR).
În prezent, sunt disponibile, în lista de
medicamente compensate 100% care se
acordã bolnavilor incluºi în Programul naþional
de tratament al bolnavilor cu tuberculozã, un
numãr de 21 denumiri comune internaþionale
(DCI), utilizate în tratamentul bolnavilor cu TB
BK sensibilã sau multidrog – rezistentã.
Pânã la finalul acestui an, Ministerul
Sãnãtãþii va elabora o Hotãrâre de Guvern, prin
care un numãr de 9 DCI-uri necesare în
tratamentul tuberculozei, asigurate pânã acum
prin finanþare externã, vor fi introduse în lista
de medicamente compensate ºi gratuite. Pentru
aceste medicamente, la cererea Ministerului
Sãnãtãþii, Agenþia Naþionalã de Medicamente ºi
Dispozitive Medicale a parcurs procedura de
evaluare a tehnologiilor medicale (HTA).
Astfel, va fi acoperit integral tratamentul necesar pacienþilor cu afecþiuni TB, inclusiv tuberculozã multidrog rezistentã, conform ghidului
naþional elaborat pe baza recomandãrilor
OMS.
Ministerul Sãnãtãþii a finalizat anul acesta
procedura de achiziþie publicã centralizatã
pentru furnizarea mediilor de culturã necesare
diagnosticului TB în mediul lichid, inclusiv a
unor teste genetice, iar pânã la sfârºitul anului
va iniþia procedura de achiziþie publicã centralizatã pentru medicamentele antituberculoase ale cãror acorduri-cadru expirã în luna
septembrie 2018, precum ºi a medicamentelor
care vor fi incluse în lista de medicamente compensate ºi gratuite prin HG. Pânã la finalizarea
achiziþiei centralizate a celor 9 DCI-uri, în caz
de nevoie, fiecare unitate sanitarã care asigurã

tratamentul bolnavilor cu tuberculozã MDR/
XDR poate achiziþiona medicamentele din
bugetul pe 2018 alocat Programului Naþional
de Prevenire, Supraveghere ºi Control al
Tuberculozei.
În vederea asigurãrii accesului la diagnostic ºi tratament corect pentru toþi pacienþii TB
inclusiv TB MDR/XDR, în absenþa finanþãrii
externe, Ministerul Sãnãtãþii are în vedere ºi alte
mãsuri:
- testarea rapidã pentru TB a unui numãr

de 15.000 persoane din grupurile la risc,
precum ºi asigurarea tratamentului ºi a suportului psihologic ºi social pentru un numãr de
600 bolnavi TB MDR/XDR în cadrul unui
proiect cu finanaþare norvegianã al cãrui buget
este de 10.000.000 Euro
- instruirea unui numãr de 1.320 medici
pneumologi ºi asistente medicale din reþeaua
de pneumoftiziologie, precum ºi medici de
medicinã de familie în cadrul unui proiect
finanþat din fonduri structurale – ,,Îmbunãtãþirea capacitãþii tehnice a profesioniºtilor în
identificarea, diagnosticul ºi tratamentul TB ºi a
bolilor pulmonare’’ în valoare de 3.000.000
Euro;

- depistarea activã a TB ºi TB latentã prin
screening-ul unui numãr de 75.000 persoane
din grupurile la risc (homeless, consumatori
droguri injectabile, persoane aflate în detenþie,
populaþia din mediul rural cu acces scãzut la
servicii de sãnãtate), furnizarea de suport social, psihologic, peer-suport ºi subvenþii pentru
creºterea aderenþei la tratament pentru 15.000
pacienþi în cadrul altui proiect finanþat din
fonduri structurale în valoare de 15.000.000
Euro;
- accesarea
unui grant de tranziþie din partea Fondului Global de luptã
împotriva HIV/SIDA,
TB ºi Malariei pentru
a înlesni preluarea ºi
implementarea în
cadrul Programului
Naþional a intervenþiilor ºi serviciilor
finanþate pânã în
prezent de Fondul
Global.
Tuberculoza
(TB) reprezintã o prioritate de sãnãtate
publicã pentru Ministerul Sãnãtãþii ºi
pentru Guvernul României. Rezultatele ultimilor
ani demonstreazã o ameliorare a indicatorilor
epidemiologici specifici bolii în þara noastrã,
urmare a derulãrii mai multor programe de combatere a acestei afecþiuni.
Ministerul Sãnãtãþii a aprobat o serie de
mãsuri pentru îmbunãtãþirea controlului tuberculozei, printre cele mai importante fiind Strategia Naþionalã de Control a Tuberculozei în
România 2015 — 2020 ºi asumarea finanþãrii
din bugetul Ministerului Sãnãtãþii a activitãþilor
de prevenire, supraveghere ºi control a tuberculozei realizate la nivelul unitãþilor sanitare care
implementeazã Planul Naþional de Tuberculozã.
Strategia Naþionalã de Control a Tuber-

culozei în România 2015 — 2020 (document
aprobat de Guvernul României prin HG.121/
2015) are ca scop eliminarea TB ca problemã de sãnãtate publicã în România pânã în
2050.
Intervenþiile incluse în documentul strategic urmãresc asigurarea serviciilor de prevenire,
depistare, tratare ºi creºtere a aderenþei la
tratament pentru bolnavii cu tuberculozã ºi, în
special, tuberculozã multidrog-rezistenta, în
conformitate cu recomandãrile Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii.
În vederea implementãrii mãsurilor ºi
acþiunilor prevãzute în Strategia Naþionalã de
Control a Tuberculozei, instituþiile statului,
Ministerul Sãnãtãþii, Programul Naþional de
Prevenire, Supraveghere ºi Control al Tuberculozei au parteneri organizaþii nonguvernamentale, organizaþii naþionale ºi internaþionale.
Pentru implementarea intervenþiilor prevãzute în Strategia derulatã de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii au fost utilizate, pe lângã bugetul
Ministerului Sãnãtãþii ºi surse de finanþare
externã nerambursabilã (Fondul Global, Fonduri Norvegiene), care pânã în prezent au
asigurat medicaþia pentru tuberculoza multidrog rezistentã TB MDR/XDR.
În ultimii ani, au fost înregistrate progrese
importante în controlul acestei boli:
- Rata de depistare este de peste 70% încã
din anul 2009 iar în 2014 a crescut la 94%
pentru cazurile noi ºi la 85% pentru cazurile
cu TB MDR;
- Incidenþa Globalã (IG) a scãzut, în ultimii
14 ani, cu 54,6% (de la 142.2%ooo în 2002 la
64,8%ooo în 2016).
- IG TB la copii a scãzut cu 59,7% (de la
48,3%ooo în 2002 la 19,4%ooo în 2016);
- Prevalenþa TB a scãzut cu 41,7% (de la
200,2%ooo în 2004 la 116,7%ooo în 2015);
- Mortalitatea TB a scãzut cu 50,9% (de
la 10,8%ooo în 2002 la 5,3%ooo în 2015).
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Miercuri, 6 decembrie
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 „Iubire sub vraja lunii” (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 “Iubire sub vraja lunii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Prostãnacul” (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 „Cititorii de oase” ®:
02:00 „Fãrã ru ine” (f);
03:00 „Jurnalele vapirilor” (r);
04:00 Lec•ii de via•ã;
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Cã•eii lui Mo• Crãciun”;
1 6 : 0 0 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:15 „Ora de vârf” (f);
23:15 Xtra Night Show;
01:00 „Dracula” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Ziua Recuno tin ei în familie” (f);
13:45 „Un an de pominã” (r);
15:45 „La Bloc” (s);
18:00 „Cocoon” (f);
20:30 „Lunetistul” (f);
22:45 „Experimentul” (f);
00:45 „Lunetistul” (r);
03:00 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Pionierul spa iului - Venus;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:38 Man vs Expert;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
12:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Pionierul spa iului - Venus;;
14:38 Prototipuri;
15:26 Manvs Expert;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Pionierul spa iului - Venus;
17:50 Prototipuri;
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 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

6 - 12 decembrie 2017

www.informatiaprahovei.ro

Joi, 7 decembrie
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 M.A.I. 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 (r);
01:50 Pro Patria (r);
02:45 Oameni ca noi;
03:05 Telejurnal;
03:50 Dosar România.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Iubire sub vraja lunii” (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 “Iubire sub vraja lunii” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Ultima expediþiei” - I (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 „De bunã voie ºi nesilitã de nimeni” (r);
05:05 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 Fotbal UEL: FCSB – FC Lugano;
00:00 ªtirile ProTv;
00:45 „Culisele puterii” (f);
01:15 „Cititorii de oase” (f);
02:30 „Fãrã ru•ine” (r);
03:30 “Jurnalele vampirilor” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
8:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Ora de vârf” (r);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:15 Ghiceºte vârsta;
23:45 Xtra Night Show;
01:15 „Dracula” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMA
09:15 Ce spun românii (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:30 „Un an de pominã” (r);
14:30 „Incredibilul Hulk” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Mary ºi Rhoda” (f);
20:30 „Australia” (f);
23:45 „Ci ne izbãveºte de cel rãu” (f);
02:00 „Angelique” (r);
04:00 Cine A.M.;
06:15 „Mary i Rhoda” (r).
Discovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Cele mai sclipitoare minþi ale
Americii;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Pionierii spaþiului - Marte;
14:38 Prototipuri;
15:26 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Pionierii spaþiului - Marte;
17:50 Prototipuri;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Pionierii spaþiului - Callisto;
22:00 În numele ºtiinþei;
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri.

Vineri, 8 decembrie
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: Domnia lui
Hruºciov” (f);
22:30 Banii tai;
23:00 #Creativ;
23:30 Ora de ºtiri;
00:30 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
01:25 Politicã ºi delicateþuri.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România!;
09:00 “Iubire sub vraja lunii” (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 „Iubire sub vraja lunii”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Toamna la New York” (f);
23:10 „Nãscut din nou” (f);
01:25 Se zice cã...
02:45 „Nãscut din nou” (r);
04:45 Ieri-Azi-Mâine (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;
01:00 Box Noaptea Campionilor;
02:00 “Cititorii de oase” (s);
03:00 Fãrã ru•ine (f);
04:00 „Jurnalele vampirilor” (r).

Antena

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Ghiceºte vârsta (r);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Marele Zid;
21:15 X Factor;
01:00 „Bãieþi de oraº” (r);
02:00 Acces direct (r);
04:00 Prietenii de la 11 (r).
PRO Cinema
08:00 Ce spun românii?
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Cu primele 20 de miioane e mai
greu” (r);
13:45 „Cocoon” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Turbo Power Rangers: Filmul” (f);
20:30 „Solomon Kane” (f);
22:30 „Ucide-i cu tandreþe” (f);
00:30 „Solomon Kane” (r);
02:30 Cine A.M.;
05:30 La Mãru•ã (r).

Discovery Science
09:02 Smash Lab – Remorca fugarã;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
11:26 Prototipuri;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Pionierul spa iului - Callisto;
14:38 Prototipuri;
15:26 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Pionierul spa iului - Callisto;
17:50 Prototipuri;
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 Pionierul spaþiului - Mercur;
22:00 Cum funcþioneazã Universul?
22:50 Prototipuri;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Cum funcþioneazã Universul?
02:10 Pionierul spaþiului - Mercur
03:00 Prototipuri.

Sâmbãtã, 9 decembrie
TVR1

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
08:30 Olimpiada eroilor (r);
09:30 MAI aproape de tine (r);
10:10 Zon@IT;
10:30 Banii tãi;
11:00 Vorbeºte corect! (r);
11:10 Centenarul (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;
03:50 Viaþa satului (r).

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 masculin: Politehnica Timiºoara –
Minaur Baia Mare;
17:30 E vremea ta!
18:00 “Bibliotecarii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Duelul pianelor;
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
00:10 MotorVlog;
01:45 „Onoare ºi respect” (r);
03:40 Memorialul durerii (r);
04:30 Naturã ºi aventurã (r);
05:00 „Safari” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la Pro TV;
11:00 „Prinþesa ºi soldatul” (r);
13:00 Ce spun românii? (r);
15:00 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Singur acasã” (f);
22:30 „Greu de ucis” (f);
01:00 „Cititorii de oase” (r);
02:00 “Fãrã ruºine” (f);
03:00 „Jurnalele vampirilor” (r);
04:00 Superspeed la ProTv;
04:30 „Prinþesa ºi soldatul” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:45 Marele Zid (r);
10:00 Poftiþi în vacanþã (r);
13:00 Observator;
14:00 „Refugiu pentru viaþã” (f);
16:00 X Factor (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 iUmor (r);
01:30 „Dracula” (f);
02:00 Observator (r);
03:00 Marele Zid (r);
04:00 „Refugiu pentru viaþã” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
07:30 „Turbo Power Rangers: Filmul” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Mary i Rhoda” (r);
13:30 „Cu primele 20 de milioane e mai
greu” (r);
15:45 „La Bloc” (f);
18:00 „Valul perfect” (f);
20:30 „La limita extremã” (f);
22:30 „Poliþiºti în Brooklyn” (f);
01:00 “La limita extremã” (r);
03:30 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Pionierul spaþiului ;
15:26 Vânãtorii de mituri: Rãzboiul statelor – Miturile
contraatacã;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
19:55 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Cele mai sclipitoare minþi ale Americii – Hearst
ºi Pulitzer;
22:00 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
22:50 Cum funcþioneazã Universul;
23:40 Prototipuri;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?.

Duminicã, 10 decembrie
TVR 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 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Handbal masculin: Politehnica Timi oara
– Dunãrea Cãlãra•i;
18:10 Lozul cel mare (live);
18:45 România în versiune francezã;
19:00 Gala Patriotest;
20:00 Telejurnal;
20:41 Sport;
21:00 Vedeta popularã;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Dosar România (r);
01:00 Ultima ediþie (r);
02:00 Cooltura (r);
03:05 Telejurnal (r)
03:55 Universul credinþei (r);
05:10 Recurs la moralã (r).

TVR 2

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Bibliotecarii” (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 „Ciocolata cu alune” (f);
15:00 Duelul pianelor;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Bibliotecarii” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Mircea” (f);
22:40 „Moscova nu crede în lacrimi” (f);
01:20 „Toamna la New York” (r);
04:30 Ora e ale Nordului (r);
05:00 Ferma (r).

PRO TV

08:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 “Cei 6 super eroi” (f);
13:00 Apropo Tv (r);
14:00 „Singur acasã” (r);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Avatar” (f);
23:45 „Legãturi suspecte” (f);
01:45 Apropo Tv )r);
02:30 „Cititorii de oase” (r);
04:15 Arena bucãtarilor (r);
05:15 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
08:45 Poftiþi în vacanþã (r);
12:00 Te cunosc de undeva (r);
15:00 X Factor (r);
16:00 Observator (live);
17:00 „B.D. în alertã” (f);
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
00:00 „Plãcinta americanã – Tabãra de muzicã”
(f);
02:00 Observator (r);
03:00 Marele Zid (r);
04:00 „Plãcinta americanã – Tabãra de muzicã”
(r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:15 „Cu primele 20 de milioane e
mai greu” (r);
09:30 “La Bloc” (r);
11:45 „Turbo Power Rangers: Filmul”
(r);
13:45 „Valul perfect” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Jurnalul unui pu ti 2: Rodrick e cel mai
tare” (f);
20:30 „Zâmbet de Mona Lia” (f);
23:00 „Bãi, care mi-ai ºutit maºina?” (f);
00:45 „Zâmbet de Mona Lisa” (r);
02:45 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Prototipuri – Salvamarul
zburãtor;
08:15 Prototipuri – Automobilul controlat;
09:50 Prototipuri – Simulatorul din curte;
10:38 Prototipuri – Asistentul robotizat;
11:26 Vânãtorii de mituri;
13:02 Vânãtorii de mituri –Zboruri ale fanteziei;
13:50 Vânãtorii de mituri – Circuitul Indy;
14:38 Vânãtorii de mituri – Episod special cu
stricãciuni;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
20:20 Secretele misiunilor speciale;
21:10 Morgan Freeman în spaþiu – Existã
nimicul absolut?
22:00 Atari: Spãrgãtorii de coduri;
22:25 Cum se fabricã diverse lucruri?
22:50 Pionierul spaþiului;
03:00 Vânãtorii de mituri; Rãzboiul stelelor:
Miturile contraatacã.
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Berbec (21 martie - 20 aprilie)
O sãptãmânã în care eºti preocupat mai mult
de tine ºi de nevoile tale sufleteºti. Sãnãtatea
este vulnerabilã ºi de aici ºi stãrile de spirit sunt
fluctuante. Evitã consultaþiile, analizele medicale
ºi intervenþiile chirurgicale pe cât posibil. Eºti
foarte sensibil ºi rezultatele demersurilor
medicale pot fi eronate.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Blejoi - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.
¡Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-

vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând 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 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,

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

Nume / Prenume
B.I.

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 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.

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
Relaþiile cu prietenii sunt controversate. Eºti
atras de acest anturaj ºi dornic de a te implica
în acþiuni diverse, dar se recmandã prudenþã.
Nu este ceea ce pare, mai ales în relaþiile cu
persoanele care te susþin, aparent, în domeniul
profesional. Rezervã momente de odihnã ºi
detaºeazã-te de forfota cotidianã.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Eºti foarte solicitat de cãtre ºefi ºi de cãtre colegii
de muncã. Reuniuni profesionale importante,
discuþii de anvergurã cu oficialitãþi, asumarea
unor responsabilitãþi pe termen lung. Colegii te
sprijinã mult ºi bine, dar în privinþa ºefilor nu se
poate spune acelaºi lucru. Foarte dinamice sunt
ºi relaþiile cu prietenii.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Demersurile intelectuale ºi planurile de cãlãtorii
reprezintã subiecte importante în aceastã
sãptãmânã. Chiar dacã vei întâmpina ºi niscai
obstacole în ceea ce vrei sã realizezi, tu urmãreºte-þi interesele ºi nu renunþa. Cineva din strãinãtate îþi poate oferi informaþii bune referitoare
la un curs sau la un loc de muncã. Selecteazã
informaþia ºi analizeazã totul pe îndelete.
Leu (23 iulie - 22 august)
O sãptãmânã interesantã la capitolul bani ºi
bunuri comune cu alþii. Apar cheltuieli pe facturi,
taxe, datorii diverse sau este nevoie sã
relaþionezi cu instituþii financiare. Investiþiile tale
din ultimii ani ar trebui revizuite ºi, în limita
posibilului, puse la punct. Prudenþã ºi analizã
atentã la documentele financiare personale!
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, dar
nu este ceea ce pare. Þine-þi firea, detaºeazã-te
de acest segment ºi fii circumspect. Cineva din
anturajul apropiat, un prieten sau o rudã, te
poate ajuta sã descifrezi, cât de cât, iþele foarte
încurcate ale segmentului partenerial. Tu alegi
starea de spirit pe care sã o abordezi în aceste
zile.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã agitaþie la locul
de muncã. Pentru cã se schimbã salarizarea ºi
se tot negociazã condiþii noi de muncã, vei fi
nevoit sã munceºti mai mult. Dar, în segmentul
profesional, existã o ceaþã densã, plãcutã la
prima vedere, dar dacã se risipeºte aceastã
ceaþã, rãmâne adevãrata imagine de fundal. O
imagine total altfel decât o crezi tu.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Este bine sã petreci zilele aceastea câteva
momente alãturi de cei dragi. Atât persoana
iubitã, cât ºi copiii au nevoie de sprijinul tãu ºi
de a face lucruri împreunã. Distreazã-te ºi ocupãte ºi de un hobby drag sufletului tãu! La serviciu
se animã atmosfera datoritã unor sarcini de
lucru mai vechi, ce revin acum pentru retuºuri
sau completãri.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Acasã în familie este rost de discuþii aprise, pe
seama unor chestiuni patrimoniale descoperite
de curând. Sunt favorizate lãmurirea ºi
rezolvarea unor animozitãþi familiale care
treneazã de ceva vreme. Totuºi fii circumspect,
pentru cã existã încã multe alte detalii ce îþi vor
fi revelate mai târziu.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
În primele zile ale sãptãmânii sunt posibile multe
cãlãtorii pe distanþe scurte ºi dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Evitã sã vorbeºti
despre planurile tale, întrucât unii îþi vor rãstãlmãci vorbele ºi gesturile. Alþii vor dori sfaturi de
la tine sau soluþii deosebite pentru problemele
lor. Pe cât posibil ajutã-i pe ceilalþi, dar numai
pe aceia pe care-i simþi bine intenþionaþi.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Segmentul financiar reprezintã o temã importantã în prima parte a sãptãmânii. Pe de o parte
primeºti bani, cadouri sau favoruri din partea
celorlalþi, dar pe de altã parte ºi cheltuielile vor
fi pe mãsurã. Fii prudent ºi rezumã-te la strictul
necesar! Unii îþi oferã ceva acum, cu intenþia
mascatã bine de a profita de asta mai târziu.
Relaþiile cu anturajul apropiat sunt surprinzãtoare.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta. Aspect luãdabil, doar cã mai întâi gândeºtete pe îndelete ce anume vrei concret sã schimbi
sau cum anume, concret, vrei sã se desfãºoare
viaþa ta de acum încolo. Pentru cã existã mult
confuzie ºi tendinþã de a te autoiluziona ar fi
bine sã apelezi cu încredere la cineva drag din
anturajul apropiat.
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Locuri de muncã sezonierã în agriculturã, în Spania

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Prahova reaminteºte
persoanelor aflate în cãutarea unui loc
de muncã în Spaþiul Economic European
despre oferta de locuri de muncã în
domeniul agricol din Spania. Se oferã
800 locuri de muncã vacante în Spania
– firma Surexport (400 de femei ºi 200
de cupluri) - sunt solicitate persoane apte
pentru munca la câmp, vârsta 18 – 50
ani), pentru recoltarea cãpºunilor,

campania 2018 (nu se solicitã experienþã).
Selecþia va avea loc pe data de 11
decembrie 2017, în municipiul Ploieºti.
Durata contractului de muncã este
de aproximativ 3 luni, data estimatã de
angajare este 15 februarie 2018. Timpul
de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe
sãptãmânã împãrþite în 6 zile, ziua 7 este
zi de odihnã care poate sã nu coincidã
cu duminica. Programul de lucru începe

la primele ore ale dimineþii.
Salariul oferit este de 40,43 euro
brut/zi, conform Convenþiei colective
aplicabile plãtibil la douã sãptãmâni prin
transfer bancar. Contribuþiile datorate
sunt de 2% impozit pe venit ºi 113 euro
asigurare socialã.
Cazarea este asiguratã de angajator, iar muncitorul trebuie sã plãteascã
1,6 euro/zi pentru cheltuieli. Muncitorul
plãteºte primul transport de venire, iar
firma plãteºte întoarcerea, cu condiþia
ca muncitorul sã foloseasca mijlocul de
transport oferit de firmã. Preþul primului
drum se va recupera din primele salarii.
Dosarul pentru înregistrarea în baza de
date va conþine urmãtoarele acte:
cererea tip anexa 3 bis (se completeazã
la sediul agenþiei), copie act identitate,
adeverinþa medicalã „apt pentru muncã”.
Persoanele care doresc sã aplice
pentru unul din aceste locuri de muncã
trebuie sã se adreseze consilierului
EURES - Cristiana Oprita - din cadrul
AJOFM Prahova din strada Nicolae Iorga,
nr. 1, et. I, camera 3, cristiana.oprita
@ph.anofm.ro sau la numarul de telefon
0244/577380. Programul de lucru este:
Luni – Joi – 08:30 – 16:30 ºi Vineri 8:30
– 14:00.
Mihail Marinescu

Cel puþin 260.000 de
persoane angajate în primele
zece luni ale anului 2017
Ca urmare a implementãrii Programului Naþional de Ocupare a Forþei de Muncã,
în primele zece luni ale anului 2017 au fost încadrate 260.372 de persoane.
Dintre acestea, 88.706 au peste 45 de ani, 67.068 au vârsta cuprinsã între 35
ºi 45 de ani, 59.880 au între 25 ºi 35 de ani, iar 44.718 sunt tineri sub 25 de ani.
Similar lunilor precedente, cele mai multe persoane ocupate sunt de sex
masculin, 147.938.
În funcþie de rezidenþã, cei mai mulþi angajaþi în perioada de referinþã, 142.080,
provin din mediul urban, iar 118.292 din cel rural.
Nivelul de pregãtire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de
muncã aratã cã cele mai multe au studii liceale (82.618), profesionale (64.496),
gimnaziale (58.316), 27.924 fiind cu studii universitare.
Un clasament al judeþelor cu cele mai multe persoane angajate aratã cã
Bucureºti ocupã primul loc (17.683), urmat de Timiº (17.345), Suceava (16.354),
Neamþ (11.978) ºi Hunedoara (11.916).
Pentru integrarea pe piaþa muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de
muncã înregistrate în baza de date a agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei de
muncã în a cãrei razã au domiciliul sau reºedinþa beneficiazã de pachete
personalizate de mãsuri active prevãzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, modificatã ºi
completatã.
Astfel, în primele zece luni ale anului 2017, numãrul persoanelor care au
beneficiat de asistenþã pentru înregistrarea în evidenþã ca persoane în cautare de
loc de muncã, în vederea asigurãrii protecþiei sociale privind acordarea indemnizaþiei
de ºomaj sau cuprinderea în mãsuri active, a fost de 565.909 persoane.
Mihail Marinescu

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

Meseria

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

9
10
5
10
10
3
2
2
2
1
2
4
1
2
1
3
2
1
2
5
2
10
1
2
4
100
1
10
10
10
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
2
5
1
2
1
5
8
1
1
1
2
10

min 10 cls
atestat
10 cls
8 cls
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
min 10 cls
sc. prof.
min 8 cls
medii
medii
calificare
8 cls
sc. prof.
medii
medii
medii
medii
calificare
calificare
medii
superioare
medii
calificare
medii
calificare
min 8 cls
calificare
medii
sc. prof.
medii
min 10 cls

1-2 ani
1 an
1 an
2 ani
1 an
1 an
1 an
1 an
calificare
1 an
3 ani
2 ani
2 ani
1 an
1 an
3 ani
3 ani
2 ani
1 an
3 ani
3 ani
3 ani
calificare
2 ani
1 an
2 ani
-

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

PLOIEªTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Agent comercial
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Ajutor bucatar
Ajutor bucatar
Ambalator manual
Ambalator manual
Animator
Asamblator
Barman
Barman
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Calcator confectii
Camerista
Casier
Circuralist la taiat lemne foc
Confectioner articole din textile
Confectioner articole din textile
Confectioner cablaje auto
Confectioner structuri metalice
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Contabil
Contabil
Controlor calitate in confectii textile
Controlor calitate in confectii textile
Electrician
Electrician auto
Electrician de reparatii
Electrician intretinere in c-tii
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Frezor
Frezor/strungar /operator CN
Gazda club
Gestionar depozit
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Instalator i tehnice si sanitare
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lansator produse
Lucrator benzinarie
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial

Nr.
crt.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121

Meseria
Lucrator gestionar
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Maseur
Masinist pod rulant
Mecanic auto
Modelier confectii
Montator
Mun nec la montare piese
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in dom. Ind
Muncitor necalificat
Muncitor topograf
Operator calculator
Operator control nedistructiv
Operator produse zaharoase
Operator masini de debitat
Operator taietor textile
Operator vanzari prin telefon
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Paznic
Receptioner hotel
Receptioner marfa
Reprezentant comercial
Schelar
Sculer matriter
Secretara
Sef linie confectii textile
Sofer
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoutilitara
Sofer de autoturisme
Sofer manipulant
Sofer masina mare tonaj
Sofer microbuz scoala
Sofer taxi
Strungar carusel (borwer)
Sudor
Sudor
Sudor
Tamplar universal
Tehnician electrician
Tinichigiu auto
Vanzator
Vanzator
Vopsito industrial
Vopsitor auto
Vulcanizator
Zidar rosar tencuitor
Zugrav

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

2
1
1
2
1
4
1
1
1
4
2
4
1
5
10
5
10
10
5
2
2
1
1
2
1
2
1
3
1
1
2
1
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
3
1
1
1
1
10
1
1
1
2
2

medii
sc. prof.
10 cls
medii
medii
medii
medii
8 cls
min 8 cls
calificare
medii
medii
medii
medii
experienta
sc. prof.
calificare
min 8 cls
min 10 cls
sc. prof.
medii
medii
medii
calificare
medii
min 10 cls
medii
medii
medii
medii
medii
calificare
medii
sc. prof.
medii
calificare
sc. prof.
medii
8 clase
min 10 cls
experienta
8 cls
medii
medii

2 ani
3 ani
2 ani
3 ani
1 an
calificare
2 ani
1 an
2 ani
3 ani
min 6 luni
1-2 ani
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
1 an
2 ani
2 ani
3 ani
5 ani
2 ani
2 ani
3-5 ani
1 an
1 an
1 an
8 cls
-

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

diverse

6 - 12 decembrie 2017

www.informatiaprahovei.ro

11

6
6cuvânt de învãþãturã 6
6cuvânt de învãþãturã 6 Un asteroid cu diametrul de cinci kilometri se va apropia

6 decembrie - Sf. Ierarh Nicolae

Rareori pietatea creºtinã a cuprins
în cuvinte atât de puþine ºi simple chipul
adevãratului ierarh creºtin. Sunt puþine
cuvintele, dar ele înfãþiºeazã însuºirile
intelectuale, morale ºi duhovniceºti ale
Sfântului Nicolae ºi marea sa misiune
de slujitor al lui Dumnezeu ºi al oamenilor. Fiecare cuvânt din acest tropar
este asemeni unei pietre preþioase dintrun tablou de mozaic, care ar dori sã
înfãþiºeze ºi o misiune a sa, dar, deºi se
pare cã ele se deosebesc una de alta,
împreunã formeazã adevãrata icoanã
a sfântului. În mijlocul acestora ni se pare
a sta “adevãrul lucrurilor”. La întrebãrile
puse de oameni, privitoare la viaþa lor,
la necazurile ºi bucuriile lor, Sf. Ierarh
Nicolae a rãspuns cu blândeþe, cu smerenie, cu bunãtate, cu multã milostenie,

ANECDOTE:
Noul tatã intrã în camera unde tocmai nãscuse
nevastã-sa: Copilul din pãtuþ era negru ca tuciu‘... S-a
uitat urât la nevasta‘sa,... ºi aceasta s-a explicat:
-‘Dragul meu, ºtiu de ce copilul nostru este negru.
ªtii, când eram fetiþã, tatãl meu lucra în Coasta de
Fildeº ºi mama a ales sã mã aplapteze o negresã.
Genele negre din laptele ei au trecut direct în sângele
meu ºi de aceea copilul nostru este negru...
- Bãrbatul mirat..‘A da?‘
Atunci bãrbatul a sunat-o pe maica‘sa s-o anunþe

Daruri
Atribuþie

Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

cã a devenit tãtic.
- ‘O, dragul meu sunt aºa de fericitã... dar
ia spune seamãnã cu tine???
- ‘Mama sunt cel mai fericit tãtic din lume,
sau aproape fericit..., bine e‘..., e negru.... Dar
am o explicaþie!... Uite: nora ta , când era micã,
taica‘su lucra în Coasta de Fildeº, ºi maicã‘sa
a ales s-o alãpteze pe fi-sa o negresã. Genele
din laptele negresei au trecut în sângele ei ºi
uite aºa copilul nostru este negru‘
- ‘Aha! acum am înþeles.. Este exact cazul
tãu când ai fost mic, te-am alãptat cu lapte de
vacã, ºi genele ei au trecut în sângele tãu,
de‘aia eºti un mare bou!!!

INTEGRAMÃ Daruri
Ioana Decebal
Cei care fac daruri
Dar

cu sãrãcia de bunã voie, cu înfrânarea
poftelor sale. El a arãtat cã adevãrata
valoare a lucrurilor ºi rostul lor este de a
ne pune în relaþie cu semenii noºtri, de
a-i ajuta sã trãiascã o viaþã mai bunã,
cu adevãrat demnã, de om. Valoarea
unui lucru stã în binele pe care un om îl
poate face semenilor sãi. Viaþa Sfântului
Nicolae a fost adevãrat izvor de binefacere ºi de îndrumare moralã a credincioºilor încredinþaþi lui spre pãstorie.
Prin viaþa ºi faptele sale, el a dovedit
cã adevãrata iubire de Dumnezeu se
aratã în iubirea de oameni ºi cã acea
iubire de oameni este curatã ºi binefãcãtoare, cea care duce la iubirea de
Dumnezeu.
Sfântul Ierarh Nicolae a arãtat cã
adevãrata credinþã în Dumnezeu
zãmisleºte dragostea curatã de a sluji
oamenilor. Pomenind pe Sfântul
Nicolae, ne încredinþãm rugãciunilor lui
înaintea Marelui Arhireu, cãci Sf. Nicolae
s-a arãtat întru toate urmãtor al lui
Dumnezeu ºi plinitor al voii Lui în lume.
El a câºtigat cu smerenia lui pe cele
înalte, cu sãrãcia cele bogate ºi s-a arãtat
pe sine învãþãtor al credinþei ºi chip al
blândeþelor. Fie ca pomenirea Sfântului
Nicolae sã trezeascã în inima noastrã,
a tuturor, dorul dupã cele înalte, râvna
dupã cele sfinte ºi strãdania de a merge
în viaþã dupã chipul ºi modelul Sfântului
Ierarh Nicolae, în slujirea lui Dumnezeu
ºi a oamenilor ºi în îndreptarea vieþii
noastre pe calea mântuirii, în veci de
veci. Amin.

DICÞIONAR:
IAªIN; ALI
Dãruite la urmã!
“Daruri” în cazul
de faþã

Delicaþi
Dar ilegal

Daruri aduse
femeilor care au
nãscut (pop.)
Darnicã

Un miel

Un dar

Mihail Marinescu; Sursa: descopera.ro

Patru adolescenþi români din cinci
au fost hãrþuiþi pe internet
Patru din cinci adolescenþi cu vârsta
sub 18 ani din România spun cã au fost
þinta hãrþuirilor în mediul online, principalele trei motive fiind înfãþiºarea ºi felul
în care se îmbracã (67%), hobby-urile ºi
preocupãrile de zi cu zi (30%), precum ºi
situaþia materialã a familiei din care
provin (13%). Alte motive de hãrþuialã
sunt rezultatele de la ºcoalã (12%) ºi
orientarea sexualã (8%), aratã un studiu
publicat de Bitdefender. Douã treimi
dintre cei hãrþuiþi nu au povestit nimãnui
despre incident, tinerii invocând motive
precum teama, lipsa de încredere cã ar
putea schimba ceva sau faptul cã nu au
crezut cã e necesar sã implice ºi alte
persoane, deºi au fost afectaþi în mod
direct de agresiune. Cele mai populare
reþele de socializare unde are loc fenomenul de cyberbullying sunt Facebook,
Messenger ºi, la mare distanþã, Instagram, iar mijloacele de propagare a
fenomenului cel mai des folosite sunt
mesajele de ameninþare ºi cele negative primite în canalul privat, urmate de

Dânºii
Cele care primesc
daruri de la ei

1) A-G
2) OLAR 3)
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. V-VT-S
2. ZADARNIC
3. ITA
NORI-RO
4. STA-AZOT;
5. BURÃ-EC;
6. R-VIFOR; 7. BORA-I-E; 8. BÃLTÃREÞ; 9. S-IT-OE; 10. AER-URLA.

Sursa: descopera.ro

INGREDIENTE :
10 ardei (culori diferite)
2 cepe, 1 cãþel de usturoi
2 conserve roºii cuburi (800 g)
2 linguri ulei de mãsline
2 linguri smântânã vegetalã
Sar
e, piper
a pãtr
un
jel
Sare,
piper,, 1 legãtur
legãtura
pãtrun
unjel
MOD DE PREP
ARARE:
PREPARARE:
Coace ardeii pe plitã, în tigaie sau la cuptor, pânã ce se înmoaie bine. Curãþã-i ºi lasã-i
deoparte. Toacã ceapa ºi usturoiul mãrunt, apoi cãleºte-le în uleiul de mãsline pentru 4-5
minute, agitând legumele constant, pentru a se gãti uniform.
Pune ardeii tãiaþi fâºii lungi sau cuburi peste ceapã, adãugã 4-5 linguri de apã ºi lasã
tocãniþa la foc mic, cu capacul
pus, pentru 5-7 minute. Adãugã
roºiile cuburi ºi un praf de sare,
amestecã bine ºi pune din nou
capacul cratiþei.
Dupã alte 10 minute (mai
adãugã puþinã apã, dacã e
necesar), ia tocãniþa de pe foc,
potriveºte-o de sare ºi piper, apoi
presarã pãtrunjelul tocat mãrunt.
Serveºte tocãniþa de ardei
copþi cu o lingurã de smântânã/
iaurt. Alãturi, poþi servi ºi o porþie
de mãmãliguþã.

Celebru portar rus
la fotbal
Un fular

Traista lui Moº
Crãciun (pl.)
Milostenie

comentarii negative la fotografii ºi furt
de identitate. Potrivit studiului, 65% dintre tineri admit cã au fost direct marcaþi
de hãrþuirea suferitã online ºi au observat inclusiv schimbãri comportamentale involuntare ce au urmat agresiunii.
Cei mai mulþi afirmã cã incidentele de
acest fel le-au scãzut încrederea în sine
ºi i-au determinat sã se izoleze de ceilalþi.
Mai puþini, dar nu de neglijat, sunt cei
care au afirmat cã au intrat în depresie
(20%) sau au compensat lipsa prietenilor din mediul online prin consum de
alcool sau droguri (5%). Mai mult, 84%
dintre respondenþi spun cã au asistat la
un astfel de atac, fãrã sã fie agresori
sau victime, însã doar 36% au intervenit
în conflictul dintre cele douã pãrþi. Studiul
a fost realizat de Tribal Worldwide România pentru Bitdefender prin chestionar online completat în perioada septembrie-octombrie 2017, pe un eºantion reprezentativ de 800 de respondenþi din rândul tinerilor sub 18 ani.

Tocãniþã de ardei copþi

Darul de logodnã

Un lãnþiºor
Primele cadouri!

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Un asteroid gigant va trece pe lângã Pãmânt pe 16 decembrie. Acesta a fost denumit
„3200 Phaethon”, dupã semizeul grec, care ar fi fost pe punctul de a incendia întregul
Pãmânt. Conform Mirror, asteroidul a fost clasificat ca potenþial periculos de cãtre Minor
Planet Center. Însã, în ciuda numelui, „3200 Phaethon” nu constituie un pericol pentru
omenire. Va trece la peste 10,460 milioane de kilometri
de Pãmânt, în termeni spaþiali distanþa fiind relativ micã.
Cercetãtorii din cadrul Jet Propulsion Laboratory al NASA
plãnuiesc sã utilizeze oportunitatea pentru a obþine
modele 3D detaliate ale asteroidului, care are o formã
neregulatã. Conform mãsurãtorilor realizate de specialiºti,
asteroidul are un diametru de 4,82 de kilometri.
Asteroidul a fost detectat iniþial în decembrie 2007
ºi este considerat corpul spaþial care duce la apariþia ploii
de meteoriþi Geminide, ce are loc anual pe 13 decembrie.

Dat la urmã!
Întocmai

Uzatã pe margini!
Nume turcesc

Vine de Crãciun
cu sacul plin de
daruri

REÞETA sãptãmânii

Sfinþii sunt fraþii noºtri mai mari în
credinþã cei care au urmat lui Hristos în
viaþa lor ºi au fost cãlãuziþi ºi transfiguraþi
de focul Sfântului Duh care a prefãcut
aluatul fãrâmicios al firii pãmânteºti în
diamantul de mare preþ prin care s-a
arãtat ºi a strãlucit puterea lui
Dumnezeu în lume. Ei au urmat treptele
desãvârºirii pânã la primirea cununii de
sfânt ºi ales al lui Dumnezeu. Viaþa
sfinþilor este asemenea unui cer în care
strãlucesc puterea ºi lumina harului
dumnezeiesc. Noi îi cinstim pentru cã
în cãlãtoria lor prin lume “au aflat izvorul
ºi uºa raiului” - cum rostim într-o
frumoasã cântare bisericeascã.
Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul din Mira Lichiei, face parte din
ceata sfinþilor pe care Biserica îi numeºte “mari ierarhi ai ortodoxiei”. El a
fost luminãtor ºi propovãduitor al învãþãturii celei adevãrate, apãrãtor al
dreprei credinþe, pãstor sufletesc în cel
mai adevãrat sens al cuvântului, urmãtor al Pãstorului cel Mare al Domnului nostru Iisus Hristos pânã la hotarele puterii omeneºti. A trãit în veacul al
IV-lea dupã Hristos, numit în istoria
Bisericii creºtine “Veacul de aur”. Se
pare cã nicãieri nu aflãm o mai completã
înfãþiºare a chipului ºi vieþii Sfântului
Nicolae decât aceea pe care ne-o dã
troparul sãu “Îndreptãtor al Credinþei ºi
chip blândeþelor, învãþãtor al înfrânãrii
te-ai arãtat pe tine turmei tale adevãrul
lucrurilor. Pentru aceasta ai câºtigat cu
smerenia cele înalte, cu sãrãcia cele
bogate, Pãrinte Ierarhe Nicolae, roagã
pe Hristos Dumnezeu sã mântuiascã
sufletele noastre”.

de Pâmânt cu câteva zile înainte de Crãciun

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

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

Sala Polivalentã din Bucureºti a gãzduit, la finele sãptãmânii trecute, Festivalul
Judoului Românesc, o competiþie internaþionalã la care au
participat peste 900 de sportivi
din Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Grecia

ºi 60 de cluburi din România.
Reprezentanþii CSM-CFR-CSª
Ploieºti au avut evoluþii foarte
bune, reuºind sã obþinã 36 de
medalii – 10 locuri I, 9 locuri II
ºi 17 locuri III -, 8 locuriV ºi
douã locuri VII. Totodatã, CSMCFR-CSª Ploieºti a ocupat locul

al II-lea în clasamentul pe
cluburi.
Iatã care au fost rezultatele sportivilor de la CSM-CFRCSª Ploieºti:
Juniori 1 – U21: locul I –
Andrei Pîrloga (81 kg), Denisa
Cristea (52 kg); locul II – Diana
Marcu (70 kg); locul III –
Marian Tãnase (66 kg),
Alexandru Comãniþã (55
kg);
Juniori 2 – U18: locul I – Antonio Minigote
(60 kg), Denisa Cristea
(52 kg); locul II – Diana
Marcu (70 kg); locul III –
Victor Viºan (66 kg),
Sergiu Anastase (66 kg),
Vlad Grãdinariu (55 kg),
Radu Mãrculescu (55
kg), Andrei Ene (73 kg);
locul V – Alexandru
Constantin (66 kg);
Juniori 3 – U16 : locul I – Roberto Simion (46 kg);
locul II – Andrei Cristescu (50
kg), Rareº Arsenie (60 kg),
Fabian Doru (46 kg), Teodora
Cristescu (40 kg); locul III –
Andrei Predescu (42 kg), Vlad
Niþoiu (50 kg), ªtefan Niþescu
(46 kg), Vanessa Tolea (36 kg);

(22 kg), George Vlad (22 kg),
Alexandru Adam (24 kg), David
Staicu (24 kg) ºi Luca Nedelcu
(42 kg);

locul V – Marius Vovec (55 kg),
Sebastian Ciobanu (55 kg);
Copii U 14: locul I – Vanessa Tolea (36 kg), Alexandra
Ciurcã (40 kg), Iulian Petre (34
kg); locul II – Alexandra Stan
(29 kg); locul III – Andrei Tunea
(38 kg), Alexia Cristea (29 kg),
Antonia Rãdoi (52 kg); locul V
– Rareº Costache (38 kg),
Teodora Cristescu (40 kg), Alexia Trandafir (+57 kg);
Copii U12: locul I – ªtefan
Ilaº (46 kg), David Þugui (+55
kg); locul II – Alexandra Buzoianu (29 kg); locul III – Ana
Tunea (40 kg), Ana Maria Ciobanu (40 kg), Leonard Rãduþã

Copii „U10" (2008-2009):
locul I – Mara Nedelcu (32 kg),
locul al III-lea – Yasmine Tomescu (29 kg) ºi Teodor Miron (24

O singurã victorie pentru juniorii I de la CSM
Ploieºti în cel de-al doilea turneu de la Brazi

În cadrul celui de-al doilea
turneu de salã al handbaliºtilor
juniori I, seria C, desfãºurat tot la
Brazi, CSM Ploieºti a bifat o victorie ºi douã înfrângeri. Unica victorie, elevii profesorului Silviu
Stãnescu au obþinut-o în partida
de sâmbãtã, cu CS Brazi, scor
36-32 (20-14), iar înfrângerile au
venit în dauna echipelor CT Media Bucureºti 31-33 (14-15) ºi
Viitorul Piteºti 29-38 (17-19)
CSM Ploieºti – CT Media Bucur
eºti 3
1-33 (1
4-1
5)
Bucureºti
31-33
(14-1
4-15)
Au evoluat: Al. Ispas, G. Vasilescu – A. Militaru (8), Al. Pop
(5), G. Paraschiv (5), Savelovici (5),
A. Stãnescu (4), V. Bucuroiu (2),
M. Alexe (1), P. Albu (1), M. Chiranu, N. Nicolae, Al. Rudai.
CSM Ploieºti – CS Brazi
36-32 (20-14)
Au evoluat: Al. Ispas, G. Vasilescu – Savelovici (9), A. Stãnescu (8), V. Bucuroiu (7), M. Chiranu

(5), M. Alexe (4), A. Militaru (2), P.
Albu.
CSM Ploieºti – CS Viitorul Pit
eºti 29-38 (1
7-1
9)
Piteºti
(17-1
7-19)
Au evoluat: Al. Ispas, G. Vasilescu, T. Irimia – G. Paraschiv (8

goluri), Savelovici (5), V. Bucuroiu
(4), A. Militaru (4), D. Chiranu (3),
A. Stãnescu (2), M. Alexe (2), P.
Albu (1), P. Bucur, N. Nicolae, Al.
Rudai.

Victorie la final de an,
într-un meci amical
Petrolul Ploieºti – CS Blejoi 3-0 (1-0)

(46 kg); locul V – David Dumitrache (27 kg), Iulian Matei (34
kg), Bianca Croitoru (36 kg);
locul VII – Mario Manolache
(34 kg);
Copii U10: locul II – Jasmine Tomescu (29 kg); locul VII
– Alexandru Dumitrache (24
kg).
Sportivii de la CSM-CFRCSª Ploieºti sunt pregãtiþi de
Gheorghe Savu (coordonator),
Mihai Trandafirescu, Doru
Munteanu, Cosmin Slãveanu,
Andrei Cãpãþînã ºi Roxana
Prunã.
Mihail Marinescu

Sportivii de la CSM-CFR-CSª Ploieºti, 16 medalii
la „Kids Judo Cup 2017 Poiana Braºov”

Cu câteva zile înainte de
finalul lunii noiembrie, la Poiana Braºov a avut loc întrecerea
de judo pentru copii intitulatã
„Kids Judo Cup 2017 Poiana
Braºov”. Au participat 400 de
sportivi de la 20 de cluburi din
þarã, printre ei ºi reprezentanþii
CSM-CFR-CSª Ploieºti. Micii
judoka ai clubului respectiv au
reuºit sã obþinã 16 medalii –
3 locuri I, un loc II ºi 12 locuri
III -, un loc V ºi un loc VII.
Iatã care au fost performanþele copiilor de la CSMCFR-CSª Ploieºti:
Copii „U8" (2010-2011):
locul I – Karina Popescu (29
kg), locul al III-lea – Ayan Neagu
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Echipa de juniori 1 CSM Ploieºti ocupã locul al 4-lea în clasamentul Seriei C ºi va avea urmãtorul meci oficial pe 3 februarie,
în deplasare, la Dinamo Bucureºti.
PTot în partea a doua a sãptãmânii care a trecut (de miercuri
pânã duminicã), junioarele 3,
pregãtite de Robert Comendant,
au participat la primul turneu de
salã al Seriei F, la Râmnicu Vâlcea, bilanþul fiind de douã victorii
ºi trei înfrângeri. Fetele noastre
au înregistrat urmãtoarele rezultate: 38-21 (21-13) cu HCM
Torok Râmnicu Vâlcea, 14-28 (718) cu CS Chimia Râmnicu Vâlcea, 32-14 (20-11) cu CSª Râmnicu Vâlcea, 29-39 (13-21) cu
CSª Târgoviºte ºi 15-35 (6-20)
cu Gr. ªc. Energetic Râmnicu
Vâlcea.
Lotul de jucãtoare folosit de
Robert Comendant la Râmnicu

kg), locul al V-lea – Damian
Matei (38 kg), locul al VII-lea –
ªtefan Perju (34 kg);
Copii „U12” (2006-2007):
locul I – Antonia Rãdoi (52 kg),
locul al II-lea – Rareº Costache
(38 kg), locul al III-lea – David
Dumitrache (27 kg), Sebastian
Petre (34 kg), Alexandra Tudor
(+57 kg), Anamaria Ciobanu
(40 kg) ºi David Þugui (+60
kg).
Sportivii de la CSM-CFRCSª Ploieºti sunt pregãtiþi de
Gheorghe Savu (coordonator),
Mihai Trandafirescu, Roxana
Prunã ºi Andrei Cãpãþânã.
Mihail Marinescu
Vâlcea a fost urmãtorul: Andreea
Floroiu ºi Mihaela Neagu (portari);
Ioana Manolache, Daria Sicaru,
Cornelia Podãrescu, Livia Boticã,
Nicoleta Simion, Antonia Rãdoi,
Carla Profirescu, Maria Radu,
Eliza Lãcuºteanu, Viorica Gheorghe, Daria Grãdiºteanu, Nicoleta
Jianu, Denisa Anghel ºi Bianca
Popescu (jucãtoare de câmp).
CSM Ploieºti ocupã locul al 5-lea
în Seria F ºi are programat cel
de-al doilea turneu de salã în
perioada 19-22 decembrie.
Mihail Marinescu

Stadion: „Petrol” Câmpina. Spectatori: 100. Marcatori:
Tudor Saim (44), Pãun (57), Catanã (73).
PETROLUL: Avram (46 Nitache) – Olaru, Antoche,
Frîncu (46 Þicu), Tudor Saim (56 Armãºelu), Chindriº (cpt.),
Puchea (56 Catanã), Velisar – N. Popescu (46 Ciocâlteu),
Arnãutu (30 Stãnescu) (60 Vintilã), Pãun (63 Niþescu).
Antrenor: Romeo Ciobanu.
CS BLEJOI: Gheorghe – Ruptureanu, D. Badea, Filip
(cpt.), Ghinea – Enciu, Pîrvu, I. Dumitru, Rudaru, V. Badea –
Vasile. Au mai jucat: Iordache, Anghel, Mihãiþã, Anton, Moise,
Cl. Stoica. Antrenor: Rãzvan Vlad.
Cartonaº galben: Ghinea (21).
Au arbitrat: Andrei Moroiþã – Marin Marcel (ambii din
Ploieºti) ºi Doru Petre (Bucov).
Jocul amical dintre Petrolul Ploieºti ºi fruntaºa Ligii „A”
Prahova, CS. Blejoi, s-a disputat
pe terenul sintetic de la baza
„Petrol” din Câmpina.
Vremea a fost una neprielnicã, cu ploaie ºi frig pãtrunzãtor, partida disputându-se în
prezenþa puþinilor spectatori,
cu „peluza latinã” în prim plan.
Au fost douã reprize controlate de petroliºti ºi cu trei
goluri pe tabelîã, în dreptul
ploieºtenilor.
Iatã cum s-au marcat cele
trei goluri:
P Min. 44, 1-0: D. Badea trimite un balon, cu capul,
spre propriul portar, iar Tudor
ªaim urmãreºte atent ºi trece
mingea pe lângã portar.
7, 2-0: Pãun,
P Min. 5
57,

la o acþiune personalã, înscrie
cu un ºut puternic, din mijlocul careului.
P Min. 73, 3-0: Ciocâlteu centreazã excelent ºi Catanã reia cu siguranþã în poarta celor de la Blejoi.
În acest amical, Romulus
Ciobanu a testat ºi doi jucãtori
noi, mijlocaºul Alexandru Armãºelu (20 de ani), ultima datã
la Concordia Chiajna II ºi portarul Raul Avram (24 de ani), jucãtor aparþinând FC Botoºani.
Ambii au jucat bine, în media
echipei.
Acum urmeazã o bine meritatã vacanþã, urmând ca
echipa sã se reuneascã în prima decadã a lunii ianuarie a
anului viitor.
Ionuþ Mitoiu

Volei

Încã un succes
la final de tur

Sâmbãtã, 2 decembrie, echipa de volei Tricolorul LMV Ploieºti
a încheiat turul de campionat cu o nouã victorie, împotriva CS
Unirea Dej, câºtigând cu 3-0 (25-22; 25-23; 25-20). Cele trei
puncte au fost adjudecate dupã 85 de minute de joc, la capãtul
unui meci consistent, cu diferenþe mici de scor.
Urmãtorul meci al echipei noastre va avea loc pe 9 decembrie
cu Steaua, contând pentru retur. Meciul se va disputa în Sala
Olimpia, la ora 15:30, fiind televizat. Pe 13 decembrie, va avea
loc returul cu Steaua, dar în Cupa României (3-0 în tur pentru
Tricolorul). Meciul se va juca în Bucureºti, de la ora 20 ºi, de
asemenea, va fi televizat.
Meciul de sâmbãtã a debutat cu o acþiune caritabilã iniþiatã
pe pagina de facebook de cãtre echipa de volei, ce a constat în
strângerea de jucãrii pentru un orfelinat din Ploieºti. Echipa a
cerut ajutorul suporterilor, iar la debutul partidei s-au aruncat
jucãriile de plus în teren, acestea fiind strânse de copiii de mingi.
Jucãriile, împreunã cu alte cadouri pregãtite de cãtre voleibaliºti,
vor fi dãruite copiilor defavorizaþi cu ocazia zilei de 6 Decembrie.
Acþiunea a avut ca titlu “Fii Moº Nicolae alãturi de Tricolorul
LMV”.
Daniel Lazãr
Daniel Lazãr
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