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

Tone de deºeuri reciclabile depistate
de poliþiºti pe strada Gãgeni!
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Un om de afaceri din Comarnic
a fost arestat preventiv de Judecãtoria
Câmpina sub acuzaþiile de tentativã
de distrugere. Gheorghe Enescu, în
vârstã de 60 de ani, este principalul
suspect al unei
tentative de in-
cendiere a unor
autoturisme de-
þinute de un ce-
tãþean din Brea-
za.

Totul este,
de fapt, o rãzbu-
nare a bãrba-
tului împotriva
fostei sale iubite,
o femeie mult
mai tânãrã, îm-
preunã cu care
a avut o relaþie de ºase ani. Pentru
cã femeia a ales sã întrerupã concu-
binajul în favoarea unui partener mai
tânãr, Gheorghe Enescu a decis sã
punã la cale un plan prin care sã-ºi
pedepseascã fosta iubitã. A tocmit
câteva persoane pentru a da foc
maºinilor deþinute de bãrbatul care
i-a furat iubita.

Întreg planul a fost pus la cale pe
îndelete. Enescu, împreunã cu doi
complici, plãtiþi cu 5000 de lei, au
plecat cu maºina cãtre Breaza cu
intenþia de a ajunge în cartierul unde

se mutase femeia împreunã cu noul
sãu partener. Planul a fost dejucat,
însã, de poliþiºti. Aceºtia din urmã
primiserã între timp informaþia cã bãr-
batul avea gânduri de rãzbunare, aºa

cã l-au urmãrit. A fost prin în trafic la
ieºire din Câmpina spre Breaza, iar în
autoturism poliþiºtii au gãsit recipiente
pline cu benzinã ºi mai multe fitile.

Surse apropiate de anchetã au
declarat cã în realitate complicii lui
Gheorghe Enescu au fost ºi cei care
l-au dat pe mâna poliþiºtilor.

Afaceristul a fost reþinut pentru
24 de ore ºi dus la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Câmpina pentru
audieri. Instanþa a admis propunerea
procurorilor ºi a dispus arestarea
preventivã pentru 30 de zile. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Fausta Dumitru, femeia din Ploieºti care a
reuºit sã înºele mai multe persoane reco-
mandându-se o mãicuþã ce poate face minuni,
dar contra unor sume de bani, a fost condam-
natã la închisoare cu suspendare. Fausta
Dumitru, alias mãicuþa ªtefania, a fost gãsitã
vinovatã pentru înºelãciune într-un dosar în
care prejudiciul a fost calculat de procurori la

suma de 115.000 de lei. Judecãtoria Ploieºti a
decis ca Fausta Du-mitru ºi alþi patru complici
sã fie condamnaþi la închisoare cu suspendare
ºi la 60 de zile de muncã în folosul comunitãþii.
În plus, falsa mãi-cuþã a fost pusã de instanþã
sã restituie banii clienþilor pãcãliþi.

Mãicuþa ªtefania a reuºit ca, din spatele
unui profil fals în care se recomanda tãmãdui-

toare, sã înºele românce, în general femei îns-
tãrite plecate în afara þãrii, care avau probleme
fie de sãnãtate fie în dragoste. Una dintre cliente
a plãtit pentru ”tãmãduire” aproape 30.000
de euro. Oamenii au declarat cã ”mãicuþa”
cerea banii doar pentru puþin timp, spund cã
trebuie sã se roage pe ei, iar dupã ce vraja
începea sã funcþioneze, suma de bani urma

sã fie returnatã clintului. Evident, naivii nu mai
primeau niciun ban înapoi.

Poliþiºtii din Ploieºti au fãcut percheziþii la
domiciliul ºarlatanilor, în primãvara anului 2016,
iar mai mulþi suspecþi au fost reþinuþi. Fausta
Dumitru ºi acoliþii sãi au fost judecaþi însã în
stare de libertate, iar cu o parte dintre persoa-
nele vãtãmate s-au împãcat. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Fausta Dumitru, zisã mãicuþa ªtefania, condamnatã la închisoare cu suspendare într-un dosar de înºelãciune

Rãzbunare pasionalã,
dejucatã de poliþiºti

Banii au bãgat zâzanie
între liderii comunitãþii

Scandal la Proviþa de
Jos între preot
ºi primarul comunei

Un prahovean de 60 de ani,
arestat pentru pedofilie
Acesta se recomanda,
pe Facebook, ca fiind
bãiat orfan

Cel mai mare procent
de promovabilitate este
la învãþãmântul primar,
95,61%

În primul semestru al anului
ºcolar actual,

Elevii care vor reprezenta
Prahova la etapa
naþionalã a Olimpiadelor
de Fizicã ºi Tehnologii

Caravana “Fiecare copil meritã
o poveste”
Cel puþin 200 de preºcolari
din judeþul Prahova au participat la
ateliere de lecturã
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Poliþia localã Ploieºti ne anunþã
cã a confiscat, pe data de 16 martie,
o cantitate însemnatã de deºeuri
reciclabile (peturi), cel puþin 1,5 tone,
ce erau depozitate în vecinãtatea
terminalului de microbuze de pe
strada Gãgeni. Persoanele depistate
la faþa locului au fost identificate ca
fiind C.V., C.S. ºi N.G., acestea fiind
sancþionate conform prevederilor le-
gale în vigoare, se precizeazã în
comunicatul Poliþiei Locale.

Ei bine, dacã poliþiºtii ar verifica ºi
tomberoanele situate în cartierele
Ploieºtiului ar avea o mare surprizã
sã constate cât de devastate sunt
acestea de cãtre clanuri de indivizi ºi
individe, care „lucreazã” ºi pe timp
de zi, fãrã sã fie deranjate, de parcã
ar fi ceva normal sã facã atâta mizerie
ºi stricãciune! De mai multe ori am
semnalat acest flagel în ziarul nostru,
însã iatã cã nu se potolesc deloc ºi,
mai rãu decât atât, dacã cineva

Tone de deºeuri reciclabile depistate
de poliþiºti pe strada Gãgeni!
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intervine ºi le spune cã nu e bine ce
fac, tot ei devin foarte agresivi în
limbaj... .

Cu o amendã pe ici pe colo, nu
se rezolvã problema. Ar trebui de-
maratã o anchetã comunã a auto-
ritãþilor privitoare la aceastã practicã
a devastãrii tomberoanelor, în care sã
fie interogate acele personaje? Chiar
acþioneazã de capul lor sau „lucrea-
zã” pentru cineva anume? Vedem
cãruþe dupã cãruþe plimbându-se
prin oraº, nestingherite. ªi pe o alee
ce se intersecteazã cu strada „Elena
Doamna” se pot vedea o grãmadã
de saci mari cu peturi luate din
tomberoane. Poate cã ºi acolo existã
un „depozit” cu astfel de materiale.

Oricum, de la o vreme, Ploieºtiul
nu mai aratã a Ploieºti. Fiecare cartier
este precum Mimiu ºi Bereasca, iar
civilizaþia lasã tot mai mult de dorit.

Mihail Marinescu

Un bãrbat în vârstã de 62 de ani a fost reþinut pentru
24 de ore de procurorii DIICOT sub acuzaþiile de pronografie
infantilã. Individul este acuzat cã a forþat mai multe fetiþe
sã se fotografieze în ipostaze indecente din spatele unui
cont de facebook fals în care apãrea drept un adolescent
orfan. În apartamentul sãu au fost descoperite, în timpul
percheziþiilor, imagini cu minori fotografiaþi sau filmaþi în
ipostaze sexuale explicite.

Conform unui comunicat al DIICOT, suspectul se
numeºte Alexandru Gavrilã ºi reuºea sã obþinã fotografiile
de la victime dupã ce construia o relaþie virtualã prin
intermediul unei reþele de socializare. Pe facebook se
recomanda drept un copil orfan, elev la o ºcoalã sanitarã.
Vicitmele sale nu aveau mai mult de 16 ani, iar cea mai
micã dintre ele abia împlinise 11 ani. Potrivit DIICOT, una
dintre fete a avut nevoie de spitalizare ºi tratament psihologic,
din cauza presiunii la care a fost supusã de pedofil.

”În cauzã existã suspiciunea rezonabilã cã, în perioada
19.05.2017- 20.02.2018, inculpatul Gavrilã Alexandru,
folosind un cont de utilizator pe o reþea de socializare,
aparent creat de cãtre un adolescent, a solicitat în mod
repetat ºi a primit fotografii sau material pornografice cu
minori, cu vârste cuprinse între 11-16 ani, în ipostaze

sexuale explicite. Inculpatul a trimis minorelor mesaje
pentru a iniþia conversaþii, legãtura transformându-se
într-o relaþie virtualã, ce constituia fundament pentru
solicitarea materialelor pornografice. În urma cercetãrilor
efectuate în cauzã s-a constatat cã fotografiile de profil
ale conturilor create de cãtre inculpat reprezentau
adolescenþi atractiv fizic, utilizatorul prezentându-se ca
fiind un copil orfan, elev la o ºcoalã sanitarã.

Din materialul probator administrat în cauzã a rezultat
faptul cã inculpatul a exercitat presiuni asupra unei
minore, solicitându-i în mod repetat fotografii în ipostaze
sexuale explicite, fapt ce a determinat-o pe aceasta ca,
spre sfârºitul anului 2017, sã blocheze orice posibilitate
de comunicare cu inculpatul Gavrilã Alexandru. De
asemenea, a rezultat faptul cã acþiunile inculpatului au
avut ca efect cauzarea unor tulburãri grave de
comportament ale victimei care au necesitat spitalizarea
sa ºi supunerea la consiliere psihologicã. În urma
percheziþiei domiciliare au fost ridicate sisteme
informatice ºi medii de stocare a datelor informatice, pe
care ulterior au fost descoperite mai multe fiºiere video
ºi foto, reprezentând minori în ipostaze sexuale”, se aratã
în comunicatul DIICOT.

Bãrbatul a fost prezentat Tribunalului Prahova cu
propunere de arestare preventivã, iar instanþa a admis
solicitarea procurorilor, astfel cã a fost încarcerat pentru
30 de zile. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Tensiunile dintre Cristian Valentin
Dumitru, preot paroh în comuna
prahoveanã Proviþa de Jos, ºi Mihail
Dumitrescu, primarul localitãþii, au
pornit de la bani. Preotul a fãcut o
solicitare cãtre administraþia localã
cerând finanþare pentru reparaþii la
Biserica “Sf. Nicolae” unde slujeºte

de doi ani, dar ºi pentru gardul cimi-
tirului comunal. Lãcaºul de cult, sus-
þine preotul, are noie urgentã de
reparaþii, fiind serios afectat de cutre-
mure, iar parohia nu are suficiente
fonduri pentru o astfel de lucrare
costisitoare. Deranjat de insistenþele
preotului, primarul a respins cererea
acestui, iar de aici ºi pânã la scandal
nu a fost nevoie decât de câteva
cuvinte spuse cu nãduf. Cearta dintre
cei doi s-a petrecut chiar în sediul
Primãriei Proviþa de Jos, iar întregul
scandal a fost surprins de camerele
de supraveghere.

În ziua de 21 februarie, susþine
primarul Dumitrescu, preotul Dumitru
a venit la sediul Primãriei pentru o
discuþie, însã a nimerit într-o zi în care
edilul nu avea programate audienþe.
În plus, primarul spune cã a fãcut tot
posibilul sã-l evite pe preot pentru cã
i s-a pãrut cã are un comportament
ciudat.

”Ce sã vã spun? Pe 21 februarie
m-am pomenit aici în sediu cu preotul,
într-o zi în care nu aveam audienþã.
Am avut senzaþia cã dânsul este ori
sub influenþa alcoolului ori este drogat,
întrucât  comportamentul dânsului
aºa mi s-a pãrut. Sã vii în straie bise-
riceºti ºi sã tragi de uºi sau sã bagi
mâna... Am încercat sã fug de dânsul
ºi sã evit discuþiile pentru cã ãsta a
fost sentimentul cã vrea sã mã ia de
guler. Eu nu am nimic de împãrþit cu
dânsul, dar mi se pare ruºinos cã se
complace într-o asemenea situaþie ºi
sã mintã atât de grosolan cã l-am
înjurat ºi cã l-am scuipat. (...) Este
ruºinos pentru cã minte ºi este prea

pomanagiu ºi cerºetor”, a þinut sã
spunã primarul Dumitrescu.

Primarul a recunoscut, însã, cã
avea o supãrare mai veche pe pãrinte
pentru cã acesta s-a fotografiat pe
uliþele neasfaltate din comunã, iar
fotografiile le-a postat pe pagina de
facebook a parohiei. Gestul a fost

catalogat de cãtre primar
drept unul rãutãcios ºi cu
substrat politic.

”A gãsit o uliþã neas-
faltatã ºi s-a fotografiat acolo.
Pe mine m-a deranjat. De
ce n-a fãcut acelaºi lucru ºi
pe o stradã asfaltatã. Dar sã
ºtiþi cã nu i-am reproºat ni-
mic. Dânsul a început cam-
pania electoralã. El susþine
pe altcineva. Am aflat ºi eu.
M-au sunat persoane. Ceea
ce face el s-a discutat la un
domn care vrea sã can-

dideze ºi care mi-a fost ºi contra-
candidat în alegerile anterioare”,
explicã edilul din Proviþa de Jos.

Scandalul din sediul Primãriei
dintre preot ºi primar a ajuns pânã la
urechile mai marilor de la Patriarhie,
dar ºi de la Guvern, motiv pentru care
prefectul judeþului Prahova a sesizat

Poliþia, mai spune edilul din Proviþa
de Jos. Totuºi, în acest caz nu a fost
deschis un dosar penal pentru cã
niciunul dintre protragoniºti nu a
depus o plângere.

“Domnule, dânsul a sunat la Pa-
triarhie, Patriarhia a sunat la doamna
vice-prim-ministru Graþiela Gavrilescu,
dânsa a sunat la Prefecturã ºi la
Inspectoratul Judeþean de Poliþie sã
trimitã trupe aici cã l-am bãtut pe
preot. E o minciunã. Nici mãcar nu l-
am atins. Eu nu depun nicio plângere
cã nu e frumos ca în Postul Paºtelui
sã faci chestii din astea, dar o sã fac
reclamaþie la Patriarhie sã le dau
<<stihul>> (stick-ul cu imaginile sur-
prinse de camera de supraveghere
din sediul Primãriei n.r.) sã fie pedepsit
pentru cã nu se mai poate”, spune

primarul din Proviþa de Jos.
Preotul Valentin Dumitru susþine

cã nu înþelege care este motivul
pentru care primarul refuzã sã ajute
parohia ºi implicit comunitatea localã
sã renoveze biserica, însã ºi el bãnuie
cã edilul a fost deranjat de fotografiile,
care au surprins uliþele pline cu noroi,
au fost publicate pe pagina de
Facebook a parohiei. Preotul a
recunoscut cã ºi-a anunþat superiorii,
obligat fiind de regulamentul intern,
despre cearta pe care a avut-o cu
primarul comunei ºi a þinut sã preci-
zeze cã a fost îndrumat cãtre o re-
conciliere pe motiv cã tot aceastã
situaþie conflictualã nu este altceva
decât ”o ispitã din Postul Mare,
specificã acestei perioade”.

”Eu am mers la Primãrie sã aflu
ce se întâmplã cu cererea noastrã,
dar m-am lovit de o atitudine foarte
neprietenoasã a primarului. Mi s-a
spus cã de când am venit aici în
aceastã parohie nu-i place faþa mea,
cu toate cã pânã în momentul acesta
nu a manifestat un astfel de com-
portament faþã de mine. Mi-a adresat
într-o manierã dureroasã anumite
injurii. M-am lovit de un comportament
trivial al dânsului. A spus o înjurãturã
pe care demnitatea mea de preot ºi
cultura mea ºi ºcolile pe care le-am
absolivt, cât ºi familia din care provin,
nu-mi permit redau aceste cuvinte.
Eu consider cã a fãcut abuz de
funcþia sa întrucât a sunat la Prefec-
turã, de la Prefecturã la Poliþia Câm-
pina ºi de aici la Poliþia din Proviþa.
Nu am mers acolo sã cer ceva în
interes propriu. Parohia noastrã are
în vedere mai multe proiecte edilitare,
printre care consolidarea bisericii
plus refacerea gardului cimitirului. Cu
un an înainte mi-a promis 25.000 de
lei, bani de care parohia nu a bene-
ficiat”, a explicat pãrintele Dumitru.

Scandal la Proviþa de Jos între
preot ºi primarul comunei

Banii au bãgat zâzanie între liderii comunitãþii

(D.F.)

Un prahovean de 60 de ani,
arestat pentru pedofilie

Acesta se recomanda, pe
Facebook, ca fiind bãiat orfan
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Indicele producþiei industriale în
luna decembrie 2017, faþã de luna
corespunzãtoare din anul precedent,
calculat ca serie brutã, la nivelul
judeþului Prahova a fost de 104,9%,
ne informeazã Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova.

În luna decembrie 2017, faþã de
luna corespunzãtoare din anul 2016,
indicele valoric al cifrei de afaceri din

În luna decembrie 2017, structurile de primire turisticã deschise în judeþul
Prahova au pus la dispoziþia turiºtilor o capacitate de cazare de 12.153 locuripat,
valoare mai mare cu 2,3% comparativ cu luna decembrie din 2016. În
compoziþia numãrului total al structurilor de primire turisticã deschise în luna
decembrie 2017 (308 unitãþi), pensiunile turis-tice urbane au deþinut cea mai
mare pondere, respectiv 37,7%, urmate de hoteluri (26,3%), vile turistice (14,0%),
pensiuni agroturistice (11,7%) ºi 10,3% celelalte tipuri de structuri de primire
turisti-cã (moteluri, cabane turis-tice...)

Numãrul turiºtilor so-siþi în structurile de primire turisticã, în luna decembrie
2017, a fost de 43.332 de persoane, din care 39.070 erau turiºti români
(90,2%) ºi 4.262 erau turiºti strãini (9,8%). Numãrul înnoptãrilor în structurile
de primire turisticã a fost de 100.598 în luna decembrie 2017, în creºtere cu
9,9% faþã de aceeaºi lunã a anului 2016. Înnoptãrile turiºtilor români în
structurile de primire turisticã având funcþiuni de cazare din judeþul Prahova
în luna decembrie 2017, comparativ cu luna corespunzãtoare a anului prece-
dent, au înregistrat o creºtere cu 3,2% iar ale turiºtilor strãini cu 101,8%.
Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, în
judeþul Prahova, în luna decembrie 2017, a fost de 26,7%, mai mare cu 1,4
puncte proncetuale faþã de aceeaºi lunã a anului 2016.

Durata medie a ºederii turiºtilor în luna decembrie 2017, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 2,3 zile la fel ca aceea înregistratã în luna decembrie 2016.

Mihail Marinescu

Germania ºi Rusia, primele douã partenere
în derularea importurilor în Prahova

industrie pe total, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 118,5%.

Exporturile de bunuri din judeþul
Prahova, în perioada 1 ianuarie – 31
octombrie 2017, au însumat
1.892.520 mii euro. Comparativ cu
aceeaºi perioadã din 2016, expor-
turile au crescut cu 13,5%. Þãrile par-
tenere situate pe primele 5 locuri în
derularea exporturilor din perioada 1

ianuarie – 31 octombrie 2017 (repre-
zentând 48,3% din total exporturi) au
fost: 1. Italia (18,5%); 2. Germania
(12,1%); 3. Franþa (6,5%); 4. Regatul
Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord
(6,0%); 5. Republica Moldova (5,2%).

În perioada amintitã din 2017,
importurile de bunuri din judeþul
Prahova au însumat 2.737.922 mii
euro. Comparativ cu perioada 1 ia-
nuarie – 31 octombrie 2016, impor-
turile au crescut cu 14,1%. Þãrile
partenere situate pe primele 5 locuri
în derularea importurilor din perioada
1 ianuarie – 31 octombrie 2017 (re-
prezentând 59,0% din total importuri)
au fost:

1. Germania (21,9%); 2. Federaþia
Rusã (15,7%); 3. Italia (8,1%); 4. Ka-
zahstan (7,7%); 5. Polonia (5,6%).

Deficitul comercial din primele 10
luni ale anului 2017 a fost de
845.402 mii euro, mai mare cu
114.120 mii euro (+15,6%) decât în
primele 10 luni ale anului 2016.

Efectivul salariaþilor din judeþul Prahova a fost de 178.216 persoane la
finele lunii decembrie 2017, în creºtere cu 1.157 persoane faþã de luna
decembrie a anului 2016. Câºtigul salarial mediu brut din judeþul Prahova, în
luna decembrie 2017, a fost de 3.342 lei/salariat, mai mare cu 12% faþã de
faþã de luna decem-
brie 2016.

Câºtigul salarial
mediu net din judeþul
Prahova a fost de
2.387 lei/salariat, mai
mare cu 239 lei faþã
de luna decembrie
2016. Indicele câºti-
gului salarial real faþã
de aceeaºi perioadã a
anului precedent a în-
registrat o creºtere de
7,6%.

Câºtiguri salariale
peste media judeþului sau înregistrat în ramurile: servicii ºi comerþ (2.458 lei/
salariat), respectiv în agriculturã, silviculturã ºi pisciculturã (2.753 lei/salariat),
iar sub media judeþului în industrie ºi construcþii (2.297 lei/salariat).

Judeþul Prahova ocupã locul 10 dupã câºtigul salarial mediu net într-un
top naþional, care aratã astfel: Municipiul Bucureºti (3.545 lei/salariat), Cluj
(2.860 lei/salariat), Ilfov (2.843 lei/salariat), Sibiu (2.769 lei/salariat), Timiº
(2.744 lei/salariat), Braºov (2.693 lei/salariat), Gorj (2.566 lei/salariat), Argeº
(2.445 lei/salariat) ºi Iaºi (2.443 lei/salariat).

În luna decembrie 2017, în
judeþul Prahova sau eliberat 125 de
autorizaþii de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, cifrã ce reprezintã o
creºtere cu 66,7% faþã de luna de-
cembrie 2016. Autorizaþiile eliberate
pentru clãdiri rezidenþiale din judeþul
Prahova, în luna decembrie 2017,
deþin o pondere de 4,6% din totalul
autorizaþiilor pentru clãdiri reziden-
þiale din România, ceea ce ne conferã

întrun clasament naþional din totalul
autorizaþiilor pentru clãdiri rezidenþiale
locul 5 dupã: Ilfov (330 autorizaþii de
construire), Timiº (224 autorizaþii de
construire), Suceava (167 autorizaþii
de construire) ºi Iaºi (149 autorizaþii
de construire). În luna decembrie
2017, din totalul autorizaþiilor de
construire pentru clãdiri rezidenþiale,
20,8% au fost eliberate în mediul ur-
ban ºi 79,2% în mediul rural.

Înmatriculãrile de societãþi co-
merciale cu participare strãinã la ca-
pitalul social subscris (conform Ofi-
ciului Naþional al Registrului Comer-
þului) în judeþul Prahova au fost,
în luna decembrie 2017, în numãr
de 6.

Mihail Marinescu

Mihail Marinescu

Judeþul Prahova, locul 10
pe þarã în ce priveºte

câºtigul salarial mediu net

Mihail Marinescu

Numãrul turiºtior veniþi în Prahova, în decembrie
2017, mai mare cu 9,9% faþã de decembrie 2016

125 de autorizaþii de construire
eliberate în ultima lunã a anului trecut

În perioada 12-16 martie a.c., SC Servicii de Gospo-
dãrire Urbanã SRL Ploieºti a efectuat o serie de lucrãri pe
domeniul public.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri de corecþie la arborii
de pe domeniul public ºi privat al municipiului în ordinea
depunerii cererilor ºi verificãrii în teren, în conformitate cu
legislaþia în vigoare (tãieri corecþie ºi toaletãri - 51 de arbori
ºi doborâri – 15 arbori) în zonele Aprodul Purice, Spãtar

Milescu, Rodica, Ghe. Gr. Cantacuzino, Perºani, Arhip
Nicolae, Caºin, Pajurei, Troienelor, Bobâlna, Eremia
Grigorescu, Elena Doamna, Calaraºi, Garoafelor.

2.Lucrãri de întreþinere executate pe spaþiile verzi
(parcuri, grãdini publice, aliniamente, peluze): strâns ºi
încãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri de gunoi, curãþenie-
(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.)

* Sere ºi pepiniere – activitãþi de îngrijire, întreþinere
material dendro-floricol, livrat material la terþi etc.

3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori din incinta cimiti-
relor, întreþinerea aleilor prin curãþenie zilnicã ºi trans-
port gunoi, întreþinere curãþenie capelã, grupuri sanitare
ºi clãdiri administrative, monitorizare ºi intervenþii utilitãþi
ori de câte ori a fost necesar.

4.Intervenþii pe domeniul public: fixat conducte PVC
ºi lãmpi subacvatice, vopsit þevi colectoare, demontat
electropompã pentru constatare ºi reparaþii la sediul
societãþii - fântâna Gara de Sud; debranºare energie
electricã târg bunãtãþi Vele Promotion - parc Toma
Socolescu; reparaþii motounelte; reparat robineþi cimitire
ºi montat ciºmele cimitire; confecþionat rigle bãnci ºi
reparat pergole –Mircea cel Bãtrân; reparat panouri
pentru târg cãrþi Ghighiului; montat covor antitraumã din
recuperãri ºi executat încadramente loc de joacã Eroilor;
reparat, confecþionat ºi vopsit rame leagãn pe Mircea cel
Bãtrân; reparat stâlpiºori ornamentali de pe aliniamentele
stradale ºi pregãtit pentru vopsit- sediul Mircea cel Bãtrân;
montat stâlpiºori Aleea Arinului ºi str. Cameliei; interventie
toaleta publicã- Nord; reparaþii florãrie Cimitir Viiºoara;
reparaþii hidrofor serã; confecþionat sicrie pentru
neidentificaþi ºi elemente pergole; reparaþii leagãne ºi
recondiþionat bãnci domeniul public – Mircea cel Bãtrân;
vopsit stâlpi metalici gard bordurat de la Caraiman cãtre
Catedralã;  reparat gard tip lalea - Cameliei, Parc Dendro-
logic; confecþionat elemente pergole - sediul Mircea cel
Bãtrân; igienizat birou Serv. Tehnico-Administrativ;
supraveghere funcþionare serã; înlocuit lãmpi/startere-
parcare suprateranã Cuza-Vodã; pregãtit robineþi ºi montat
în cimitire; verificat lãmpi birou SSM sediu.

Activitatea SGU Ploieºti în perioada 12-16 martie

A fost definitivat lotul de elevi pentru
etapa naþionalã a Olimpiadei de Fizica,
care va avea loc la Breaza, în perioada
2-6 aprilie.

Aºadar, este vorba despre: Alexan-
dru Oprea (cl.VIII-a la ªcoala „IA Basara-
bescu” Ploieºti); Bogdan Grigore (clasa
a VIII-a la C.N. „Mihai Viteazul” din
Ploieºti cl.VIII-a); Alexa Bucur (clasa a VIII-
a la C.N. „Jean Monet” Ploieºti); Andrei
Enoae (clasa a X-a la C.N. „Nicolae Grigo-
rescu” Câmpina); Voinea Cristian (clasa
a XII-a la C.N. „Mihai Viteazul”); Alexandru
Mitu (clasa a IX-a la C.N. „Mihai Viteazul);
Andrei Cîrstea (clasa a IX-a la C.N. „Mihai
Viteazul); Ana Maria Constantinescu
(clasa a VII-a la C.N. „Mihai Viteazul);
Victoria Alexandru (clasa a  VII-a la C.N.
„Al. Cuza” Ploieºti); Mihai Popa (clasa a
VI-a la ªcoala „I.A.Basarabescu” Ploieºti);
Claudiu Tudor (clasa a VI-a la C.N. „I.L.
Caragiale” Ploieºti); Andrei Pârvulescu
(clasa a XII-a la C.N. „Mihai Viteazul”);

Patru elevi pentru OlimpiadaPatru elevi pentru OlimpiadaPatru elevi pentru OlimpiadaPatru elevi pentru OlimpiadaPatru elevi pentru Olimpiada
rezervatã disciplinelor din ariarezervatã disciplinelor din ariarezervatã disciplinelor din ariarezervatã disciplinelor din ariarezervatã disciplinelor din aria
curricularã tehnologiicurricularã tehnologiicurricularã tehnologiicurricularã tehnologiicurricularã tehnologii

A fost stabilit lotul de elevi care va
reprezenta judeþul Prahova la etapa
naþionalã a Olimpiadei rezervate disci-
plinelor din aria curricularã tehnologii.
Este vorba despre patru elevi: David-Pe-
tre Grigore (clasa a V-a la ªcoala nr. 1
Mizil, prof. Gheorghe Frâncu), Maria Ste-
re (clasa a VI-a la ªcoala „Ion Ionescu”
din Valea Cãlugãreascã, prof. Cristina
Ma-teescu), Cristina-Maria Ionescu
(clasa a VII-a la ªcoala nr. 1 din Mizil,
prof. Gheorghe Frâncu) ºi Andrei-Ovidiu
Brataon (clasa a VIII la ªcoala „Sf. Ni-
colae” din Mizil, prof. Gheorghe Frâncu).

Etapa naþionalã a Olimpiadei re-
zervate disciplinelor din aria curricularã
tehnologii se va desfãºura în perioada
2-6 aprilie la Bucureºti.

Elevii care vor reprezenta Prahova la etapa
naþionalã a Olimpiadelor de Fizicã ºi Tehnologii

Mihail Marinescu
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Numãrul înmatriculãrilor de vehicule noi
în România s-a majorat, în februarie, cu 3,52%,
comparativ cu acelaºi interval din 2017,
ajungând la 12.401 unitãþi, reiese din datele
Direcþiei Regim Permise de Conducere ºi
Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate
de AGERPRES. Potrivit sursei citate, în aceastã
marjã de creºtere, autoturismele au înregistrat
un plus de 5,72%, de la 8.302 unitãþi, în
februarie 2017, la 8.777 în acest an.

De asemenea, tot pe pe tipuri de vehicule,
în intervalul de referinþã, cea mai mare creºtere
a înmatriculãrilor a fost consemnatã la categoria
remorci (+124,30%, 1.117 exemplare), urmatã
de mopede/motociclete (+46,94%, 144 de
unitãþi) ºi tractoare (+40%, 14 unitãþi). La polul
opus s-au situat înmatriculãrile de autobuze ºi
microbuze - cu o scãdere de 36,73% (62 de
unitãþi în februarie 2018, faþã de 98 în luna
corespunzãtoare din 2017), autovehicule cu
destinaþie specialã (41 de unitãþi, -29,31%),
autovehicule transport mãrfuri (1.949

Peste 12.400 de vehicule noi, înmatriculate în România în
februarie; creºtere de 5,72% a înregistrãrilor de autoturisme

exemplare, -24,13%) ºi semiremorci (297 unitãþi,
-14,16%).

În funcþie de numãrul unitãþilor înmatricu-
late, în luna februarie a acestui an, cele mai
multe solicitãri au vizat mãrcile: Dacia - cu 2.197
exemplare, în creºtere cu 5,37% faþã februarie
2017, Volkswagen (918 exemplare, +31,14%),
Skoda (760 exemplare, + 7,95%), Ford (642
exem-plare, +15,80%) ºi Opel (588 exemplare,
+17,84%). Pe de altã parte, cea mai redusã
frecvenþã a înregistrãrilor la DRPCIV s-a înre-
gistrat la: Alfa Romeo (7 unitãþi), Subaru (5),
Bentley ºi Ssang Yong (câte 4 unitãþi), Ford-CNG-
Technik ºi Lada (câte 3 unitãþi), Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Mercedes-AMG, Rolls-Royce ºi
Tesla (câte o unitate).

Conform statisticii DRPCIV, parcul auto
naþional din România ajunsese, la finele anului
2017, la peste 7,635 milioane de unitãþi, în
creºtere cu 8,91% faþã de anul precedent. Din
acest total, peste 1,320 milioane de vehicule
erau înmatriculate în Bucureºti.

Ministrul pentru Mediul de Afa-
ceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, Radu
Oprea, considerã cã aprilie, lunã avan-
satã de predecesorul sãu pentru înce-
perea înscrierii în Start-Up Nation
2018, este “prea aproape” pentru a
se putea aduce la cunoºtinþa tuturor
celor interesaþi ceea ce ºi-au propus
autoritãþile, el apreciind cã este im-
portant sã mai fie fãcut un program
de pregãtire a celor care intrã în con-
tact cu aplicantul.

“Daþi-mi voie sã încheiem mai întâi
consultãrile ºi dezbaterile. Nu ar fi
onest faþã de ceilalþi cu care nu am
apucat încã sã discutãm sã ne ante-
pronunþãm ºi sã lansãm o datã. Am
cerut ca lansarea programului sã aibã
date foarte clare, cu o foarte bunã
dezbatere ºi cu o foarte bunã expli-
care a noului Start-Up Nation cãtre
toþi cei care pot fi interesaþi. Aprilie cred
cã este, ca opinie personalã în acest
moment, prea aproape pentru a
putea comunica foarte bine tot ceea
ce ne-am propus sã aducem la cunoº-
tinþa celor interesaþi. Vrem sã venim
cu ghidul de bunã practicã. Cred cã
este important sã mai facem un pro-
gram de pregãtire a celor care intrã
în contact cu aplicantul. Vorbim de
consultanþi, de personalul din bãncile
partenere”, a declarat vineri, la Alba
Iulia, ministrul pentru Mediul de Afa-
ceri, întrebat dacã înscrierile vor de-
buta în aprilie, aºa cum anunþase
predecesorul sãu, Ilan Laufer.

Radu Oprea a apreciat cã anul
acesta numãrul aplicanþilor va fi mai
mare. “Cred cã va fi aproape dublu
faþã de numãrul solicitãrilor de anul
trecut”, a spus acesta.

Ministrul a menþionat cã a fost o
perioadã de consultãri ºi de discuþii
cu toþi cei care sunt implicaþi, de la
beneficiarii programului Start-Up Na-
tion la consultanþi, la bãncile parte-
nere, astfel încât atunci când va fi
lansat “sã se vadã cã s-a învãþat ceva”

din 2017.
“Am lansat câteva principii la

Consiliul Consultativ de Dezvoltarea
Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii, în care
am spus cã ne dorim simplificare ºi
uniformizare. Simplificare în ceea ce
priveºte felul în care poþi aplica,
uniformizare ºi transparenþã în luarea
deciziilor”, a declarat Oprea.

Ministrul a adãugat cã, împreunã
cu bãncile partenere, vor fi publicate
ghiduri de bunã practicã, astfel încât
felul în care se abordeazã Start-Up
Nation sã fie unitar ºi sã aibã acelaºi
conþinut. “Acelaºi lucru este valabil ºi
pentru agenþiile regionale. Am cons-
tatat cã deciziile ºi felul în care evaluau
nu erau la fel în toate agenþiile regio-
nale ºi atunci credem cã este foarte
important ca acel care aplicã în 2018
sã ºtie exact ce trebuie sã facã pas
cu pas, foarte clar, cu termene, perioa-
de, în cât timp va ajunge la finanþare
ºi care sunt paºii de urmat”, a declarat
demnitarul.

Radu Oprea a punctat cã sim-
plificare înseamnã ca partea de plan
de afaceri sã fie foarte uºor de rea-
lizat, ca cerinþele care sunt legate de
proiecþii financiare ºi care nu erau
unitare în diversele regiuni ale þãrii
sã fie uniformizate. “Sã fie lucrurile
foarte simple, pentru cã, de fapt, Start-
Up-ul se referã la debut, la partea de
trezire a spiritului antreprenorial ºi la

partea de ºansã, ºansa de a putea sã
devii antreprenor, ºansa de a putea
sã îþi iei destinul în propriile mâini ºi
de a avea o afacere de succes într-o
zi”, a spus acesta.

Ministrul a precizat cã temele care
sunt foarte clare sunt legate de par-
tea de activitate care urmeazã sã fie
desfãºuratã, respectiv acele trei

activitãþi care sunt ce-
le cu un punctaj mai
mare - producþie, ser-
vicii creative ºi IT. “ªi,
de asemenea, cons-
trângerea legatã de a
avea douã locuri de
muncã pe o perioadã
de trei ani. Pornind
de aici, restul lucru-
rilor care au fost
adãugate în plus sã
devinã mult mai sim-
ple ºi sã devinã mult

mai clare”, a spus oficialul.
Referindu-se la Start-Up Nation

2017, Radu Oprea a spus cã în pre-
zent sunt în jur de 1.200 de plãþi deja
efectuate, din 1.444. “Suntem în
grafic cu plãþile, ultima datã de depu-
nere a cererilor de platã este 26 sep-
tembrie, ultima datã pentru platã pe
programul 2017 decembrie 2018. Au
fost câteva lucruri pe care le-am con-
statat cã ar fi în neregulã la un mo-
ment dat, însã au fost rezolvate. (...).
Suntem în graficul de plãþi normale
pentru cei care au depus cererea de
platã ºi inspecþia în teren”, a susþinut
ministrul pentru Mediul de Afaceri.

Programul Start-Up Nation a de-
butat odatã cu aprobarea, în ianuarie
2017, a unei Ordonanþe de urgenþã
pentru stimularea înfiinþãrii de noi
întreprinderi mici ºi mijlocii. Prin pro-
gram se acordã ajutor de minimis de
pânã la 200.000 lei pentru un bene-
ficiar, reprezentând 100% din valoa-
rea cheltuielilor eligibile, unui numãr
maxim estimat de 10.000 de între-
prinderi mici ºi mijlocii.

Ministrul Radu Oprea: Aprilie, „prea aproape”
pentru debutul Start-Up Nation 2018;

vrem sã venim cu ghiduri de bunã practicã

ADMINISTRATORUL UNIC  AL
INCAF S.A.  Ploiesti

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor iAdunarea Generala Ordinara a Actionarilor iAdunarea Generala Ordinara a Actionarilor iAdunarea Generala Ordinara a Actionarilor iAdunarea Generala Ordinara a Actionarilor in
data de 25.04.2025.04.2025.04.2025.04.2025.04.201111188888, orele 111114,oo4,oo4,oo4,oo4,oo, la adresa din Ploiesti, str.
Laboratorului nr.15A, cladirea C1, etaj 1, biroul nr.9, judetul Prahova,
pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei
de 0000011111.04.20.04.20.04.20.04.20.04.201111188888, cu urmatoarea ordine de zi:

1. 1. 1. 1. 1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate
la 31.12.2017, (bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia
activelor imobilizate, note explicative, situatia modificarii capitalurilor
proprii), pe baza balantei de verificare, a raportului administratorului
unic si a raportului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar al
anului 2017.

2. 2. 2. 2. 2. Aprobarea propunerii Administratorului unic de repartizare a
profitului, si/sau acoperirea pierderii.

3. 3. 3. 3. 3. Aprobarea inventarierii, a rezultatelor inventarierii patrimoniului
societatii, a propunerilor de casare la 31.12.2017.

4.4.4.4.4. Aprobarea cheltuielilor efectuate de administrator pentru
intalnirile de afaceri intreprinse atat in þara cat si in afara þarii in anul
2017.

5. 5. 5. 5. 5. Aprobarea Bugetului Activitatii Generale pentru anul 2018.
6. 6. 6. 6. 6. Descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru anul

2017.
77777. . . . . Prelungirea mandatului administratorul unic pe o perioada de 4

ani (27.01.2018 – 27.01.2022.
8. 8. 8. 8. 8. Imputernicirea persoanei sa indeplinineasca toate conditiile de

forma si publicitate in fata Registrului Comertului pentru aducerea la
indeplinire a prezentei hotarari.

De la datDe la datDe la datDe la datDe la data cona cona cona cona convvvvvocariiocariiocariiocariiocarii sunt puse la dispozitia actionarilor, la
sediul INCAF S.A. Ploiesti, str. Laboratorului nr.15A, cladirea C1, etaj 1,
biroul nr.9, judetul Prahova, in ziua de joi, intre orele 11,00–13,00,
spre studiere si analizare, situatiile financiare anuale, raportul anual al
administratorului unic si propunerea cu privire la repartizarea profitului,
si/sau acoperirea pierderii. La cererea actionarilor li se vor elibera copii
de pe aceste documente.

Incepand cu data de 1111177777.04.20.04.20.04.20.04.20.04.201111188888 celelalte documente si materiale
informative referitoare la celelalte probleme incluse pe ordinea de zi
se pot consulta la sediul INCAF S.A. Ploiesti, str. Laboratorului nr.15A,
cladirea C1, etaj 1, biroul nr.9, judetul Prahova, in ziua de joi, intre orele
11,oo – 13,oo.

Prezenta actionarilor in A.G.O.A. se va putea face personal, pe
baza cartii de identitate/pasaport, sau prin reprezentare, pe baza de
procura speciala.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul INCAF
S.A. Ploiesti, strada  Laboratorului nr.15A, cladirea C1, etaj 1, biroul
nr.9, judetul Prahova. Un exemplar original al procurii speciale se va
depune la INCAF SA Ploiesti, str. Laboratorului nr.15A, cladirea C1, etaj
1, biroul nr.9, judetul Prahova, pana cu 48 de ore inainte de adunare,
sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot la acea adunare.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar
pentru tinerea A.G.O.A., a doua convocare va avea loc in data de
26.04.2026.04.2026.04.2026.04.2026.04.201111188888 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi..

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0244/535351.

Administrator unic:Administrator unic:Administrator unic:Administrator unic:Administrator unic:
SLIM M. SAIDSLIM M. SAIDSLIM M. SAIDSLIM M. SAIDSLIM M. SAID
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învãþãmânt

În Raportul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Prahova, cuprinzând
Starea învãþãmântului din judeþ pe
primul semestru al anului ºcolar 2017-
2018, se întâlneºte ºi un capitol re-
feritor la situaþia numericã a populaþiei
ºcolare cuprinsã în diferite forme de
învãþãmânt, în anul ºcolar 2017 - 2018
(pe fiecare nivel de ºcolarizare),
învãþãmânt de masã, dar ºi despre
promovabilitatea pe primul semestru.

Astfel, cea mai bunã promovabi-
litate se observã la învãþãmântul

primar, 95,61%, iar cel mai scãzut pro-
cent de promovabilitate existã la
învãþãmântul profesional, 71,88%, cu
357 corigenþi ºi 487 care au rãmas
cu situaþia ºcolarã neîncheiatã.

Dar iatã care este statistica totalã
pe primul semestru:

15.888 înscriºi la preºcolar, mai
puþini decât în anul ºcolar precedent,
când figurau înscriºi 16.135 copii;

33.911 înscriºi la primar (33.600
anul trecut), dintre care au promovat
32.342 (95,61%), cu 987 corigenþi ºi

497 elevi care au rãmas cu situaþia
ºcolarã neîncheiatã;

26,914 înscriºi la învãþãmântul
gimnazial (28.190 anul trecut), pro-
movând 22.438 (83,20%), cu 639
elevi care au rãmas cu situaþia ºcolarã
neîncheiatã;

20.324 înscriºi la liceal zi (20.890
anul trecut), dintre care au promovat
17.963 (81,88%), cu 2.376 corigenþi
ºi cu 1.598 elevi fãrã situaþia ºcolarã
încheiatã;

1.481 la seral (1.424 anul trecut);
268 la liceal frecvenþã redusã

(385 anul trecut);
2.996 la învãþãmânt profesional

(2.764 anul trecut), promovând 2.157
(71,88%), cu 357 corigenþi ºi 487 care
au rãmas cu situaþia ºcolarã neîn-
cheiatã;

1.619 la ºcoala postlicealã (anul
trecut 1.864 cu finanþare de la buget
ºi 70 cu taxã);

393 ºcoala de maiºtri (251 cu
finanþare de la buget ºi 23 cu taxã);

12 la stagii de pregãtire practicã
(27 anul trecut).

În total 103.806 elevi înscriºi
pentru anul ºcolar 2017-2018, faþã
de anul trecut ºcolar, când erau ceva
mai mulþi: 105.533 cu finanþare de
la buget ºi 93 cu taxã.

Mihail Marinescu

În primul semestru al anului ºcolar actual,

Cel mai mare procent de promovabilitate
este la învãþãmântul primar, 95,61%

În perioada 12-16 martie a.c., în
judeþul Prahova s-a desfãºurat Cara-
vana „Fiecare copil meritã o poveste”,
ce are ca obiectiv creºterea calitãþii
activitãþilor de dezvoltare a limbajului
în grãdiniþele din comunitãþi sãrace
ºi, de asemenea, formarea profeso-
rilor pentru modulele educaþionale
ªotron Doi ºi Ateliere de Varã ªotron,
ediþia 2018. Caravana este organizatã
de Asociaþia OvidiuRo, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova.

Caravana se desfãºoarã pe
parcursul celui de-al doilea semestru
al anului ºcolar 2017 – 2018 ºi va
ajunge în judeþele cu un numãr mare
de comunitãþi defavorizate, la nivel
naþional.

Începând de luni, 12 martie, cel
puþin 200 de copii ce provin din familii
defavorizate din judeþul Prahova - atât
cei ce frecventeazã deja grãdiniþa cât
ºi cei ce urmeazã sã fie înscriºi, din
septembrie – au participat, alãturi de
pãrinþii lor, la ateliere de lecturã în cinci
grãdiniþe-gazdã din Ploieºti, Filipeºtii
de Pãdure, Mizil, Bãrcãneºti, Cartier
Mimiu ºi Valea Cãlugãreascã. Fiecare
zi de activitãþi în grãdiniþã s-a încheiat
cu un atelier de literaþie dedicat pro-
fesorilor participanþi, în cadrul cãruia
vor fi prezentate ºi componentele
modulului educaþional ªotron Doi, la
care cadrele didactice au fost  invitate
sã se înscrie începând din luna
martie. ªotron Doi ce se adreseazã
copiilor încã neînscriºi la grãdiniþã –
prima ocazie pentru cei mici sã
exploreze drumul spre grãdiniþã,
jocurile, cãrþile ºi jucãriile.

Copiii participanþi la atelierele de
lecturã au primit câte o carte pentru
acasã, iar profesorul-gazdã ºi ceilalþi
profesori din învãþãmântul preºcolar
participanþi s-au ales cu un kit educa-
þional pentru grupã constând în cãrþi
mici, mari ºi uriaºe, materiale, postere
ºi fiºe educative.

„Anul acesta continuãm sã fim
prezenþi în grãdiniþele din zone sã-
race, acolo unde este nevoie sã creãm
ºi sã susþinem o infrastructurã pentru
educaþie de calitate ºi literaþie. Am
pregãtit deja mii de kit-uri cu resurse
educaþionale ce stimuleazã cunoaº-
terea ºi cãrþi ilustrate - ce vor ajunge

atât în grupele de grãdiniþã, cât ºi
acasã, la copii. Ca Agenþie pentru
Educaþie Timpurie, vom susþine în
continuare profesorii ºi vom organiza
sesiuni de formare în practici educa-
þionale axate pe dezvoltarea voca-
bularului ºi stimularea lecturii în grã-
diniþe, prin metode de învãþare cen-
trate pe copil”, declara Maria Gheor-
ghiu (cofondator al Asociaþiei mai de-
vreme amintitã).

„Suntem bucuroºi sã susþinem
OvidiuRo în implementarea unui pro-
iect ce încurajeazã cititul ºi accesul
la resurse educaþionale de calitate
pentru copiii din comunitãþi defavo-
rizate din judeþul nostru. Pe lângã pre-
ºcolari, beneficiarii direcþi ai proiec-
tului sunt ºi profesorii, care vor parti-
cipa la sesiuni de formare - ºi pe care
îi încurajãm sã se implice în activitãþile
susþinute de asociaþie,” a declarat prof.
Nicolae Angelescu - inspector ºcolar
general al Inspectoratuluiª colar
Judeþean Prahova.

Fiecare copil meritã o poveste
este o continuare a caravanei Poftã
de Carte, implementatã de OvidiuRo
în anul ºcolar 2016-2017, la nivel na-
þional, cu suportul Fundaþiei unei
companii ce deþine un lanþ de maga-
zine, în grãdiniþele din mediul rural
cu cei mai mulþi copii care provin din
familii defavorizate, precum ºi a seriei
de conferinþe ºi de sesiuni de formare
la care au participat peste 1.000 de
profesori din învãþãmântul preºcolar.

Misiunea Asociaþiei OvidiuRo este
ca fiecare copil sãrac sã beneficieze
de educaþie timpurie de calitate ºi sã
devinã, astfel, un membru activ al so-
cietãþii româneºti. Eficacitatea pro-
gramului-pilot Fiecare Copil în Grã-
diniþã a determinat Parlamentul Ro-
mâniei sã transforme mecanismul
central al acestuia în program naþio-
nal , în vigoare începând cu februarie
2016.

Asociaþia respectivã îºi propune
ca, în 2018, sã formeze 1.000 de
profesori din medii defavorizate, sã
dezvolte Centre pentru literaþie în grã-
diniþele rurale ºi sã distribuie minim
15.000 de cãrþi pentru acasã copiilor
din cele mai sãrace comunitãþi rurale
din þarã.

Mihail Marinescu

La Grãdiniþa cu program prelun-
git nr. 23 din Ploieºti a avut loc vineri,
16 martie a.c., Cercul Pedagogic cu
tema „Strategii didactice folosite în
formarea capacitãþii de receptare a
lumii sonore ºi a muzicii”. Au fost alã-
turi de noi: Lili Soare – inspector ºco-
lar pentru educaþie timpurie; consilier
local Valentin Marcu ºi moderatori ai
cercului Mihaela Tobã ºi Aurelia Dos-
pinoiu.

Programul activitãþii a cuprins:
Grupa Ursuletilor – Joc didactic ,,Re-
cunoaºte instrumentul”; Grupa gãrgã-
riþelor - ,,Dans ºi voie bunã/Cu
gãrgãriþele împreunã”; Grupa Furni-

cuþelor – referat pe tema cercului.

Din referat
Muzica este cea care îi impre-

sioneazã de timpuriu pe copii, le pro-

duce emoþii plãcute ºi puternice, le
însoþeºte jocurile ºi plimbãrile, face
parte din orice tip de activitate, le
leagãnã copilãria. În perioada
preºcolarã se constatã o creºtere

evidentã a posibilitãþilor vocal-educa-
tive ale copiilor, încep acum sã
perceapã elementele de bazã ale
muzicii, adicã ritmul ºi melodia ºi sã
execute mici cântecele accesibile lor.

Grãdiniþa acordã pe tot parcursul
preºcolaritãþii o atenþie deosebitã
cultivãrii vocii copiilor, dezvoltãrii
auzului muzical, a simþului ritmic ºi
melodic. Muzica are deosebite valenþe
formative, învãþarea ºi practicarea ei
constituind o adevãratã „terapie”
pentru intelectul copilului preºcolar.
Ea educã ºi dezvoltã o serie de
procese psihice: gândirea, memoria,
atenþia, afectivitatea, voinþa etc.

Mijloacele specifice de realizare
a activitãþilor de educaþie muzicalã
desfãºurate în grãdiniþã sunt: cân-
tecul, exerciþiile muzicale, jocurile mu-
zicale, audiþiile muzicale.

Cristina Luiza Voica, director
Grãdiniþa nr.23 Ploieºti

„Strategii didactice folosite în formarea
capacitãþii de receptare a lumii sonore ºi

a muzicii” la Grãdiniþa  nr.23 Ploieºti

Caravana “Fiecare
copil meritã o poveste”
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meritul profesional al doamnei Car-
men Bãlan, pentru „îndrumarea”
echipajului d-sale, subliniat cu deli-
cateþe, de picturile majoritar expuse,
printre care au frapat câteva lucrãri
sculpturale, pe care, cu priceperea
noastrã, le-am evluat în contextul plas-
tic actual. Suprinzãtoarea „Ladã cu
oul filozofic” pe care Adrian Bãlan a
expus-o într-o variantã artisticã expli-
citã, l-ar fi încântat pe autorul „Ultimei
nopþi de dragoste...”, aºternând de
grabã în „Cetatea lui Literarã” im-
presia substanþial „coloratã” de ca-
trenul între Bacovia ºi Nichita: „De vei
muri / Înainte de a muri / Nu vei muri
/ Când vei muri”!

„Eboºe” expresive tocmai prin
redarea degradãrii fizice a fiinþei uma-
ne, înspãimântãtoare prin adevãrul
care ne paºte pe toþi, au epatat cele
douã busturi – doi „Oameni”, incom-
pleþi anatomic ºi tocmai prin tragica
goliciune relevând adagiul – emines-
cian: „ce eºti am fost, / ce sunt vei fii”
– pe  care ni-l transmite! Revenind la
viaþã, de faþã cu distinsa artistã, m-
am uitat la mica galerie de portrete,
instalatã pe un grilaj metalic, în mij-
locul expoziþiei, prilej pentru doamna
Bãlan sã-mi spunã cu mândrie ºi
emoþionatã: „Aceasta este nepoþica

mea!”.
Semnãturile familiei Bãlan – Car-

men, Maria, Andrei ºi Ioana-Maria –
certificã viziuni ºi tehnici perfect
stãpânite în seria de Peisaje (lunci,
pãduri, câmpii, vãioage, coline), sec-
venþe cu rezonanþã romanticã din
eterna Veneþie, de la þãrmul Mãrii, câte-
va portrete cu tematicã feluritã: Înari-
patul, Zâmbitorul, Prunc adormit,
Ghitaristul, Puºtiulicã.

Expoziþia dlui Adrian Zagorodnei
a reuºit sã fie, precum ne-o divulgã
programul: „... A apãrut aceastã ex-
poziþie (...) în alt stil ºi în altã manierã
de abordare, cu temã mai abstractã,
mai nonconformistã (...) fãrã o temã
anume”. Remarcãm tehnica prepa-
rãrii fondului tablourilor – vreo 16,
de 1x1,5 m – foloisnd gipsul modelat
în reliefuri diferite, de regulã florale,
dupã naturã ºi / sau abstracte –
forme geometrice multiplicându-se
prin poziþionãri atent calculate, în
succesiuni cu adâncime. Acoperirea
acestor suprafeþe în bazorelief, cu
penelurile în jocul lor coloristic, pre-
cum artistului i-a dictat inspiraþia, ni
s-a pãrut pe alocuri uºor stridente:
sigur cã ne-am raportat, pe cât am
fost capabili, faþã de ºi cu gusturile
care, prin dicteul suprem al Artei, nu

se potrivesc niciodatã cu ale domniei-
sale! Pictor de vechi edificii ale Plo-
ieºtiului de odinioarã, toate – absolut
toate – talentul ni-l relevã, prin operele
deja expuse fie la CARP Ploieºti, fie
aici, în Bibiloteca Iorga, drept un col-
orist sobru, echilibrat, care însufleþeº-
te  aproape muzical arhitecturi de
mult dispãrute. Din acest unghi al eva-
luãrii vocaþiei zagorodneiene, unele
din lucrãrile vernisate pe 26 au scãpat
cam spre fotografie – deficienþã ce o
dorim cu termen rapid redus, în carie-

ra distinsului nostru confrate ro-
mantic.

Denumitã „Ipostaze cromatice”,
expoziþia artistului plastic Adrian
Zagorodnei – membru al Cenaclului
de Arte plastice ARCADE al Centrului
de Culturã Prahova, rãmâne încã o
probã a cãutãrii esenþelor – despre
care, ºtiindu-l o conºttinþã în neostoitã
ascensiune, se pregãteºte sã ni le
prezinte pe cele viitoare – la fel de
patetic –, într-o veridicã orchestraþie
de volume, linii, planuri ºi erudite alcã-
tuiri plastice.
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SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Vineri, 23 Martie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - în

cadrul Campaniei Naþionale Artiºtii pentru artiºti – „Job Inter-„Job Inter-„Job Inter-„Job Inter-„Job Inter-
views”views”views”views”views”, de Petr Zelenka. Regia: Alexandru Mazgareanu. În distri-
buþie: Oxana Moravec (Vera), Ioan Coman (Fratele, Soþul, Poliþistul),
Irina Antonie (Bea, Barbi, Fata din cimitir), Karl Baker (Paul,
Fotograful), Paul Chiribuþã (Tatãl, Terapeutul), Crenguþa Hariton
(Cumnata, Îngrijitoarea, Magda), Alin Þeglaº (Bob, Administratorul).

SECÞIA REVISTÃSECÞIA REVISTÃSECÞIA REVISTÃSECÞIA REVISTÃSECÞIA REVISTÃ
Sambãtã, 24 Martie, Duminicã, 25 Martie - ora 18:30 - Sala

Teatrului Toma Caragiu – „Zar„Zar„Zar„Zar„Zaraza”aza”aza”aza”aza”, scenariul original: Daniel
Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. În distribuþie:  George Liviu Frîncu
(Ion Pribeagu, ªchioapa), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei
Radu (Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan
(Constantin Tãnase), Manuela Alionte Frîncu (Elena Lupescu),
Cosmin ªofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela Rãduicã

(Maria Tãnase), Marius Balan (Za-
vaidoc), Romeo Zaharia (Jean Mos-
copol), George Capanu (Titi Botez),
Robert Oprea (Nelu Ficat), Mihaela
Duþu (Napoleon Luminiþa), Rodica
Alexandru (Mona Curdefier), Petty Musa (Mimi Moft), Robert
Anton (Terente) ºi copilul Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu ziare);
Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdica ºi Rãzvan
Hanganu.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Miercuri, 21 Martie, Joi, 22 Martie,  ora 11:00; Dumi-

nicã, 25 Martie, ora 10:30; ora 12:00  - Sala Teatrului pentru
Copii – „Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”, adaptare de Cristian Pepino dupa
Fraþii Grimm. Regia: Cristian Pepino. În distributie: Ioana Rosu,
Nelu Neagoe, Ana-Maria Orbean, Carmen Bogdan, Lizica Sterea,
Mihai Androne, Diana Uþã.

Pentru Alexandru ChivuPentru Alexandru ChivuPentru Alexandru ChivuPentru Alexandru ChivuPentru Alexandru Chivu
Ziua de 5 iulie – acum 10 ani petre-

cutã – lãsase în sufletul ºi fiinþa Marucãi
un gol dureros, imposibil de astupat. I-l
amintise Mihail Sebastian, întâmplãtor
întâlnit în foaierul teatrului pe scena cãruia
el reuºise sã i se joace „Steaua fãrã nume”
(în care, fugitiv, redactorul de la „Cuvântul”
vãzu în Maruca o fascinantã, cuceritoare
„Mona”), îndatã ce doamna Enescu i se
plânse cã steaua ei, de prinþesã moldavã,
dispare la orizont.  „Vã-nþeleg, prinþesã
Cantacuzino, fiindcã Profesorul chiar în
aceastã nefastã zi, cu nespusã mâhnire,
mi-a vorbit despre excelenþa voastrã...
Regretul sãu îmi pãtrunse atunci în auz,
ca un strigãt de om nebun, exaltat peste
mãsurã...” Maruca gãsi curajul sã-l corupã
pe interlocutor, presmþind cã vorbele
acestea îi vor alina melancolia în care de
la o zi la alta se rostogolea, încât forþã
delicatul monolog, insistând sec, aºa cum
– îºi dã acum, seama, Alice, ieºitã sã se
plimbe pe jos, pe sub pâlcul de stejari care
o desparte de lac – obiºnuia ori încerca
faþã de oricine. Dramaturgul o pofti mai
cãtre una din ferestrele clãdirii, simulând
gestul prinderii peste talie, a torsului plin
de misterioase senzaþii pentru nefericitul
Nae Ionescu, în timp ce fãceau paºii cãtre
locul de tainã, surprinsã de senzaþia unei
scadenþe. „...Filosoful, nobilã doamnã
Enescu, arãta desfigurat, negru la chip!...
Cred c-a fost la un pas de sinucidere!”

Sebastian avu sentimentul cã taie
în carne vie, rostind vorbele Profesorului,
pe care el le notase în Jurnal ºi în clipele-
astea le relua cu voce de tenor obosit de
vocalize: „ – Mã, eu sunt un om terminat,
cãzut, ratat. Viaþa mea se frânge în douã;
pânã la 5 iulie 1933 ºi de la 5 iulie 1933.
Pânã-n ziua aia eram un om tare. De
atunci nu mai sunt nimic”

Primãvara vine aici, în jurul Micului
Trianon, inexplicabil de armonioasã. Arborii
înmuguresc mai devreme ºi mai repede,
pajiºtile þâºnesc peste noapte, într-un
verde umed ºi crud, iar lizierele de liliac ºi
iasomie se desfac în adierile vuind peste
lac, peste serã ºi sus, printre crenelurile
turnului de apã, înãlþând nori de miresme
strãvezii – leagãne pentru stolurile de
porumbei virând pe-aici, de pe prãjinile
grãtãruite în vârf, ale acareturilor sãtenilor.
Negreºit, paºii ei trec, calcã peste ai mamã-
sii – purtatã cu sfialã, de mânã, de mâna
„tatãlui” („pe care l-ar readuce la viaþã de-
acolo de unde l-au dus faptele – din iad?
dinn rai?”),  în direcþia în care ea, Alice,
pãºeºte apãsat, orgolioasã. Dincolo de
serã, maiorul Ion Lupoaia o aºteaptã
pasional; are chef sã o îmbrãþiºare tandru,
pierdut în adâncurile albastre ale privirilor
ei... „Pe când Bâzu, cumnãþelul lui, la
ordinul conducãtorului statului, se luptã
pe frontul înaintând spre Stalingrad, pentru
onoarea aviaþiei române...!

Spre deosbire de el, ea a stat puþin la
Tescani. Pe „maestru” nu l-a vãzut decât
odatã. Ieºise pe scãrile conacului, sã pri-
veascã freamãtul pãdurii înconjurãtoare
ºi sã surprindã onomatopee pãsãreºti,
probabil – ea însã e sigur ºi azi – pentru
vreun „andante” sau vreun „allegretto”
pentru compoziþia cutare, în lucru. Faptul

cã în vecii vecilor nu îl putea suferi pe „ta-
tãl” adoptiv, se prefãcuse într-un izvor cu
ape urâte, grele ºi apãsãtoare. De ce, la
urma urmelor, îl dispreþuia, devreme ce el
o respecta cu  neºtirbitã eleganþã, uneori
– vanitate! vanitate! – comicã  pentru ea!
Urã? Egoism? Vorbea „sângele albastru”
într-atât de revoltat, încât, pe de o parte,
mama ei nu mai avea dreptul la restul de
viaþã lãsat de de Dumnezeu, pe de alta,
ea – Domniþa – moºtenitoarea, pentru
ce se zbate sã administreze moºia ºi pa-
latul, cu nemþii în coastã ºi ruºii ajunºi la
Prut!

În sala Dalles, Enescu interpreteazã
o sonatã, nr 2; la pian, domnul Caravia. A
vorbit publicului domnul Emanoil Ciomac
– o somitate a lumii ºi vieþii muzicale
bucureºtene. Ieri searã, în salonul de la
Luminiº, maestrul a cântat o reducþie a
simfoniei a III-a „Sãteasca”, foarte
aplaudatã de domnul Herbert von Karajan
– invitatul Marucãi. Astãzi, în ajunul
plecãrii spre patria lui – þarã urâtã de toatã
lumea, din pricina rãzboiului pornit  de
un dement – ascultã  vrãjit vioara unui
demon, nu a unui pãmântean! ªeful or-
chestrei din Berlin a evitat sã se lase înso-
þit de herr Fabricius. Situaþia e pe muchie
de cuþit. Îndârjit, turbat – pur ºi simplu –
de tentativa de asasinare din 20 aprilie,
Fuhrerul aruncã milioane de germani în
gurile tunurilor ruseºti; românilor – Enes-
cu fiindu-le de-o viaþã, emblema civilizaþiei.
Din buncãrele lor, Hitler ºi Stalin le-a or-
donat armatelor, direct / indirect, sã moa-
rã pentru a-i face pe ei învingãtori! Învin-
gãtorii cui? Stãpâni ai cãror pãmânturi ºi
naþiuni?

...Doamne simpatice, cu sex-apaille,
stau buchet în colþul in care platoul sãlii
este luminat de reflectoare. Nu le cu-
noaºte, nici farmecul pe care trãsãturile
li-l deseneazã suav, senzual... „Femeia!...
Goethe ºi Betina Brentano... ªi Ludwig,
o!, bietul Beethoven...” Nuanþlele sonori-
zeazã aerul sãlii Dalles, prin care, nevã-
zute, gândurile damelor –  zãresc un
Enescu aplect peste vioarã, visând peste
pieptul ei, aidoma cu al lor – ating umerii,
gurile, plastroanele unora dintre notabi-
litãþile prezente: Carl Bhom, Yehudi Me-
nuhin, Mathila Ghika, Kulen Kampf... „A!
Fraulen Maruka!”, exclamã în sinea lui,
von Herbert, cu un legato arcuindu-se
peste asistenþã, ca o ºoaptã... Pare sã fie
din „Poemul” lui Chausson, compoziþia
cu care Enescu i-au amuþit pe americani,
la los Angeles, anul trecut, iar un fotograf
de la New York Times a publicat o ima-
gine a lui, legendarã, ce a strãbãtut în
câteva ore toatã planeta.

Muzicianul german aplaudã, în
picioare, execuþia sonatei. Câteva vorbe i
le va spune imdeiat, acum întinde braþele
sã coboare maestrul ºi schiþeazã o ple-
cãciune pe care o simte în toatã emoþia.
Doamna Enescu primeºte buchetul de
flori din partea oaspetelui ºi îi îngãduie sã
fie condusã în cabinã. Dupã miºcãrile
gurii, Alice pricepe cam ce i-a spus acesta
mamei sale. Dar majordomul o anunþã
cã e cãutatã la telefon...

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de SIMEZE PLOIEªTENE

Serghie Bucur

Viaþa artisticã a Ploieºtiului –
2018 a fost marcatã, la cumpãna
lunilor februarie cu martie, de pre-
zenþa unui grup de artiºti plastici din
Câmpina, condus de Carmen Bãlan
ºi de a  unui artist plastic din urbea
Aurului Negru, Adrian Zagorodnei.
Publicul invitat de doamna Carmen
Bãlan ºi mica sa familie s-a bucurat
de prezentarea temeinic argumentatã
a dr. Christian Crãciun, membru al
Uniunii Scriitorilor, în compania artiº-
tilor expozanþi ºi a maestrului Marcel
Bejgu, prezidentul Filialei Prahova a
UAP, eveniment vernisat joi, 22
februarie, orele 17, în Galeria de Arte.
Dl Adrian Zagorodnei a fost onorat
de prezentarea maestrului Valter
Paraschivescu – pe care asistenþa,
numeroasã, l-a ascultat cu veneraþie,
luni, 26 februarie, orele 12, în foaierul

Bibliotecii Nicolae Iorga, alãturi de
Titus Drãghicescu, ºeful Cenaclului
ARCADE.

Simezele ambelor spaþii publice
pentru educaþia artisticã au animat
gusturile ºi convingerile estetice,
desigur diferit, cu real câºtig în am-
bele demersuri favorabile supravie-
þuirii Frumosului ºi, prin el, a Binelui!

Structuratã pe genurile de creaþie
expuse în luminoasa Galerie a Artelor,
operele „patrulaterului” plastic Bãlan
au fost redate prin acuarele, graficã
ºi sculpturã. Motivaþiile plastice au pus
în miºcare sentimenetele, iar ideile –
ca într-un Camil Petrescu ºi astãzi
actual – au abundat în memoria vi-
zualã aptã sã le deceleze. De aici, ºi

CarmenCarmenCarmenCarmenCarmen
BãlanBãlanBãlanBãlanBãlan

“““““AsAsAsAsAsta-ita-ita-ita-ita-i
nepoþicanepoþicanepoþicanepoþicanepoþica
mea!”mea!”mea!”mea!”mea!”

Oul MagicOul MagicOul MagicOul MagicOul Magic

AdrianAdrianAdrianAdrianAdrian
ZagorodneiZagorodneiZagorodneiZagorodneiZagorodnei
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Pentru a se adapta la temperaturile scãzute
ºi la variaþiile presiunii atmosferice, organismul
face eforturi de adaptare, cele mai afectate fiind
aparatul respirator, digestiv (intestinul gros),
pielea, dar ºi latura emoþionalã. Dovadã stã
avalanºa de cazuri de viroze respiratorii,
tulburãri intestinale, erupþii pe piele (în special
herpes) sau depresii, din aceastã perioadã, scrie
revista Doctorul Zilei.

Propolisul, bun în tratarea
tusei ºi a diareei

Specialiºtii în medicina naturistã recoman-
dã o serie de leacuri care previn bolile de sezon.
De exemplu, pentru protejarea aparatului res-
pirator, Asociaþia Românã de Homeopatie indicã
preparate pe bazã de muguri de alun, mãceº
ºi fag, care regleazã imunitatea ºi au acþiune
antispasticã fãrã a ataca ficatul. Dacã tusea
persistã, puteþi încerca siropul de napi fierþi cu
puþinã miere sau cunoscutul ceai din foi de
ceapã. Tot pentru calmarea tusei, se iau zece
cepe ºi o cãpãþânã de usturoi, se fierb într-un
litru de lapte, apoi se adaugã miere. Se
administreazã o linguriþã din preparat din orã
în orã, mai multe zile.

Compresele cu felii de cartofi cruzi pe frunte
alungã durerile de cap, asociate rãcelilor. Dacã
migrenele nu cedeazã, se poate bea suc de
cartofi cruzi (un sfert de pahar de trei ori pe zi).
De departe, produsele stupului se numãrã
printre cele mai bune remedii naturale de
stimulare a imunitãþii, dezinfectare a cãilor
respiratorii ºi chiar de combatere a diareei. O
curã presupune administrarea zilnicã a 3
linguriþe de propolis sau o linguriþã de lãptiºor
de matcã cu 3 linguriþe de miere.

Pentru afecþiuni ale intestinului, medicii re-
comandã suplimente cu afin, meriºor ºi genþia-
nã, infuzie de coada-ºoricelului (recomandatã
chiar ºi pentru sugari) ºi uleiul volatil de cimbru
(se gãseºte la plafar)- 3-4 picãturi pe zi.

Plimbãri în naturã ºi
alimente integrale

Depresia, o altã problemã cu care ne con-
fruntãm când temperaturile scad ºi lumina
solarã este mai slabã, poate fi prevenitã sau tratatã
printr-o alimentaþie bogatã în carbohidraþi buni
(paste integrale, orez brun, pâine neagrã, cioco-
latã amãruie, fructe etc.) ºi o hidratare optimã.
Psihologii recomandã, de asemenea, cât mai
multe plimbãri în aer liber în aceastã perioadã ºi
distracþii diversificate seara.

În ce boli ajutã mierea

Rãcelile ºi gripele, acneea, bolile hepatice,
dar ºi cele cardiace se pot trata cu succes cu
ajutorul produselor care conþin miere. Acesta
este un adjuvant excelent în tratamentul afec-
þiunile respiratorii, dar ºi în cele hepatice, cardiace
ori pentru cicatrizarea unor semne care apar
din cauza acneei, susþin specialiºtii în medicina
complementarã.

Aerosoli cu miere
pentru rãceli

Manifestãrile rãcelilor, cum ar fi nasul înfun-
dat, rãspund destul de bine la inhalaþiile cu
miere, care trebuie dizolvatã în apã fierbinte.
„Substanþa volatilã, uleiurile ºi flavonoizii vor
desfunda cãile respiratorii. La aceastã compoziþie
puteþi adãuga o linguriþã de tincturã de propo-
lis”, recomandã doctor biochimist Cristina Ma-
teescu, de la Institutul de Cercetare ºi Dezvol-
tare pentru Apiculturã din Bucureºti.

Tot pentru eliberarea cãilor respiratorii spe-
cialistul recomandã mierea de tei ca îndulcitor
în ceai. Atenþie însã cã ceaiul trebuie sã fie cãlduþ,
aproape la temperatura camerei pentru a nu
distruge elementele benefice ale mierii. „Dacã

punem miere într-o bãu-
turã caldã efectul e rela-
xant, liniºtitor ºi de ace-
ea se recomandã la culcare, când avem insom-
nii”, explicã doctorul biochimist Cristina Matees-
cu. Tot ea recomandã mierea de salcâm pentru
înlãturarea febrei.

Hrãneºte celulele
hepatice

În cazul afecþiunilor hepatice, ficatul are
nevoie de un regim hiperglucidic, vitamine ºi
proteine, iar studiile aratã cã mierea acþioneazã
la nivelul aparatului digestiv, ajutând la asimi-
larea alimentelor. Mierea e utilã ºi pentru pro-
blemele intestinale cronice precum constipaþia
sau ulcerul duodenal. „Mierea e elementul
dulce care hrãneºte celula hepaticã ºi e bine
ca aceia care suferã de boli hepatice sã înlo-
cuiascã zahãrul din alimentaþie cu miere”,
recomandã specialistul în apiculturã Cristina
Mateescu.

Indicatã cardiacilor
fãrã diabet

Dacã boala nu e asociatã cu diabet, mierea
e bunã ºi pentru cardiaci, fiind un excelent tonic

pentru muºchiul cardiac. Chiar ºi o palpitaþie
uºoarã se liniºteºte cu o linguriþã de miere dizol-
vatã într-un pahar cu apã. În cazul diabeticilor,
medicii recomandã mierea de salcâm. „E bunã
o linguriþã de miere dupã ce bolnavii insulino-
dependenþi îºi administreazã doza de insulinã
ºi li se declanºeazã acea hipoglicemie care îi
obligã sã mãnânce imediat”, spune Cristina
Mateescu.

Polen, propolis
ºi miere pentru

cicatricile
lãsate de acnee

Mierea se mai poate folosi ºi pentru tratarea
acneei. „Se pot face mãºti doar cu miere sau
cu miere ºi polen în care sã se punã ºi o picãturã
de propolis. Cel mai bun în tratarea acneei e
însã propolisul, care lasã faþa curatã, fãrã ci-
catrici”, mai spune Cristina Mateescu. Datoritã
conþinutului de flavonoizi, mierea are efect anti-
bacterian, ea fiind recomandatã ºi în tratamentul
posttraumatic al rãnilor ºi postchirurgical.
„Aplicatã în strat gros, mierea previne suprain-
fectarea rãnilor, accelereazã regenerarea þe-
suturilor afectate ºi favorizeazã cicatrizarea”, spu-
ne Cristina Mateescu. Pe de altã parte, medicii
dermatologi ezitã sã trateze rãnile deschise cu
miere. „Noi nu recomandãm aplicarea mierii
pe orice fel de ranã, dar folosim produse farma-
ceutice extrase din miere”, explicã Mihaela
Leventer, medic dermatolog la clinica Der-
mastyle, din Bucureºti. Specialiºtii în apiculturã
recomandã pãrinþilor sã nu dea copiilor sub un
an miere, fiindcã existã riscul sã le afecteze sã-
nãtatea.

Leacuri pentru tuse, rãceli
ºi creºterea imunitãþii
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Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii,
s-a întâlnit, la data de 13.02.2018, cu
reprezentanþii sindicatelor reprezen-
tative din Sãnãtate, tema discuþiilor
fiind Regulamentul de sporuri pentru
personalul medical.

“Am toatã deschiderea ºi îmi
doresc ca Regulamentul de sporuri
sã fie produsul unor consultãri reale,
înainte de a-l înainta Guvernului spre
aprobare. La finalul discuþilor de as-
tãzi, pot sã spun cã premisele sunt
bune. Am demarat discuþiile la nivel

Pentru prevenirea îmbolnãvirilor
de gripã, Ministerul Sãnãtãþii a solicitat
direcþiilor de sãnãtate publicã sã se
asigure cã unitãþile sanitare din sub-
ordine instituie toate mãsurile ne-
cesare pentru protecþia personalului
ºi a pacienþilor.

Astfel, managerii de spitale au
obligaþia sã se asigure cã sunt res-
pectate cu stricteþe mãsurile igienico-
sanitare în unitãþile sanitare ºi cã
personalul medical are la dispoziþie ºi
poartã echipamentul de protecþie.

De asemenea, Ministerul Sãnãtã-
þii a solicitat direcþiilor de sãnãtate
publicã sã prezinte în cel mai scurt
timp o situaþie a stocurilor de medi-
camente antivirale specifice pentru
gripã existente în spitale ºi, dupã caz,
sã solicite suplimentarea stocurilor,
astfel încât sã fie disponibile medi-
camentele necesare pentru trata-
mentul pacienþilor internaþi.

În acest moment existã stocuri
de anitivirale specifice pentru gripã
la producãtori, care sã permitã ºi far-
maciilor cu circuit deschis aprovi-
zionarea cu aceste medicamente

pentru populaþie. Ministerul Sãnãtãþii
recomandã tuturor farmaciilor sã se
aprovizioneze  cu medicamentele ºi
produsele necesare preveniri ºi tratãrii
gripei.

„Având în vedere cã s-a reluat
activitatea preºcolarã ºi ºcolarã, este
necesar ca în grãdiniþe ºi scoli, în
fiecare dimineaþã, cadrele medicale
sã realizeze un triaj, astfel încât sã
poatã fi evitatã rãspândirea virusului
gripal. De asemenea,  cadrele didac-
tice, în cazul în care au suspiciuni le-
gate de starea de sãnãtate a copiilor,
trebuie sã semnaleze cadrelor me-
dicale acest lucru”, a declarat minis-
trul Sorina Pintea.

Ministerul Sãnãtãþii recomandã
populaþiei care prezintã semne de
boalã sã se prezinte la medicul de
familie pentru diagnosticare ºi institui-
rea unui tratament corect.

Dat fiind cã sezonul de gripã se
estimeazã cã va dura pânã la finalul
lunii martie ºi chiar începutul lunii
aprilie, specialiºtii recomandã vacci-
narea ca cea mai eficientã metodã
de prevenire a îmbolnãvirii cu viru-
surile gripale. De asemenea, mãsurile
de igienã personalã (spãlarea cu apã
ºi sãpun a mâinilor, folosirea batistelor
pentru strãnut sau tuse, respectarea
unui regim de viaþã sãnãtos – alimen-
taþie bazatã pe legume ºi fructe, odih-
nã ºi miºcare) sunt esenþiale pentru
prevenirea îmbolnãvirilor prin afec-
þiuni respiratorii, ºi în special prin gripã.

O altã modalitate de a preveni
rãspãndirea virusului gripal este izo-
larea la domiciliu în cazul diagnos-
ticãrii cu gripã ºi evitarea contactului
cu alte persoane.

tehnic, am lucrat împreunã cu repre-
zentanþii confederaþiilor sindicale
inclusiv pe baza unor pe simulãri,
astfel încât sã vedem exact cum stau
lucrurile.  Aceste discuþii tehnice vor
mai dura o perioadã”, a declarat mi-
nistrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea.

De asemenea, pe aceeaºi temã,
ministrul Sãnãtãþii s-a întâlnit cu
reprezentanþii sindicatelor din
asistenþã socialã ºi protecþia copilului
ºi cu reprezentanþii Sindicatelor Am-
bulanþa.

Sorina Pintea, întâlnire cu sindicatele Mãsuri de prevenire ºi tratament în gripã

Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr
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12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Remodeleazã-mi creierul;
14:38 Cum am inventat lumea modernã;
15:26 Tehnologie extremã;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Remodeleazã-mi creierul;
17:50 Cum am inventat lumea modernã;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Secrete bine ascunse;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Remodeleazã-mi creierul;
22:00 Secrete bine ascunse;
22:50 Cum am inventat lumea modernã;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?;
00:55 Cum se fabricã mâncarea?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!;

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 Banii tãi;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
23:00 Starea naþiei;
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Drumul spre Rusia;
01:00 Zon@IT (r);
01:00 România 9 (r);
02:55 MAI aproape de tine (r);
03:20 Telejurnal;
04:10 Vorbe;te corect! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Gala umorului (r);
09:00 “Regele îndrãgostit” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar;

11:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
12:00 Doar sã giustaþi;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Teleshopping;
14:00 Se zice cã...;
15:00 „Un nabab maghiar” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Regele îndrãgistit” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Servicii complete pentru Sara” (f);
22:20 „CSI – Crime ºi investigaþii” (f);
23:55 Se zice cã... (r);
00:45 „Caleaºca de aur” (r);
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
04:00 Telejurnal TVR2 (r);
04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
05:00 Destine ca-n filme (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO 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 Ferma vedetelor;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Las fierbinþi” (f);
02:00 „Spion pe cont propriu” (f);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Aici eu sunt vedeta!
22:00 Ghiceºte vârsta;
23:15 Xtra Night Show;
01:00 Totul despre dragoste (r);
02:45 Prietenii de la 11 (r);
04.15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 Ce spun românii (r);
08:45 „La Bloc” (s);
11:15 „Genghis Khan” (r);
13:45 „Lawrance al Arabiei”- Partea I
(r);

16:00 „Lawrance al Arabiei” – Partea a
II-a (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Saga Amurg: Eclipsa” (f);
23:00 „Þinutul din mijlocul verii” (f);
01:30 “Saga Amurg: Eclipsa” (r);
03:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 Cum am inventat lumea

modernã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Remodeleazã-mi creierul;
14:38 Cum am inventat lumea modernã;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Remodeleazã-mi creierul;
17:50 Cum am inventat lumea modernã;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Remodeleazã-mi creierul;
22:00 Man vs. Expert;
22:50 Ingineri în competiþie;

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

13:00 Aici, acum;
15:00 Fãrã etichetã;
16:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
19:55 Starea zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Cât valoreazã America?;
21:55 Vorbeºte corect!;
22:10 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –
Filmeme oficiale;
23:30 Anchetele Comisarului Antonescu;
00:00 Telejurnal (r);
00:30 Dosar România (r);
01:30 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
02:25 Exclusiv în România (r);
03:05 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Memorialul durerii;
09:00 „Regele îndrãgostit” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Duelul pianelor (r);

11:30 Sãnãtate cu de toate;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Teleshopping;
14:00 „Zoltan Karpathy – Cultura minoritãþilor”
(f);
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Regele îndrãgostit” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „New York Melody” (r);
23:10 „Arn: Cavalerul templier “ (r);
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 “New York Melody” (r);
04:40 Pescar hoinar (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:30 „Cu lumea-n cap” (f);
01:30 Pe bune? (r);
02:30 La Mãruþã (r);
04:00 Vorbe�te lumea ®;
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Ie Românie;
23:00 iUmor ®;
01:30 „Asterix laJocurile Olimpice” (f);
03:30 Observator (r);
04:15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii?;
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 “Lawrance al Arabiei” ®;
14:30 „Armatã în paºi de dans” (r);
16:30 „America în carantinã” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Jesse Stone: În ape tulburi” (f);
22:15 „Mâini ucigaºe” (f);
00:00 „Jesse Stone: În ape tulburi” (r);
01:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Remodeleazã-mi creierul;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri;
10:38 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;

11:26 Cum am inventat lumea modernã;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Remodeleazã-mi creierul;
14:38 Cum am inventat lumea modernã;
15:26 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Remodeleazã-mi creierul;
17:50 Confruntãri ºi fiare vechi;
18:40 Vânãtorii de mituri –Þintaºi incredibili;
19:30 Tehnologie pentru supravieþuirel;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Remodeleazã-mi creierul;
22:00 Tehnologie pentru supravieþuire
22:50 Confruntãri ºi fiare vechi;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 tehnologie pentru supravieþuire;
02:10 Remodeleazã-mi creierul;
03:00 Confruntãri ºi fiare vechi;
03:48 Vânãtorii de mituri.

T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1
07:10 Istoria Campionatului Mondial
de Fotbal – Filmele oficiale (r);
08:30 Banii tãi (r);
09:00 #Creativ (r);
09:30 M.A.I. aproape de tine;

10:00 Povestea celor trei pisicuþe;
11:00 Starea naþiei (r);
12:00 Vreau sã fiu sãnãtos!
13:00 Chipurile României (r);
13:50 Vorbeºte corect! (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora regelui (r);
16:10 Festivalul inimilor;
18:15 Exclusiv în România;
18:50 Teleenciclopedia;
19:45 #eusuntromania;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România (r);
22:00 „Ora Zero” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:10 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –
Filmele oficiale (r);
01:45 Telejurnal (r);
02:25 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Între cer ºi mare;
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 „Cire�arii” (r);
09:50 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal feminin: Croaþia - Ucraina;
12:30 Gala Umorului (r);
13:30 MotorVlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:00 Handbal feminin: România - Georgia;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Fata samurai” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Dirthy Dancing” (f);
22:10 „Onoare ºi respect”  (f);
23:40 MotorVlog (r);
00:10 „Servicii complete pentru Sara” (r);
02:00 “Onoare ºi respect” (r);
04:00 Cap Copmas (r);
05:00 Memorialul durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Pumnul de fier” (s);

13:00 Ce spun românii? (r);
14:00 Mã însoarã mama (r);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Moºtenirea lui Bourne” (f);
23:00 „Destinaþia finalã 5" (f);
01:00 „Moºtenirea lui Bourne” (r);
03:00 “Destinaþie finalã 5” (r);
04:30 „Pumnul de fier” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Ie Românie (r);
13:00 Observator;
13:45 Aici eu sunt vedeta! (r);
15:45 Asia Express (r);
19:00 Observator;

20:00 „Gladiatorul” (f);
23:15 „Top Gun” (f);
01:30 Ghiceºte vârsta (r);
02:30 „Gladiatorul” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Armatã în paºi de dans” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „America în carantinã” (r);
14:00 „Lawrance al Arabiei” (r);
16:15 „Asterix &Obelix: În slujba
Majestãþii Sale” (f);

18:30 „La Bloc” (f);
20:30 „Toate lucrurile bune” (f);
22:30 „The Runaways” (f);
00:30 “Toate lucrurile bune” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?

09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Evadare premiatã;
12:14 Remodeleazã-mi creierul – Vreau sã devin
mai inteligent;
13:02 Remodeleazã-mi creierul – Vreau sã devin
mai creativ;
13:50 Remodeleazã-mi creierul – Mintea mai
presus de materie;
14:38 Remodeleazã-mi creierul – Încerc sã mã
adaptez mai uºor;
15:26 Vânãtorii de mituri: Atenþie! Foc!;
18:40 Vânãtorii de mituri –Þintaºi incredibili;
20:20 Tehnologie extremã;
21:10 Secrete bine ascunse – Misterul vulcanului
apocaliptic;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Tehnologie pentru supravieþuire – Pãdurea
de gheaþã din Alaska;
23:40 Cum am inventat lumea modernã - Auto-
mobile

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:30 Oameni ca noi (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 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 „Ora Zero” (f);
17:30 Istoria cu Virgil;
17:45 Lozul cel mare (live);
18:30 Handbal feminin: România - Rusia;
20:00 Telejurnal;
21:10 Nicolae Mureºan – 40 de ani de carierã
artisticã;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:00 Povestea celor trei purceluºi (r);
01:55 Ultima ediþie (r);
02:45 Telejurnal (r);
03:25 Garantat 100% (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Cronici Mediteraneene
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;

11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:00 „Sosesc pãsãrile cãlãtoare” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Fata samurai” (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Dimitrie Cantemir” (f);
22:10 „Hara-kiri: moartea unui samurai” (f);
00:30 „Dimitrie Cantemir” (r);
02:20 Teleplay (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 “Ce vrãji a mai fãcut

nevasta mea” (r);
13:00 Apropo TV (r);
14:00 Ferma vedetelor;
16:00 „Sunt spion” (r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Furia titanilor” (f);
22:00 „Echipa de ºoc” (f);
01:00 Apropo Tv (r);
02:00 „Furia titanilor” (r);
04:00 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 „Fructul oprit” (r);
13:00 Observator;
14:00 „Top Gun” (r);
16:00 Asia Express (r);;

19:00 Observator;
20:00 iUmor;
22:00 În puii mei (r);
23:00 „Surprizã: Vine Polly!” (f);
01:00 „Fructul oprit” (r);
03:30 Observator (r);
04:15 „Surprizã: vine Polly!” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „America în carantinã” (f);
10:00 „La Bloc” (r);
12:00 „Armatã în paºi de dans” (r);
14:00 „Asterix ºi Obelisc: În slujba
Majestãþii Sale” (f);

16:15 „Fiul Panterei Roz” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Mereu la prima întâlnire” (f);
22:30 „13" (f);
00:30 „Jocuri erotice” (f);
01:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Cum am inventat lumea

modernã – Zgârie norii;
08:14 Cum am inventat lumea modernã - Auto-
mobile;
09:02 Cum am inventat lumea modernã -
Avioanele;
09:50 Cum am inventat lumea modernã -
Telefoanele;
10:38 Confruntãri ºi fiare vechi – Curse pe
dune;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cãlãtorii în spaþiul cosmic – Destinaþii
necunoscute;
20:20 Cãlãtorii în spaþiul cosmic – Pânã la
Lunã ºi mai departe;
22:00 Evadare premiatã – Biblioteca
exploratorilor;
22:50 Remodeleazã-mi creierul – Vreau sã devin
mai inteligent;
23:40 Remodeleazã-mi creierul – Vreau sã devin
mai creativ;
00:30 Remodeleazã-mi creierul – Mintea mai
presus de materie;
01:20 Remodeleazã-mi creierul – Încerc sã
mã adaptez mai uºor;
02:10 Tehnologii pentru supravieþuire –Pãdurea
de gheaþã din Alaska.
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30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,  Gh. Doja
nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

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

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
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. 0729-
682282.

Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zim-brului,
150 Euro/lunã negocia-bil. Tel.
0732-429297.

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

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

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

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

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Re-
visal, fiºe fiscale). Tel: 0726-
754238.

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi a-
dulþi. Preþ neg. Tel. 0720908819.
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riera 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, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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

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

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

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

Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
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, su-
prafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat

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

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

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

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

Vând 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, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-

Ploieºti, ultrecentral,
vând apartament 2 camere, et1/
1, complet mobilat ºi utilat cu
mobilier nou + dependinþe (2
camere subsol), 2 locuri de
parcare cu poartã de acces,
suprafaþã totalã 64.49mp. Preþ:
55000 Euro. Tel. 0746261142.

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.
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în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.
0743-002045.

Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-
în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.

Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732-648542.

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþii de depo-
zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +

termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând hotã de bucãtãrie -
100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
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Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Prestãri servicii

Vânzãri diverse

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în ochii celorlalþi la începtul acestei
sãptãmâni. Fii prudent în relaþiile cu ºefii, pentru
cã unii vor încerca sã te încurce prin întrebãri-
capcanã. Însã prin situaþiile ivite vei putea
soluþiona conflicte vechi.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Schimbul de idei, aflarea unor informaþii
preþioase te vor face sã-þi revizuieºti sistemul
valorilor morale ºi spirituale. Însã discerne atent
ce anume introduci în noua ta filozofie de viaþã.
Totodatã va apãrea ºi dorinþa de a comenta pe
teme diverse.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Cãlãtoriile ºi îmbogãþirea bagajului tãu educa-
þional reprezintã teme importante ºi uºor de
realizat în viitorul apropiat. Sfârºitul sãptãmânii
aduce situaþii dinamice în plan socio-profe-
sional. Relaþiile sociale vor cunoaºte turnuri
noi, foarte dinamice. Prudenþã, discernãmânt,
rãbdare!

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Este posibil sã primeºti recompense sau sã se
rezolve datorii vechi. Evitã cheltuielile nefon-
date! Rezervã momente ºi pentru relaxare,
plimbãri în aer liber sau discuþii amicale cu cei
dragi. Finalul sãptãmânii îþi aduc veºti
importante despre cãlãtorii sau despre faptul
cã este nevoie sã-þi îmbunãtãþeºti competenþele
profesionale.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Relaþiile colegiale sunt tensionate ºi puþin
probabil sã primeºti sprijin de la alþii. Sãnãtatea
va da semne deosebite ºi este bine sã le iei în
calcul. Sunt vizate sistemul osos, articular, sis-
temul digestiv, stomacul, pieptul. Îngrijeºte-te ºi
alterneazã corespunzãtor munca cu odihna.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Relaþiile cu cei dragi te solicitã mult, însã sunt
zile bune la începutul sãptãmânii pentru a
lãmuri chestiuni vechi ºi pentru a pune la punct
planuri noi fie pentru distracþii, fie pentru activi-
tãþi comune de genul hobby. În urmãtoarele
zile te pui pe treabã, implicându-te cu spor în
activitãþile specifice locului de muncã.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Activitãþile domestice ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt preocupãrile importante de la
începutul acestei sãptãmâni. Ambianþa familialã
este destul de tensionatã, dar cu farmecul tãu
nativ poþi restabili armonia ºi echilibrul în viaþa
ta ºi a celor dragi. Existã persoane în preajma
ta care au nevoie de sprijinul ºi sfaturile tale
pertinente.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Eºti vorbãreþ la începutul sãptãmânii, ceea ce
spui este important, astfel cã se vor aduna mulþi
în preajma ta. Unii sunt sceptici vizavi de ple-
doariile tale. Totuºi ar fi bine sã vorbeºti direct,
la obiect ºi mai ales oferã sfaturi numai la
cererea expresã a celorlalþi. Sunt posibile multe
cãlãtorii pe distanþe scurte sau participarea la
cursuri, seminarii, dezbateri personale sau
profesionale.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta, lucru foarte bun, dacã te focalizezi pe scopuri
importante ºi de duratã. Strãlucirea pe care o
emani va atrage în preajma ta admiratori, dar
ºi personaje curioase, care pânã la urmã îþi vor
pune beþe în roate dacã le acorzi prea multã
încredere.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Eºti gânditor ºi destul de retras la începutul
sãptãmânii. Controleazã-þi atitudinea, pentru cã
astfel relaþiile cu ceilalþi se vor desfãºura anost
ºi în detrimental tãu. Sãnãtatea rãmâne vizatã,
putând interveni consultaþii, analize medicale
sau intervenþii chirurgicale.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna debuteazã cu stãri interioare
controversate, astfel cã reacþiile tale vizavi de
ceilalþi ºi de evenimentele în care eºti implicat
sunt pe mãsurã. Ocupã-te de treburi uºoare, iar
la nevoie cere sprijinul celor dragi ºi de
încredere. Relaþiile de prietenie nu mai sunt ce
au fost, iar acum vei primi dovezi clare asupra
celor pe are îi considerai prieteni.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Eºti înconjurat de prieteni în primele zile ale
sãptãmânii, care te vor ajuta sã descâlceºti iþele
din segmentul profesional. Totuºi, unii sunt
nesinceri ºi vor doar sã epateze în faþa ta.
Cântãreºte bine cele spuse de alþii ºi hotãrãºte
doar tu cu tine ce vei face mai departe.
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crt.

Nr.
locuri

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

Administrator reþea
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ambalator manual
Asistent vânzãri
Barman
Bucãtar
Cãlcãtor textile
Casier
Cofetar
Confecþioner
Confecþioner articole din textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Contabil
Controlor calitate în confecþii textile
Controlor calitate în confecþii textile
Croitor
Curatitor-sablator
Depanator electrocasnic
Dispecer
Dulgher
Economist/contabil
Electrician
Electrician
Electrician auto
Electrician de întreþinere în construcþii
Electrician echipament electric ºi energetic
Electrician exploatare centrale electrice
Electromecanic
Electronist
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Frezor/strungar carusel/operator CN
Frezori
Gestionar depozit
Inginer cãi ferate drumuri ºi poduri
Inginer instalaþii
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inspector SSM
Instalator tehnico-sanitare ºi de gaze
Lãcãtuº
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor amenajãri interioare
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Macaragiu

Maistru
Maistru c-tii civile
Maistru instalaþii
Manager proiect
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Maºinist pentru terasamente
Maºinist pod rulant
Maºinist pod rulant
Mecanic agricol
Mecanic intret. maºini de cusut ind.
Mecanic utilaj
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat (îngrijitor animale)
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat la montarea pieselor
Operator circuite reþea apã
Operator control nedistructiv
Operator instalaþii electrice-cazane
Operator instalaþii electrice-turbine
Operator maºini de debitat
Operator siloz
Ospãtar
Oþelar
Patiser
Recepþioner marfã
Recepþionist cabinet audiologie
Recepþionist service
Responsabil magazin online
Sãpãtor
Schelar
Secretar asistent director
ªef linie conf textile
ªofer autoutilitara
ªofer livrator
ªofer rabã 16 tone
Spãlãtor vehicule
Spanuitor confecþii
Specialist îmbunãtãþire procese
Stivuitorist
Strungar
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor electric
Sudor tãietori
Sudori
Turnãtor formator
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial

1
7

10
2

15
2
1
1
5
1
1
1
5
4
1

10
10
10
1

20
2
1
2
5

10
3
5
2
2
1
3
3
1
1
1
1
3
5
1
1
2
4
5
1
2
1
1
3
4
1
3
5
1
1
1
2
2
1
2
1
1
7

22
15
10
1
4

4
1
1
5
7
3
3

10
1
1
5
1
2
3
2
5
4

15
10
8

10
10
6

10
2
5
1
1
1
1
3
1
1
5
1
2
1
2
1
6

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

superioare
8 cls, atestat

medii
scoala general

8 cls
medii

superioare
medii

-
10 cls
medii

sc. profes.
medii
10 cls
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100 lucrãtor agriculturã, 6 asistent medical, 6
lenjer/croitor, 1 operator maºinã automatã de
îndoire, 1 operator CNC, 1 stivuitorist, 1 sudor;

FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda – 85 locuri de muncã: 50 mãcelar
– tranºator carne de pasãre, 12 lucrãtori sezo-
nieri, 10 instalator, 10 sudor, 2 maistru sudurã, 1
ospãtar;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 75 locuri de muncã: 20 culegãtor
cãpºuni, 20 sudor, 20 lãcãtuº confecþii metalice,
15 florar;

Polonia Polonia Polonia Polonia Polonia – 40 locuri de muncã: 40 special-
ist în relaþii cu clienþii;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 31 locuri de muncã: 15 forjor, 15
operator CNC, 1 tehnician maºini de cusut;

DanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarca – 30 locuri de muncã: 30
distribuitor de ziare ºi colete;

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 24 locuri de muncã: 10 ciontolitor
tranºator carne, 5 operator CNC, 2 ºofer camion,
2 mecanic camion, 1 cusãtor, 1 electrician de
întreþinere ºi reparaþii, 1 montator linie superioarã
cale feratã, 1 montator semnalizare cale feratã,
1 programator CNC;

LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg - 10 locuri de muncã: 10
senior tehnician Chrome;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 2 locuri de muncã: 2 mãcelar/
tranºator porci sau vite.

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã organizeazã, ca în fiecare an, la nivel
naþional, Bursa Generalã a Locurilor de Muncã,
în data de 20 aprilie 2018.

Evenimentul se va desfãºura la nivelul celor

41 de agenþii judeþene ºi cea a municipiului
Bucureºti, ºi se adreseazã tuturor persoanelor
aflate în cãutarea unui loc de muncã, sau celor
care doresc sã se orienteze/reorienteze
profesional.

Organizarea bursei locurilor de muncã,
mãsurã activã destinatã corelãrii cererii ºi ofertei
de forþã de muncã, este una din mãsurile ac-
tive care vine în sprijinul celor care se aflã în
cãutarea unui loc de muncã, mereu în atenþia
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã. Obiectivul principal al Bursei Generale

a Locurilor de Muncã îl constituie creºterea
gradului de ocupare, existând posibilitatea
interacþiunii directe dintre angajator ºi solicitant.

Bursa Generalã a Locurilor de Muncã
reprezintã o oportunitate pentru toþi cei aflaþi în

cãutarea unui loc de muncã
interesaþi de a cunoaºte mai
bine piaþa muncii, ofertele de
locuri de muncã, pentru a pu-
tea astfel sã aleagã un loc de
muncã conform pregãtirii lor
profesionale, sau în ultimã ins-
tanþã, sã se orienteze/reorien-
teze profesional spre ocupaþii
cu posibilitãþi mai mari de anga-
jare pe termen mediu ºi lung.

Angajatorii care dispun de
locuri de muncã vacante ºi
sunt interesaþi sã participe la
Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã, pot depune situaþia

privind locurile de muncã vacante ce pot fi oferite
în cadrul bursei la agenþiile pentru ocuparea
forþei de muncã, sau le pot transmite pe adresele
de e-mail ale instituþiilor din subordinea ANOFM.

Locaþiile de desfãºurare a evenimentului,
programul, numãrul estimativ al locurilor de
muncã oferite de agenþii economici precum ºi
alte detalii vor fi publicate în timp util pe site-ul
ANOFM www.anofm.ro., ºi pe site-urile agenþiilor
judeþene pentru ocuparea forþei de muncã.

Participarea la acest eveniment este
gratuitã.

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

Germania Germania Germania Germania Germania – 705 locuri de muncã: 400 mani-
pulant bagaje, 200 ºofer manipulare bagaje, 39
ºofer de camion, 10 asistent medical, 10 progra-
mator PLC, 6 medic rezident neurolog, 5 ºofer de
autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 lãcãtuº, 3
manager asamblare, 2 electrician în construcþii, 2
inginer software, 2 mecanic instalaþii sanitare, de
încãlzire ºi climatizare, 2 montator structuri din
oþel, 2 montator instalaþii electrice, 2 tehnician
mecatronicã, 2 sudor, 1 analist AX, 1 macaragiu, 1
manager IPT, 1 montator sisteme fotovoltaice, 1
ºef turã producþia de brichete din lemn, 1 tehnician
electronicã, 1 vopsitor auto;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 166 locuri de muncã: 150 agricul-
tor, 4 muncitor fermã de porci, 3 strungar CNC, 3
operator fabricare cazane, 3 tehnician, 2 ºofer
camion transport internaþional, 1 supervisor fermã
porci;

MaltaMaltaMaltaMaltaMalta – 155 de locuri de muncã: 150 ºofer
de autobuz, 5 specialist vânzãri televizate;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 116 locuri de muncã:

La sfârºitul lunii februarie a.c., rata ºomajului înregistratã la nivel judeþean a fost de 3,02%, mai mica
cu 0,03 pp faþã de luna anterioarã ºi mai mica cu 0,58 pp faþã de luna februarie 2017.

Dintre cele 8.978 de persoane înregistrate în evidenþele agentiei, 2.840 primeau indemnizaþie de
ºomaj. În funcþie de mediul de rezidenþã, numãrul ºomerilor la finele lunii februarie 2018 se prezenta
astfel: 2.780 ºomeri provin din mediul urban ºi 6.198 ºomeri provin din mediul rural. Cei mai mulþi
ºomeri aveau între 40 – 49 de ani (2.760), urmaþi de cei din grupa de vârstã peste 55 ani (1.694), la polul
opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (489).            Referitor la structura ºomajului dupã nivelul
de instruire, ºomerii fãrã studii ºi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial ºi profesional aveau ponderea
cea mai mare în totalul ºomerilor înregistraþi în evidenþele AJOFM Prahova (80%), în timp ce ºomerii cu
nivel de instruire liceal ºi postliceal reprezentau 15%, iar cei cu studii universitare 5 %. Mai multe informaþii
privind situaþia statisticã a ºomajului la sfârºitul lunii februarie 2018 pot fi vizualizate accesând
www.prahova.anofm.ro, secþiunea Statistici.

ANOFM organizeazã în aprilie Bursa
Generalã a Locurilor de Muncã

1.439 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

3,02% era rata ºomajului, în Prahova, în luna februarie
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ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. AM-C-S 2. PLOIEªTI 3. PICUR-RE 4. CÃDERE; 5. VINA-AªA;
6. I-ERGRIV-; 7. UDAÞI-NE; 8. OST-FIR; 9. LAC-LO-S;  10. BÃLTIÞA.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Primeºte
mãrþiºor de la

un bãieþaº

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ Mãrþiºoare

Uns!

Steag  turcesc

Numãrul
Ghioceilor!
O scrisoare

Datinã
Mare sãrbãtoare

creºtinã dupã
mãrþiºor

Cel mult dorit
O floare

Daruri de 1 Martie
Un peºte

Capãt de ºnur!

DICÞIONAR:
TUI

ªnur
Sorina Nasta

Care a luat mitã
Furnizoare de flori

Sunt în mãrþiºoare!
Primeºte de la el

mãrþiºor

Unici!

Un ceas
Mãrþiºor

Susþine cruciuliþa
Felicitare

Mãrþiºor
Individ

Ion Marinescu

Praznicul Bunei Vestiri îl serbîãm
în fiecare an, la 25 martie. Acea zi fe-
ricitã ºi plinã de bucurie duhovni-
ceascã pentru neamul românesc, zi
în care îngerul Gavriil a vanit la Sfânta
Bisericã, unde se afla în rugãciune
Fecioara Maria ºi i-a adus vestea
cea mare ºi binefãcãtoare, cã va
aduce pe lume ºi va purta în braþe
pe Fiul lui Dumnezeu ºi Mân-
tuitorul sufletelor noastre.

Ziua aceea fericitã în care s-
a descoperit lumii întregi „taina
cea din veac ascunsã ºi de îngeri
neºtiutã”, ziua aceea mare în
care Fiul lui Dumnezeu îºi ia sãlaº
de om în pântece de fecioarã ºi
astfel Fiul lui Dumnezeu se face
Fiul omului.

Cu mintea copleºitã de o
asemenea minune, cu inima pli-
nã de sfântã bucurie pentru a-
ceastã solie pe care îngerul lui
Dumnezeu o face uneia dintre
fiicele pãmântului, purcedem ºi
noi sã ne apropiem de lumina
acestui praznic, de taina pe care
o cuprinde el ºi sã arãtãm cine
este aceea pe care cerul a ales-
o sã fie „Nãscãtoare de Dum-
nezeu”.

Noi, Nãscãtoare de Dumnezeu,
venim la acest prazic luminos cãtre
lumina feþei tale, cãlãuziþi de Sfânta
Scripturã, ajutaþi de Sfânta Bisericã
în mijlocul cãreia Tu stai ca „rugul a-
prins”, primind rugãciunile ºi lacrimile
noastre ºi ducându-le sus în Ceruri,
cãtre Fiul tãu, Dumnezeul nostru.

Îngerul Domnului se închinã

înaintea Fecioarei Maria, o salutã cu
salut îngeresc ºi nemaiauzit. ªi când
te gânºeºþti cã sunt unii oameni care
îºi zic „creºtini” ºi susþin cã ºtiu Sfânta
Scripturã, dar nu dau cinstea cuve-
nitã ºi o coboarã în rândul oamenilor

de toate zilele pe Maica Domnului. O,
Doamne, câtã întunecare de minte
este la asemenea „creºtini”.

Fecioara Maria devine împlinirea
fãgãduinþelor ºi proorocirilor din spiþa
lui David, crescutã ºi ocrotitã ca o
floare în grãdina darurilor. Ea a de-
venit, din clipa auzirii cuvintelor înge-
reºti ºi primirea lor, izvorul nãdejdilor
ºi al credinþei puternice în dum-

nezeirea Fiului sãu, prin asigurarea
cã „la Dumnezeu toate sunt cu pu-
tinþã”.

Ca încheiere a acestor sfinte
cuvinte închinate marelui praznic al
Bunei Vestiri, sã deschidem pagini din

tezaurul scrierilor Sfinþilor Pãrinþi
ai Bisericii ºi sã ne amintim de
duioasele cuvinte ale Sf. Gherman
– Patriarhul Constantinopolului, pe
care sã le aducem ºi noi ca o
ofrandã în faþa icoanei Maicii Dom-
nului, zicând: „iar noi, Fecioarã, cu
credinþã, te binecuvântãm, în veci
te fericim ºi te mãrim. Cãci cu
adevãrat fericit a fost tatãl tãu
Ioachim. Fericitã a fost ºi maica ta
Ana, fericit templul sfânt în care
te-ai închinat ºi Zaharia, arhiereul
care te-a primit în braþele sale”. La
aceste cuvinte minunate sã luãm
martor ºi pe Sfântul Marcu al Efe-
sului ºi odatã cu el sã îngenun-
chem astãzi la sãrbãtoarea cea
mare a Bunei Vestiri ºi sã zicem:
„Fericiþi sunt toþi aceia care rãmân
în casa ta ºi în vecii vecilor te vor
lãuda. „Fericiþi sunt cei ce vãd
icoana ta prin care ne dãruieºti
nouã ºi lumii întregi sfântã ºi înaltã

binecuvântare”.
De atunci ºi mereu veselindu-ne

de aceastã veste bunã, toatã
nãdejdea noastrã spre Tine o punem.
Maica lui Dumnezeu, pãzeºte-ne pe
noi sub sfânt acoperãmântul tãu, în
veci de veci. Amin.

Culmea agronomiei: sã faci sã înfloreascã un
boboc de raþã.

Culmea slãbirii: sã pui la slãbit un ardei gras.
Culmea auzului: sã auzi cum se crapa de ziuã.
Culmea zgârceniei: sã-þi dai ceasul în urmã, ca

sã faci economie de timp.
Culmea zgârceniei: sã spui bancuri ºi sã faci

economie de poante.
Culmea fotbalului: sã deschizi frigiderul ºi sã

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 60 g unt (la temperatura camerei), 60 g unt (la temperatura camerei), 60 g unt (la temperatura camerei), 60 g unt (la temperatura camerei), 60 g unt (la temperatura camerei),
1/2 legãturã de pãtrunjel tocatã, 1 cãpãþânã de usturoi tocatã,1/2 legãturã de pãtrunjel tocatã, 1 cãpãþânã de usturoi tocatã,1/2 legãturã de pãtrunjel tocatã, 1 cãpãþânã de usturoi tocatã,1/2 legãturã de pãtrunjel tocatã, 1 cãpãþânã de usturoi tocatã,1/2 legãturã de pãtrunjel tocatã, 1 cãpãþânã de usturoi tocatã,
1 ceapã micã tocatã (sau 2-3 verzi, dacã aveþi)1 ceapã micã tocatã (sau 2-3 verzi, dacã aveþi)1 ceapã micã tocatã (sau 2-3 verzi, dacã aveþi)1 ceapã micã tocatã (sau 2-3 verzi, dacã aveþi)1 ceapã micã tocatã (sau 2-3 verzi, dacã aveþi)
1/2 linguriþã muºtar1/2 linguriþã muºtar1/2 linguriþã muºtar1/2 linguriþã muºtar1/2 linguriþã muºtar,  1 lingurã de fãinã,  1 lingurã de fãinã,  1 lingurã de fãinã,  1 lingurã de fãinã,  1 lingurã de fãinã
2 linguri zeamã de lãmâie,  sare ºi piper dupã gust,2 linguri zeamã de lãmâie,  sare ºi piper dupã gust,2 linguri zeamã de lãmâie,  sare ºi piper dupã gust,2 linguri zeamã de lãmâie,  sare ºi piper dupã gust,2 linguri zeamã de lãmâie,  sare ºi piper dupã gust,
ulei pentru prãjit, 4 file-uri de codulei pentru prãjit, 4 file-uri de codulei pentru prãjit, 4 file-uri de codulei pentru prãjit, 4 file-uri de codulei pentru prãjit, 4 file-uri de cod

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Preîncãlzeºte cuptorul. Încinge ulei într-o tigaie care nu lipeºte. Asezoneazã peºtele cu

sare ºi piper ºi pune-l la prãjit.
4 minute pe o parte, 1-2 minute
pe cealaltã parte. Amestecã
ingredientele rãmase într-un bol.
Pune peste file-urile de cod
combinaþia obþinutã (cam câte
o lingurã peste fiecare bucatã ºi
mai þine un pic pentru mai târziu).
Dã tigaia la cuptor pentru 2-3
minute la temperaturã mare sau
pânã când se pãtrunde peºtele.
Scoate din cuptor ºi pune restul
de unt deasupra, cât sunt fier-
binþi fileurile. Se serveºte imediat
cu orez, cartofi sau mãmãliguþã.

strigi goool.
Culmea rasismului: sã bei whisky

Black&White din pahare diferite.
Culmea graviditãþii: sã avortezi o sarcinã de

partid.
Culmea zborului: sã zbori pe cerul gurii.
Culmea poliþiei: sã tragã tramvaiul pe dreapta.
Culmea strabismului: un ciclop sasiu.
Culmea îmblânzitului: sã îmblânzeºti fiare

vechi.
Culmea baschetului: sã joci baschet la un coº

de pe faþã.
Culmea orbirii: sã vezi dublu cu un singur ochi.
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Preot ªtefan Al. Sãvulescu

Prind mãrþiºoarele
la piept
Nivel

CEO-ul companiei olandeze Pal-V
spune cã cei care doresc sã aleagã dacã
sã ºofeze pânã la muncã sau sã zboare
sunt cu un mare pas mai aproape de
îndeplinirea dorinþei. Acesta a lansat
primul model produs de companie, Pal-
V Liberty, un autoturism cu trei roþi ºi
douã locuri cu funcþie de zbor, scrie The
Associated Press.

Preþul unei astfel de maºini zburã-
toare va fi de aproximativ 500.000 de
euro, primul volum de producþie fiind
de 90 de vehicule. CEO-ul companiei
spune cã maºinile zburãtoare nu sunt
pentru oricine, însã sunt destule persoa-
ne care aºteaptã sã cumpere modelul.

„Maºinile zburãtoare au apãrut
foarte mult în filme, iar de anul viitor,
acestea vor fi disponibile”, a spus CEO-
ul Robert Dingemanse. Modelul Pal-V
Liberty este unul din maºinile zburãtoare
în curs de dezvoltare din lume, precum
The Transition al americanilor de la Ter-
rafugia sau modelul electric integral cu
funcþie de decolare ºi aterizare verticalã
pe care îl dezvoltã start-up-ul german
Lilium. În aer, modelul Pal-V este propul-
sat de o elice alimentatã de douã mo-
toare.

Producãtorii spun cã aceasta va pu-
tea atinge viteze de pânã la 170 km/h
pe ºosea, iar în aer viteze de pânã la
180 km/h. Poate zbura aproximativ
500 de kilometri cu un plin de rezervor
cu benzinã fãrã plumb.

Când aterizeazã, elicea ºi meca-
nismul de echilibrare se pliazã iar coada
se retracteazã, Pal-V fiind gata sã fie
condusã ca o maºinã normalã. Trecerea
pe modulul de zbor dureazã cam 10
minute, în acestea fiind incluse ºi verifi-
cãrile necesare, spune compania. Cei
care conduc acest model au nevoie de
licenþã de pilot de elicopter, iar compania
oferã ºi cursuri pentru obþinerea ates-
tatului.

Maºina nu este capabilã sã se ri-
dice în aer vertical de la sol, deci nu poate
fi folositã pentru a „sãri” peste un ambu-
teiaj. Modelul Pal-V Liberty are nevoie
de o micã porþiune de pistã pentru a
decola ºi ateriza. Având modelul pregãtit
pentru producþia de masã, compania
se coupã acum de obþinerea certifica-
telor din partea autoritãþilor rutiere ºi a
celor de transporturi aeriene din Europa
ºi alte zone.

În curând, pe piaþã, maºina zburãtoare,
o combinaþie între avion ºi elicopter!

Sursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.ro
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sport

Meciul contând pentru
cea de-a XVI-a etapã a Ligii a
III-a, Seria a III-a, dintre FC Ani-
noasa ºi Petrolul s-a disputat
în faþa unui public numeros,
cu mulþi fani veniþi de la Plo-
ieºti.

Partida a fost controlatã
autoritar de petroliºti, care au
marcat la foc automat. Gazdele
n-au contat nici în apãrare, dar
nici în atac.

Din pãcate, la acest meci
a avut loc un episod urât, cau-
zat de unele altercaþii între re-
prezentanþii Jandarmeriei ºi cei
ai fanilor Petrolului. Astfel, ar-
bitrul Anghelinei a oprit jocul
circa 10 minute.

Iatã cum s-au marcat go-
lurile partidei:

Min. 2, 0-1: Min. 2, 0-1: Min. 2, 0-1: Min. 2, 0-1: Min. 2, 0-1: N. Popes-
cu a centrat perfect, iar Velisar
a ºutat frumos, la colþul lung,
învingându-l pe portarul Tãtar.

Min. 2Min. 2Min. 2Min. 2Min. 211111, 0-2: , 0-2: , 0-2: , 0-2: , 0-2: Ciocâl-
teu marcheazã din mijlocul ca-
reului cu un ºut ce nu i-a dat
nicio ºansã portarului gazdelor.

Min. 25, 0-3:Min. 25, 0-3:Min. 25, 0-3:Min. 25, 0-3:Min. 25, 0-3: Arnãu-
tu, ajuns singur în careul gaz-
delor, l-a driblat pe Tãtar ºi a
înscris în poarta goalã.

Min. 50, 0-4:Min. 50, 0-4:Min. 50, 0-4:Min. 50, 0-4:Min. 50, 0-4: Velisar
a ºutat cãtre poartã, iar Arnãu-
tu a deviat traiectoria balonului,
pãcãlindu-l pe portar.

Min. 5Min. 5Min. 5Min. 5Min. 57, 1-4: 7, 1-4: 7, 1-4: 7, 1-4: 7, 1-4: Prunes-
cu a alunecat în careu, înles-
nindu-i misiunea de a marca
lui Codroiu, care a fãcut-o de
la circa 10 metri.

Min, 7Min, 7Min, 7Min, 7Min, 711111, 1-5: , 1-5: , 1-5: , 1-5: , 1-5: Lambru
a fost faultat în careu ºi s-a dic-
tat penalty. Arnãutu transformã
cu exactitate de la 11 metri.

Min 75, 1-6: Min 75, 1-6: Min 75, 1-6: Min 75, 1-6: Min 75, 1-6: Arnãutu
îi oferã o centrare perfectã lui
Lambru, care înscrie din plon-
jon, din faþa porþii.

Min. 8Min. 8Min. 8Min. 8Min. 87, 1-77, 1-77, 1-77, 1-77, 1-7::::: Tot Lam-
bru a fixat scorul final, dupã o
pasã primitã de la Ciocâlteu.

Clasamentul la vârf a rã-
mas la fel, cãci Alexandria a
obþinut ºi ea trei puncte, tot în
deplasare.

Ionuþ Mitoiu

Cel puþin 350 de atleþi din
toatã þara au luat startul în
Finala Campionatului Naþional
pentru juniori categoria a 3-a,
printre ei aflându-se ºi sportivi
de la CSS Ploieºti, concursul
desfãºurându-se în zilele de
17 ºi 18 martie a.c. La acest
concurs, cea mai bunã perfor-
manþã a obþinut-o ºtafeta 4 x
400 m bãieþi de la CSS Ploieºti,
elevii profesorilor Maria Andrei
ºi Florin Andrei reuºind, cu
timpul de 3.47.80 min., sã
obþinã medaliile de aur ºi sã
intre în posesia titlului de
campioni ai României. În ime-
diata apropiere a podiumului
s-au mai aflat Andrei Patrichi,
locul 4  la 60 m – 7.44 sec. ºi

de secundã David Gudi ºi
pentru 6 sutimi de secundã
Andrei Patrichi. CSS Ploieºti a
mai participat cu douã ºtafete
în proba de 4 x 400 m, cea de
bãieþi în componenþa David
Echimescu, Bogdan Nicolae,
Alexandru Blãnaru, Andrei
Toma, ocupând  locul 4 ºi
ºtafeta de fete, în componenþa
Daria Chirchiboi, Denisa Pavel,
Alexandru Daria, Alexandra
Teodoru, ocupând locul 5. În
proba de 400 m, Alexandra
Teodoru a ocupat locul 7 la
fete, iar Andrei Niculiþã a
ocupat locul 8 la bãieþi.

Atleþii de la CSS Ploieºti, campioni
ai României la juniori 3

David Gudi locul 4 la 400 m -
53.85 sec, elevii pregãtiþi de

prof. Maria Andrei ratând po-
diumul pentru doar 3 sutimi Mihail Marinescu

Sala de atletism “Lia Ma-
noliu” din capitalã a gãzduit
cea de-a doua reuniune rezer-

7 medalii în contul atleþilor de la
CSS Ploieºti la etapa de zonã a CN

pentru copii categoria III

vatã copiilor de la categoria a
3-a. În prezenþa a peste 200
de sportivi din toatã þarã, atleþii

de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de
profesorii Maria Andrei ºi Florin
Andrei, au  reuºit sã obþinã 7

medalii (3 de aur, 2 de argint,
2 de bronz) astfel: Rebeca Toa-
der – medalie de aur la 200
m. (33.16 sec.) ºi medalie de
argint la 50 m. (8.00 sec.);
ªtafeta 4 x 50 m fete – medalie
de aur (34.51 sec.), în com-
ponenþa Delia Blãnaru – Sara
Echimescu – Rebeca Prunoiu
– Sara Prunoiu; ªtafeta 4 x 50
m bãieþi – medalie de aur
(34.05 sec.) în componenþa
Cristian Creangã – ªtefan
Moisoiu – Denis Simion –
Ayan Gudi; Cristian Creangã –
medalie de argint la 50 m.
(8.12 sec.); Sara Prunoiu –
medalie de bronz la 50 m.
(8.22 sec.); Ayan Gudi –
medalie de bronz la 50 m –
8.15 sec.

Aceste rezultate dau spe-
ranþe staf-ului ploieºtean, cu
privire la obþinerea unor me-
dalii la Campionatul Naþional
pentru C1,C2,C3, ce va avea
loc în perioada 31 martie – 1
aprilie, în Bucureºti.

Cel mai bun rezultat al lotului de atleþi cu
care s-a deplasat CSS Ploieºti la etapa de zonã
a Campionatului Naþional rezervat copiilor
categoria 1 a fost obþinut de echipa de ºtafetã
4 x 200 m fete. În componenþa Adina
Moldoveanu, Laura Manolescu, Mihaela
Gherman, Rossana Ristulescu, elevele
profesorilor Maria Andrei ºi Florin Andrei au
reuºit, cu timpul de 1.52.12 min., sã ocupe
locul 1 ºi sã spere cu ºanse reale la medalii la
Campionatul Naþional. Un rezultat foarte bun
a obþinut ºi Teodor Marin, atletul pregãtit de
prof. Maria Andrei reuºind sã ocupe locul 2
în proba de 800 m cu timpul de 2.27.57 min.
În apropierea podiumului s-au mai aflat
Rossana Ristulescu – locul 4 la 200 m ºi
ºtafeta 4 x 200 m bãieþi - locul 4, în compo-
nenþa Gabriel Oprescu, Gabriel Boboc, Rãzvan
Anton, Andrei Blãnaru.

Competiþia a avut loc în pe 10 martie, în
Sala de Atletism „Lia Manoliu” din Bucureºti,
ºi a adunat la start cel puþin 400 de sportivi.

Mihail Marinescu

     Atletele de la CSS Ploieºti, pe
primul loc în proba de ºtafetã

Liga 3

Festival de goluri
pentru Petrolul

Stadion: Comunal Aninoasa. Spectatori: circa 700.
Marcatori: Codroiu (57) / Velisar (2), Ciocâlteu (21), Arnãutu
(25, 50, 71 – penalty), Lambru (75, 87).

FC ANINOASA: FC ANINOASA: FC ANINOASA: FC ANINOASA: FC ANINOASA: Tãtar (78 I. Grigore) – Diþã (36 Codroiu),
Neaga, Blas, Pahonþu – Licã (27 Dinu), Grigorescu, Matican
(cpt.), Cãlinescu, Nedelea, Codroiu.

PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Bolboaºã – Prunescu (68 Antoche), Ichim,
Olaru – Tudor ªaim (55 Lambru), Chindriº (cpt.), Andor (46
Cl. Tudor), Velisar – Ciocâlteu, Arnãutu, N. Popescu (55
Catanã). Antrenor: Romeo Ciobanu.

Cartonaºe galbene: Blas (31), Dinu (66) / N. Popescu
(26).

Au arbitrat: Bogdan Ionuþ Anghelinei – Florian Alexandru
Viºan (ambii din Galaþi) ºi Daniel Vlase (Slobozia Conachi –
Galaþi).

Observatori FRF: Mugurel Vãdan (Bucureºti) ºi Gabriel
Oprea (Snagov – Ilfov).

FC Aninoasa – Petrolul Ploieºti 1-7 (0-3)FC Aninoasa – Petrolul Ploieºti 1-7 (0-3)FC Aninoasa – Petrolul Ploieºti 1-7 (0-3)FC Aninoasa – Petrolul Ploieºti 1-7 (0-3)FC Aninoasa – Petrolul Ploieºti 1-7 (0-3)

Partida cu SCM “U” Craiova, meci contând pentru faza a doua a
turului de play-off, etapa a treia, a adus la Sala Sporturilor “Olimpia”
mai bine de 800 de oameni. Semn cã victoriile conteazã cel mai
mult în ecuaþia promovãrii jocurilor ºi cã, în sfârºit, ploieºtenii pot fi
convinºi cã voleiul la vârf reprezintã singura alternativã viabilã în
acest oraº atunci când vrei sã te bucuri de sport, de performanþã!

Elevii lui Sergiu Stancu ºi Mãdãlin Marinescu au apãsat pedala
acceleraþiei ºi au turat motorul tot mai rodat al bolidului în perspectiva
cuceririi titlului naþional dar ºi a Cupei României, douã obictive “most
wanted” pe care Olteanu&Co. ºi le-au impus încã de la debutul
sezonului.

Astfel, la sfârºitul unei adevãrate demonstraþii de volei consis-
tent, “tricolorii” s-au putut bucura de o victorie rotundã, 3-0 (25-22,
25-20, 25-17) la capãtul a numai 79 de minute!

Miercuri, 21 martie, de la ora 17:00, Tricolorul LMV va întâlni
Arcada Galaþi. ªi tot la Sala Sporturilor “Olimpia”!

Volei

Victorie cu Craiova
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