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

la ce s-a întâmplat cu acest om.
Ce reprezintã foarte grav este reac-

þia lipsitã de iniþiativã cetãþeneascã a
unor... cetãþeni, care, deºi îl vedeau pe
bãrbat întins pe jos, nu se ofereau deloc
sã vadã ce este cu el, sã-l ajute sau sã

Miercuri, 12 aprilie, s-a dat startul celei de-a doua etape de înscrieri a copiilor
pentru învãþãmântul primar (clasa pregãtitoare). Aceasta se încheie pe 18 aprilie
a.c. ºi este rezervatã celor care nu au fost înscriºi în prima etapã sau care nu au
participat la aceastã etapã, cererile fiind completate din nou, în funcþie de locurile
disponibile. Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unitãþii de
învãþãmânt la care pãrintele doreºte înscrierea copilului, în interiorul perioadelor
din calendarul aprobat de Ministerul Educaþiei. Validarea cererii-tip este obligatorie
ºi se realizeazã în unitatea de învãþãmânt la care pãrintele doreºte înscrierea, în
prezenþa pãrintelui ºi a cel puþin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8
ºi 18:00 (luni-vineri). Rezultatele vor fi afiºate în data de 23 aprilie.

În judeþul nostru, mai sunt vacante 1.183 locuri la pregãtitoare.
Pe data de 26 martie 2018 s-a încheiat prima etapã rezervatã înscrierilor în

învãþãmântul primar pentru anul ºcolar 2018-2019.
(continuare în pagina 3)

Cu ocazia unei acþiuni de verificare
efectuate pe 12 aprilie, în piaþa agroalimentarã
de pe platoul Halelor Centrale, poliþiºtii de la
Serviciul Control Comercial din cadrul Poliþiei
Locale Ploieºti au sancþionat 8 societãþi comer-
ciale, din 15 controlate, pentru expunerea spre
vânzare a unor cantitãþi de fructe ºi legume din
import, ca fiind marfã româneascã. Valoarea
totalã a amenzilor se ridicã la suma de  8.500
lei, ne informeazã Biroul Relaþii cu Publicul,
Comunicare ºi Managementul Calitãþii al
Poliþiei Locale Ploieºti.

Pentru intervenþia operativã la faþa locului
a poliþiºtilor locali, cetãþenii sunt sfãtuiþi sã
anunþe la dispeceratul instituþiei, la numãrul
de telefon 0244/954, neregulile constatate
în pieþele ploieºtene, cu menþionarea locului
exact a tarabei, unde îºi desfãºoarã activitatea
agentul economic, mai precizeazã sursa citatã.

Mihail Marinescu

A început etapa a doua de înscrieri
pentru clasa pregãtitoare

1.183 de locuri mai sunt libere în Prahova

Bãrbat în etate, gãsit întins pe carosabil, pe strada
ªtefan cel Mare din Ploieºti, cu capul plin de sânge!
Un bãrbat în etate a avut parte de

clipe de coºmar în timp ce se afla pe
strada ªtefan cel Mare din Ploieºti. Nu
ºtim, încã, din ce motive, el se afla cãzut
pe carosabil, exact pe linia de tramvai,
în sensul de mers Gara de Sud-Centru,
între cele douã biserici –Biserica
Ortodoxã Sf. Anton ºi Biserica Romano
Catolicã. Posibil sã se fi împiedicat sau,
ºi mai rãu, sã fi fost lovit de vreo maºinã,
bãrbatul având ranã deschisã în zona
din spate a capului, de unde curgea
mult sânge. ªi pe carosabil se putea
vedea o patã mare de sânge. Oricum,
pânã la sosirea unor date oficiale, nu
puteam decât sã speculãm cu privire

mãcar sã anunþe Ambulanþa sau Poliþia.
Noi, cei de la Informaþia Prahovei, nu
putem sta nepãsãtori la o astfel de
întâmplare, astfel cã am contactat
imediat Poliþia Localã. Oprindu-ne în
preajma bãrbatului, câþiva oameni cu
spirit civic, ºoferi ºi pietoni, au început ºi
ei sã se intereseze de soarta persoanei
respective, deºi, mai devreme, mai
nimeni nu-l bãga în seamã. Un tramvai
care circula în acel sens de mers a fost
nevoit sã staþioneze, neavând cum sã-
ºi continue traseul pentru cã altfel l-ar fi
cãlcat pe acel bãrbat.

(continuare în pagina 3)
Mihail Marinescu

Angelica Balog, în vârstã de 43 de
ani ºi Adrian ªamu, de 23 de ani, au
fost condamnaþi la cinci, respectiv ºase
ani de închisoare cu executare într-un
dosar de trafic de minori. Cei doi au fost
gãsiþi vinovaþi de complicitate la act
sexual cu un minor ºi act sexual cu un
minor. Victima celor doi a fost o fetiþã de
doar 13 ani din Ploieºti, nepoata femeii,
lãsatã în grija sa de mama plecatã la
muncã în strãinãtate.

Cei doi proxeneþi au fost condam-
naþi de Tribunalul Prahova, însã decizia
nu este una definitivã. Aceeaºi instanþã
a decis ca fetiþa sã primeascã despã-
gubiri morale de la mãtuºa sa care a
vândut-o amatorilor de sex cu minori
suma de 20.000 de lei.

Coºmarul copilei a început în iarna
anului trecut, atunci când mama ei a lã-
sat-o în grija mãtuºii pentru a putea
pleca la muncã în strãinãtate. Fetiþa a
ajuns într-un anturaj periculos ºi, timp
de jumãtate de an, a fost forþatã, sub
ameninþarea bãtãilor, sã întreþinã relaþii
sexuale cu bãrbaþi care plãteau bani
grei, chiar ºi câte 500 de lei pentru a
întreþine relaþii sexuale cu copila.

Potrivit rechizitoriului întocmit de
procurorii DIICOT Ploieºti, care au inter-
ceptat telefoanele celor doi proxeneþi,
Bianca a fost ameninþatã ºi chiar agre-
satã fizic de mãtuºa ei atunci când

refuza clienþi. “Banii obþinuþi din întreþi-
nerea de acte sexuale contra cost erau
însuºiþi de BALOG ANGELICA ºi ªAMU
ADRIAN, care îi gãseau ºi clienþi. În cazul
în care refuza sã practice prostituþia era
agresatã verbal de BALOG ANGELICA ºi
ªAMU ADRIAN, iar BALOG ANGELICA
exercita ºi acte de violenþã asupra
minorei”, conform rechizitoriului.

Procurorii susþin cã Angelica Balog
ºi concubinul ei au reuºit sã strângã
7000 de lei de pe urma fetiþei. Ca sã
atragã cât mai mulþi clienþi, cei doi pro-
xeneþi spuneau cã fata are 17 ani, dar
cã nu este foarte experimentatã. Tarifele
se negociau la telefon, iar Bianca era
chematã din parc, unde se afla împreu-
nã cu veriºoara ºi cu prietenii sãi de ace-
eaºi vârstã, ºi trimisã la client.

Când a scãpat din mâinile pro-
xeneþilor, fata a fost supusã unei testãri
psihologice, iar medicii au decis cã mi-
nora ”prezintã reacþii depresive raportat
la fapte ºi se recomandã consiliere
psihologicã”, conform rechizitoriului.

Curtea de Apel din Ploieºti este
instanþa care va decide prin hotãrâre
definitivã ºi irevocabilã dacã cei doi pro-
xeneþi vor ajunge în cele din urmã la în-
chisoare. Fetiþa se aflã acum într-un pro-
gram de recuperare al Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Prahova. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)
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Fetiþã de 13 ani, obligatã de
mãtuºã sã se prostitueze

Comoarã veche de mii
de ani, descoperitã
întâmplãtor de un
tânãr din Bãicoi

Grota lui Nea Vasile,
sãpatã timp de 12 ani
în stâncã, minunea
din comuna Tãtaru

Câºtigãtorii
Concursului Naþional
de ªtiinþe ºi Tehnologii,
ediþia a VIII-a

Deºeuri reciclabile,
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Un tânãr din localitatea prahoveanã Bãicoi
a devenit vedetã peste noapte dupã ce a des-
coperit întâmplãtor un topor vechi de peste
3000 de ani. Pasionat de istorie, bãrbatul a
anunþat autoritãþile imediat ce a fãscut des-
coperirea. Toporul celt a fost predat Muzeului
Judeþean de Istorie ºi Arheologie Prahova ºi
urmeazã sã fie expus.

Cãtãlin Dumitran, în vârstã de 37 de ani,
este cãutãtor de comori care deþine licenþã de
la Inspectoratul Judeþean de Poliþie pentru a
folosi detecoare de metale. În zilele libere care
au urmat dupã sãrbãtoarea Paºtelui, bãrbatul
a plecat în plimbare ºi a decis sã ia cu el ºi
detectorul de metale mai mult pentru a-l încerca,
fãrã sã aibã un plan dinainte stabilit sau o zonã
unde sã caute vreo comoarã.

Cãtãlin mãrturiseºte cã o perioadã s-a jucat
cu aparatul, gãsind printre frunzele uscate doze
de bere ºi cutii de conservã. Totul s-a schimbat
când detectorul a început sã emitã un sunet
aparte, chiar dacã la nivelul solului nu se observa
niciun obiect din metal. Curios, Cãtãlin a început
sã sape în locul indicat de detector.

“Am început sã sap ºi am sãpat ca niciodatã
o groapã adâncã de vreo 50 de centimetri pânã
am vãzut ceva de culoare albastrã. Când mi-
am dat seama ce este vã rog sã mã credeþi cã
mi s-au înmuiat picioarele. Nu sunt un profesio-
nist, dar de citit am mai citit pentru cã sunt
pasionat de istorie. ªtiam peste ce am dat. L-am
luat în mânã ºi l-am curãþat cu mâna uºor de
pãmânt. Deºi este un topor din bronz, este foarte
fragil ºi pãrea cã se descompune, de accea am
decis sã-l pun repede într-o cârpã pe care o fo-
loseam sã mã ºterg pe mâini ºi l-a sunat pe pri-
marul din Bãicoi”, povesteºte Cãtãlin Dumitran.

Uimit ºi emoþionat totodatã, Cãtãlin Dumitran
l-a sunat pe primarul din localitate cu care este
ºi prieten, însã acesta din urmã n-a fost convins
din prima clipã cã are de-a face cu un obiect
atât de vechi ºi de valoros, ºtiut fiind faptul cã
oraºul Bãicoi nu are oficial o istorie care sã se
întindã pânã în Epoca Bronzului.

“Primarul se uita la mine, eu la el ºi nu ne
venea sã credem. El a fost mai neîncrezãtor.
Îmi tot zicea sã nu fie vreo bucatã de metal ba-

nalã ºi sã nu ne facem de râs. L-am asigurat cã
ºtiu despre ce este vorba,  astfel cã în aceeaºi zi
a luat legãtura cu Muzeul Judeþean de Istorie,
iar specialiºtii de aici au confirmat cã este vorba
despre un topor vechi de cel puþin 3000 de
ani. Din câte am mai studiat ºi eu, se pare cã
este un obiect destul de rar, doar unul ase-
mãnãtor fiind gãsit undeva prin Scoþia. Pare sã
fie un topor folosit la diferite ritualuri de fertilizare,
de magie”, spune Dumitran.

Dupã ce au studiat pe internet câteva site-
uri specializate în preistorie, atât Cãtãlin cât ºi
primarul din Bãicoi s-au convins cã toporul nu
este chiar o bucatã de metal lipsitã de importan-
þã, mai ales cã avea ºi câteva decoraþiuni pe
care nu le întâlnim la uneltele din ziua de astãzi.

Marius Constantin, edilul din Bãicoi, a luat
imediat legãtura cu reprezentanþii Muzeului de
Istorie ºi Arheologie din Ploieºti, iar specialiºtii
de aici au confirmat bãnuielile celor doi. Toporul
celt are o vechime de câteva mii de ani ºi a fost
conservat în stare foarte bunã.

Tânãrul care l-a descoperit are dreptul, con-
form legii, la o recompensã din partea statului
român, însã acesta a þinut sã precizeze cã a
refuzat acest privilegiu. “Eu fac asta din pasiune
ºi îmi doresc sã mai gãsesc încã o sutã de
topoare la fel de vechi. Nu sunt un om bogat,
dar nici nu vreu sã mã îmbogãþesc distrugând
istoria. Eu am fost plecat o perioadã din þarã ºi

acolo mi s-a aprins acest sentiment de patrio-
tism, iar luni când am gãsit acest obiect chiar
m-am emoþionat, mi s-au înmuiat picioarele ºi
am început sã tremur. Este greu de descris în
cuvinte ce am simþit atunci. Dupã aceastã des-
coperire mã simt motivat ºi demotivat deopotrivã.
Pe de o parte vreau sã mai merg sã caut, însã
nici nu vreau sã distrug un sit arheologic. Am
licenþã pentru detectorul de metale, dar con-
form legii, noi detectoriºtii nu avem voie sã ne
apropiem pe o anumitã razã de astfel de situri
unde sapã doar arheologii ”, spune Cãtãlin.

Toporul a rãmas la Muzeul de Istorie din
Ploieºti, iar dupã ce i se va face o expertizã
amãnunþitã va fi expus. Alin Frânculeasa,
arheologul Muzeului de Istorie Prahova, susþine
cã acest topor, gãsit stingher într-o pãdure din
apropierea Bãicoiului, nu dovedeºte cã în acel
loc s-ar putea ascunde rãmãºiþele unei aºezãri
omeneºti din Epoca Bronzului. Cel mai probabil,
spune expertul, arma a fost pierdutã în trecere
de vreun vãnãtor. Totuºi, toporul are o valoare
de patrimoniu ºi este posibil sã fie un obiect rar.

(D.F.)

Comoarã veche de mii de ani, descoperitã
întâmplãtor de un tânãr din Bãicoi

Inspirat de adãposturile cãlugã-
rilor care se refugiau în secolul al XVI-
lea pe dealurile din localitatea natalã,
Vasile ªerban, un bãrbat în vârstã de
63 de ani din comuna prahoveanã
Tãtaru, a sãpat timp de 12 ani în
stâncã pânã ce a reuºit sã amenajeze
un adevãrat castel din piatrã. Astfel a

ajuns sã realizeze principala atractie
turistica din zonã, dintr-o simplã ”dam-
bla”, cum singur recunoaºte.

Povestea chiliei a început atunci
când familia ªerban a decis sã se
ocupe de terenul moºtenit de la bã-
trâni într-unul dintre cele mai izolate
ºi înalte locuri din comuna Tãtaru,

numit Dealul Alb. Deºi zonã viticolã
de tradiþie, terenul era mult prea de-
parte de sat, iar sãlbãticiunile nu ar fi
permis familiei sã aibã o recoltã boga-
tã, aºa cã Vasile ªerban a decis sã-ºi
încerce norocul cu o livadã de nuci.
Avea grijã de grãdinã în fiecare zi. ªi
întrucât distanþa faþã de casã era mult
prea mare pentru a merge sã se odih-
neascã, bãrbatul a început sã sape
în stânca de la marginea terenului
mai întâi un mic adãpost unde sã se
poatã sta la umbrã mãcar pentru o
orã, când soarele dogora mai tare.

De la acel adãpost a pornit totul.
Nea Vasile a mãrturisit cã, obiºnuit
cu munca, se cam plictisea iarna, mai
ales atunci când zãpada întârzia sã
aparã ºi nu avea de fãcut pârtie prin
curte. Ca sã-ºi omoare timplul liber, îºi
lua târnãcopul ºi mergea la stânca
lui. A sãpat 12 ani la rând, singur, fãrã

Încântatã ºi ea de minunea de
la Tãtaru, Iuliana Mareº, primarul
comunei, a spus cã va promova grota
ºi o va introduce în circuitul turistic
alãturi de celelalte atracþii ale zonei:
chiliile vechi sãpate în stâncã în urmã
cu 500 de ani de cãlugãri, vulcanii
noroioºi ºi bãile sulfuroase.

La chilie nu se ajunge chiar uºor
ºi ai nevoie de ceva condiþie fizicã.
Din centrul comunei mergi pe un
drum de þarã neasflatat pânã ce se
terminã casele, iar de acolo se coboa-
rã doar cu piciorul o pantã abruptã
pânã în dreptul Dealului Alb. Zona
este cunoscutã în sat datoritã pietroa-
ielor de nisip întãrit care rãsar din loc
în loc prin iarba verde. Sub acest deal,
format, spune nea Vasile, din nisip în-
tãrit, se ascunde o micã deschizãturã
la care poþi ajunge uºor coborând
trepte sãpate ºi ele în piatrã.

Pentru cã locul este chiar spec-

taculos, Nea Vasile a continuat poves-
tea lui ºi în afara grotei. A amenajat în
faþã ºi o micã terasã din nisipul re-
zultat în urma sãpãturilor, iar în vale,
la baza dealului, a sãpat o groapã
unde a amenajat un lac! (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

unelte performante, doar cu un târ-
nãcop pe care îl ascuþea searã de
searã, tocit în vârf de piatra mult prea
durã. Aºa a reuºit ca astãzi sã aibã
un adevãrat castel în munte. O grotã
cu ºapte încãperi, separate de co-
loane, în care Nea Vasile a amenajat
un loc de dormit, o bucãtãrie unde
ºi-a adus masã ºi scaun, dar ºi un
altar unde a adus icoanele care-l în-
curcau pe acasã, cum singur mãrturi-
seºte.

„Dacã vie nu puteam sã pun, am
plantat nuci. Am curãþat terenul de
mãrãcini ºi m-am apucat de treabã.
Vara, când erau cãldurile alea de nu
mai puteai sã respiri, simþeam nevoia
sã mã pun la adãpost, dar nu aveam
unde. Am zis cã de ce sã fac un bor-
dei, mai bine sap puþin în stâncã ºi
fac acolo un loc unde sã stau de ploaie
sau de arºiþã. M-am apucat de sãpat
ºi nu m-am mai oprit. Nu mai ºtiu câte
târnãcoape am stricat. Se
toceau imediat cã stânca
e durã. Le luam acasã ºi le
ascuþeam ºi apoi mã
întorceam la chilia mea“,
povesteºte nea Vasile.

Grota nu este un loc
de rugãciune, spune bãr-
batul, ba din contrã, este
refugiul unde se întâlneºte
cu prietenii la un pahar de
bere, mai ales în zilele cãl-
duroase de varã.

Despre chilia lui Nea
Vasile s-a dus vestea imediat ce un
tânãr din sat a venit sã vadã cu ochii
lui isprava vecinului sãu. A postat
câteva fotografii pe internet ºi asta a
fost. În câteva zile tot satul a venit în
pelerinaj pe muntele alb.

Grota lui Nea Vasile, sãpatã timp de 12 ani
în stâncã, minunea din comuna Tãtaru

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Prahova în colaborare
cu Agenþia pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii, Atragere de Investiþii ºi Promo-
vare a Exportului Ploieºti, organizeazã,
în datã de 20 aprilie 2018, Bursa gene-
ralã a locurilor de muncã.

Evenimentul va avea loc la nivel
judeþean, în douã localitãþi, la Ploieºti ºi
la Câmpina, simultan, începând cu ora
9.00. Astfel, la Ploieºti, Bursa este
gãzduitã de Hotel Central (Sala de
Cristal), Bld. Republicii, nr.1, iar la Câm-
pina de cãtre Casa de Culturã „Geo Bog-
za” - str. Grivitei nr. 95.

Agenþii economici interesaþi pot
confirma participarea pânã pe 19 aprilie
ºi vor transmite oferta de locuri de mun-
cã disponibilã în funcþie de locaþia doritã,
la: Ploieºti - tel/fax:0244.577.380 (e-
mail: ajofm@ph.anofm.ro); Câmpina:
tel/fax: 0244.376.001 (e-mail:
liliana.vasile@phl.anofm.ro).

Bursa generalã a locurilor de mun-
cã reprezintã una din mãsurile active în
vederea atingerii obiectivului principal
al Strategiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã: creºterea gradului de
ocupare a persoanelor aflate în cãuta-
rea unui loc de muncã, sporirea ºanselor
de ocupare pe piaþa muncii a persoane-
lor din grupuri vulnerabile prin întâlnirea
directã a cererii cu oferta de locuri de
muncã, în condiþiile unei concurente
loiale ºi transparente, care sã permitã
realizarea unui echilibru între acestea
în timpul cel mai scurt. Aceastã acþiune
reprezintã o oportunitate pentru toþi
solicitanþii de locuri de muncã interesaþi
de a cunoaºte mai bine piaþa muncii,
ofertele de locuri de muncã, pentru a
putea astfel sã aleagã un loc de muncã,
conform pregãtirii lor profesionale, sau
în ultimã instanþã sã se (re) orienteze
profesional spre ocupaþii cu mai mari
posibilitãþi de angajare pe termen mediu
ºi lung.

Pe 20 aprilie, Bursa
generalã a locurilor
de muncã, la Ploieºti
ºi la Câmpina

Mihail Marinescu



3

actualitate localã
18 - 24 aprilie 2018 www.informatiaprahovei.ro

(urmare din pagina 1)
Vatmanul care conducea acel tram-

vai (o femeie sufletistã care, însã, nu a
dorit sã ne spunã cum se cheamã) ne-a
anunþat cã a fost solicitatã Ambulanþa.
Un echipaj al Poliþiei Locale a venit repe-
de la faþa locului ºi bãrbatul a fost ridicat
ºi pus pe trotuar, în aºteptare Ambu-
lanþei.

Un echipaj SMURD avea sã-l preia
pe bãrbatul respectiv ºi sã-i acorde
primul ajutor.

De la Poliþie ni s-a comunicat cã
este vorba doar de un caz medical, ne-
fiind vorba despre comiterea vreunui
accident rutier.

Reamintim faptul cã acel om a
fost gãsit într-o situaþie cruntã – cãzut
pe carosabil, aproape de centrul strãzii,
având capul plin de sânge! Cum de a
ajuns în asemenea hal? Din informaþiile
pe care le avem, bãrbatul este în vârstã
de 78 de ani, din Ploieºti ºi are iniþialele
numelui B.N.

(urmare din pagina 1)
Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate ºi depuse, în

judeþul Prahova, 5.094 cereri, iar la nivel naþional, 152.953 de cereri.
Tot în prima etapã, în judeþul Prahova, au fost validate 99,1% din cererile care

au fost depuse pentru înscrierea la pregãtitoare, iar la nivel naþional 99,34%.
Între 24 aprilie ºi 4 mai este programatã soluþionarea cazurile nerezolvate

dupã finalizarea etapei a doua.
Cele mai multe locuri libere, în Prahova, se aflã la: ªcoala Gimnazialã „Anton

Pann” Ploieºti, cu 43 locuri; ªcoala Profesionalã din Comuna Sîngeru, cu 40 locuri;
ªcoala Gimnazialã „Sfîntul Nicolae” Mizil, cu 38 locuri libere; ªcoala Gimnazialã
„B.P. Haºdeu” Câmpina, cu 24 locuri; Liceul Tehnologic din comuna Bãlþeºti, 16
locuri; ªcoala Gimnazialã „Constantin Stere” din Bucov, 16 locuri.

Mihail Marinescu

În data de 11 aprilie a.c., pompierii
militari prahoveni au acþionat pentru stin-
gerea a ºapte incendii produse la te-
renuri situate în localitãþile Bucov, Apos-
tolache, Boldeºti Scãieni, Sinaia, Cornu,
Poseºti ºi Lipãneºti. Toate evenimentele
menþionate au fost, cel mai probabil,
generate de utilizarea focului deschis în
spaþii deschise fãrã respectarea nor-
melor de apãrare împotriva incendiilor.
Suprafaþa totalã afectatã de arderea
vegetaþiei uscate a fost de aproximativ
5, 5 ha.

Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã “ªerban Can-
tacuzino” al judeþului Prahova
reaminteºte cetãþenilor fap-
tul cã, în cazul incendiilor de
vegetaþie uscatã, pericolul
mare îl reprezintã nerespec-
tarea distanþelor de siguranþã
faþã de locuinþe, anexe gos-
podãreºti, depozite de furaje,
pãduri, plantaþii, reþele elec-
trice, reþele de telefonie, son-
de, conducte ce transportã
gaze ºi lichide combus-tibile,
cãi de circulaþie, fapt ce, în
unele situaþii, a generat pe lângã pagube
materiale ºi efecte cum ar fi scoaterea
din funcþiune a instalaþiilor electrice, de
telefonie ori a afectat des-fãºurarea în
bune condiþii, a circulaþiei rutiere, pericli-
tând siguranþa participan-þilor la trafic.

Pentru preîntâmpinarea unor astfel
de evenimente, instituþia noastrã atrage
atenþia atât cetãþenilor, cât ºi reprezen-
tanþilor instituþiilor ºi operatorilor econo-
mici, asupra obligativitãþii respectãrii
prevederilor legislaþiei în vigoare.

Astfel, în vederea realizãrii igienizãrii
terenurilor prin ardere, cetãþeni au obli-
gaþia de a solicita ºi obþine, de la auto-
ritãþile competente, urmãtoarele docu-
mente:

• Accept de la Agenþia pentru
Protecþia Mediului;

• Permis de lucru cu focul.
Emiterea permisului de lucru cu

focul se face prin grija primarului, de
cãtre ºeful serviciului voluntar pentru
situaþii de urgenþã sau persoana desem-
natã în acest sens.

Arderea vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale se executã cu respec-
tarea urmãtoarelor prevederi generale:

• condiþii meteorologice fãrã vânt;
• colectarea în grãmezi a resturilor

vegetale în cantitãþi astfel încât arderea
sã poatã fi controlatã;

• executarea arderii în zone care
sã nu permitã propagarea focului la fon-

dul forestier/construcþii ºi sã nu afec-
teze reþelele electrice, de comunicaþii,
conductele de transport gaze naturale,
produse petroliere ori alte bunuri mate-
riale combustibile;

• curãþarea de vegetaþie a supra-
feþei din jurul fiecãrei grãmezi pe o distan-
þã de 5 metri;

• desfãºurarea arderii numai pe
timp de zi;

•asigurarea mijloacelor ºi mate-
rialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;

• supravegherea permanentã a
arderii;

•stingerea totalã a focului înainte
de pãrãsirea locului arderii;

•interzicerea acoperirii cu pãmânt
a focarelor.

În zona de siguranþã a cãii ferate,
vegetaþia uscatã ºi resturile vegetale se

curãþã obligatoriu de cãtre proprietarii
de drept ai terenurilor. Zona de siguran-
þã a drumurilor naþionale ºi judeþene
se curãþã obligatoriu de vegetaþia
uscatã ºi resturile vegetale de cãtre
administratorii acestora ºi, dupã caz,
de proprietarii de drept ai terenurilor.

Pentru prevenirea unor eventuale
accidente de circulaþie, urmare a scã-
derii vizibilitãþii în timpul utilizãrii focului
deschis, lucrãrile de igienizare se vor
efectua în prezenþa permanentã a unei
persoane în zona drumurilor publice.

Legea nr. 265/2006
prevede amenzi pentru arde-
rea vegetaþiei uscate fãrã ac-
ceptul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului cuprinse între
3000 ºi 6000 de lei pentru
persoanele fizice ºi între
25000 ºi 50000 de lei pentru
cele juridice. Constituie con-
travenþii ºi se sancþionea-zã
cu amendã de la 1000 lei la
2500 lei, conform HGR nr.
537/2007 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor la
normele de prevenire ºi stinge-
re a incendiilor, urmãtoarele

fapte:
• arderea resturilor vegetale, gu-

noaielor, deºeurilor ºi a altor ma-teriale
combustibile, fãrã obþinerea permisului
de lucru cu foc ºi fãrã luarea mãsurilor
pentru împiedicarea propagãrii focului
la vecinãtãþi;

• amenajarea locurilor pentru utili-
zarea focului deschis în condiþii ºi la
distanþe care favorizeazã propagarea
focului la construcþii, depozite, culturi
agricole, pãduri, plantaþii ºi alte veci-
nãtãþi. Totodatã, conform aceluiaºi act
normativ “Inacþiunea persoanelor fizice
ºi juridice aflate în apropierea incen-
diilor produse la pãduri, plantaþii, culturi
agricole, miriºti, pãºuni ºi fâneþe ºi care
nu intervin imediat cu mijloacele de
care dispun pentru limitarea ºi stin-
gerea acestora se sancþioneazã cu
amendã de la 1000 lei la 2500 lei.

Poliþiºtii locali din cadrul Biroului
Protecþia Mediului au depistat, în cursul
dimineþii de joi, 12 aprilie a.c., peste 500
kg. peturi depozitate ilegal pe domeniul
public, în apropierea conductelor de
termoficare din zona Podul Înalt. Deºeu-
rile reciclabile, colectate în mod ilegal
de pe platformele gospodãreºti, au fost
ridicate de cãtre lucrãtorii operatorului
de salubritate, iar zona a fost curãþatã.
Totodatã, au fost aplicate sancþiuni
contravenþionale, conform prevederilor
legale în vigoare, ne anunþã, printr-un
comunicat de presã, Biroul Relaþii cu Pu-
blicul, Comunicare ºi Managementul
Calitãþii aparþinând Poliþiei Locale

Ploieºti.
Este foarte bine cã Poliþia Localã

întreprinde ºi astfel de acþiuni ºi îi sanc-
þioneazã pe rãufãcãtori, însã aceastã
practicã, a sustragerii de peturi din
tomberoane, este departe de a fi ni-
micitã. Poate, cu timpul, se va termina ºi
cu acest tip de... comerþ!

O lege sau o hotãrâre a Consilului
Local Ploieºti, prin care sã se decidã ca
toþi cei care aduc peturi în anumite cen-
tre de colectare sã nu mai fie „rãsplãtiþi”,
fiind greu de crezut cã se sustrag peturi
din tomberoane din plictisealã.

ªi pe Strada Vaslui din Ploieºti, ce se
ramificã din Strada Elena Doamna –

Strada Malu Roºu, existã un astfel de
depozit, unde se strâng saci înalþi cu
peturi luate din tomberoanele aflate în
cartierul Ienãchiþã Vãcãrescu, iar o
maºinã tip remocã vine mai mereu
pentru a lua sacii de acolo.

Se vãd zilnic clanuri de indivizi ºi
individe, însoþiþi ºi de copiii lor, cum
„colindã” pe strãzile Ploieºtiului în
cãruþele pline cu peturi, dând o imag-
ine sinistrã oraºului european Ploieºti!

Îi vedem la fiecare loc unde sunt
situate tomberoanele ºi, chiar dacã
acestea sunt închise într-un þarc, gãsesc
ei metode pentru a le scoate afarã ºi
sã sustragã peturile, iar ce lasã în urma
„activitãþii” lor este dezolant – mizeria
punând stãpânire în acete puncte de
colectare a deºeurilor plastice. Devas-
teazã tomberoanele fãrã sã le pese de
nimic sau teamã cã fac ceva necurat.

Pânã când trebuie sã le mai su-
portãm acestora faptele groteºti?

Atenþie la incendiile de vegetaþie uscatã!

In data  de 11 aprilie a.c., Penitenciarul de Femei Ploieºti – Târgºorul Nou a
organizat un pelerinaj la Mãnãstirea Turnu, judeþul Prahova. La activitate au participat
16 deþinute clasificate în regim deschis ºi semideschis, care s-au implicat în mod
constant în activitãþile ºi programele moral-religioase desfãºurate în interiorul locului
de deþinere.

Acþiunea a avut în vedere exersarea de cãtre persoanele aflate în executarea
unei pedepse privative de libertate, în afara spaþiului carceral, a unor conduite care
sã faciliteze dezvoltarea personalã ºi reintegrarea socialã. De asemenea, pentru
persoanele aflate în detenþie, pelerinajul cãtre un loc sfânt reprezintã deschiderea
nu numai a unei porþi spre libertate, dar ºi deschiderea unui nou univers de cunoaºtere
ºi de experimentare a unor modalitãþi noi de trãire socialã, în armonie cu semenii ºi
aproape de Dumnezeu.

La etapa naþionalã a Olimpiadei de
Limba Englezã, care a avut loc la
Constanþa, între 2 ºi 6 aprilie, elevii care
au reprezentat judeþul Prahova s-au
întors acasã cu premiul I ºi douã men-
þiuni. Astfel, premiul I a fost cucerit de
cãtre Ana-Maria Stãnescu (clasa a IX-a
la Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu”
Ploieºti, prof. Anca Andreea ªtefãnescu),
iar menþiunile au intrat în posesia Anei
Teodora Chirilã (clasa a IX-a la  Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof.
Genoveva Preda) ºi a Irinei Cristiana
Ionete (clasa a XII-a la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti, prof. Andreea
Dorobanþu).

Rezultate foarte bune au fost
obþinute ºi la olimpiada naþionalã de

limba germanã modernã, ce a fost
gãzduitã de Craiova, în perioada 23-
29 martie: premiul I la proba de obiect
- Alberta-Gabriela Milicu (clasa a X-a la
Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti, prof. Roxana Arsene); premiul
III la proba de proiect – ªtefan Lucian
Ungureanu (clasa a XII-a la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof.
Octavia Maria Popescu); menþiune-in-
dividual proba scrisã ºi premiul II la
proiect – Teodora Tenciu (clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti, prof. Rodic Ardeleanu); premiul
II la individual proba scrisã – Diana
Elena Ciobanu (clasa a IX-a la la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, prof.
Octavia Maria Popescu). (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

Deºeuri reciclabile,
confiscate de poliþiºtii locali

ªi pe strada Vaslui
se pot vedea saci mari
cu peturi, sustrase
din tomberoanele
din cartierul
Ienãchiþã Vãcãrescu

Mihail Marinescu

Premii importante pentru
delegaþiile prahovene la

etapa naþionalã a Olimpiadei
de Englezã ºi de Germanã

A început etapa a doua de înscrieri pentru clasa pregãtitoare

Bãrbat în etate, gãsit întins pe carosabil, pe strada
ªtefan cel Mare din Ploieºti, cu capul plin de sânge!

Mihail Marinescu

16 deþinute, pelerinaj la Mãnãstirea Turnu
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învãþãmânt

Cea de-a 54-a ediþie a Olimpiadei Naþionale
de Fizicã, gãzduitã de localitatea prahoveanã
Breaza, s-a dovedit a fi de bun augur pentru
echipajul ce a reprezentat judeþul nostru, 11
elevi, din 18 câþi au fost în lotul prahovean,
reuºind sã-ºi adjudece medalii, menþiuni ºi
diplome deonoare. Este vorba despre: Mihai
Rãzvan Popa (clasa a VI-a la ªcoala Gimnazialã
„Henri Mathias Berthelot” Ploieºti) – medalie
de argint; Teodor Ioanin Stere (clasa a VI-a la
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti) –
medalie de bronz; Oana Maria Stoica (clasa a
VI-a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti)
– medalie de bronz; Andrei Claudiu Tudor (clasa
a IV-a la Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti) – diplomã de onoare; Alexandru Geor-
gian Oprea (clasa a VIII-a la ªcoala Gimnazialã
„I. A. Basarabescu” Ploieºti) – menþiune ºi
medalie de argint; Bogdan Grigore (clasa a VIII-
a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti)
– medalie de bronz; ªtefania Alexa Bucur (clasa
a VIII-a la Colegiul Naþional „Jean Monnet”
Ploieºti) – diplomã de onoare; Alexandru Mitu
(clasa a IX-a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti) – medalie de bronz; Andrei Cîrstea
(clasa a IX-a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti) – diplomã de onoare; Adrian Andrei
Enoae (clasa a X-a la Colegiul Naþional „Nicolae
Grigorescu” Câmpina) – medalie de bronz;
Andrei Pârvulescu (clasa a XI-a la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti) – medalie de
bronz.

Din lotul prahovean au mai fãcut parte elevii:
Andru Casian Aluculesi (clasa a VI-a la ªcoala
Internaþionalã Spectrum); Rareº Andrei Vîlcu
(clasa a VI-a la ªcoala Gimnazialã „Henri Mathias
Berthelot”); Alexandru Mihai Victoria (clasa a
VII-a la Colegiul Naþional „Alexandru Ioan
Cuza”); Gogitidze David Nicholas Canþãr (clasa
a IX-a la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”); Rob-
ert Valentin Stoica (clasa a IX-a la Liceul Teoretic
„ªerban Vodã” Slãnic); Tudor Bogdan Sechel
(clasa a XI-a la Colegiul Naþional „Nicolae
Grigorescu”); Ciprian Florin Zaharia (clasa a XII-
a la Colegiul Naþional Militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza).

Cele mai multe premii
le-au luat bucureºtenii
Dintre toate loturile participante, cel al

Bucureºtiului a fost cel mai bogat, în ce priveºte
premiile obþinute. Astfel, la clasa a VI-a: premiul
II ºi medalie de aur, premiul III ºi medalie de
aur; la clasa a VII-a – patru menþiuni ºi medalii
de bronz; la clasa a IX-a – premiu I ºi medalie
de aur, premiu II ºi medalie de aur, menþiune
cu medalie de aur, patru menþiuni ºi tot atâtea
medalii de argint; clasa a X-a – premiul I ºi
medalie de aur, premiul II ºi medalie de aur,
patru menþiuni ºi medalii de aur, douã menþiuni
ºi medalii de argint; la clasa a XI-a – premiul I ºi
medalie de aur, premiul II ºi medalie de aur,
premiul III ºi medalie de aur, douã menþiuni ºi
medalii de aur, douã menþiuni ºi medalii de
argint; clasa a XII-a – premiul II ºi medalie de
aur, menþiune ºi medalie de argint.

Premianþii cu  I, II ºi III
de  la fiecare clasã

Clasa a VI-a: premiul I ºi medalie de aur –
Robert Andrei Popa (Colegiul Naþional Iaºi),
premiul II ºi medalie de aur – Mihai Cezar Titianu
(Liceul Teoretic Internaþional de Informaticã
Bucureºti), premiul III ºi medalie de aur – Paul
Burcã (ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Vatra Dornei;

Clasa a VII-a: premiul I ºi medalie de aur –
Vlad ªtefan Oros (ªcoala Gimnazialã Nr. 24
Timiºoara), premiul II ºi medalie de aur – Cosmin

Andrei Popan (Colegiul Naþional „Mihai
Eminescu” Satu Mare), premiul III ºi medalie
de aur – David Constantinescu (Liceul Teoretic
Internaþional de Informaticã Bucureºti);

Clasa a VIII-a: premiul I ºi medalie de aur –
George Cristian Ardeleanu (ªcoala Gimnazialã
Nr. 11 Buzãu), premiul II ºi medalie de aur -
Cayuss Andrei Mihãiþoaia (ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica” Craiova), premiul III ºi medalie
de aur – Matei Buzdea (Colegiul Naþional „Petru
Rareº” Piatra Neamþ;

Clasa a IX-a: premiul I ºi medalie de aur –
Eduard Florin Burlacu (Liceul Teoretic
Internaþional de Informaticã Bucureºti), premiul
II ºi medalie de aur - Claudiu Mihai Cotârlan
(Liceul Teoretic Internaþional de Informaticã
Bucureºti), premiul III ºi medalie de aur – George
Chiriac (Colegiul Naþional „Roman Vodã” Ro-
man);

Clasa a X-a: premiul I ºi medalie de aur –
Theodor Iosif (Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã Bucureºti), premiul II ºi medalie de
aur – Ionel Emilian Chiosa (Liceul Teoretic
Internaþional de Informaticã Bucureºti), premiul
III ºi medalie de aur – Alexandru Mihai Iulian
Buzea (Colegiul Naþional „Ion Maiorescu”
Giurgiu);

Clasa a XI-a: premiul I ºi medalie de aur –
Sabina Drãgoi (Liceul Teoretic Internaþional de
Informaticã Bucureºti), premiul II ºi medalie de
aur - Rareº Dimitrie Grozãvescu (Liceul Teoretic
Internaþional de Informaticã Bucureºti), premiul
III ºi medalie de aur – Vlad Roºca (Grozãvescu
(Liceul Teoretic Internaþional de Informaticã
Bucureºti);

Clasa a XII: premiul I ºi medalie de aur –
ªtefan-Rãzvan Bãlãucã (Colegiul Naþional „Mihai
Eminescu” Botoºani), premiul II ºi medalie de
aur – Petru Codruþ (Liceul Teoretic Internaþional
de Informaticã Bucureºti), premiul III ºi medalie
de aur – Raul Ioan Drãgoiu (Colegiul Naþional
„Samuel von Brukenthal” Sibiu).

550 de participanþi
Aceastã ediþie a etapei naþionale a

Olimpiadei de Fizicã a adus la start cel puþin
550 de elevi din toatã þara, evenimentul
desfãºurându-se în perioada 2-6 aprilie, la
Colegiul Naþional Militar „Dimitrie Cantemir”ºi
la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, din Breaza,
organizatori fiind Ministerul Educaþiei Naþionale
(MEN) ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova
(ISJ).

La festivitatea de deschidere, ce a avut loc
pe 1 aprilie ºi desfãºuratã sub patronajul
doamnei colonel doctor Doina Mureºan -
comandantul Liceului National Militar „Dimitrie
Cantemir”, au luat parte, alãturi de elevi ºi
profesorii însoþitori, domnii Constantin Trãistaru
– consilier al ministrului Educaþiei Naþionale,
Sorin Trocaru – inspector general în cadrul MEN,
Nicolae Angelescu – inspector ºcolar general
al ISJ Prahova, colonel Daniel Nicolae Bãnicã –
seful secþiei învãþãmânt din statul Major al
Apãrãrii, Gheorghe Richea – primarul oraºului
Breaza, conferenþiar universitar doctor
Sebastian Popescu - decanul Facultãþii de Fizicã
de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi –
preºedinte al Comisiei Naþionale a Olimpiadei
de Fizicã, precum ºi doamnele prof. dr. Mândrilã
Georgiana Carmen – inspector de specialitate
în cadrul statului Major al Forþelor Terestre –
preºedinte de onoare al Comisiei Centrale a
Olimpiadei Naþionale de Fizicã ºi Adriana Radu
– inspector ºcolar de fizicã în cadrul ISJ Prahova.

Festivitatea de premiere a Olimpiadei
Naþionale de Fizicã a fost gãzduitã de Sala de
festivitãþi a Colegiului Naþional Militar „Dimitrie
Cantemir”.

Medalii ºi diplome de onoare pentru elevii prahoveni
la Olimpiada Naþionalã de Fizicã de la Breaza

Mihail Marinescu
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Sala „Europa”, a Consiliului Jude-
þean Prahova, a gãzduit vineri, 30
martie, etapa judeþeanã a Concursului
Naþional „Made for Europe” – un
concurs pentru elevi, unde sunt pre-
zentate produsele finale obþinute în
cadrul proiectelor finanþate din
fonduri europene, derulate de unitãþi
ºcolare de orice nivel.

În urma prezentãrilor susþinute
de elevi, pe primele locuri s-au clasat:

Premiul I - Daria Stãnescu, eleva
a Colegiului Naþional „Nichita Stãnes-
cu” Ploieºti, profesor coordonator

Cristina Rusu; Gabriel Colþ, elev
la Colegiul Tehnic „Toma N. Soco-
lescu” Ploiesti, profesor coordo-
nator Marian Dragomir;

Premiul II – Daniel Nãstase,
elev la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploiesti, profesor coordona-
tor Alice Georgescu;

Premiul III - Razvan Cristea, elev
al Colegiului Naþional Militar „Dimitrie
Cantemir” din Breaza, profesor coor-
donator Corina Barbu.

Toti cei patru elevi premianþi s-au
calificat pentru etapa naþionalã a
Concursului „Made for Europe”, care
va avea loc în perioada 12-15 aprilie
2018, la Constanþa.

Comisia de organizare ºi evaluare
pentru etapa judeþeanã a acestui con-
curs a avut urmãtoarea componenþã:
preºedinte - prof. Nicolae Angelescu
(inspector ºcolar general al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Prahova), preºe-
dinte executiv - prof. Aurel Graur (in-
spector ºcolar pentru proiecte educa-

þionale), vicepreºedinte – prof. Rodica
Avramenscu (director al Colegiului
Tehnic „Toma Socolescu” Ploieºti),
secretar – prof. Carmen Dedu (profe-
sor metodist la Casa Corpului Didac-
tic Prahova), membru – prof. Radu
Raluca (director ªcoala Gimnazialã
Ploieºtiori), membru – Bianca Dãniþã
(Fundaþia Comunitarã Prahova).

Momentele artistice ale acestui
eveniment au fost asigurate de copiii
de la Grãdiniþa nr 21 Ploieºti, Ansam-
blul „Mugurelul” al Colegiului Eco-
nomic „Virgil Madgearu” Ploieºti, un
grup al ªcolii „Sf.  Vineri” Ploieºti, copiii
de la Centrul Cultural ºi de la ªcoala
Cocorãºtii Colþ, grup al  Colegiului
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti.

Etapa judeþeanã a Concursului Naþional
„Made for Europe” ºi-a desemnat premianþii

Mihail Marinescu

Colegiul Tehnic „Elie Radu” din
Ploieºti a gãzduit, pe 29 martie a.c.,
ediþia a VIII-a a Concursului Naþional
de ªtiinþe ºi Tehnologii. Concursul este
adresat elevilor de liceu ºi de gim-
naziu pasionaþi de ºtiinþã ºi tehnologie
ºi a avut urmãtoarele secþiuni: Noi di-
mensiuni ale cunoaºterii (fizicã - apli-
catã ºi teoreticã, chimie, biologie,
energii regenerabile); Tehnologiile se-
colului XXI (informaticã, discipline teh-
nice - mecanic, electric ºi alte specia-
lizãri, roboþi); Limbile strãine pentru
ºtiinþã ºi tehnologie (proiecte de ºtiinþe
ºi tehnicã în limba englezã ºi în limba
francezã);  Ast�zi mici, mâine cer-cetã-
tori! (proiecte de ºtiinþe aplicate pentru
elevii de gimnaziu).

Obiectivul principal al  concursu-
lui îl reprezintã promovarea ºi valori-
ficarea acumulãrilor de cunoºtinþe,
informaþii ºi descoperiri din diferite
domenii ale ºtiinþei ºi tehnologiilor, pre-
cum ºi crearea de posibilitãþi de afir-
mare a elevilor talentaþi în
domeniul tehnico-ºtiinþific.

Datoritã acestui con-
curs, elevii îºi dezvoltã
abilitãþi de organizare, de
lucru în echipã, abilitãþi
practice, abordând inter-
disciplinar ºi novativ cu-
noºtinþele dobândite în do-
meniul ºtiinþelor ºi al tehno-
logiilor realizând cercetare
ºi creaþie ºtiinþificã.

Iatã ºi câºtigãtorii:
Corina Savu, Denisa Rã-
ducu, Andreea Bucur (Colegiul Teh-
nic Forestier Campina) - la Alte tehno-
logii, cu lucrarea „Erupþiile vulcanice
ºi efectele lor asupra mediulu”; ªte-
fan Jiroveanu (Colegiul Naþional Peda-
gogic „ªtefan Velovan”) – la Biologie,
cu lucrarea „Biomimetism”; Valentin
Rãzvan Lupu (Colegiul Naþional „Mi-
hai Viteazul” Ploieºti) – la Chimie, cu

lucrarea „Chimia vanadiului”; Ionel
Chereja (Palatul Copiilor Bistriþa) – la
Electric, cu lucrarea CNC ( maºinã-
unealtã cu comandã numericã); Ionel
Chereja, ªover Imre-Vasile (Palatul Co-
piilor Bistriþa) – la Energii regenerabile,
cu lucrarea Grãdinã solarã inteligen-
tã; Rafaela Elena Enea, Ana Alexan-

dra Stratan (Colegiul Naþional „Sfântul
Sava”) – la Proiecte în Limba englezã,
cu lucrarea „Superconductivity”;
Cosmin Dan (CN „AL.I.Cuza” Ploieºti)
– la Fizicã aplicatã, cu lucrarea „Nixie
clock”; Andrei Ionescu/ Serghei Ulian
(C.N. „Mihai Vitezul” Ploieºti/ICHB Bu-
cureºti) – la Fizicã teoreticã, cu lu-
crarea „Aplicaþii ale lipidelor în MEMS

Acþiune de voluntariat a elevilor
de la Liceul Tehnologic „1 Mai”
Ploieºti în cadrul unui proiect
al Ambasadei SUA în România

ºi administrarea de medicamente cu
ajutorul acestora”; Eric Cristian
Buruianã, Marius Nicolae Daraban,
Adrian Sorin Niþã (Colegiul Tehnic En-
ergetic Constanþa) – la Proiecte în
Limba francezã; Vlad Cristian Gheor-
ghiu, David Eugen Anastase (Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu” din

Cãlãraºi) – la Proiecte de
gimnaziu tehnic, cu lu-
crarea „Sistem de detec-
þie ºi avertizare incendiu
pentru locuinþe”; Radu
ªtefan Avram, Vlad Tu-
dorache (Colegiul Tehnic
„Elie Radu” Ploieºti) – la
Mecanicã, cu lucrarea
„Motorul turbo vs. aspirat”,
James Florin Petri (Palatul
Copiilor Bistriþa) – la Ro-
boticã, cu lucrarea „Pro-
ject pros-arm v1.0 (braº ro-

botic)”; Anastasia Elena Popescu,
Maria Beatrice Pãun, Levi Stanciu,
Iustin Nicolae Tudor (ªcoala Gim-
nazialã Spectrum Ploieºti) – la
Proiecte de Gimnaziu ªtiinþifice, cu
lucrarea „Poluarea solului cu deter-
gent”.

Câºtigãtorii Concursului Naþional
de ªtiinþe ºi Tehnologii, ediþia a VIII-a

Ambasada Statelor Unite în
România a lansat, alãturi de Ameri-
can Councils for International Edu-
cation,  proiectul „4/4 Pentru Prie-
teni”, inspiratã de gândurile expri-
mate de remarcabilul
activist american Dr.
Martin Luther King, Jr.:
„Întrebarea cea mai
urgentã ºi insistentã a
vieþii este: Ce faci pen-
tru ceilalþi?”

Pe 4 aprilie 2018
am fost invitati sã de-
dicam o parte din tim-
pul nostru celorlalþi –
prietenilor, comunitãþii,
ºcolii – ºi sã facem o
faptã bunã.

De ce 4/4 Pentru
Prieteni? Prietenia este
una dintre valorile de
bazã ale comunitãþii ºi ale volunta-
riatului, iar Statele Unite ale Americii

sãrbãtoresc luna voluntariatului chiar
în luna aprilie. Ziua de 4 nu este alea-
sã întâmplãtor, pentru cã pe 4 aprilie
2018 se comemoreazã 50 de ani de
la trecerea în nefiinþã a lui Martin
Luther King Jr.  Creat în memoria lui,
proiectul „4/4 Pentru Prieteni” îºi
propune sã celebreze la nivel na-
þional valorile voluntariatului ºi ale
prieteniei.

La acest eveniment au rãspuns
prezent voluntari ai Liceului Tehno-
logic „1 Mai”, Ploieºti care, alaturi de
Asociaþia „Viitorul Tinerilor”, au par-
ticipat la activitatea intitulatã „Sã avem
grijã de copacii ºcolii noastre”. Inimoºi,
cu mic, cu mare, îmbiaþi de razele
unui soare de autenticã primãvarã,
am vopsit copacii din curtea liceului.

Multumesc tuturor participanþilor
pentru cã au rãspuns apelului lansat
pentru acest proiect, chiar daca e o
zi superbã de vacanþã!

Prof. Mihaela Contescu,
director adjunct al Liceului
Tehnologic „1 Mai” Ploieºti Mihail Marinescu
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România ºi Basarabia sunt, dupã
o sutã de ani de existenþã, despãrþite!
Pilda monumentalã a acelor câþiva ba-
sarabeni de un curaj de nimeni egalat
astãzi, a adus Basarabia la sânul Patriei-
Mamã, România! Prezentul exclude re-
paraþia, dar Naþia nãzuieºte repetarea
– pentru totdeauna – a actului de la 27
martie 1918.

Precedent 1Precedent 1Precedent 1Precedent 1Precedent 1
„Dupã întemeierea Munteniei în

1330 de cãtre Ioan Basarab I ºi a Mol-
dovei în 1359 de cãtre Bogdan I, Moldo-
va avea hotarul între Carpaþi ºi Nistru”.

Precedent 2Precedent 2Precedent 2Precedent 2Precedent 2
„Prin tratatul încheiat de þarul Alexei

Mihailovici cu Gheorghe ªtefan, domni-
torul Moldovei, 1656, se preciza cã
„Rusia se obligã sã respecte integritatea
ºi independenþa Moldovei”.

Precedent 3Precedent 3Precedent 3Precedent 3Precedent 3
„Petru cel Mare închieie cu Dimitrie

Cantemir un alt tratat în 1711 la Luþk,
care, de asemeni, precizeazã cã: „Terito-
riul Moldovei este de la Nistru la Carpaþi”.

Precedent 4Precedent 4Precedent 4Precedent 4Precedent 4
„Prin tratatul cu turcii de la Iaºi, din

1792, se prevedea cã: „...Nistrul va
forma linia de demarcaþie pe vecie între
Imperiul Rusiei ºi Moldova”.

Precedent 5Precedent 5Precedent 5Precedent 5Precedent 5
„...Împãratul Alexandru I, în urma

rãzboiului avut cu turcii în 1806-1812,
a smuls – pentru prima datã – din tru-
pul Moldovei jumãtatea cea mai mare
ºi cea mai bogatã dintre Prut ºi Nistru ºi
a anexat-o Imperiului rusesc”, deºi, în
tratatul cu divanurile române, acesta
declara: „Pentru toate sacrificiile voas-
tre, voi apãra pãmântul vostru de orice
duºman care l-ar ameninþa”!

Precedent 6Precedent 6Precedent 6Precedent 6Precedent 6
Karl Marx condamnã încãlcarea

Dreptului internaþional: „Turcia nu putea
ceda Rusiei ceea ce nu îi aparþinea
(Basarabia), pentru cã Poarta Otomanã
nu a fost niciodatã suveranã a Þãrilor
Române, ci doar suzeranã (protectoare)
în schimbul tributului ce i se plãtea”!

Precedent 7Precedent 7Precedent 7Precedent 7Precedent 7
„Fascinatã de succesele lui Napo-

leon, Turcia pune în locul lui Constantin
Ipsilanti pe Alexandru Suþu (în Muntenia
/ Valahia) ºi pe Scarlat Callmachi în locul
lui Alexandru Moruzi (în Moldova / Bog-
dania) aceºtia, devotaþi Franþei. În repli-
cã, generalul rus Mihelson trece Nistrul
ºi ocupã Basarabia, trece Prutul ºi, în oc-
tombrie 1806, ocupã Principatele Ro-
mâne. Tilsit, 25 iunie 1807: Þarul recu-
noaºte hegemonia Franþei în Apus, iar
Napoleon dã „verde” ocupãrii Suediei,
însã înfrânt în Spania, pentru a-l avea
pe Alexandru I susþinãtorul fratelui lui
Bonaparte, rege în Spania, acceptã incor-
porarea în Imperiul rus a Finlandei, Mun-
teniei ºi a Moldovei”!

Precedent 8Precedent 8Precedent 8Precedent 8Precedent 8
„Amiralul Ciciagov e numit în locul

lui Kutuzov. Acesta se opune anexãrii
Basarabiei, fãþiº þarului, dar pânã a
ajunge la Bucureºti, Kutuzov iscãleºte,
pe 16 mai 1812, în Hanul lui Manuc,
Tratatul de pace care include Basarabia
în imperiul þarist”.

Precedent 9Precedent 9Precedent 9Precedent 9Precedent 9
„Împãratul Nicolae al II-lea acordã

unele libertãþi, dupã înfrângerea þariºtilor
de cãtre japonezi în Manciuria, în 1905,
ºi sub presiunea miºcãrilor muncitoreºti,
moment fructificat de profesorul univer-
sitar Constantin Stere care vine de la
Iaºi la Chiºinãu ºi scoate ziarul „Basa-
rabia”.

Precedent 10Precedent 10Precedent 10Precedent 10Precedent 10
Martie 1917. La Chiºinãu, Odesa ºi

Iaºi iau fiinþã unitãþi ale armatei mol-
doveneºti. 27 iulie – grupul Ion Pãs-
cãluþã-ªt. Holban-A.Popa  merg la ºeful
guvernului provozoriu, Kerenschi, sã
extindã iniþiativa, însã refuzaþi, ajung la
Moghilãu, de unde telegrafiazã – ordin
superior – ca, pânã la 20 octombrie,
unitãþile ruseºti sã trimitã câte doi soldaþi
ºi un ofiþer moldoveni, pentru a lua parte
la „Congresul general al ostaºilor mol-
doveni din întreaga Rusie”. Congresul

voastre, dar numai prin Sfatul Þãrii!”
Precedent 13Precedent 13Precedent 13Precedent 13Precedent 13
Raportând regelui Ferdinand si-

tuaþia, acesta a întrebat pe Halippa: „-
Vã este necesar acolo ºi Stere?” Orator
de clasã, Stere e autorizat de nemþi ºi
þine un discurs fulminant, favorabil par-
tidului „Blocul moldovenesc” pro-unio-
nist, contra „Fracþia þãrãneascã”, anti-
unire. În Sfatul Þãrii voteazã pentru Uni-
rea Basarabiei cu România, 84 de de-
putaþi, 3 împotrivã ºi 36 abþineri. Ion
Buzdugan, secretarul Sfatului Þãrii,
citeºte solemn:

„În numele poporului Basa-„În numele poporului Basa-„În numele poporului Basa-„În numele poporului Basa-„În numele poporului Basa-
rabiei Sfatul Þãrii declarã”:rabiei Sfatul Þãrii declarã”:rabiei Sfatul Þãrii declarã”:rabiei Sfatul Þãrii declarã”:rabiei Sfatul Þãrii declarã”:

„Republica Democratã Mol-„Republica Democratã Mol-„Republica Democratã Mol-„Republica Democratã Mol-„Republica Democratã Mol-
doveneascã (Basarabia) în hota-doveneascã (Basarabia) în hota-doveneascã (Basarabia) în hota-doveneascã (Basarabia) în hota-doveneascã (Basarabia) în hota-
rele ei dintre Prut, Nistru, Dunã-rele ei dintre Prut, Nistru, Dunã-rele ei dintre Prut, Nistru, Dunã-rele ei dintre Prut, Nistru, Dunã-rele ei dintre Prut, Nistru, Dunã-
rea, Marea Neagrã ºi vechile gra-rea, Marea Neagrã ºi vechile gra-rea, Marea Neagrã ºi vechile gra-rea, Marea Neagrã ºi vechile gra-rea, Marea Neagrã ºi vechile gra-
niþe cu Austria, ruptã de Rusianiþe cu Austria, ruptã de Rusianiþe cu Austria, ruptã de Rusianiþe cu Austria, ruptã de Rusianiþe cu Austria, ruptã de Rusia
acum o sutã ºi mai bine de aniacum o sutã ºi mai bine de aniacum o sutã ºi mai bine de aniacum o sutã ºi mai bine de aniacum o sutã ºi mai bine de ani
din trupul Vechii Moldove, în pute-din trupul Vechii Moldove, în pute-din trupul Vechii Moldove, în pute-din trupul Vechii Moldove, în pute-din trupul Vechii Moldove, în pute-
rea dreptului istoric ºi dreptuluirea dreptului istoric ºi dreptuluirea dreptului istoric ºi dreptuluirea dreptului istoric ºi dreptuluirea dreptului istoric ºi dreptului
de neam, pe baza principiului cãde neam, pe baza principiului cãde neam, pe baza principiului cãde neam, pe baza principiului cãde neam, pe baza principiului cã
noroadele singure sã-ºi hotã-noroadele singure sã-ºi hotã-noroadele singure sã-ºi hotã-noroadele singure sã-ºi hotã-noroadele singure sã-ºi hotã-
rrrrrascã soarascã soarascã soarascã soarascã soarta lorta lorta lorta lorta lor, de azi înaint, de azi înaint, de azi înaint, de azi înaint, de azi înainte ºie ºie ºie ºie ºi
pentru totdeauna, SE UNEªTE CUpentru totdeauna, SE UNEªTE CUpentru totdeauna, SE UNEªTE CUpentru totdeauna, SE UNEªTE CUpentru totdeauna, SE UNEªTE CU
MAMA SA ROMÂNIA! TRÃIASCÃMAMA SA ROMÂNIA! TRÃIASCÃMAMA SA ROMÂNIA! TRÃIASCÃMAMA SA ROMÂNIA! TRÃIASCÃMAMA SA ROMÂNIA! TRÃIASCÃ
UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIAUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIAUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIAUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIAUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA
DE-DE-DE-DE-DE-A PURA PURA PURA PURA PURURI ªI TURI ªI TURI ªI TURI ªI TURI ªI TOOOOOTDEATDEATDEATDEATDEAUNUNUNUNUNA!”.A!”.A!”.A!”.A!”.

Serghie Bucur

Inegalabilul Nicolae (Neculai) Iorga (1871-
1940) ne-a lãsat, printre cele câteva rafturi de
cãrþi scrise cu forþa lui de geniu al Istoriei
naþionale ºi universale, volumul – fascinant! –
FEMEILE ÎN ISTORIA NEAMULUI NOSTRU, apã-
rut la editura Coresi în 2015, îngrijit de Lucian
Pricop. Conþinutului lucrãrii ne relevã uimitoarea
cuprindere a minþii marelui nostru savant, câ-
teva repere ilustrând-o fulminant: „Doamnele
lui ªtefan cel Mare”, „Doamna lui Petru Rareº
ºi fetele ei: Chiajna lui Mircea Ciobanul ºi Ru-
xanda lui”, „Doamna lui Mihai Viteazul”, „Doam-
na lui Constantin Brâncoveanu”. Privirile colo-
salului  istoric s-au aplecat ºi asupra „Îmbrãcã-
mintei femeilor din trecutul nostru”, asupra
„Femeilor în cultura ºi literatura româneascã”.

În cercetarea de faþã m-am oprit la paginile
59-63 ale cãrþii, în speþã pe textul nr, 4 din
capitolul II – „Chipuri de Doamne”, cu titlul
„Doamna Velica, iubita lui Mihai Viteazul ºi stã-
pâna Ardealului”, atras de un detaliu privind
apartenenþa unuia din personaje, de pãmânt
din Argeº. „Bãtrânul domn I. Puºcariu, membru
al Academiei Române, a adus, în 1907, o
comunicaþie intitulatã, poate cam neaºteptat,
„Douã Zamfire”, în care se vorbeºte, mai la urma
urmei, cum recunoaºte ºi autorul micului studiu,
nu de douã, ci de „o Zamfirã”. E cunoscutã
cealaltã Zamfirã, în treacãt pomenitã fiica lui
Moise-Vodã, cel ucis la 1530 în lupta de la
Viiºoara, soþia ungurului ªtefan Keseru, cãruia

Secþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia DramãSecþia Dramã
Duminicã, 22 Aprilie, ora 18:30 - Sala

Teatrului Toma Caragiu – „Mier„Mier„Mier„Mier„Miere sãlbaticã”e sãlbaticã”e sãlbaticã”e sãlbaticã”e sãlbaticã”,
de Michael Frayn (adaptare a piesei fãrã nume
de A.P. Cehov). Regia: Aleksandar Ivanovski. În
distribuþie: Dragoº Câmpan (Dr.Triletki), Ada
Simionicã (Anna Petrovna), Paul Chiribuþã (Porfir
Semionovici Glagoliev), Ioan Coman (Serghei), Ilie
Gâlea (Colonelul Triletki), Mihaela Popa (Sofia),
Robert Oprea (Marko), Theodora Sandu (Maria
Efimovna Grekova), Cristian Popa (Platonov),
Ioana Farcaº (Saºa), Marian Despina (Gherasim
Kuzmici Petrin), Bogdan Farcaº (Osip).

Secþia RevistãSecþia RevistãSecþia RevistãSecþia RevistãSecþia Revistã
Miercuri, 18 Aprilie, ora 19:00 - Sala Rapso-

dia Bucureºti – „My Fair Lady”„My Fair Lady”„My Fair Lady”„My Fair Lady”„My Fair Lady”, textul ºi versurile:
Alan Jay Lerner. Regia: scenariul ºi lightdesign Alice
Barb. Distribuþia: Calina Epuran (Eliza Doolittle),
Silviu Biriº (Henry Higgins), Ion Radu Burlan (Alfred
P. Dolittle), Karl Baker/George Cãpanu (Colonelul
Pickering), George Liviu Frâncu/Romeo Zaharia
(Freddy), Dana Vulc (Mrs.Pearce), Manuela Alionte
Frâncu (Mrs.Higgins), Mihaela Duþu (Mrs.Eynsford-
Hill), Petty Musa (Regina), Rodica Alexandru
(Pupãzã), Lucian Vasilescu (Cârciumarul), Rãzvan
Hanganu (Gunoier 1), Robert Anton (Gunoier 2),
Baletul Majestic – Irina Mãcinic, Loredana Bãdica,
Tatiana Dor, Oana Hanganu, Roxana Valeanu,
Ionuþ Mãcinic, Lucian Vasilescu, Robert Anton,
Rãzvan Hanganu, Soliºti colaboratori – Cãtãlina
Barbu, Lavinia Opriº, Ileana Popescu, Cristina
Trandafir, Cristian Boldorea, Andrei Petre, Mircea
Ene, Octavian Tudose.

Vineri, 20 Aprilie, ora 18:30; Sâmbãtã, 21

Aprilie, ora 18:30 -
Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”„Zaraza”,
scenariul original:
Daniel Chirilã. Regia:
Rãzvan Mazilu. În distribuþie: George Liviu Frâncu
(Ion Pribeagu, ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara
Feerie), Andrei Radu (Cristian Vasile), Karl Baker
(Ionel Fernic), Ion Radu Burlan (Constantin Tanase),
Manuela Alionte Frâncu (Elena Lupescu), Cosmin
ªofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela
Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc),
Romeo Zaharia (Jean Moscopol), George Cãpanu
(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.
Acompaniament pian live: Ciprian Corniþa.

Secþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia PãpuºiSecþia Pãpuºi
Miercuri, 18 Aprilie, ora 10:30; ora 12:30;

Duminicã, 22 Aprilie, ora 10:30  - Sala Teatrului
pentru Copii – „Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”, adaptare de
Cristian Pepino dupã Fraþii Grimm. Regia: Cristian
Pepino. Distribuþia: Ioana Roºu, Nelu Neagoe, Ana-
Maria Orbean, Carmen Bogdan, Lizica Sterea,
Mihai Androne/Daniel Burcea, Diana Uþã.

Sâmbãtã, 21 Aprilie, ora 11:00 - Ploieºti Shop-
ping City – „Motanul Încãlþat”„Motanul Încãlþat”„Motanul Încãlþat”„Motanul Încãlþat”„Motanul Încãlþat”, regia: Cristian
Mihalache. În distribuþie: Nelu Neagoe, Alin
Antemir, Mircea Hendrich, Ioana Roºu, Mihaela
Rus, Carmen Bogdan, Mircea Cârlig.

i-a dat ºi urmaºi, ºi apoi a polonului Stanislav
Nisowski, stãpâna moºiilor Sângeorgiu ºi Valea
Streiului (...), ctitora mânãstirii Prislopului (...) unde
i se vede încã mormântul de piatrã cu inscripþie
latinã”, la vârsta de „44 de ani în martie 1580,
când îºi încheie veacul”. Mai încolo: „Cealaltã
Domniþã Zamfira iese la ivealã numai prin actele
pe care, cu mulþi ani în urmã, le punea la înde-
mâna d-lui Puºcariu colegul sãu Ioan Gal de
Hilib, ungur ca toþi ungurii, dar, ca nealþi unguri,
urmaº direct al straºnicului voievod muntean
Mircea Ciobanul ºi, deci, mai Basarab decât
toþi ceilalþi.

La 1 mai 1564, Gaºpar Barcsai, alt fruntaº
român trecut la neamul stãpânitor al ungurilor,
vindea satul Cetea, în pãrþile Bãlgradului, logo-
fãtului Ioan din Piteºti, care era soþul Domniþei
Stana ºi ginerele lui Mircea Ciobanul (care avuse
ºi un frate, Stan)”. Copiii acesteia, amintiþi de sa-
vant: „Zamfira, care se mãritã întâi cu Petru
Racz (...) apoi cu neînsemnatul Ioan Balintit (...);
Velica, soþia lui Fabio Genga (...) favorit al prin-
cipelui ardelean Sigismund Bathory (...) pãstrat
la Curte de Mihai Viteazul” – cãruia, „La 15
martie 1600 un agent al Împãratului, venit la
Mihai Vodã, trimite aceastã ºtire: „Toate afacerile
þãrii le are în mânã o jupâneasã româncã, mã-
ritatã cu Fabio Genga, cu care se þine cu ºtiinþa
tuturora, ºi pânã-ntr-atâta încât a poruncit sub
pedeapsa de moarte soþului sã n-aibã a face cu
dânsa”!

Un curcubeu
peste Prut: BASARABIA ACUM UN VEAC!

are 600 de delegaþi ºi dureazã 8 zile:
20-28 octombrie 1917.

Precedent 11Precedent 11Precedent 11Precedent 11Precedent 11
21 noiembrie 1917: lucrãrile

Sfatului Þãrii. I.P.S. Gavriil, episcop de
Cetatea Albã oficiazã un Te-Deum în
limba românã ºi, în cântecele corului
Berezovschi, se sfinþeºte drapelul primei
armate moldoveneºti. Ovaþii, îmbrã-
þiºãri, plânsete de bucurie. Se strigã:
„Trãiascã Basarabia autonomã”, se cân-
tã „Deºteaptã-te române!”. La 2 decem-
brie Sfatul Þãrii proclamã Basarabia
„Republicã democraticã Moldoveneas-
cã”!

Precedent 12Precedent 12Precedent 12Precedent 12Precedent 12
18 februarie 1918, grupul Sfatului

Þãrii: Ion Inculeþ, dr. D, Ciugureanu ºi Em.
Cateli vin la Iaºi. Regele Ferdinand ºi
guvernul aflã cã Ucraina trage sã-ºi ali-
peascã Basarabia. Mâna lui Dumnezeu
picã prin textul broºurii „Sarcinile prole-
tariatului în revoluþia noastrã, septem-

brie 1917” semnatã de... Lenin! Des-
pãrþirea de Rusia era validatã! Panteli-
mon Halippa ºi Elefterie Sinicliu sunt
conduºi de Troþki la Lenin, care le spune:
„Suntem în revoluþie ºi puterea sovieticã
nu vã poate ajuta cu nimic, dar îi aveþi
aproape pe români ºi cereþi-le lor sã vã
ajute. Faceþi cum vã dicteazã interesele

IOAN DE PITEªTI

Serghie Bucur
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Campania de primire a cererilor unice de
platã în anul 2018 a contabilizat, pânã la ora
actualã, 430.551 de cereri pentru o suprafaþã
agricolã de circa 1,306 milioane de hectare, se
aratã într-un comunicat al Agenþiei de Plãþi ºi

APIA: Cereri de platã pentru circa 1,3 milioane
de hectare de teren agricol, depuse pânã în prezent

Intervenþie pentru Agriculturã (APIA), transmis
vineri AGERPRES.

Conform instituþiei, fermierii pot depune
pânã pe data de 15 mai 2018, la Centrele jude-
þene sau locale ale APIA ºi la cel al Municipiului

Bucureºti, o singurã cerere unicã de platã, chiar
dacã deþin suprafeþe de teren în localitãþi sau
judeþe diferite. APIA precizeazã cã pentru
suprafeþe mai mari de 50 de hectare de teren
agricol cererile se depun la Centrele judeþene
APIA, iar în cazul în care se care solicitã o su-
prafaþã mai micã sau egalã cu 50 hectare teren
agricol cererile se depun la Centrele locale.

Sprijinul financiar este finanþat din Fondul
European de Garantare Agricolã (FEGA), din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ru-
ralã (FEADR) ºi de la bugetul de stat, prin bugetul
MADR. Etapele Campaniei 2018 sunt: 1 martie
- 15 mai 2018 (depunerea cererilor unice), 1
iunie - 1 iulie 2018 (efectuarea controlului admi-
nistrativ), 1 iulie - 1 octombrie 2018 (controlul
la faþa locului), 16 octombrie - 30 noiembrie
2018 (plata avansului din campania 2018),
respectiv 1 decembrie 2018 - 31 martie 2019
(plata regularã a subvenþiilor).

Banca Naþionalã a României lanseazã luni
în circuitul numismatic o monedã din aur cu tema
330 de ani de la tipãrirea Bibliei de la Bucureºti,
informeazã banca, printr-un comunicat. Moneda
va avea o valoare nominalã de 100 lei, forma
rotundã, cant zimþat, un diametru de 21 milimetri
ºi o greutate de 6,452 grame.

Aversul monedei redã portretul domnitorului
ªerban Cantacuzino, iniþiatorul tipãririi Bibliei de
la Bucureºti, ºi un fragment al acesteia; inscripþia
,,Romania’, valoarea nominalã ‘100 Lei’, stema
României ºi anul de emisiune ‘2018’. Reversul
monedei redã stema lui ªerban Cantacuzino,
tipãritã în interiorul Bibliei de la Bucureºti, ºi
inscripþia circularã ‘330 DE ANI DE LA TIPARIREA
BIBLIEI DE LA BUCURESTI’.

Tirajul pentru aceastã emisiune este de 250
de monede din aur. Preþul de vânzare, exclusiv
TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broºura de
prezentare este de 1.695,00 lei.

Monedele din aur cu tema 330 de ani de la
tipãrirea Bibliei de la Bucureºti au putere
circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în
circuitul numismatic a acestor monede din aur
se realizeazã prin sucursalele regionale Bucureºti,
Cluj, Iaºi ºi Timiº ale Bãncii Naþionale a României.

Înmatriculãrile de vehicule noi au
crescut în România cu circa 15%, la
nivelul lunii martie, în comparaþie cu
aceeaºi perioadã din anul trecut,
pânã la 11.995 de unitãþi, relevã da-
tele publicate, joi, de Direcþia Regim
Permise de Conducere ºi Înmatricula-
re a Vehiculelor (DRPCIV). În inter-
valul analizat, numãrul înmatriculãrilor
de autoturisme a înregistrat un salt
de 17,45%, de la 6.915 exemplare în
martie 2018, la 8.122 unitãþi în luna
martie a acestui an.

Pe tipuri de vehicule, în prima lu-
nã de primãvarã, cea mai mare creº-
tere a înmatriculãrilor a fost consem-
natã la tractoare (+133,33%, respec-
tiv 35 de exemplare), urmatã de au-
tovehiculele cu destinaþie specialã
(+52%, 38 de unitãþi), remorci
(+13,78%, 1.189 exemplare), au-
tovehicule transport mãrfuri
(+10,19%, 1.979 exemplare) ºi semire-
morci (+5,54%, 400 de unitãþi). La
polul opus s-au situat autobuzele ºi
microbuzele, cu o scãdere de
30,49% a înmatriculãrilor (57 de uni-
tãþi în martie 2018, faþã de 82 în luna

BNR lanseazã o monedã
din aur cu tema 330 de ani de la
tipãrirea Bibliei de la Bucureºti

Volumul lucrãrilor de construcþii
a crescut cu 8,4% ca serie brutã în
primele douã luni din anul 2018
comparativ cu aceeaºi perioadã din
2017, în timp ce, pe serie ajustatã în
funcþie de numãrul de zile lucrãtoare
ºi de sezonalitate, avansul a fost de
6,5%, se aratã într-un comunicat de
presã al Institutului Naþional de Sta-
tisticã (INS) remis, vineri, AGERPRES.

Pe elemente de struc-
turã, ca serie brutã, au avut
loc creºteri la lucrãrile de în-
treþinere ºi reparaþii curente
cu 11,9%, lucrãrile de repa-
raþii capitale cu 8,6% ºi la
construcþii noi cu 7,3%. Pe
obiecte de construcþii, au
avut loc creºteri la construc-
þiile inginereºti ºi la clãdirile
nerezidenþiale cu 34,3%,
respectiv cu 17%. Clãdirile
rezidenþiale au scãzut cu
26,6%.

 Ca serie ajustatã în
funcþie de numãrul de zile
lucrãtoare ºi de sezonalitate,
volumul lucrãrilor de cons-
trucþii a crescut, pe total, cu
6,5%. Pe elemente de struc-
turã s-au înregistrat creºteri
la lucrãrile de întreþinere ºi reparaþii
curente cu 10,6%, lucrãrile de cons-
trucþii noi cu 7,1% ºi la lucrãrile de
reparaþii capitale cu 6,7%.

Pe obiecte de construcþii, volumul
lucrãrilor de construcþii a crescut la
construcþiile inginereºti cu 29,5% ºi
la clãdirile nerezidenþiale cu 15,4%.
Clãdirile rezidenþiale au scãzut cu
24,8%.

Faþã de luna corespunzãtoare a
anului precedent, volumul lucrãrilor
de construcþii a crescut, în februarie
2018, atât ca serie brutã, cât ºi ca
serie ajustatã în funcþie de numãrul
de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate,
cu 10,7%, respectiv cu 6,9%.

Ca serie brutã, pe elemente de
structurã s-au înregistrat creºteri la
lucrãrile de reparaþii capitale cu
38,5%, lucrãrile de întreþinere ºi re-
paraþii curente cu 22,6% ºi la lucrãrile
de construcþii noi cu 5,2%. Pe obiecte
de construcþii, volumul lucrãrilor de
construcþii a crescut la construcþiile
inginereºti cu 47,9% ºi la clãdirile
nerezidenþiale cu 25%. Scãderi au

fost la clãdirile rezidenþiale cu 35,5%.
Ca serie ajustatã în funcþie de nu-

mãrul de zile lucrãtoare ºi de sezona-
litate, volumul lucrãrilor de construcþii
a crescut pe elemente de structurã
la lucrãrile de reparaþii capitale cu
33,2%, lucrãrile de întreþinere ºi re-
paraþii curente cu 20% ºi la lucrãrile
de construcþii noi cu 4%. Pe obiecte
de construcþii, volumul lucrãrilor de
construcþii a crescut la construcþiile
inginereºti cu 36,4% ºi la clãdirile
nerezidenþiale cu 23,2%. Scãderi au
fost la clãdirile rezidenþiale cu 34,7%.

În luna februarie 2018, volumul
lucrãrilor de construcþii a crescut, faþã
de luna precedentã, ca serie brutã,

cu 30,9%, iar ca serie ajustatã în
funcþie de numãrul de zile lucrãtoare
ºi de sezonalitate, cu 4,6%. Ca serie
brutã, creºterea a fost evidenþiatã la
lucrãrile de reparaþii capitale cu
40,4%, lucrãrile de întreþinere ºi re-
paraþii curente cu 37,5% ºi la lucrãrile
de construcþii noi cu 28%. Pe obiecte
de construcþii, au avut loc creºteri la
construcþiile inginereºti cu 43%,

clãdirile nerezidenþiale cu 30,5% ºi
la clãdirile rezidenþiale cu 11,1%. Ca
serie ajustatã în funcþie de numãrul
de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate,
volumul lucrãrilor de construcþii a
crescut pe total cu 4,6%, creºtere
susþinutã de lucrãrile de reparaþii ca-
pitale cu 24,2%, lucrãrile de întreþi-
nere ºi reparaþii curente cu 13,2% ºi
la lucrãrile de construcþii noi cu 1,9%.
Pe obiecte de construcþii, volumul lu-
crãrilor de construcþii a crescut la
construcþiile inginereºti cu 13,9% ºi
la clãdirile nerezidenþiale cu 8,4%.
Clãdirile rezidenþiale au scãzut cu
14,2%.

Volumul lucrãrilor de construcþii
a crescut cu 8,4% în primele

douã luni din 2018 (serie brutã)

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

corespunzãtoare din 2017) ºi mo-
pedele/motocicletele (-1,69%,
respectiv 175 de unitãþi).

Potrivit sursei citate, în funcþie de
numãrul unitãþilor înmatriculate, în
luna martie a acestui an, cele mai
multe solicitãri au vizat mãrcile: Dacia
- cu 1.897 de exemplare, în creºtere
cu 21,84% faþã martie 2017, Ford
(774 unitãþi, -24,56%), Volkswagen
(767 exemplare, +31,34%), Skoda
(680 exemplare, +25,93%) ºi Opel
(477 exemplare, +62,24%). Totodatã,
cea mai redusã frecvenþã a înregis-
trãrilor la DRPCIV s-a înregistrat la: Alfa
Romeo (8 unitãþi), Subaru (4), Ford-
CNG-Technik (3), Maserati ºi Mer-
cedes-AMG (câte douã exemplare),
Bentley, Lada, Lamborghini, Rolls-
Royce ºi Aston Martin (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 Bu-
cureºti.

Contul curent al balanþei de plãþi a înregistrat un deficit de 172 milioane
de euro, în primele douã luni din 2018, în creºtere cu 138,8% comparativ cu
perioada similarã din 2017, se aratã într-un comunicat de presã al Bãncii
Naþionale a României (BNR) remis, vineri, AGERPRES. În perioada similarã a
anului trecut, deficitul de cont curent s-a cifrat la 72 milioane de euro.

Conform documentului, în structurã, balanþa bunurilor a consemnat un
deficit mai mare cu 434 milioane euro, balanþa serviciilor ºi balanþa veniturilor
secundare au înregistrat excedente mai mici cu 6 milioane euro, respectiv cu
2 milioane euro, iar balanþa veniturilor primare a înregistrat un excedent de
170 milioane euro, comparativ cu un deficit de 172 milioane euro.

Potrivit BNR, în perioada ianuarie - februarie 2018, datoria externã totalã
a crescut cu 1,558 miliarde de euro. În structurã, datoria externã pe termen
lung a însumat 69,503 miliarde de euro la 28 februarie 2018 (73,1% din
totalul datoriei externe), în creºtere cu 1,3% faþã de 31 decembrie 2017.
Datoria externã pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2018 nivelul de
25,532 miliarde de euro (26,9% din totalul datoriei externe), în creºtere cu
2,7% faþã de 31 decembrie 2017. Rata serviciului datoriei externe pe termen
lung a fost 13,5% în perioada ianuarie - februarie 2018, comparativ cu 23,9%
în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri ºi servicii la 28
februarie 2018 a fost de 5,7 luni, faþã de 5,4 luni la 31 decembrie 2017.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculatã la valoarea
rezidualã, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2018 a fost de 87%,
comparativ cu 87,2% la 31 decembrie 2017.

DRPCIV: Circa 12.000 de vehicule noi
înmatriculate în România, în martie

Deficitul de cont curent a crescut
cu 138,8%, în primele douã luni din 2018



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general;
18:30 Pulsul zilei;
19:30 Jurnal de centenar;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (r);
22:30 Starea naþiei;
23:30 „Zigzag prin istorie” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Zon@IT;
01:00 România 9 (r);
02:25 „Zigzag prin istorie” (r);
02:50 Pro Patria (r);
03:15 Telejurnal (r);
04:05 Vorbeºte corect!.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 D’ale lu’ Miticã (r);
09:00 „Iubire imposibilã” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Cap Compas (r);

11:30 Naturã ºi aventurã;
12:00 Documentar 360 de grade GEO;
13:00 Telejurnal;
13:40 Teleshopping;
14:10 Se zice cã...;
15:00 „Garã pentru doi” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Iubire imposibilã” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România;
21:10 „Hamlet” (f);
23:35 „Dr. House” (s);
00:25 Câºtigã România! (r);
01:25 „Umbrele trecutului” (r);
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10 ®;
04:00 Se zice cã... (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Ferma vedetelor;
22:30 Pe bune?;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Juwanna Mann” (r);
01:45 “Spion pe cont propriu”(r);
02:30 Arena bucãtarilor (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 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 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Totul pentru dragoste (r);
02:45 Prietenii de la 11 (r).
06:00 Observator.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „De aici în eternitate” (f);
14:30 „Pe acoperiºul lumii”(r);
16:30 „Pãsãri libere” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Rupe-tot” (f);
22:45 „Mary cea cu vino-ncoa” (f);
01:00 „Rupe-tot” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Ingineri în competiþie;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;

10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Tehnologie extremã;
11:26 Prototipuri – Aventurã virtualã în mare;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Lumea invizibilã – În aer;
14:38 Prototipuri – Aventurã virtualã în mare;
15:26 Tehnologie extremã;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Lumea invizibilã – În aer;
17:50 Prototipuri – Costumul de supererou gecko;
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 Ingineri în competiþie;
22:00 Secrete bine ascunse;
22:50 Prototipuri – Camion în trafic;
23:40 Vânãtorii de mituri.

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

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Sãptãmâna Patimilor ºi Ziua Învierii;
18:00 Banii tãi;
18:30 Pulsul zilei;
19:30 Jurnal de Centenar;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9;
22:30 Starea naþiei;
23:30 Zigzag prin istorie;
00:25 Drumul spre Rusia;
01:00 Zon@IT (r);
01:00 România 9 (r);
02:50 MAI aproape de tine (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Gala umorului (r);
09:00 “Iubire imposibilã” (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...;
14:50 „Caporalul ºi ceilalþi” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Iubire imposibilã” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Panicã la înãlþime” (f);
22:45 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
22:55 Poatre nu ºtiai;
00:00 Câºtigã România! (r);
01:20 „Hamlet” (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.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Fiul panterei roz” (r);
13:45 „De aici în eternitate” (r);
16:15 „Cine este Clark Rockefeller” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Omul pãianjen 3" (f);
23:30 „#Selfie 69" (f);
02:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Lumea invizibilã;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?

10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 Prototipuri – Costumul de supererou gecko;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Lumea invizibilã – În apã;
14:38 Prototipuri – Costumul de supererou gecko;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Lumea invizibilã – În apã;
17:50 Prototipuri – Robotul care are grijã de câini;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri;
21:10 Curiosity – Uraganul Sandy;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Prototipuri – Robotul care are grijã de câini;
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 Parlamentul României;

13:00 Aici, acum;
15:00 Fãrã etichetã;
16:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Universul credinþei;
19:55 Jurnal de Centenar;
20:00 Telejurnal;
21:00 Chipurile României;
21:55 Istoria Campionatului Mondial de Fotbal –
Filmeme oficiale;
23:30 Drumul Crucii;
00:00 Telejurnal (r);
00:30 Dosar România (r);
01:30 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r).

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

13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Teleshopping;
14:00 „Cântecul vântului” (f);
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Iubire imposibilã” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Aici sunt banii” (f);
22:45 5 minute de istorie cu Adrian Ciuoroianu;
23:10 „Mongolul” (f);
01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);
23:10 „Mongolul” (f);
01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 “Mongolul” (r);
05:00 Mic  dejun cu un campion (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 „A naibii dragoste” (f);
01:30 Pe bune? (r);
02:30 La Mãruþã (r);
04:00 Vorbe�te lumea ®.

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 (r);
01:30 „Cheia schelet” (f);
03:30 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Capcana” (r);
09:00 Ce spun românii?;
10:15 “La Bloc” (s);
12:30 “Pãsãri libere” ®;
14:15 „Cine este Clark Rockefeller?” (r);

16:15 „Jesse Stone: în ape tulburi” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Planeta maimuþelor” (f);
22:45 „Sechestraþi în vacanþã” (f);
00:30 „Planeta maimuþelor” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 Ingineri în competiþie – Cursa
de maºini;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;

10:38 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
11:26 Prototipuri – Start rapid;
12:14 Vânãtorii de mituri – Explozie în apã;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Ingineri în competiþie;
14:38 Prototipuri – Start rapid;
15:26 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Ingineri în competiþie – Cursa de maºini;
17:50 Prototipuri – Airbag la purtãtor;
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 Ingineri în competiþie – Lupta pentru pod;
22:00 Tehnologie pentru supravieþuire
22:50 Prototipuri – Airbag la purtãtor;
23:40 Vânãtorii de mituri – Generaþia urmãtoare;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Tehnologie pentru supravieþuire;
02:10 Ingineri în competiþie;
03:00 Confruntãri ºi fiare vechi;
03:48 Vânãtorii de mituri.

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Istoria Campionatului Mondial de
Fotbal – Filmele oficiale (r);
08:50 Baletul Campionatului Mondial de
Fotbal (r);
09:00 #Creativ (r);

09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Prietenii incredibile;
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);
16:00 Ediþie specialã (r);
16:20 Povestea unei regine;
18:00 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 Povestea uneiregine (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Între cer ºi mare;
08:00 „Sid, micul savant” (s);
09:00 „Racheta albã” (r);
10:10 Mic dejun cu un campion;
11:10 Documentar;

13:00 Materik;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:10 Muzeul vieþii;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Ike” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 Premiile Muzicale Radio România 2018;
22:10 „Onoare ºi respect” (r);
23:50 MotorVlog (r);
00:10 „Aici sunt banii” (r);
01:45 „Onoare ºi respect” (r);
03:10 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I Like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Bodyguard pentru fiul

preºedintelui” (s);
13:00 Ce spun românii (r);
14:00 Mã însoarã mama (r);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Green Lantern 3D: Protectorul Universului”
(f);
22:15 „Revolta dupã gratii” (f);
00:00 „Bodyguard pentru fiul preºedintelui” (r);
02:00 „Green Lantern 3D: Protectorul Universului”

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00  „Fructul oprit” (r);
13:00 Observator;
13:45 „Charlie St. Cloud” (r);
15:45 Asia Express (r);
19:00 Observator;

20:00 The Four – Cei patru;
22:30 „Dragon Blade: Încleºtarea imperiilor” (f);
01:00 „Panicã în tunel” (r);
03:30 „Frost / Nixon” (f);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Cine este Clark Rockefeller?” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Jesse Stone: în ape tulburi” (r);
14:00 „Capcana” (r);
16:00 „Scrisori cãtre Julieta” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Sabrina” (f);
23:00 „Legãturi riscante” (f);
00:45 „# Selfie 69"
03:00 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 Lumea invizibilã – În lumea noastrã;
12:14 Lumea invizibilã – În aer;
13:02 Lumea invizibilã – În apã;
13:50 Curiosity – Uraganul Sandy;
14:38 Morgan Freeman în spaþiu – Oare oceanul
gândeºte?;
15:26 Vânãtorii de mituri: Încã o maºinã pentru spioni;
16:14 Vânãtorii de mituri – Marea finalã explozivã;
17:03 Vânãtorii de mituri – Testul tranºeului;
18:40 Vânãtorii de mituri –Supravieþuitorii de pe Ti-
tanic;
19:30 Invenþii ºi investiþii;
20:20 Tehnologie extremã -  Canalul Panama;
21:10 Secrete bine ascunse – Misterul peºterii de
gheaþã;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Cum funcþioneazã Universul?;
23:40 Prototipuri – Livrare automatã de pizza;
00:30 Prototipuri –Aventurã virtualã în mare;
01:20 Prototipuri  – Costumul de supererou gecko;
03:00 Prototipuri  –Robotul care are grijã de câini.

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;
10:35 Viaþa satului;

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Replay;
18:00 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
18:10 Lozul cel mare (live);
19:00 Profesori de milioane;
20:00 Telejurnal;
21:00 Cedeta popularã;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
00:55 Prietenii incredibile (r);
01:50 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti (r);
03:25 Garantat 100% (r);
04:15 Universul credinþei (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;

11:10 Destine ca-n filme (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Mihail, câine de circ” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Ike” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Rãpirea fecioarelor” (f);
22:10 „Joc de culise” (f);
00:25 „Mihail, câine de circ” (r);
02:00 Duelul pianelor (r);
04:00 Telejurnal (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã, doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 Inspiraþia de week-end

11:30 Ferma vedetelor (r);
13:00 Apropo TV (r);
14:00 „Dr. Dolittle 3" (f);
16:00 „Burlaci întârziaþi” (f)
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Cercul de foc” (f);
22:30 „Creed” (f);
01:00 Apropo Tv (r);
01:45 „Cercul de foc” (r);
04:00 România, te iubesc! (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;
13:30 The Four – Cei patru (r);
16:00 ªefi la cuþite (r);

19:00 Observator;
20:00 iUmor;
22:15 „Dublura” (f);
00:30 „Dragon Blade: Încleºtarea Imperiilor” (r);
03:30 Ghiceºte vârsta! (r);
03:45 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Scrisori cãtre Julieta” (f);
09:00 „La Bloc” (r);
11:15 „Capcana” (r);
13:15 „Sabrina” (f);
15:45 „Uºuraticul” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Oamenii Companiei” (f);
22:45 „Wikileaks: A cincea putere în stat” (f);
01:45 „Oamenii Companiei” (f);
03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Prototipuri;

08:14 Prototipuri – Aventurã virtualã în mare;
09:02 Prototipuri  – Costumul de supererou gecko;
09:50 Prototipuri  –Robotul care are grijã de câini;
11:26 Tehnologia cutremurelor;
12:14 Tehnologia uraganelor;
13:02 tehnologia vulcanilor;
13:50 Ecopolis – Oraºul înfometat;
14:38 Ecopolis –Drumul spre viitor;
15:26 Ecopolis –O lume a gunoaielor;
16:14 Ecopolis –Clãdind viitorul;
17:02 Ecopolis –Alimentând viitorul;
17:50 Ecopolis –Ecopolis la superlativ;
18:40 Mosquito;
20:20 Racing Extinction;
22:00 Seceta ucigaºã;
23:40 Lumea invizibilã – În lumea noastrã;;
00:30 Lumea invizibilã – În aer;
01:20 Lumea invizibilã  - În apã;
02:10 Curiosity – Uraganul Sandy;
03:00 Vânãtorii de mituri: Încã o maºinã pentru
spioni;
03:48 Vânãtorii de mituri: Marea finalã explozivã;
04:36 Vânãtorii de mituri –Testul tranºeului;
05:24 Vânãtorii de mituri– Supravieþuitorii de pe
Titanic.
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cal + 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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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
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

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-
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 casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

Blejoi  - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.

Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

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

Ploiesti, vând aparta-
ment 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-
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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 medi-

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
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.
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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)
Accentul sãptãmânii se va afla pe segmentul
financiar, în speþã pe situaþia banilor ºi bunurilor
comune cu alþii. Apar ºanse deosebite de a
analiza obiectiv acest segment de viaþã ºi
activitate. Sunt posibile câºtiguri de la ºi prin
alþii, lãmuriri ºi rezolvãri financiare surprinzã-
toare, dar ºi aflarea unor detalii bine ascunse
mai demult.

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)
Sãptãmâna este importantã în plan relaþional,
întrucât se deschid oportunitãþi de colaborare
sau de implicarea într-o relaþie matrimonialã
oficialã. Orice relaþie partenerialã se va recon-
figura, bine fiind sã-þi stabileºti termenii ºi con-
diþiile în care vrei sã se desfãºoare de acum
încolo toate acestea.

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)
Se contureazã schimbãri majore în plan
profesional, respectiv la locul de muncã. Apar
posibilitãþi deosebite de avansare profesionalã
sau de gãsire a unui alt loc de muncã. Deocamda-
tã vin informaþii, au loc discuþii, dar concretizarea
va apãrea ceva mai târziu. În a doua parte a
sãptãmânii se vor evidenþia relaþiile parteneriale.

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)
Foarte interesant este capitolul amoros. Se
întrezãresc noutãþi fie într-o relaþie sentimentalã
veche, fie se înfiripã una nouã, cu mari ºanse
de a se desfãºura pe termen lung. Conjuncturile
astrale din aceaste zile îþi vor spori creativitatea,
reuºind sã-i uimeºti pe cei dragi cu ideile tale
strãlucite. Distracþii ºi aventuri la cote mari.

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)
Evenimentele principale ale sãptmânii se aflã
în segmentul domestic. Sunt ºanse deosebite
pentru îmbunãtãþirea relaþiilor cu membrii fa-
miliei, dar ºi pentru schimbãri importante în
spaþiul locativ. Þine cont ºi de sfaturile sau ne-
voile celor dragi. Sprijinul lor conteazã ºi repre-
zintã fundamentul a tot ce doreºti sã realizezi în
viitor.

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)
Foarte importante devin relaþiile cu anturajul
apropiat. Se contureazã oportunitãþi de a-þi
îmbunãtãþi mentalitatea, comunicarea ºi relaþiile
cu cei din jur. De asemenea sunt ºanse favorabile
pentru a planifica excursii, vizite sau studii per-
sonale ºi profesionale. Talentele oratorice îþi
vor fi evidenþiate ºi apreciate, ca de altfel ºi
ideile pe care le prezinþi cu emfazã.

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)
Atenþia îþi va fi atrasã de segmentul financiar,
care va cunoaºte modificãri benefice. În primele
zile ale sãptãmânii se pare cã vei primi anumite
sume bani, salariul o primã, cadouri sau di-
verse favoruri ºi recompense dinspre locul de
muncã. Se deschide o nouã etapã de câºtig din
activitatea profesionalã.

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)
Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
întrucât se contureazã posibilitãþi deosebite de
a te dezvolta din toate punctele de vedere. Sunt
momente favorabile transformãrii personale ºi
trasãrii unor planuri de viaþã cu totul noi.
Beneficiezi de o susþinere astralã deosebitã,
astfel cã foloseºte tot ce þi se oferã. Renunþã la
obiceiuri toxice, la idei ºi planuri neproductive.

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 preocupat mai mult de nevoile tale sufleteºti
ºi faci totul în aºa fel încât sã treci neobservat.
Contextul astral din aceste zile îþi aduce des-
chideri mentale deosebite, viziuni premonitorii
ale evenimentelor în care eºti implicat sau vei fi
cumva în unele viitoare. Rezervã momente
numai pentru tine ºi scrie totul într-un jurnal.

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)
Relaþiile cu prietenii capãtã valenþe deosebite,
fiind influenþate de razele astrale din aceste
zile. Sunt momente favorabile în care vei observa
foarte clar cine îþi este loial ºi cine stã pe lângã
tine doar pentru interese personale meschine.
A doua parte a sãptãmânii aduce stãri de spirit
fluctuante, dorinþã de interiorizare ºi accen-
tuarea unor probleme de sãnãtate mai vechi
sau mai noi.

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)
Foarte important este segmentul profesional ºi
imaginea ta în ochii altora. Se contureazã
schimbãri în cadrul colectivului de lucru în care
activezi, discuþii cu ºefii ºi autoritãþile,
responsabilitãþi profesionale noi. Deocamdatã,
lucrurile se petrec în umbrã, astfel cã este puþin
probabil sã înþelegi, pe deplin, însemnãtatea
celor petrecute.

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)
Gândurile îþi sunt luminate de idei deosebite.
Spiritualitatea capãtã noi valenþe pentru tine,
deoarece eºti influenþat de raze astrale ben-
efice. Sunt zile bune pentru a-þi redefini concep-
þiile despre lume ºi viaþã, pentru a te apropia de
cele sfinte ºi pentru a-þi trasa planuri noi. Vor fi
favorizate de acum încolo ºi cãlãtoriile înde-
pãrtate ºi studiile pe termen lung.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
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

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

Agent de securitate
Agent de securitate si interventie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Analist conturi
Barman
Bucatar
Bucatar
Bufetier
Calcator textile
Casier
Confectioner asamblor textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner textile
Confectioner-montator tamplarie
Contabil
Contabil
Contabil sef
Controlor calitate in confectii textile
Controlor calitate in confectii textile
Croitor
Designer pagini web
Dispecer centru de alarma
Economist
Editor - tehnoredactor
Electrician
Electrician echipament electric si energetic
Electrician exploatare centrale
Electrician/ electromecanic
Frezor/strungar carusel/operator CN
Frizer
Grafician calculator
Inginer c-tii civile, ind si agricole
Inginer electromecanic
Inginer energetic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Instalator apa canal
Instalator instalatii tehnico-sanitare
Izolator termic
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic

7
2
2

10
10
8
1
2
1
2
3
5
3

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

8 cls, atestat
medii

scoala general
8 cls
medii

-
sup econ

medii
scoala prof

medii
medii
medii
10 cls

min 8 cls
-

medii
8 cls

8 clase
medii
medii

sup econ
-

medii
8 cls
medii
12cls

superioare
medii
medii
medii
medii

medii/sup
calificare
calificare

medii
superioare
superioare

medii
superioare
superioare

medii
medii
medii

calificare
calificare

medii
medii

-
-
-
-
-
-

1 an
-

2 ani
-
-

1 an
-
-
-

1 an
-
-

5 ani
-

1 an
-

1 an
3-5 ani

-
1an

-
-
-

1-3 ani
1-3 ani
5 ani

-
-
-
-

3 ani
-
-

3 ani
-

1-3 ani
-

3 ani
3 ani

-
1-3 ani

per ned
per det 1 an

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

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

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

per det/ned
per ned
per ned
per ned

Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator gestionar
Maistru confectii metalice/tevar
Mecanic utilaj
Mecanic utilaj
Mecanic utilaj
Modelier confectii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - manipulant
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Operator calculator
Operator circuite retea apa
Operator control nedistructiv
Operator la centrale electrice-turbine
Operator la centrale electrice-cazane
Operator lucrari speciale sonde
Operator masini de debitat
Operator paste fainoase
Paznic
Pregatitor lansator confectii
Referent contabilitate
Secretara
Secretara prelucrare date
Sef linie conf textile
Sef santier
Sofer autocamioane
Spanuitor confectii
Sudor
Sudor electric
Sudor electric
Tehnician (inginer) devizier
Tehnician calculatoare
Tehnician devizier
Tinichigiu
Topometrist
Vanzator
Vanzator
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial

1
5
5
5
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1

10
6
6

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

scoala prof
10 cls
medii
10 cls
medii
medii
medii

calificare
de specialitate

-
-

medii
8 cls
8 cls

-
-

8 clase
min 8 cls

medii
medii/ sup

medii
experienta

medii
medii

de specialitate
calificare

-
-
-

de specialitate
liceu
medii
medii
medii
liceu

-
calificare

medii
medii

medii/sup
superioare

medii
medii
medii
medii
medii

experienta
experienta

2 ani
-
-
-
-

5 ani
-
-

da
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 an
2 ani

1-3 ani
2 ani

1-3 ani
1-3 ani

da
3 ani

-
-
-

da
-

3 ani
1 an

-
-
-
-

1-3 ani
1-3 ani
10 ani

-
-
-
-
-

2 ani
-
-

-
per ned

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

per det 6 luni
per ned

per det 1 an
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned

per det 6 luni
per ned
per ned
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Potrivit datelor furnizate de agenþii economici privind locurile de muncã vacante,
în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) sunt
înregistrate 25.451 locuri de muncã, în data de 13 aprilie 2018.

Situaþia locurilor de muncã vacante, în fiecare judeþ: Bucureºti – 5.760, Prahova
– 1.917, Arad – 1.605, Sibiu – 1.172, Timiº – 1.096, Iaºi – 930, Cluj – 901, Gorj –
764, Dolj – 703, Vâlcea – 676, Ilfov – 661, Satu Mare – 660, Constanþa – 577,
Harghita – 574, Hunedoara – 524, Vaslui – 468, Buzãu – 417, Braºov – 416,
Bistriþa-Nãsãud – 409, Galaþi – 376, Olt –372, Dâmboviþa - 366, Argeº – 360,
Teleorman – 354, Maramureº – 351, Neamþ – 319, Alba – 312, Bihor – 301,
Mureº – 299, Caraº-Severin – 249, Suceava – 213, Tulcea – 200, Brãila – 187,
Cãlãraºi – 202, Ialomiþa – 168, Sãlaj – 131, Vrancea – 131, Covasna – 110,
Mehedinþi – 73, Giurgiu – 56, Bacãu – 49, Botoºani – 42.

La nivel naþional, cele mai multe locuri de muncã sunt oferite pentru: lucrãtor
comercial (1.655), agent de securitate (1.384), manipulant mãrfuri (1.316), muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.112), muncitor necalificat în indus-
tria confecþiilor (886), montator subansamble (856), muncitor necalificat la
demolarea clãdirilor, cãptuºeli, zidãrie, plãci mozaic, faianþã, gresie, parchet (702),
mercantizor (691), confecþioner-asamblor articole din textile (557), ºofer
autocamion/masinã de mare tonaj (498).

Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 1.270 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

GermaniaGermaniaGermaniaGermaniaGermania – 886 locuri de muncã:
400 manipulant bagaje, 200 ºofer
manipulare bagaje, 52 electrician, 50
instalator, 50 lãcãtuº, 50 sudor, 31 ºofer
de camion, 10 manipulant mãrfuri, 10
personal în domeniul gastronomic, 5 os-
pãtar pentru bachete, 4 dezvoltator soft-
ware, 3 lãcãtuº, 3 manager asamblare,
2 îngrijitor de animale (bovine), 2 me-
canic instalaþii sanitare, de încãlzire ºi
climatizare, 2 montator structuri din oþel,
2 montator instalaþii electrice, 2 ºofer
de autobuz, 1 bucãtar, 1 dezvoltator se-
nior front-end, 1 maseur, 1 macaragiu,
1 programator Full-Stack în dezvoltare
de produse, 1 sudor, 1 ºef turã producþia

de brichete din lemn, 1 vopsitor auto;
Malta Malta Malta Malta Malta – 150 locuri de muncã: 150

ºofer de autobuz;
OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 64 locuri de muncã: 20

culegãtor cãpºuni, 20 operator maºini,
10 culegãtor de ardei, 10 îngrijitor teren
golf, 3 îngrijitor porci, 1 mecanic lifturi;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 30 locuri de muncã: 15
forjor, 15 operator CNC;

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

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 26 locuri de muncã: 10
ciontolitor tranºator carne, 5 operator
CNC, 2 ºofer camion, 2 mecanic camion,
2 zidar, 1 cusãtor, 1 electrician de întreþi-
nere ºi reparaþii, 1 montator linie supe-
rioarã cale feratã, 1 montator semna-
lizare cale feratã, 1 programator CNC;

FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda – 23 locuri de muncã:
10 instalator, 10 sudor, 2 maistru

sudurã, 1 bucãtar;
PoloniaPoloniaPoloniaPoloniaPolonia – 20 locuri de muncã: 10

dulgher de cofrare, 10 zidar;
LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg - 10 locuri de mun-

cã: 10 senior tehnician Chrome;
SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 10 locuri de muncã: 4

muncitor fermã de porci, 3 tehnician, 2
ºofer camion transport internaþional, 1
supervisor fermã porci;

UngariaUngariaUngariaUngariaUngaria – 10 locuri de muncã: 5
mecanic auto, 5 tinichigiu carosier;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 7 locuri de muncã: 4
mãcelar/tranºator porci sau vite, 3
tâmplar;

SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia – 4 locuri de muncã: 4
muncitor producþie.

Sursa: anofm.ro

Conform Raporului de activitate al Agenþiei Naþionale
pentru Ocuparea Forþei de Muncã, valabil pentru anul
trecut, dat publicitãþi recent, regiunile cu cele mai ridicate
rate medii ale ºomajului înregistrat în 2017 au fost: Sud-
Vest (7,43%), Sud- Est (6,11%) ºi Sud (5,71%), regiuni în
care activitãþile rurale sunt preponderente. Se constatã
existenþa unor disparitãþi ºi în interiorul regiunilor, unde
judeþe predominant agricole coexistã cu cele mai
dezvoltate. De exemplu, în regiunea Sud-Vest, s-au
înregistrat discrepanþe între judeþe, în ceea ce priveºte
rata medie a ºomajului înregistrat: nivelul maxim a fost
atins în judeþul Mehedinþi (9,76%) ºi Dolj (9,05%) ºi cel
minim în judeþul Vâlcea (4,52%), ecartul fiind de 4,47 pp.,
se afirmã în documentul citat.

Din analiza principalilor indicatori statistici prezentaþi,

25.451 locuri de muncã
vacante la nivel naþional

Sursa: anofm.ro

1.270 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European

se continuã în Raport, rezultã cã în timp ce numãrul
intrãrilor de ºomeri a fost în anul 2017 cu 2.509 persoane
mai mic decât în anul 2016 ( cu 0,45%), numãrul ieºirilor
din ºomaj a fost mai mare cu 46.618 persoane în anul
2017 faþã de anul 2016 (8,2%). În timp ce ponderea
ºomerilor ieºiþi din evidenþe prin încadrare în total ieºiri în
anul 2017 a fost mai micã decât în anul 2016, cu 1,19
pp, în valori absolute s-a înregistrat o creºtere a ieºirilor
prin încadrare cu 6% în 2017 faþã de anul precedent.

Incidenþa intrãrilor în ºomaj prin disponibilizãri ºi
înscrieri noi care a scãzut faþã de anul 2016, precum ºi
structura intrãrilor în ºomaj pe forme de indemnizare aratã
cã intrãrile de ºomeri au o componentã importantã de
reînnoiri de cereri de înregistrare ca persoane în cãutare
de loc de muncã.

Regiunile cu cele mai ridicate
rate medii ale ºomajului în 2017

Mihail Marinescu
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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

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii Salatã de ouã

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. L-F-F-S 2. LUMÂNARE 3. UM-ÞÃRAN 4. IRIS-RI ; 5. ONESTÃ-N;
6. ªIC-EST; 7. ªES-TUR; 8. CU-UF-BA; 9. RADIA-Z;  10. LICÃRIRE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Insecte

Buburuzã

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ Insecte

Muscã  africanã

Insectã fãrã cap!
Insecte

Cap de albinã!
Arici

La lumina mare
Sursã de luminã

A vedea lumina zilei
Luminos
Distins

Cap de þânþar!

Grup feminin

Una peste alta!

Piesã de
harnaºament

Ca o viespe
Rãgace

Poftim!
Prãjiturã

Începe zumzetul!
Furnicã tropicalã

Talger
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Pecete!Abis!

Cap de bãrzãune!
Reparat

Ciolan

Albina femelã

- Care este rolului sutienului ?
- El îi sprijinã pe cei slabi, îi þine pe cei puternici ºi îi

aduce înapoi pe cei pierduþi.
În faþa aeroportului Otopeni, un chinez urcã într-

un taxi ºi îl întreabã pe ºofer:
- Câþi locuitori are România?
- 20 de milioane, rãspunde ºoferul.
- Minunat! Înseamnã cã toþi vã cunoaºteþi între voi.

Douã fantome ies la o plimbare.
- De ce ai luat piatra funerarã cu tine ?

- Pentru cã nu-mi place sã mã plimb seara fãrã
buletin.

Într-o expoziþie, un desen al unui pictor
renumit - totul e de culoare neagrã.

- Ce reprezintã acest desen ?
- Un negru furã cãrbuni în timpul nopþii...

- Popescule, de ce vii aºa târziu ?
- Pãi, mi-aþi spus ieri sã-mi citesc ziarul acasã...

– Dumneavoastrã sunteþi domnul care a
salvat de la înec ieri un bãieþel?

– Da.
– ªi cãciuliþa lui unde e?!

- Ce zic ciobanii când se descalþã?
- Tulai, Doamne ! A mai trecut un an!

Dupã cum bolta cerului este îm-
podobitã cu stele diferite care strã-
lucesc, din nesfârºite vremi, ca un
minunat candelabru, tot astfel pe bolta
bisericii creºtine sunt sfinþi ºi pãrinþi
ai Bisericii, care lumineayã prin faptele
lor, prin înþelepciunea ºi credinþa lor,
prin bãrbãþie ºi virtuþile lor ºi lumineazã
ºi în yilele noastre, cãlãuzind viaþa
credincioºilor pe calea cea adevãratã,
ajutându-i prin rugãciunile lor sã ajun-
gã la izvorul mântuirii.

Un astfel de sfânt prãznuieºte
Sfânta noastrã bisericã în ziua de 23
aprilie, pe Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, purtãtorul de biruinþã.

Viaþa Sfântului Gheorghe este un
adevãrat tezaur de nestrãmutatã
credinþã în Hristos, vãditã prin acte
numeroase de milostenie ºi fapte mi-
nunate sãvârºite asupra oamenilor.

Sfântul Gheorghe s-a nãscut în
þinutul Capadochei din pãrinþi cu nu-
me ºi rosturi mari în imperiul roman.
Tatãl sãu era tribun, adicã condu-
cãtorul oºtilor care pãzeau imperiul.
Învãþãtura creºtinã rãzbise ºi cucerise
pentru adevãrul ei multe suflete alese
chiar din rândul dregãtorilor vremii.
Oamenii îºi dãdeau seama de noul
orizont moral ºi de înãlþimea învãþãturii
evanghelice.

Primind învãþãtura creºtinã ºi
nevoind sã se lepede de ea, tatãl sãu
a sfârºit prin moarte muceniceascã.
Mama sa ºi cu el au vândut toate
averile lor ºi s-au mutat în locurile sfin-

te. Sfântul Gheorghe a intrat în ar-
matã ºi, fiind foarte îndrãzneþ, a ajuns
curând pânã la cel mai înalt rang
ostãºesc.

Când Diocleþian Împãratul a în-
ceput marea prigoanã împotriva creº-
tinilor, Sfântul Gheorghe a venit în
apãrarea lor ºi ºi-a mãrturisit credinþa
creºtinã. Auzind aceasta, Diocleþian
împãratul l-a chemat pe Sfântul
Gheorghe la sine ºi a încercat prin
tot felul de ademeniri sã-l abatã de la
credinþã. Se spune cã Sfântul Gheor-
ghe s-a apãrat cu atâta demnitate,
înþelepciune ºi curaj încât chiar împã-
rãteasa Alexandra, care auzise de
toate acestea, s-a convertit la credinþã.

Cuprins de mare mânie, împã-
ratul a poruncit la Sfântul Gheorghe
sã fie întemniþat ºi sã fie supus la cele

mai aspre chinuri, pânã se va lepãda
singur de credinþa în Hristos. Dar el a
suferit cu mare bãrbãþie toate chinu-
rile, ba mai mult, pentru curajul ºi ab-
negaþia de care a dat dovadã în faþa
chinurilor, unii din prigonitorii sãi s-au
hotãrât sã treacã ºi ei la credinþa în
Hristos. Vãzând cã toate chinurile in-
ventate împotriva sa sunt zadarnice,
împãratul a poruncit sã i se taie capul.

Mãrturisind în deplinã licertate
credinþa noastrã creºtinã, suntem che-
maþi sã urmãm pilda Sfântului Gheor-
ghe, purtãtorul de biruinþã întru apãra-
rea vieþii ºi a binelui pe întregul pãmânt.

Frumuseþea chipului sãu poate fi
ºi un model pentru toþi acei tineri care,
în loc sã-ºi cheltuiascã viaþa în patimã,
se lasã cuprinºi de slujirea marilor
idealuri de dãruire pentru binele
oamenilor.

Cântarea bisericeascã înfãþiºeazã
atât de frumos chipul moral al Sfân-
tului Gheorghe în aceste cuvinte:
“Soare strãlucitor, mãrgãritar de mult
preþ, piatrã strãlucitoare, fiu al luminii,
viteaz între mucenici ºi mare apãrãtor
al credincioºilor”. Fie ca cinstea Sfân-
tului Gheorghe, în aceste prea fru-
moase zile de primãvarã, sã fie ºi pen-
tru noi un îndemn ºi un adevãrat
sprijin în slujirea sfântã a lui Dumne-
zeu ºi în slujirea oamenilor, o pildã lu-
minoasã, vrednicã de urmat în viaþã,
în veci de veci. Amin.

Preot ªtefan Sãvulescu

23 aprilie - Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, purtãtorul de biruinþã

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
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muºtarmuºtarmuºtarmuºtarmuºtar,  sar,  sar,  sar,  sar,  sare, boia, pre, boia, pre, boia, pre, boia, pre, boia, praf de usaf de usaf de usaf de usaf de usturturturturturoi ºi piper dupã gusoi ºi piper dupã gusoi ºi piper dupã gusoi ºi piper dupã gusoi ºi piper dupã gusttttt
MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Rapid de fãcut. Ieftin de fãcut. Sãþioasã, extrem de gustoasã ºi pe

placul tuturor. Cu reþeta asta mergi la sigur când vrei sã faci ceva delicios
dar care sã nu te þinã mult timp în picioare, ceva care sã se facã… aproape
singur. Vei deveni fan dupã prima degustare, garantat. Perfectã atât pentru
o masã festivã cât ºi pentru un banal prânz la birou.

Pune la fiert ouãle. Curãþã-le ºi toacã-le. Într-un bol mare, combinã-le cu maioneza
(nu cumpãratã, ci fãcutã,  ºi muº-
tarul. Dacã nu îþi e pe plac canti-
tatea de maionezã/muºtar reco-
mandatã, o poþi adapta gustului
tãu.

Adaugã condimentele, a-
mestecã bine. Adaugã ºi ceapa
tocatã mãrunt (poþi pune de care
ceapã vrei, desigur, dar cea roºie
e cea mai potrivitã)

Acoperã ºi bagã la frigider
pânã la servire (cel mai bine e sã
o laºi un pic sã se “aºeze”, ca sã
se împleteascã mai bine aromele).

Potrivit unui studiu publicat de
Bitdefender, hackerii ºi-au schimbat în
ultimele luni strategia de monetizare,
renunþând la infectarea victimelor cu
ransomware în favoarea unei activitãþi
mai puþin riscantã ºi mult mai facilã de

a câºtiga bani.
În ultimele ºase luni, ponderea

raportãrilor lunare de aplicaþii care
mineazã monedã virtualã în România
s-a triplat, de la 8% din totalul ultimelor
ºase luni în septembrie, la 24% în luna
februarie. În aceeaºi perioadã de timp,
atacurile ransomware au înregistrat o
uºoarã scãdere, de douã procente,
ceea ce aratã cã infractorii cibernetici
se orienteazã spre o metodã mult mai
facilã de a câºtiga bani. Hackerii au fost
întodeauna motivaþi de sumele câºti-
gate, iar minatul de monedã virtualã
este cea mai nouã tendinþã de a gen-
era bani, mizând pe aceiaºi vectori de
atac folosiþi anterior pentru a disemina
ransomware. Aprecierea recentã a
valorii monedei virtuale Bitcoin, de pânã
la 19.000 de dolari per unitate, a

determinat infractorii sã se reorienteze
spre minatul banilor virtuali, în detri-
menul livrãrii de ransomware.

„Dispozitivele folosite cel mai
frecvent pentru minatul de monedã
virtualã sunt serverele companiilor,

urmate de dispozitivele
angajaþilor ºi cele ale an-
gajatorilor. Cum nevoia
de procesare va fi din ce
în ce mai mare, esti-
mãm cã tendinþa de a
þinti mai ales infra-
structurile companiilor
va persista pe termen
lung deoarece aici se aflã
puterea de procesare
semnificativã ºi, surprin-
zãtor sau nu, vulnerabi-
litãþi care fac relativ facilã

accesarea acestora”, spune Liviu
Arsene, specialist în securitate informa-
ticã la Bitdefender.

Spre deosebire de ransomware,
unde infectarea presupune blocarea
datelor personale ºi apoi solicitarea unei
recompense care poate fi plãtitã sau
nu de victimã, aplicaþiile de minat mone-
dã virtualã folosesc în mod direct pute-
rea de procesare a dispozitivului victi-
mei pentru a genera bani, iar atacatorul
raporteazã câºtiguri la doar câteva
minute dupã ce utilizatorul este infectat
sau acceseazã un site contaminat. Mai
mult, victimele resimt doar folosirea
îngreunatã a dispozitivului, ceea ce în
multe cazuri înseamnã cã procesul are
loc fãrã ºtirea lor.

24% dintre atacurile informatice desfãºurate
în ultima jumãtate de an au ca scop

deturnarea PC-urilor pentru generarea de
monede virtuale, anunþã Bitdefender

Sursa: descopera.ro

Dânsa

Culoarea fluturelui
de varzã (pl.)



Ploieºti, Str. ROMANÃ, nr. 50;  tel. 0244.51.38.15;
Fax: 0244-51.61.66.  E-mail: informatia@mmc.ro

Tiparul:

Tipografia:

Grafica Prahoveanã

S.A. Ploieºti,

Str.Transilvaniei

nr. 29, Tel: 524.861

DDDDDaniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr aniel Lazãr     - Redactor ºef

Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta Sorina Nasta    - Difuzare

              - Publicitate

Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu Mihail Marinescu - Redactor

CorCorCorCorCornelnelnelnelnelia Pria Pria Pria Pria Preda  - eda  - eda  - eda  - eda  - Tehnoredactare

ZIAR INDEPENDENT

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

www.informatiaprahovei.ro
ISSN 1224-1601

Titlu înregistrat la O.S.I.M.

Responsabilitatea juridicã pentru
fiecare material publicat aparþine
semnatarului acestuia

12
18 - 24 aprilie 2018

sport

Petrolul Ploieºti – Academia Clinceni 2-0 (1-0)Petrolul Ploieºti – Academia Clinceni 2-0 (1-0)Petrolul Ploieºti – Academia Clinceni 2-0 (1-0)Petrolul Ploieºti – Academia Clinceni 2-0 (1-0)Petrolul Ploieºti – Academia Clinceni 2-0 (1-0)

Pentru cã Petrolul nu a a-
vut de jucat meci în etapa de
Liga a treia, dar nici Clinceniul
în Liga a 2-a, s-a convenit sã se
joace un amical disputat pe
stadionul “Conpet” din Strejnic.

Petrolul a întâlnit o formaþie
ce ocupã locul patru în Liga a
doua, deci o echipã cu pretenþii.

Ambii antrenori, Romicã
Ciobanu ºi Ilie Poenaru, au ali-
niat cele mai bune distribuþii,
pe parcurs fiind folosiþi toþi fot-
baliºtii înscriºi pe foaia de joc.

Dupã circa 20 de minute
de la fluierul arbitrului Ionuþ
Neagu, fazele de poartã au în-
ceput sã se deruleze.

Primul gol al meciului a fost
înscris de Arnãutu (31), care a
beneficiat de un cadou din par-
tea fundaºului stânga al oaspe-
þilor, Achim. Acesta a vrut sã

Stadion: “Conpet” Strejnic. Spectatori: circa 700.
Marcatori: Arnãutu (31), N. Popescu (64).

PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Bolboaºã (46 Avram, 83 Bratu) – Antoche
(57 Prunescu), Ichim (67 Frâncu), Þicu (60 Olaru) – ªaim
Tudor (70 Catanã), Chindriº, Velisar (83 Bratu) – N. Popescu,
Arnãutu (60 Lambru), Pãun (46 Ciocâlteu). Antrenor: Romulus
Ciobanu.

ACADEMIA CLINCENI:ACADEMIA CLINCENI:ACADEMIA CLINCENI:ACADEMIA CLINCENI:ACADEMIA CLINCENI: Vâlceanu – Achim, Gal, Gãinã,
Dobrescu – Barbu (cpt.), Târºã, Gherghe, Petris – Moldovan,
Teut. Au mai jucat: Ureche – Mihalcea, Popescu, Blejan, Ghiga,
Rãuþã ºi ªandru. Antrenor: Ilie Poenaru.

Cartonaºe galbene: Antoche (38), Chindriº (89) / Achim
(30).

Au arbitrat: Ionuþ Neagu (Poenarii Apostoli) – Sebastian
Pãduraru ºi Bianca Florea (ambii din Ploieºti).

Meci amical

Petrolul, cu „faþã” de Liga 2!

trimitã balonul cãtre propriul
portar, fãrã sã-ºi observe ad-
versarul care a marcat un gol
uºor: 1-0 pentru Petrolul.

Tot Arnãutu (34 ºi 35) a
mai avut douã mari ocazii de
a marca în poarta celor de la
Clinceni.

ªi în repriza a doua Petro-
lul a jucat avântat, drept dova-
dã N. Popescu (64) marchea-
zã dupã o respingere a porta-
rului oaspeþilor la ºutul tare tri-
mis de Ciocâlteu: 2-0 pentru
Petrolul!

Acum urmeazã meciul
mult aºteptat, cel cu Alexan-
dria, unde Petrolul trebuie sã
demonstreze cãmeritã sã pro-
moveze în Liga a 3-a.

Baftã, Petrolul!

Ionuþ Mitoiu

Echipa Tricolorul LMV Plo-
ieºti, speranþa ploieºtenilor
pentru un nou titlu de cam-
pioanã a României la volei, a
reuºit, sâmbãtã  seara, o vic-
torie mare învingând cu 3-2
(26-24, 25-21, 22-25, 23-25,
15-12) trupa bucureºteanã
CSA Steaua. A fost un meci ne-
recomandat cardiacilor, cei
peste 800 de spectatori pre-
zenþi la “Olimpia” traãind cu
sufletul la gurã un joc care a
durat aproape douã ore ºi ju-
mãtate!

Gazdele au abordat parti-
da de pe poziþii de forþã, primele
douã seturi revenindu-le dupã
59 de minute în care Oltea-
nu&Co. au arãtat atât valoare
cât ºi determinare, douã dintre
atributele esenþiale ale acestui
sport.

Cu un punct deja câºtigat,

elevii lui Sergiu Stancu ºi Mã-
dãlin Marinescu s-au decon-
centrat suficient de mult pen-
tru ca oaspeþii sã egaleze situa-
þia pe tabelã ºi sã ºi credã în
victorie. Nu au reuºit pentru cã,
treziþi parcã din pumni, “tricolo-
rii” au arãtat dimensiunea
corectã a valorii lor ºi au închis
ultimul set în 20 de minute.

Tehnicianul gazdelor a
mizat, din start, pe un sextet
format din Jorna, Bissette, Licã,
Olteanu, Stulenkov ºi Bartha,
libero fiind Kroiss. Pe parcursul
primelor patru seturi au mai
intrat, sporadic, Kullo, Milivo-
jevic ºi Carrasco.

În tie-break, avându-l pe
“cãpitanul” Olteanu accidentat
la gleznã, coach-ul trupei noas-
tre a reorganizat sistemul de
joc ºi a lãsat în teren un sextet
“de avarie”, cu Stulenkov, Car-

rasco, Milivojevic, Bissette,
Kullo ºi Jorna! Au apãrut prin-
tre titulari toþi ceilalþi compo-
nenþi ai lotului, mai puþin
Magdaº!

Obligaþi sã câºtige, vo-
leibaliºtii Tricolorului au jucat
ultimul set ca pe o finalã de
campionat! Fãrã nicio gre-
ºealã la serviciu, cu blocaje
eficiente ºi atacuri precise,
aplaudaþi ºi încurajaþi vocal
de sutele de spectatori pre-
zenþi, aceºtia au arãtat cã au
speranþe îndreptãþite de a
spera la titlu.

Cu condiþia ca, pânã la
final, în ultimele trei etape,
ei sã câºtige totul, la orice
scor, fãrã a mai trãi periculos,
cu sabia lui Damocles dea-
supra capului!

A impresionat liberoul
Kroiss, un adevãrat zburã-

tor, mereu acolo unde faza o ce-
rea, scoþând mingi din toate
poziþiile ºi în toate felurile, smul-
gând ropote de aplauze la final!
De asemenea, Bissette, Stulen-
kov, Jorna ºi Bartha au plusat la
capitolul “serviciu” iar Licã ºi Ol-
teanu, mai ales în primele douã
seturi, la acþiunile de atac. Au
meritat din plin aplauze ºi noii
intraþi, Carrasco, Kullo ºi Milivo-
jevic, dãruirea lor fiind apreciatã
inclusiv de oficialii echipei, ex-
trem de bucuroºi dupã un meci
încins pânã la dat în clocot!

Sãptãmâna aceasta, Trico-
lorul LMV se va deplasa la Cra-
iova pentru meciul cu SCM “U”,
joc care s-a disputat marþi, 17
aprilie, de la ora 18:00, dupã în-
chiderea ediþiei.

Un nou pas spre titluVolei

Sursa:
tricolorullmvploiesti.ro

Timp de douã zile, 13 ºi 14
aprilie a.c.,  Sala Sporturilor din
Piteºti a gãzduit Finala Campio-

natelor Naþionale de judo pentru
Tineret – „U23", competiþie la
care au participat 168 de sportivi

Vineri, 13 aprilie – zi cu ghi-
nion pentru unii, dar cu noroc,
se pare, pentru alþii – Hipodromul
Ploieºti a primit vizita unei de-
legaþii internaþionale, interesatã
de organizarea curselor de galop
la Ploieºti.

Directorul companiei
Weatherbys din Anglia, Simon
Cooper, managerul Stud Book al
Asociaþiei cailor de galop din
Ungaria, Marta Belley, preºedin-
tele Asociaþiei Române a cailor
arabi de curse, Guillaume Fillet,
însoþiþi de Petruþa Tureac – Res-
ponsabil Registru Genealogic al
Agenþiei Naþionale pentru Zoo-
tehnie din România, au vizitat
Hipodromul Ploieºti, declarându-
se plãcut impresionaþi de condi-
þiile oferite de acesta, înºtiinþeazã
site-ul Clubului Sportiv Munici-
pal Ploieºti. Cei patru au avut o
întâlnire cu conducerea Pri-
mãriei Ploieºti ºi cu cea a Hipo-
dromului, la finalul cãreia s-a
convenit cã, în aceastã varã, cel

mai probabil pe 1 iulie, la Plo-
ieºti vor avea loc curse de galop
rezervate atât cailor pur sânge

13 cu noroc la Hipodromul Ploieºti!

englez, cât ºi celor pur sânge
arab.

Mihail Marinescu

Medalii pentru judoka de la
CSM-CFR-CSª Ploieºti ºi la Finala
Campionatelor Naþionale „U23"

de la peste 40 de cluburi din
þarã. Printre aceºtia, s-au nu-
mãrat ºi judoka de la CSM-
CFR-CSª Ploieºti, care au
reuºit sã obþinã trei medalii –
una de aur ºi douã de bronz -,
douã locuri V ºi un loc VII.

Medalia de aur i-a reve-
nit Dianei Marcu, la categoria
de greutate -70 kg, iar cele de
bronz au fost cucerite de Cãtã-
lina ªchiopu (-48 kg) ºi Andrei
Pîrloga (-81 kg). Pe locul V s-au
clasat Codruþa Lungu (-52 kg)
ºi Ionuþ Constantin (-73 kg), iar
pe locul VII a venit Denisa Cris-
tea (-52 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-
CSª Ploieºti sunt pregãtiþi de
Gheorghe Savu (coordonator),
Mihai Trandafirescu ºi Doru
Munteanu.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Sinãianca Ana Bogdan ocupã, începând din
aceastã sãptãmânã, locul 66 în clasamentul WTA,
dupã ce a reuºit sã joace în semifinale în turneul
de la Bogota (Columbia). În penultimul act al
competiþiei, Bogdan a fost învinsã de cãtre slovaca
Anna Karolina Schmiedlova, cea care avea de
altfel sã ºi câºtige competiþia. Daniel Lazãr

Tenis Ana Bogdan,
semifinalã la Bogota
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