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Anul 2019 va fi primul an când
sistemul public de pensii nu va mai avea
deficit, ci va fi pe excedent, a declarat
ministrul Muncii, Marius - Constantin
Budãi, la România TV.

“Am o veste foarte bunã. Acest an
(...) va fi primul an când sistemul public
de pensii nu va mai avea deficit ci vom fi
chiar pe excedent. Îmi aduc aminte de
acele veºnice critici ale colegilor noºtri
din Opoziþie, când noi am introdus acea
mãsurã fiscalã de transfer de contribuþii
de la angajator cãtre angajat...Am avut
douã scopuri atunci. Unul din scopuri a
fost ca persoanele sã ºtie foarte clar cât
contribuie iar al doilea se dovedeºte în
acest an cã doar într-o perioadã scurtã
am reuºit, prin creºterea numãrului de
locuri de muncã ºi prin creºterea masei
salariale în România ºi prin acest trans-
fer, sã ajungem ca la pensii sã avem
excedent”, a spus Budãi.

Ministrul Muncii a mai afirmat cã în
2017 - 2018 majorarea realã a pensiei
pentru pensionari este de 18,6% ºi cã
pensia minimã va avea la rândul ei o
creºtere substanþialã, de la 640 de lei la

704 lei.
Budãi a subliniat cã sunt foarte

mulþi pensionari care nu au stagii com-
plete de cotizare ºi aceºtia vor fi incluºi
în Legea indemnizaþiilor sociale, a cãrei
elaborare este pe final. “Aici sunt foarte
pensionari care nu au stagii complete
de cotizare, pensionari care au benefi-
ciat de o decizie a Curþii Constituþionale
ºi au încheiat contracte de asigurare
chiar pe o zi ºi au intrat în pensie de
invaliditate. De aici a venit ºi decizia
noastrã de a separa foarte clar din Le-
gea sistemului public de pensii pe cei
care nu au contribuit în acest sistem ºi
sã mergem în paralel ºi lucrãm acum,
suntem pe final, cu acea lege a indem-
nizaþiilor sociale. Aceste persoane nu
trebuie lãsate la marginea societãþii, dar
trebuie definite foarte clar într-o altã
lege, pentru cã unul dintre principiile de
bazã ale legii este contributivitatea. ªi
atunci credem noi cã locul lor este într-
o altã lege, clar definitã, lege care se
bazeazã pe bugetul de stat ºi nu pe
bugetul asigurãrilor sociale”, a explicat
ministrul Muncii.

Ministrul Municii, Marius Budãi:
“Anul acesta va fi primul an când sistemul

public de pensii va fi pe excedent”

IPJ Prahova, la bilanþ

Numãrul infracþiunilor
a scãzut, numãrul
accidentelor grave
a crescut

Povestea atacului
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Ministerul Muncii: 59.622
de locuri la tratament
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La ce olimpiade ºi
concursuri internaþionale
pot participa
elevii în acest an

Prahova vrea
mai multe clase pentru
învãþãmântul
profesional ºi dual
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Indulgenþa de la
catedrã, „rãsplãtitã”
cu agresiune prin
înjunghiere!

scoatã la luminã, douã zile mai târziu, o crimã.
Victima, o femeie singurã, în vârstã de 65 de
ani, a fost ucisã cu bestialitate, cu 26 de lovituri
ºi apoi incendiatã. Principalul suspect al crimei
a fost prins dupã o serie de percheziþii care au
avut loc în comuna unde s-a petrecut tragedia.
Este un tânãr în vârstã de 23 de ani, cunoscut
în comunã drept un bãrbat rebel, consumator
de bãuturi alcoolice ºi substanþe interzise ºi cu
antecedente penale. Vestea crimei a fost cu atât
mai durã pentru localnici cu cât suspectul este
chiar fiul preotului din sat.

Incendiu banal
În dimineaþa de luni 28 ianuarie, Biroul de

Presã al Inspectoratului pentru Situaþii de

Urgenþã Prahova anunþa printr-un mesaj cã, în
comuna Lipãneºti, un incendiu violent a
izbucnit la ora 3.50 la o casã particularã. Dupã
executarea recunoaºterii, pompierii militari au
gãsit în locuinþã o femeie în vârstã de 65 de ani
decedatã. La sosirea echipajelor de pompieri,
incendiul se manifesta generalizat la acoperiº
pe o suprafaþã de aproximativ 150 de metri
pãtraþi. Incendiul a fost stins douã ore mai târziu,
cauza probabilã a acestuia, conform sursei
citate anterior, a fost un coº de fum neprotejat
termic faþã de materialele combustibile. Pe scurt,
acest mesaj anunþa o tragedie deloc singularã
la noi în þarã. O femeie în vârstã, care locuia
singurã, neputincioasã, n-a putut sã scape din

vâlvãtaia care i-a cuprins casa în toiul nopþii.
De regulã, în astfel de situaþii, vinovat este fie
un cablu electric neizolat, fie o sobã
improvizatã, fie un coº de fum defect.

Cum a fost descoperitã
crima

Cadavrul carbonizat al femeii a fost ridicat
de cãtre angajaþii de la Serviciul de Medicinã
Legalã ºi dus la Morga de lângã Spitalul Schul-
ler din Ploieºti. Era o rutinã ºi dosarul penal
de moarte suspectã care se deschide în astfel
de situaþii ar fi trebuit sã se închidã cu o
clasare. Foc accidental, nimeni vinovat. Doar
cã situaþia n-a fost sã fie întocmai. Pentru ca
dosarul sã fie închis, este obligatorie necropsia
care sã stabileascã exact cauza decesului.

(continuare în pagina 2)

Crimã mascatã de incendiu, în Prahova
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Un incendiu care a izbucnit, în noaptea
de 27 spre 28 ianuarie, la o casã din
localitatea prahoveanã Lipãneºti, avea sã

O avarie majorã a avut loc sâmbãtã, 9 februarie, la
nivelul sistemului de aprovizionare cu apã potabilã din
zona de nord ºi centralã a Ploieºtiului ºi, ca urmare, calitatea
apei a avut serios de suferit. Având în vedere cele
întâmplate, Direcþia de Sãnãtate Publicã Prahova (DSP) a
emis un comunicat de presã în care precizeazã faptul cã a
luat decizia de interzicere a consumului de apã pentru
bãut, gãtit, spãlat pe dinþi, spãlat pentru consumatorii care
sunt branºaþi la reþeaua de distribuþie a apei din zonele
afectate (Cartier Nord, Cartier Republicii, strãzile Gheorghe
Doja ºi Splaiului, zona dintre strãzile Zidari ºi Deltei) din
Ploieºti.

Rezultatele analizelor efectuate de Apa Nova ºi de
Direcþia de Sãnãtate Publicã Prahova spun, totuºi, cã apa
nu prezintã nicio modificare anormalã ºi, astfel, autoritãþile
locale au luat, marþi,  decizia de a ridica interdicþia de
consum de apã potabilã.

Mai multe detalii pe informatiaprahovei.ro
Mihail Marinescu

Gata cu interdicþia asupra
consumãrii apei potabile în Ploieºti!
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Din datele prezentate de cãtre
conducerea Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Prahova, caracteristica prin-
cipalã a anului, comparativ cu cel pre-
cedent, o constituie creºterea gradu-
lui de siguranþã publicã, luând în
considerare scãderea cu aproape 7%
a infracþionalitãþii sesizate. În acelaºi
context, analiza indicatorilor statistici
ai situaþiei operative din perioada
2011-2018 evidenþiazã faptul cã
siguranþa cetãþeanului s-a îmbunãtãþit
în mod constant, de la an la an, în
condiþiile în care infracþionalitatea se-
sizatã s-a redus cu 54%, luând în
considerare numai extremele acestui
interval. În perioada analizatã, au fost
efectuate: 34.924 de intervenþii la
eve-nimente; 59 de razii; 2.581 de
acþiuni cu efective mãrite.

În an2018, infracþiunile stradale
au reprezentat 3,55% din totalul se-
sizãrilor, comparativ cu anul 2017,
acestea reducându-se cu 6,58%.

Din analiza datelor privind infrac-
þiunile stradale sesizate, se desprind
urmãtoarele aspecte:

- media judeþeanã a infracþiunilor
stradale sesizate în 2018 a fost de
0,73 infracþiuni/1.000 locuitori;

- în mediul urban infracþiona-
litatea stradalã sesizatã s-a redus cu
12,06%;

- infracþiunile de furt au înregistrat
o scãdere cu 2,99%;

- infracþiunile de tâlhãrie au scã-
zut cu 40,68% ºi reprezintã 6,31%
din total.

În anul 2018, în mediul rural s-a
înregistrat o scãdere cu 8,62% faþã
de anul 2017.

Infracþiunile contra patrimoniului
au înregistrat acelaºi trend descen-
dent, cu o scãdere de 8,2%. Furtul în
mediul rural înregistreazã o scãdere
generalã cu 4,75%, sens în care exem-

plificãm: cele din locuinþe (-17,41%);
din buzunare, poºete ºi genþi (-
29,63%) ºi din curþi, anexe gopo-
dãreºti, gospodãrii (-8,56%). ªi infrac-
þiunile contra persoanei au scãzut cu
11,13%: tâlhãriile (-52,17%); lovirile sau
alte violenþe (-11,28%); ameninþãrile
(-9,84%); distrugerile (-15,31%); viol (-
11,1%); ucidere din culpã (-16,67%);
vãtãmarea corporalã din culpã (-
9,69%).

În anul 2018, numãrul total al ac-
cidentelor s-a redus cu 6,74%. Indica-
torii specifici siguranþei rutiere se pre-
zintã dupã cum urmeazã: numãrul
accidentelor uºoare a scãzut cu
10,99%; numãrul accidentelor grave
crescut cu 5,5%.

Precizãm cã 32,41% din totalul
accidentelor grave de circulaþie au
fost generate de primele douã cauze
(abateri pietoni ºi vitezã), iar pentru
combaterea lor au fost aplicate
26.664 de sancþiuni (36,93 % din nu-
mãrul total de sancþiuni). Pe dru-
murile naþionale din judeþ s-au produs
cele mai multe accidente rutiere
grave (144).

De asemenea, din analiza datelor
statistice înregistrate în anul 2018, se
poate observa cã ziua din sãptãmânã
în care s-au produs cele mai multe
accidente a fost vinerea - 68, la fel ca
ºi în anul 2017 (spre deosebire de
anii 2014, 2015, 2016 în care ziua
cu cele mai multe accidente a fost
sâmbãta), iar luna cu cele mai multe
accidente rutiere a fost decembrie,
când s-au înregistrat 44 de accidente.

În acest moment, parcul auto din
judeþul Prahova a ajuns în prezent la
un total de 287.475 autovehicule (cu
18.262 mai multe faþã de 2017), la
care se adaugã ºi cele aflate în tranzit
sau înregistrate la autoritãþile locale.

Daniel Lazãr

IPJ Prahova, la bilanþ

Numãrul infracþiunilor a scãzut,
numãrul accidentelor grave a crescut

Familia Alessiei, fetiþa în vârstã de 10 ani care a fost la un pas sã-ºi piardã
viaþa din cauza unei greºeli medicale (caz despre care am scris în ediþia
precedentã a ziarului nostru), a depus o plângere penalã pe numele echipei
de doctori care a operat-o anul trecut de apendicitã. Medicii din Sinaia sunt
acuzaþi de vãtãmare corporalã din culpã.

Dan Gaºpar, avocatul care reprezintã familia Alessiei, a declarat cã a depus
o plângere penalã pentru vãtãmare din culpã pe numele echipei care a participat
la operaþia de apendicitã din februarie 2018. Plângerea a fost înregistratã
marþi dimineaþã la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Sinaia, spune avocatul.

”Am fãcut plângerea pe numele tuturor persoanelor implicate în operaþia
de apendicitã din 2018, având ºi confirmarea medicului de la spitalul din
Braºov cã acele bucãþi de tifon au fost într-adevãr uitate de la opraþie. O sã
facem ºi plângere la Colegiul Medicilor”, a declarat avocatul Dan Gaºpar.

Alessia Chivu a fost operatã de apendicitã în februarie 2018 la spitalul din
Sinaia. La un an distanþã de la intervenþia chirurgicalã, fetiþa a început sã se
simtã rãu, astfel cã pãrinþii au cerut din nou ajutorul medicilor din Sinaia. În
urmã cu o sãptãmânã, fata a primi tratament pentru infecþie urinarã, doar cã
medicamentele nu au calmat durerile. Speriaþi, pãrinþii fetei au decis sã meargã
la Spitalul de Pediatrie din Braºov, unde s-a constatat cã Alessia se simþea rãu
din cauza unor pansamente sterile pe care le-a eliminat parþial pe cale naturalã.
Fetiþa a fost supusã unei noi intervenþii chirurgicale pentru cã medicii braºoveni
au vrut sã se asigure cã au fost înlãturate toate urmele de tifon. Operaþia a fost
una riscantã, a durat mai bine de trei ore, dar acum Alessia se simte bine ºi
urmeazã sã fie externatã în cel mai scurt timp. Medicii din Braºov susþin cã
starea de sãnãtate a Alessiei este una bunã, iar prezenþa pansamentelor în
corp nu i-a afectat organele genitale, aºa cum se temeau pãrinþii. (D.F.)

Medici din Sinaia reclamaþi
la Parchet pentru cã au uitat
pansamente în abdomenul

unei fetiþe de zece ani

(urmare din pagina 1)
Cand cadavrul femeii de la Lipã-

neºti a fost pregãtit pentru autopsie,
medicul legist a descoperit mai întâi
o ranã suspectã în zona gâtului pentru
ca mai apoi sã gãseascã alte 25 de
rãni pe trupul ars. Iniþial s-a crezut cã
femeia a fost rãnitã de grinzile care s-
au desprins în timpul incenidului,
doar cã aceastã ipotezã a cãzut. Erau
rãni fãcute intenþionat de cãtre o altã
persoanã, cu un obiect dur, probabil
din metal. Medicii au evitat sã spunã
cuvântul cuþit, pentru cã rãnile de pe
corpul femeii aveau o cu totul altã
formã ºi profunzime decât cele lãsate
de lama unui cuþit. Cel mai probabil,
femeia a fost înjunghiatã cu o barã
metalicã ascuþitã sau cu o pilã de mari
dimensiuni cu ajutorul cãreia se as-
cut cuþitele. Ulterior s-a stabilit cã o
parte dintre rãni au fost fãcute cu un
ciob de la o farfurie spartã, spun
surse apropiate de anchetã.

Percheziþii
la casa preotului
Medicii legiºti au alertat imediat

poliþiºtii pentru cã în cauzã existau
suspiciuni evidente de omor. S-a re-
fãcut apoi ancheta la faþa locului ºi
aºa s-a observat cã focul care a cu-
prins casa din Lipãneºti nu a fost pro-
vocat accidental, ci a fost pus inten-
þionat, mai spun sursele citate.

Poliþiºtii aveau un cerc de sus-
pecþi, dar nu ºi probe. Casa fiind dis-
trusã aproape în întregime pe inte-
rior nu a mai pãstrat urme ale trage-

diei din noaptea de 27 spre 28 ianua-
rie. Acesta a fost ºi motivul pentru care
în Lipãneºti au avut loc percheziþii la
domiciliul principalului suspect, adicã
în gospodãria preotului din sat, al
cãrui fiu este bãnuit cã i-a fãcut felul
femeii. Victima ºi posibilul agresor se
cunoºteau de ani de zile, fiind vecini.
Tânãrul ºtia cã Liliana – victima- lo-
cuieºte singurã, nu are rude, ºi pri-
meºte într-o anumitã zi din lunã pen-
sia. Mai mult, spun oamenii din sat,
femeia tocmai ce împrumutase niºte
bani sã-ºi monteze o centralã. Probabil
cã Teo, fiul preotului, era la curent cu
astfel de informaþii, atâta vreme cât
Liliana era o obiºnuitã a casei, un om
de bazã al bisericii.

Probele
În timpul percheziþiilor care au

avut loc în casa unde locuieºte Teo,
au fost gãsite haine ºi adidaºi cu pete
roºiatice care par a fi sânge, spun
surse apropiate de anchetã. Hainele
au fost gãsite ascunse într-un sac,
într-una dintre magaziile din curte. În
plus, se pare cã ºi salteaua din cam-
era unde a stat Teo era murdarã de
acelaºi gen de pete. Toate aceste
probe au fost luate de poliþiºti pentru
a fi analizate.

Teodor Mina Marin a fost luat la
audieri, mai întâi la sediul Poliþiei ºi
apoi la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Prahova, instituþie abilitatã sã
ancheteze cazuri de omor. A fost re-
þinut pentru 24 de ore ºi ulterior ares-
tat preventiv. Conform unui comu-
nicat remis presei, suspectul ar fi
pãtruns în casa victimei ”prin escala-
dare” ºi a fost surprins în casã de
cãtre proprietarã.

Teodor a fost arestat preventiv
printr-o decizie a Tribunalului Prahova

”Admite propunerea formulatã de
Parchetul de pe lângã Tribunalul Pra-
hova în dosarul de urmãrire penalã
nr. 50/P/2018 cu privire la inculpatul
MARIN TEODOR MINA. În temeiul art.
226 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 223
alin. 2 C.pr.pen. ºi art. 202 alin. 1 ºi 3
C.pr.pen.. dispune arestarea

Crimã mascatã de
incendiu, în Prahova
Principalul susPrincipalul susPrincipalul susPrincipalul susPrincipalul suspect espect espect espect espect esttttte... fe... fe... fe... fe... fiul priul priul priul priul preoeoeoeoeotului din sattului din sattului din sattului din sattului din sat

preventivã a inculpatului MARIN
TEODOR MINA, pentru sãvârºirea
infracþiunii de omor, prevãzutã de art.
188 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41
alin. 1 C.pen. rap. la art. 43 alin. 1
C.pen., pe o perioadã de 30 de zile,
începând cu data de 08.02.2019
pânã la data de 09.03.2019, inclusiv.
În temeiul art. 230 C.pr.pen. dispune
emiterea de îndatã a mandatului de
arestare preventivã pentru inculpatul
MARIN TEODOR MINA. În temeiul art.
275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judi-
ciare avansate de cãtre stat rãmân
în sarcina acestuia. Ia act cã inculpa-
tul MARIN TEODOR MINA a fost asistat
de apãrãtor ales. Prezenta hotãrâre
este executorie. Cu drept de contes-
taþie în termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi, 08.02.2019, ora
13:55", conform portalului instanþelor
de judecatã.

Cine este Teo
Teodor nu era deloc uºã de

bisericã. Era cunoscut în sat drept
un tânãr rebel, care, din cauza
anturajului, avusese probleme penale
ºi în trecut. A mai fost arestat preventiv
în mai 2017 de cãtre Judecãtoria
Ploieºti, fiind acuzat atunci de
tâlhãrie. Împreunã cu un alt tânãr a
tâlhãrit pe o stradã din Ploieºti un
bãrbat cãruia i-au luat telefonul mobil.
A fost trimis în judecatã ºi condamnat
în noiembrie 2017 la 3 ani de
închisoare cu suspendare, fiind gãsit
vinovat de complicitate la tâlhãrie
calificatã ºi sã presteze muncã în
folosul comunitãþii pe o perioadã de
120 de zile la o ºcoalã din Lipãneºti.

Surse judiciare au precizat cã
ancheta în acest caz nu s-a finalizat
pentru cã mai existã elemente lipsã
care trebuie identificate de anche-
tatori. Nu este exclus, ºi asta spun ºi
oameni din comunã, ca Teo sã nu fi
acþionat singur, ci sã fi avut un
complice. Cel puþin pânã la închiderea
ediþiei, nu existã alte informaþii cu
privire la prinderea unui alt suspect.

(D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

În intervalul 8 - 11 februarie a.c., pompierii militari din
cadrul unitãþii ºi subunitãþilor Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “ªerban Cantacuzino” al judeþului Prahova au
desfãºurat 109 misiuni, dintre care: 75 de misiuni ale
echipajelor SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat
ºi asistenþei medicale de urgenþã, 22 de incendii, 6 misiuni
pentru asigurare zonã accidente rutiere ºi 6 alte situaþii de

urgenþã. În perioada menþionatã, pompierii militari prahoveni
au acþionat pentru localizarea ºi lichidarea a douã incendii
de vegetaþie uscatã în localitãþilePloieºti, Plopu, Podenii Noi,
Sângeru, Bucov, Boldeºti Scãieni, Cornu, Valea Cãlugãreascã,
Bãrcãneºti, Lipãneºti, Puchenii Mari ºi Drajna.

Incendiile au izbucnit, cel mai probabil, din cauza
utilizãrii focului deschis în spaþii deschise fãrã respectarea
normelor de apãrare ºi din cauza fumatului în locuri
nepermise sau neprotejate corespunzãtor, iar suprafaþa de
ardere a fost de aproximativ 11 ha.

Atenþie la incendiile de
vegetaþie uscatã!

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban
Cantacuzino” al judeþului Prahova reaminteºte cetãþenilor
faptul cã, în cazul incendiilor de vegetaþie uscatã, pericolul
mare îl reprezintã nerespectarea distanþelor de siguranþã
faþã de locuinþe, anexe gospodãreºti, depozite de furaje,
pãduri, plantaþii, reþele electrice, reþele de telefonie, sonde,
conducte ce transportã gaze ºi lichide combustibile, 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 desfãºurarea
în bune condiþii, a circulaþiei rutiere, periclitând siguranþa
participanþilor la trafic.

SMURD-ul a intervenit
de 75 de ori în weekend
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Mihai Alexandru Niþescu, tânãrul de 22 de
ani care ºi-a înjunghiat fosta profesoarã de
matematicã, a fost arestat preventiv pentru 30
de zile. El este acuzat de tentativã de omor
calificat ºi riscã închisoare de pânã la zece ani,
dacã va fi gãsit vinovat de cãtre judecãtori.
Tânãrul ºi-a recunoscut fapta, dar nu a putut
sã explice coerent care a fost motivul exact care
l-a determinat sã facã un asemenea gest extrem.

Fapta, de o cruzime inimaginabilã, s-a
întâmplat chiar pe holul liceului “Spiru Haret”
din Ploieºti, o ºcoalã aflat în topul unitãþilor de
învãþãmânt din Prahova. Atacul a avut loc luni,
28 ianuarie, dimineaþa în jurul orelor 10. Pro-

fesoara se afla pe holul ºcolii, în faþa cancelariei,
când a fost bruscatã ºi ulterior înjunghiatã în
abdomen de fostul sãu elev. Agresorul era bãut
(alcoolemie de 0,45 la mie) ºi avea în rucscac
arme albe cât sã producã un adevãrat masca-
cru: mai multe topoare, cuþite, o foarfecã, o teslã,
cuie ºi o sticlã plinã cu þuicã. În ziua în care ºi-a
atacat profesoara, Niþescu a scris un comentariu
de ameninþare pe pagina de facebook a unui
fost coleg de clasã pe care îl ameninþase în trecut
tot cu un cuþit.

“A venit timpul
sã mi-o plãteºti”

”M-ai dat afarã din luceu. A venit timpul sã
mi-o plãteºti. Nu am fricã, milã, scrupule. O sã-þi
sune în cap tot ce þi-am promis. Nici Clãmparu
nu o sã facã ce o sã-þi fac eu þie. L-ai vrut pe
dracu, îl ai”, este mesajul redat parþial pe care
Niþescu l-a scris sub fotografia de profil a fostului
sãu coleg.

Nu Robert, fostul coleg a fost þinta pânã la
urmã, ci profesoara de matematicã, o femeie în
vâratã de 44 de ani, soþie de judecãtor, ºi printre
cei mai aprieciaþi dascãli din ºcoalã, atât de

cãtre colegi, cât ºi de cãtre elevi. Atacul a fost în
vãzul tuturor. Elevii erau pe hol, iar profesorii se
pregãteau sã meargã la ore. Profesoara a fost
înjunghiatã în partea inferioarã a abdomenului,
iar organele interne au fost afectate de lama
cuþitului, motiv pentru care sângerarea a fost
abundentã, iar viaþa i-a fost pusã în pericol. A
fost transportatã imediat la Spitalul Judeþean
de Urgenþã unde a fost operatã de urgenþã,
starea ei postoperatpor fiind una stabilã.

Scena atacului a fost extrem de violentã ºi
a fost descrisã de cãtre Mihaela Viºinoiu, una
dintre profesoarele martore fãrã voie la aceastã
scenã. Aceasta a tras ºi un semnal de alarmã
în legãturã cu lipsa de implicare a autoritãþilor
locale în acest caz. Într-o postare pe contul de
Facebook, profesoara Mihaela Viºionoiu se
adreseazã ministrului Educaþiei cãruia îi cere
mai mulã siguranþã în ºcoli, unde violenþa a ajuns
cumva la ordinea zilei.

Scrisoarea profesoarei
care ºi-a vãzut colega

plinã de sânge

“2 februarie. Prima noapte de vacanþã. În
alte condiþii aº fi dormit liniºtitã. De câteva nopþi
nu pot. În noaptea aceasta îmi plâng durerea,
neputinþa, dezamãgirea, furia, revolta. 4 zile de
când colega mea a fost înjunghiatã chiar în
faþa cancelariei. Un om minunat, un profesor
dedicat. Încã îi aud þipãtul ºi îi simt mâna
strângându-mã. Mã aud promiþându-i cã totul
va fi bine! (Mulþumesc, Doamne, ca A este stabilã
ºi medicii au reuºit sã o salveze!) Momente de
groazã. Nu înþelegeam ce se întâmplã. Nu
puteam sã-mi traduc cuvintele ei: “M-a
înjunghiat!” ªi apoi cuþitul, sângele.... Ceva ce
nu puteam privi nici în filme.

Este realitatea zilei de 29 ianuarie 2019,
Ploieºti, România, în unul dintre liceele unde
standardele educaþionale (demonstrate prin
rezultate la concursuri, olimpiade, promo-
vabilitate), disciplina ºi siguranþa elevilor sunt o
preocupare permanentã. O situaþie fãrã prece-
dent în România, extrem de gravã, este
transformatã într-o ºtire banalã de televiziune.
Drama unui om, a unei familii, a unui colectiv,
devine “breaking news”. ªi apoi? Pãi cam atât!

De 4 zile aºtept o reacþie. De la orice factor
de decizie din România zilelor noastre. De la
Ministrul Educaþiei mai ales! În oricare altã þarã
din lumea asta, într-o situaþie atât de gravã, cel

puþin Ministrul Educaþiei ar fi ieºit cu o declaraþie
oficialã. ªi dacã nu despre mãsurile pe care le
va lua în viitor pentru a se evita asemenea
tragedii în ºcolile româneºti, mãcar cu câteva
vorbe de încurajare în semn de solidaritate faþã
de familia colegei noastre. Cã doar suntem
oameni, doamnã Ministru! Sau noi nu mai
contãm?

Înþelegem cã Mãria Sa, Elevul, este stãpânul
nostru ºi ca Înãlþimea Sa, Pãrintele, face legea
în ºcoalã. Nu-i problemã, am înþeles asta! Am
înþeles ºi cã acolo unde statul nu are, este de
datoria noastrã, a profesorilor, sã aducem de
acasã, cã na! dacã ne iubim meseria...ªtim,
doamnã Ministru cã sunteþi în slujba elevilor ºi
a pãrinþilor. ªi noi suntem tot în slujba lor. Dar,
doamnã Ecaterina Andronescu, nu cumva aþi
uitat cã aveþi datoria de a apãra ºi profesorii?
Sau noi nu suntem buni decât atunci când
vine despre datorii ºi obligaþii?

Ne-aþi cocoºat cu tot felul de proceduri
(cred cã la noi în ºcoalã existã procedurã ºi
pentru mersul la toaletã), dosare de comisii,
portofolii, statistici, rapoarte, hârtii peste hârtii.
Tone. Inutile, pãrerea mea. Le-am fãcut totuºi.
Facem ºi pe paznicii în timpul serviciului pe
ºcoalã, expunându-ne la tot felul de situaþii
neplãcute, facem ºi pe însoþitorii elevilor în spitale,
facem ºi triaj la poarta ºcolii. Le facem, doamnã
ministru, pe toate. ªi mai ce? ªi pânã când?

Joi, pe 31 ianuarie, am avut consiliu pro-
fesoral. Toþi suntem ºocaþi ºi traumatizaþi de ce
am trãit alãturi de colega noastrã. Mã aºteptam
sã vinã cineva sã ne spunã cã ceea ce s-a
întâmplat este un semnal de alarmã. Cã au
înþeles cã nu în aceastã direcþie trebuia sã se
îndrepte ºcoala româneascã. Cã vor lua mãsuri.
Cã da, elevii ºi pãrinþii au drepturi, cum ºi noi,
profesorii avem dreptul la viaþã mãcar. Dar ce
sã vezi? Nimeni. Nimeni nu are nimic sã ne
spunã. Nu tu primar, lider de sindicat, ministru,
nimic! Ba mai mult, noi, ºcoala, trebuie sã venim
cu alte mãsuri de siguranþã. Cum? Triaj la poarta.
Adicã acum nici mãcar sã nu mai urce în
cancelarie dupã noi. Sã ne mãtrãºeascã direct
la poartã. De râsul curcilor!

V-aþi învãþat sã interveniþi prompt numai
când vine vorba despre nemulþumiri ale elevilor
ºi pãrinþilor. Pentru noi, profesorii, cine sã
intervinã??? Noi putem ºi trebuie sã ne facem
datoria ºi când suntem jigniþi, hãrþuiþi,
ameninþaþi, mai nou ºi înjunghiaþi! Spre clasã!
Cu o mânã pe ranã, alta pe catalog.

În oricare altã þarã din lume, dupã un ase-
menea incident, niciun profesor nu ar mai fi
intrat la ore pânã când nu s-ar fi dat o lege care
sã-l apere de orice fel de act de agresiune. Noi
de ce nu avem aceleaºi drepturi ca ºi
funcþionarii publici? Întreb pentru un prieten,
doamnã Ministru. Dar dumneavoastrã domnilor
profesori, colegii noºtri din alte ºcoli, nu aveþi
nimic de spus???? Pe 29 ianuarie a fost ºcoala
noastrã. Mâine poate fi oricare altã ºcoalã din
þarã. Pe 29 a fost A. Mâine putem fi oricare
dintre noi.

Transmit familiei colegei mele multã sãnã-
tate ºi putere sã depaºeascã aceste momente
cumplite. Sunt alãturi de dumneavoastrã cu
gândul ºi cu sufletul. Noi toþi ne gândim cu drag
la A. ºi îi dorim recuperare rapidã. Ne lipsesc
zâmbetul ºi optimismul ei ºi o aºteptãm sã revinã
cât mai curând printre noi.

Gândul bun sã vã însoþeascã pe toþi ceilalþi!
Eu de astãzi nu mai tac! Este suficient sânge în
lume. În ºcoli ºi în cancelarie nu vreau sã-l mai
vãd!”

Niþescu, un elev problemã
cu antecedente penale

În ceea ce-l priveºte pe tânãrul atacator,
Alexandru Niþescu, se pare cã are probleme de
comportament, iar surse apropiate de anchetã
au precizat cã ar fi fost internat în trecut într-un
spital de specialitate, în Capitalã. Tratamentul
urmat aici pare cã nu a fost suficient, frustrãrile
din trecut determinându-l sã acþioneze impulsiv
ºi violent. Are antecedente penale. În 2016 ºi-a
ameninþat un coleg de clasã cu cuþitul, iar atunci
profesorii au cerut ajutorul poliþiºtilor. A fost

amendat cu 500 de lei pentru port ilegal de
armã albã ºi ameninþare. A fost anchetat de
cãtre procurorii din cadrul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Ploieºti ºi trimis în judecatã.

S-a întâmplat ceva însã. Victima sa, colegul
de clasã, ºi-a retras plângerea în timpul
procesului, astfel cã instanþa n-a avut încotro ºi
a fost nevoitã sã reþinã doar prima faptã, cea de
port ilegal de obiecte periculoase pentru care
pedeapsa nu este chiar atât de mare. A fost
condamnat la închisoare cu suspendare. Pentru
cã a recidivat, pedeapsa veche se va alipi la cea
pe care o va primi dupã ce va fi judecat pentru
înjunghierea profesoarei, cu condiþia sã fie ºi
gãsit vinovat. În plus, Niþescu va fi acuzat ºi de
ameninþare, anchetatorii luând în considerare,
susþin surse judiciare, ºi postarea pe care a scris-
o în ziua atacului pe Facebook. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Povestea atacului din Liceul
„Spiru Haret” din Ploieºti

Preþurile de consum au crescut cu
0,8% în ianuarie 2019, comparativ cu luna
decembrie a anului trecut, în timp ce rata
anualã a inflaþiei s-a menþinut la 3,3%, pe
fondul scumpirii alimentelor cu 3,77%, a
mãrfurilor nealimentare cu 3,29% ºi a
serviciilor cu 2,71%, potrivit datelor
Institutului Naþional de Statisticã publicate
miercuri. Rata medie a preþurilor de
consum în ultimele 12 luni (februarie 2018
- ianuarie 2019) faþã de precedentele 12
luni (februarie 2017 - ianuarie 2018),
calculatã pe baza IPC, este 4,5%.

0,8%, creºterea
preþurilor

de consum
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învãþãmânt

Ecaterina Andronescu, poreclitã
într-o anumitã perioadã de timp ºi
„Abramburica”, este hotãrâtã sã
schimbe iar ºi iar multe în sistemul
de învãþãmânt din postura de minis-
tru al Educaþiei. Dupã ce a lãsat sã se
înþeleagã cã ar fi bine ca ºi la clasa I-
a sã se introducã repetenþia ºi cã li-
ceul sã aibã din nou treapta I ºi treap-
ta a II-a, iatã cã acum le-a venit rândul
manualelor ºcolare sã intre în vizorul
doamnei ministru, rezultând cã nici
nu vrea sã audã de „manualul unic”,
o idee ce aparþine unui fost ministru
al Educaþiei.

Ei bine, Ecaterina Andronescu a
emis chiar ºi niºte ordine de ministru
pe 28 ianuarie 2019, aprobând Meto-
dologia de achiziþie a manualelor ºco-
lare pentru învãþãmântul preuniversi-
tar, din care rezultã ºi cã organizeazã
licitaþii deschise în vederea achiziþio-
nãrii manualelor ºcolare. Organizarea
licitaþiilor este asiguratã de Ministerul
Educaþiei Naþionale, prin Centrul
Naþional de Evaluare ºi Examinare.
Manualele vor fi cumpãrate din bu-

getul Ministerului Educaþiei.
În Metodologia amintitã, capitolul

referitor la desfãºurarea licitaþiei de
manuale ºcolare, se spune, printre
altele, cã „Pentru achiziþionarea ma-
nualelor ºcolare pentru învãþãmântul
obligatoriu, CNEE, în calitate de auto-
ritate contractantã, organizeazã o
procedurã de licitaþie deschisã, con-
form Legii nr. 98/2016 privind achiz-
iþíile publice, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, criteriul de atribuire
fiind „Cel mai bun raport calitate-preþ”.
Licitaþia deschisã în vederea achizi-
þionãrii manualelor ºcolare noi este
organizatã pe loturi, aferente fiecãrei
discipline ºi se realizeazã pe baza
criteriilor tehnice de calitate
eliminatorii ºi a ofertei financiare.

De asemenea, la Art. 6. (1) se afir-
mã cã „Fiecare ofertant poate par-
ticipa la procedura de licitaþie des-
chisã cu un singur proiect de manual
ºcolar pentru o disciplinã/modul de
pregãtire, pentru o clasã/nivel de
studiu, filierã, profil, specializare”, iar
la (2): „Ofertanþii îºi asumã rãspunde-

rea cu privire la respectarea prevede-
rilor legale în domeniul drepturilor de
autor ºi al drepturilor conexe, printr-o
declaraþie autentificatã, postatã în
SEAP pânã la termenul limitã de de-
punere a ofertelor. CNEE îºi declinã
orice rãspundere care decurge din
nerespectarea/încãlcarea conþinu-
tului declaraþiei autentificate depuse
de ofertanþi, rãspunderea revenind
în exclusivitate acestora”.

În Metodologia de achiziþie a ma-
nualelor ºcolare se mai afirmã cã de-
punerea ofertelor de proiecte de ma-
nuale ºcolare se face pe platforma
SEAP în termenul stabilit prin proce-
dura de licitaþie deschisã. În cazuri
excepþionale, la solicitarea scrisã a
reprezentanþilor legali ai cultelor sau
ai minoritãþilor naþionale, MEN poate
stabili, prin caietul de sarcini, titlurile
de manuale ºcolare pentru care se
posteazã pe platformã doar varianta
tiparitã în format pdf, nefiind necesarã
ºi realizarea formei digitale a manua-
lului ºcolar.

Proiectele de manuale ºcolare ca-
re au obþinut cel puþin 95 de puncte
din 100 posibile se consemneazã ca
fiind proiecte de manuale ºcolare
acceptate în urma procesului de
evaluare pe baza criteriilor tehnice de
calitate.

Comisia evalueazã oferta
financiarã a proiectelor de manuale
ºcolare astfel: pentru cel mai mic preþ
ofertat se alocã punctajul maxim po-
sibil, de 10 puncte, iar pentru celelalte
oferte se acordã un punctaj care se
calculeazã dupã formula: Punctaj
preþ = (cel mai mic preþ ofertat/preþ
ofertã) x 10. Punctajul preþ pentru
oferta financiarã se calculeazã cu do-
uã zecimale, fãrã rotunjire, se preci-
zeazã în actul ministerial.

Mihail Marinescu

Ecaterina Andronescu dã de pãmânt
cu „manualul unic” ºi anunþã

licitaþii pentru manualele ºcolare!

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Plo-
ieºti a gãzduit, în prima zi a lunii februarie, Simpo-
zionul Naþional intitulat „Rolul parteneriatelor
ºcolare în promovarea activitãþilor artistice ex-
traºcolare”, organizat de cãtre Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova (ISJ). La eveniment
au participat coordonatorii de proiecte ºi progra-
me educative ºcolare ºi extraºcolare din fiecare
unitate de învãþãmânt, precum ºi reprezentanþi
ai unor instituþii cu care ISJ Prahova are sem-
nate parteneriate în desfãºurarea de activitãþi
educative.

Importanþa activitãþilor educativeImportanþa activitãþilor educativeImportanþa activitãþilor educativeImportanþa activitãþilor educativeImportanþa activitãþilor educative
în sistemul de învãþãmântîn sistemul de învãþãmântîn sistemul de învãþãmântîn sistemul de învãþãmântîn sistemul de învãþãmânt

Într-un document informativ, pus la dispo-
ziþie cu ocazia acestui eveniment naþional, se
aratã cã activitatea educativã, desfãºuratã în
cadrul programului ºcolar, dar ºi extracurricu-
lar, oferã elevilor un set de experienþe sociale
necesare ºi utile, prin folosirea judicioasã a tim-
pului lor liber, prin crearea unor oportunitãþi în
vederea valorificãrii experienþelor de viaþã, într-
un cadru mai flexibil ºi deschis, prin diversifi-
carea mediilor de învãþare cotidiene. Gamã lar-
gã de activitãþi propuse (cercuri pe discipline,
ateliere de creaþie, ansambluri, trupe de teatru,
concursuri, proiecte, excursii, vizite la muzee,

Ministerul Educaþiei Naþionale a
lansat, pentru dezbatere publicã, un
ordin pentru modificarea ºi comple-
tarea Normelor metodologice privind
efectuarea concediului de odihnã al
personalului didactic din învãþãmânt.

Astfel, ministrul Ecaterina Andro-
nescu doreºte ca ºi directorii ºi
directorii adjuncþi din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar sã fie
cuprinºi în aceeaºi lege cu personalul
de conducere, de îndrumare ºi de
control din inspectoratele ºcolare ºi
casele corpului didactic în ce priveºte
efectuarea concediului de odihnã.

„Personalul de conducere, de în-
drumare ºi de control din inspecto-
ratele ºcolare ºi casele corpului didac-
tic, directorii ºi directorii adjuncþi din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
ºi centrele judeþene/al municipiului
Bucureºti de resurse ºi asistenþã
psihopedagogicã beneficiazã de
concediu de odihnã conform Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.”

În prezent, doar personalul de
conducere, de îndrumare ºi de con-
trol din inspectoratele ºcolare ºi casele
corpului didactic beneficiazã de
concediu de odihnã, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul Muncii, potrivit
normelor metodologice privind efec-

tuarea concediului de odihnã al
personalului didactic din învãþãmânt.
Cadrele didactice din învãþãmântul
preuniversitar beneficiazã de dreptul
la concediul de odihnã anual cu pla-
tã, cu o duratã de 62 de zile lucrãtoa-
re, în perioada vacanþelor ºcolare.

De asemenea, în actul publicat
pentru dezbatere publicã se cere ca
„efectuarea concediului de odihnã
se realizeazã în baza unei programãri
colective sau individuale stabilite de
angajator cu consultarea sindicatului
sau, dupã caz, a reprezentanþilor sala-

riaþilor, pentru programãrile colective,
ori cu consultarea salariatului, pentru
programãrile individuale. Programa-
rea se face pânã la sfârºitul anului
calendaristic pentru anul urmãtor.
Consiliul de administraþie al fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt va întreprinde
mãsurile necesare ca întregul per-
sonal de predare ºi de conducere din
cadrul unitãþii de învãþãmânt sã efec-
tueze concediul de odihnã în perioa-
da vacanþelor ºcolare, cu asigurarea
personalului didactic necesar pentru
desfãºurarea examenelor naþionale.
Salariatul este obligat sã efectueze în
naturã concediul de odihnã în perioa-
da în care a fost programat, cu excep-
þia situaþiilor expres prevãzute de lege
sau atunci când, din motive obiective,
concediul nu poate fi efectuat”, se
mai scrie în ordinul MEN lansat pen-
tru dezbatere publicã pe site-ul
www.edu.ro.

Mihail Marinescu

Simpozion naþional despre „Rolul parteneriatelor ºcolare
în promovarea activitãþilor artistice extraºcolare”

spectacole etc.)  ºi posibilitatea fiecãrui elev de
a decide asupra participãrii permit dezvoltarea
competenþelor pentru viaþã  ºi pregãtirea tinerilor
de a deveni cetãþeni activi.

Implicarea directã în rezolvarea unor proble-
me transdisciplinare oferã, pe lângã informaþiile

ºi competenþele specifice anumitor domenii de
activitate, în care se încadreazã proiectele sau
activitãþile educative, posibilitatea elevilor de a-
ºi dezvolta  ºi capacitãþile organizatorice, capaci-
tatea de autogospodãrire, de management al
timpului, de gândire criticã, de adoptare a de-
ciziilor  sau rezolvarea unor probleme. Reconsi-
derarea mediului ºcolar ca mediu prietenos,

da posibilitatea transformãrii ºcolii într-o comu-
nitate autenticã, racordatã la viaþa publicã, în
cade rolul primordial îl are educaþia.

Calitatea activitãþilor extraºcolare derivã ºi
din folosirea unor resurse materiale ºi umane
superioare, cu expertiza în domeniul specific.

În acest scop,  implicarea instituþiilor guverna-
mentale ºi neguvernamentale, a operatorilor eco-
nomici sau a unor persoane juridice ºi fizice se
realizeazã prin încheierea unor parteneriate, prin
definirea termenilor colaborãrii ºi domeniile în
care vor fi proiectate ºi organizate activitãþile.
Ca urmare a acumulãrii de informaþie, experien-
þa ºi expertizã, acestea dispun de un potenþial

notabil care poate ºi trebuie valorificat în cadrul
parteneriatelor educaþionale. Pentru încheierea
acestor parteneriate, la nivelul managementului
ºcolii sunt  asumate responsabilitãþi specifice,
cu referire la cunoaºterea ºi atragerea asociaþii-
lor, fundaþiilor, organizaþiilor, instituþiilor de culturã
ºi artã, care  devien parteneri reali, cu responsa-
bilitatea cadrului ºi a modalitãþilor de lucru
propuse.

Oferta activitãþilor educative la nivelul judeþu-
lui Prahova este  bogatã ºi variatã,  cuprinzãtoa-
re, dând posibilitatea elevilor de a-ºi alege do-
meniul dorit dint-o multitudine oferitã, iar cadre-
lor didactice de a-ºi demonstra mãiestria didacti-
cã în domeniul de performanþã. Alãturi de
specialiºtii parteneri, cadrele didactice reuºesc
sã organizeze activitãþi atractive, sã punã în
valoare abilitãþile elevilor, sã le ofere  modalitãþi
educative de petrecere a timpului.

La nivelul unitãþilor de învãþãmânt care au
încheiat parteneriate în cadrul proiectelor pro-
puse de Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova
ºi nu numai, s-a creat un climat pozitiv de mun-
cã, deschis oricãror idei, flexibil oricãror activitãþi.
În acest sens, relaþionarea ºi comunicarea au
devenit factori cheie ai realizãrii activitãþilor
propuse, realizarea obiectivelor propuse fiind
doar o problemã de timp.

Mihail Marinescu

Se anunþã schimbãri radicale
în privinþa efectuãrilor concediilor de
odihnã din sistemul de învãþãmânt

Personalul dePersonalul dePersonalul dePersonalul dePersonalul de
conducere din ºcoliconducere din ºcoliconducere din ºcoliconducere din ºcoliconducere din ºcoli
ºi inspectorii ºcolariºi inspectorii ºcolariºi inspectorii ºcolariºi inspectorii ºcolariºi inspectorii ºcolari
vor trebui sã efectuezevor trebui sã efectuezevor trebui sã efectuezevor trebui sã efectuezevor trebui sã efectueze
concediile de odihnãconcediile de odihnãconcediile de odihnãconcediile de odihnãconcediile de odihnã
în timpul vacanþelorîn timpul vacanþelorîn timpul vacanþelorîn timpul vacanþelorîn timpul vacanþelor
ºcolare ºi sã leºcolare ºi sã leºcolare ºi sã leºcolare ºi sã leºcolare ºi sã le
programeze cu maiprogrameze cu maiprogrameze cu maiprogrameze cu maiprogrameze cu mai
mult timp înaintemult timp înaintemult timp înaintemult timp înaintemult timp înainte
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învãþãmânt

Odatã cu trecerea timpului, apar
tot mai multe detalii în legãturã cu
drama prin care a trecut o profesoarã
de matematicã de la Colegiul „Spiru
Haret” din Ploieºti, înjunghiatã în ab-
domen de cãtre un fost elev al acestei
unitãþi de învãþãmânt. Deºi iniþial a
circulat zvonul cã a fost exmatriculat,
ei bine informaþia corectã este cã el
a fost transferat disciplinar la o altã
unitate de învãþãmânt din oraº.

De asemenea, unii jurnaliºti au
considerat cã mesajul lui Mihai Ale-
xandru Niþescu (acesta fiind numele
agrersorului profesoarei) de pe pagina
de Facebook, postat cu câteva ore
înainte de producerea incidentului,
era adresat profesoarei, însã el era
pentru elevul cu care agresorul a avut
ceva conflicte în trecut, în ºcoalã, fiind

apoi mutat disciplinar. Iatã ce scria:
„M-ai dat afarã din liceu. A venit timpul
sã mi-o plãteºti ºi nimeni ºi nimic nu
mã putea opri. Nu am fricã, milã, scru-
pule. O sã îþi sune în cap tot ce þi-am
promis. Nici Clamparu nu a fãcut ce
o sã îþi fac eu þie. L-ai vrut pe dracu, îl
ai!”, a scris Mihai Alexandru Niþescu.
Nu avea nicio logicã sã fie mesajul
adresat profesoarei, asta pentru cã
respectiva profesoarã nu l-a dat afarã
din ºcoalã, nu l-a lãsat niciodatã cori-
gent (cum de asemenea, se mai scria
pe ici pe colo), ba chiar a fost indul-
gentã cu elevul, arãtându-i înþelegere
pentru problemele pe care bãiatul le
avea (era ºicanat de unii colegi) cum
ne-au declarat anumite surse din
rândul profesorilor. Unii ziariºti s-au
copiat unii pe alþii (cã aºa se considerã
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Indulgenþa de la catedrã, „rãsplãtitã” cu agresiune prin înjunghiere!

acum a se face presã) ºi de aici rezul-
tã unele aberaþii apãrute în mass-
media. Opinii contrazise de logicã!
Dacã mai conteazã logica!

Din spusele foºtilor colegi ai ata-
catorului, rezultã cã bãiatul era o fire
retrasã, preferând sã stea în ultima
bancã. Era, însã, ºicanat de cãtre unii
colegi ºi, se pare, cã frustrãrile îl cu-
prinseserã. Se spune cã, în clasa a
XII-a a avut o altercaþie cu unii colegi,
sãrind cu o armã albã asupra unuia,
însã alþi colegi l-au imobilizat ºi, astfel,
s-a evitat dramatismul.

Acest caz neplãcut aduce din
nou în discuþie vitala prezenþã, dar ºi
de funcþionalitate, a cabinetelor de
consiliere psihopedagogicã în ºcoli.
În urmã cu mai mulþi ani se vorbea
despre importanþa ºi rolul pe care îl

au consilierii psihologi în ºcoli, însã,
din pãcate, „proiectul” nu avea sã prin-
dã contur, din pricina neacordãrii de
fonduri necesare funcþionãrii acestora
în unitãþile de învãþãmânt.

În judeþul Prahova existã, în pre-
zent, 27 de consilieri psihopedagogici
în ºcoli, însã necesarul ar fi de 40,
pentru a acoperi  numãrul total de
elevi. Conform metodologiei, trebuie
sã existe un consilier pentru un nu-
mãr de 800 de elevi. În fiecare an,
inspectorii ºcolari care se ocupã de
mobilitatea personalului didactic din
cadrul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Prahova solicitã completarea
acestor posturi, însã tot timpul rãs-
punsurile primite au acleaºi numitor
comun – fonduri insuficiente pentru
toate cele 40 de posturi de

psihopedagogi.
Anchetele declanºate în urma

tragediei de la Colegiul „Spiru Haret”
din Ploieºti ar putea sã lãmureascã
multe, inclusiv cum a fost posibil sã
aibã acces în ºcoalã, din moment ce
acolo se intrã pe bazã de cartelã.

Ciudat este faptul cã profesoara
ce i-a picat victimã s-a dovedit a fi in-
dulgentã cu elevul agresor, acordân-
du-i note de trecere la materia pe care
o predã, tocmai pentru a nu rãmâne
corigent!

Avem speranþa ca profesoara
agresatã sã aibã puterea sã-ºi revinã
atât din punct de vedere fizic, cât ºi
psihic dupã ºocul ce s-a abãtut asu-
pra sa ºi sã revinã la catedrã, acolo
unde îi ºi este locul.

Mihail Marinescu

Conform datelor prezentate de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Pra-
hova, proiectul planului de ºcolarizare
pentru 2019-2020 cuprinde un nu-
mãr de 58 de clase pentru învãþã-
mântul profesional, dintre care 10
clase pentru învãþãmântul dual. De
remarcat faptul cã respectivul proiect
însumeazã mai multe clase pentru
un astfel de învãþãmânt faþã de anul
ºcolar 2018-2019, an ºcolar în care
funcþioneazã 44 de clase de pro-
fesionalã, dintre care 8 sunt pentru
dual.

Detalii despre
învãþãmântul dual

Învãþãmântul dual se adreseazã
absolvenþilor clasei a VIII-a, are o

duratã de cel puþin 3 ani ºi are o
pondere semnificativã a pregãtirii
practice derulate la operatorul eco-
nomic: în primul an, pregãtirea prac-
ticã realizatã în atelierele ºcolii ºi la
operatorul economic reprezintã apro-
ximativ 20% din timpul total alocat
programului; în al doilea an, aproxi-
mativ 60% din timp este alocat pregã-
tirii practice; în anul al treilea, aproxi-

mativ 72% din timp este alocat pregã-
tirii practice.

Pe parcursul celor trei ani sunt
organizate stagii comasate de prac-
ticã cu o duratã totalã de 24 sãptã-
mâni, 5 sãptãmâni în primul an, 9
sãptãmâni în anul doi, 10 sãptãmâni
în cel de-al treilea an.

Avantaje
pentru elevi

Elevii din învãþãmântul dual be-
neficiazã de susþinere financiarã acor-
datã de la bugetul de stat prin inter-
mediul Programului naþional de pro-
tecþie socialã „Bursa profesionalã”,
prin care, fiecare elev primeºte suma
de 200 lei, în condiþiile stabilite prin
hotãrâre de guvern. Suplimentar, elevii

primesc o bursã de la ope-
ratorul economic, cel puþin
la nivelul celei acor-date din
fonduri publice. Tot la capi-
tolul suplimentar, sunt enu-
merat ºi alte beneficii: Elevii
pot beneficia de masã ºi
cazare gratuitã în cantinele
ºi internatele ºcolare; Aco-
perirea cheltuielilor pentru
cazarea ºi masa acestora se
poate asigura din bugetele
locale sau de la consiliile
judeþene, prin decizii proprii;

În cazul elevilor care frecventeazã
învãþãmântul dual în altã unitate ad-
ministrativ-teritorialã decât cea de
domiciliu, decontarea cheltuielilor de
transport ºi facilitãþile de cazare ºi
masã gratuite prevãzute anterior se
acordã, conform prevederilor pre-
zentei legi, indiferent de oferta de edu-
caþie ºi formare profesionalã dispo-
nibilã în localitatea de domiciliu.

Facilitãþi fiscale
pentru firme -

deductibilitatea
cheltuielilor

Agenþii economici îºi pot deduce
din venitul impozabil cheltuielile efec-
tuate în baza contractelor încheiate
cu unitãþile de învãþãmânt pentru
organizarea ºi desfãºurarea învãþã-
mântului profesional ºi tehnic. Agenþii
economici îºi recupereazã din punct
de vedere fiscal, prin deducerea
amortizãrii, cheltuielile aferente cu
mijloacele fixe ºi investiþiile, efectuate
în baza contractelor încheiate cu
unitãþile de învãþãmânt, pentru orga-
nizarea ºi desfãºurarea învãþã-
mântului profesional ºi tehnic. Deduc-
tibilitatea cheltuielilor efectuate în
baza contractelor încheiate cu uni-
tãþile de învãþãmânt pentru organi-
zarea ºi desfãºurarea învãþãmântului
profesional ºi tehnic se aplicã ºi în
cazul activitãþilor independente.

Facilitãþi fiscale
pentru elevi:

Neimpozitarea burselor, premiilor
ºi altor drepturi sub formã de cazare,
masã, transport, echipamente de
lucru/protecþie ºi altele asemenea
primite de elevi pe parcursul învãþã-
mântului profesional ºi tehnic, potrivit
reglementãrilor legale din domeniul
educaþiei naþionale.

Mihail Marinescu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prahova vrea mai multe clase pentru
învãþãmântul profesional ºi dual

La ce olimpiade ºi concursuri
internaþionale pot participa

elevii în acest an
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Serghie Bucur

„Paºtile, ca ºi Crãciunul, iubitã prie-
tenã Alice, sunt, în vremurile astea, acele
trei zile pe care românii, nu conteazã cã-s
de prin blocurile poreclite „cutii de chi-
brituri” ori din ultimele sate ivite pe dealuri
ºi mai sus, spre piepþii de bazalt ce se
terminã în codrii cu prãpãstii sub ei, nu le
uitã oricâtã „încarnare” ideologicã  împrãº-
tie Adrian Pãunescu ºi trubadurii lui, în
nopþile Învierii ori ale Naºterii Mântuito-
rului nostru, urlând pânã a doua zi în zori.

Vecinul meu Cezeanu – un tip cu
mulþi copii, þin minte cum îmi povestea
scena vãzutã de el – era la „ªtefan Gheor-
ghiu” cursant – în  care, din Sala Palatului
s-a transmis investirea lui Ceauºescu
Nicolae cu demnitatea de preºedinte al
Republicii Socialiste România, pentru a
doua oarã, pe care a urmãrit-o la televizorul
adus de ºtabii ºcolii, în ditamai „amfi-tea-
trul” ºi cât de înfricoºat urmãrise chipul
speriat al dictatorului, care privea chiorâº
cãtre „marea adunare naþionalã” (eu
bãnuiesc cã se temuse sã nu facã cine
ºtie, vreo figurã ca altã datã Constantin
Pârvulescu) înfãºurat într-un tricolor în
diagonalã, proptindu-se cu sceptrul
funcþiei supreme - o ghioagã ce îi dãdea
impresia – caricaturalã foc – cã ar fi fost
un fel de Mihai Viteazul…

 Acest Cezeanu lãsase meseria lui,
de proiectant, foarte priceput – cãci  de-
venise un inventator despre care se scria
prin mai toate ziarele –, pentru gazetãrie,
nebunul nu îºi imaginase cã, în loc sã îl
angajeze la culturã, cum i se dãduse
cuvântul de onoare, îl bãgaserã la învãþã-
mântul politic ºi-n fiecare sâmbãtã îl
„însãrcinau” sã vorbeascã în redacþie des-
pre ultimele nemernicii ale „secretarului
general”… Hãrþuit de o „madamã ºi un
tov” care erau secretariatul ziarului, Cezea-
nu  s-a luat în gurã cu ei, a muºcat cât a
putut, încât  a ajuns la ºeful redactor –
cãruia nebunul i-a fãcut un scandal mons-
truos, cã a auzit ºeful Propagandei – insul
care îl adusese la gazetã, de la fabrica de
cauciucuri – pe care-o mai ºtii, cred, cã ai
fost invitatã la inaugurarea ei, nu-i aºa?...
Aº fi venit sã te vãd, în nopþile alea, dacã
ai mai fi fost la Floreºti… Lumea, scumpã
Alice, se ducea puhoi la sfintele liturghii,
pentru mine ar fi însemnat enorm, sã fiu
lângã tine, în momentele acelea, înaintea
altarului bisericii moºtenitã de la bunicii
tãi – Nababul  ºi soþia lui, Ecaterina Bã-
leanu, extraordinar de vii pictaþi de Tatta-
rescu…! Plângeam însã în mine ºi, resem-
nându-mã, la Câmpina intram în biserica
Lac – unde, nu cred cã ºtii, poetul Coºbuc
s-a cãsãtorit cu viitoarea lui doamnã –
închipuindu-mi – himerã bine-fãcãtoare,
Alice scumpã – cã sunt cu dumneata în
naosul bisericii Cantacuzine! Îþi scriu cu
inima adânc îndureratã de despãrþirea
noastrã, profitând de cunoºtinþa noastrã
din Belgia, mesagera care îþi aduce
rândurile de faþã în ajunul Paºtilor anului
1970. Hristos a Înviat!, neasemuita mea
prietenã ºi sorã moralã, Alice!!!”

Plicul era acum în mâinile ei, desfã-
cut, din care, în clipa deschiderii, o rãsu-
flare simþi cã îi încãlzeºte grumazul ºi
faþa, cã senzaþia se repetã, de parcã Sanda
Costescu s-ar fi aflat la un pas, doi, de
dânsa, tulburatã de revedere… Luã
scrisoarea ºi ieºi în pãrculeþul ascuns de
trandafirii urcãtori, plecaþi, pe grãtarul din
lemn fasonat, spre balustrada cu atice
de deasupra gurii de leu prin care apa din
bazinul cruciform se varsã în treptele ce
continuã cãtre albia lacului de agrement.
Aici, pe colþul fãcut de pavilion cu arbuºtii
ornamentali, era ºi azi ºezlongul preferat
al Sandei – pe care o priveºte, sã-ºi amin-
teascã anii acelor tinereþi voluptoase, în
fotografia pãstratã în rama originalã.
Fusese invitatã în acel 4 iulie 1939, la
inaugurarea fabricii BANLOC. Se dusese
împreunã cu Bâzu – atras totdeauna de
tehnicã, de maºinãrii, ºi oprindu-se pe
linia de tras cauciucul pe pânzã textilã,
intrã în vorbã cu un ins guraliv, cu mustaþã
ºi pe cap cu o bascã, atent la suprapune-
rea straturilor ºi înfãºurarea „peliculei”
într-o imensã bobinã.… „Sunteþi aviatorul
Cantacuzino care aþi cãzut cu aeroplanul

pe Vistula, dar aþi fãcut ºi raidul Paris-
Cairo-Bucureºti, nu-i aºa, domnul meu?...
V-am vãzut într-o pozã în New York Times,
când încãrcam valþurile ºi calandrul  la
care lucrez eu acum, în hala uzinei din
Okland, fiindcã ºtiu engleza ºi m-au trimis
acolo, sã preiau utilajele pentru Banlocul
în care vã aflaþi dumneavoastrã acum…
Mã cheamã Sisea, Ion Sisea ºi credeþi-
mã cã mã simt onorat, domnule Bâzu!”

România era departe, a altora – a
urmaºilor lui Groza ºi ai lui Dej, servii lui
Ceauºescu! Ce indecentã este adesea
istoria! Mia de ani cu atâþia Cantacuzini
la cârma provinciilor prin ani devenind
principate, contopite în statul o clipã
guvernat de  Mihai Viteazul, apoi de
Alexandru Ioan I Cuza,  de strãluciþii Carol
ºi Ferdinand ºi, pe cât le-a îngãduit
destinul, ºi de bunicul ºi tatãl ei, acum  e
„raiul” batjocurii comuniste, cum plastic
spune Thomas Hardy în romanul sãu,
„Þara Huzurului” – a poporului îndoctrinat,
care se face cã munceºte, iar ei se fac cã
îi plãtesc…! Presa occidentalã criticã aspru
sovietizarea þãrii sale, fenomen tragic, de
neoprit, în limbajul curent, stalinizarea
României! Câtã speranþã îi sãdise în
suflet gentleman Hoare – chiriaºul ei în
locuinþa din strada Jianu, în acele dupã-
amieze petrecute cu câte o cafea cu co-
gnac pe terasa viliºoarei sale, în compania
lady-ei Hoare, prototipul englezoaicei
rafinate ºi culte, cu un spirit critic acut
pânã ºi faþã de mister Churchill – politicia-
nul care l-a îngenuncheat pe Hitler, nu a
iertat „grãsunului” ezitãrile ºi greºelile co-
mise… „Dumnezeu a vrut sã se aleagã
praful de avuþia pãrinþilor ºi a strãbunilor
ei?” Se cutremurã sub ecoul acestei
cumplite nedumeriri. Sigur cã a fost re-
flexul  credinþei sale, ca de altfel al tuturor
oamenilor cu fricã de Dumnezeu. Acel
glonþ în care conºtiinþa se preface, pentru
a pãtrunde în miezul îndoielilor omeneºti,
care trec lesne în pãcatele de care apoi
ne rugãm sã fim iertaþi! Cum „A-l vedea
vreodatã la Faþã, pe Cel de  Sus, nu este
cu putinþã” – spunea repetat pãrintele
Negulescu – de ea adus la Floreºti,
sprijinul ºi dreptatea noastrã, a muritorilor
de rând, din omenia cu care ne naºtem ar
trebui sã parvinã…! „Necunoscute ºi de
netrecut sunt cãile Domnului!”, rezonea-
zã slovele în sufletul ei învins, înstrãinat,
pierdut.

Cu imagini din curtea de la Tescani
ºi figurile servitorilor de la Floreºti, visele
ei se înºirã pe niºte lespezi lichide, din
interior luminate ciudat, adesea sonore,
cu glasurile  uneori vesele, alteori grave,
solfegiu izvorând din furtunile vremurilor.
De ce ne spunem unii altora „oameni”
devreme ce  nemþii ºi ruºii au cãlcat aceste
pãmânturi, primii jefuindu-le de-a lungul
ambelor rãzboaie, ultimii aºezându-se aici,
ca acum o sutã de ani, douã sute de ani,
trei sute de ani, asemenea omizile pe
frunzele arborilor…! Chipurile foºtilor ei
bãrbaþi s-au estompat, ceþurile depãrtãrii
le-au ºters contururile, culorile, privirile.
Profilele lor par puse undeva, într-un colþ
de muzeu, uscãciunea le-a ºlefuit metal-
ic, mortuar…  Astfel de uimiri le ocupau
serile, vara, în pavilionul palatului de la
Floreºti, dupã miezul nopþii se retrãgeau
în odãile lor dupã ce ocoleau zidurile din
travertin alb, cu ferestrele majestuoase
ºi loggia imperialã, reflectându-se pânã
sus, la statuile zeului Marte, paznici la
colþurile corniºelor, ca niºte uriaºi.

- Cui rãmân toate aceste podoa-be,
draga mea Alice, dacã nu ai urmaºi?

- Nepoatei mele, Mariona, San-da! Eu
n-am vrut sã aduc pe lume un suflet care
sã se chinuie mai cu seamã în astfel de
timpuri! N-am vrut! Sigur cã pot fi socotitã
o egoistã, dar mi-a plãcut viaþa prea tare ºi
gândul cã o sã mor cândva, mã insultã!
De ce sã murim, când ai totuºi atâtea de
vãzut, de fãcu ºi de iubit, dragã Sanda?
Uite, dumneata ai deja un copil ºi o mie
de griji pentru a-l face om…! Bine cã þi l-a
ferit Dumnezeu de front… Cã vei avea
sprijinul meritat la bãtrâneþe, nu-i aºa?

ªtire: „Miercuri 23 ianuarie 2019,
orele 16 – 19, sala publicã a Bibliotecii ju-
deþului Argeº „Dinicu Golescu” a gãzduit
ceremonia lansãrii câtorva cãrþi apãrute la
editura EIKON, cu participarea lui Valentin
Ajder, patronul editurii ºi a autorilor acestor

cãrþi: Diana Vrabie ºi Adrian Corduneanu,
din Chiºinãu-Basarabia, Adrian Dragoº
Defta din Moreni-Dâmboviþa ºi Christian
Crãciun din Floreºti-Prahova”.

Glasul roþilor din cauciuc
La volanul propriei limuzine, Adrian

Dragoº Defta parcurge distanþa Floreºti –
Piteºti în fix douã ceasuri, precum a pariat
cu mine – speriatul de ninsoarea cu ecouri
dramatice prin nordul þãrii, pãrând pãguboa-
sã ºi pe ruta noastrã, în final cu faimoasa
autostradã spre inima Argeºului. Berea însã
tot dânsul a dat-o (lângã ºemineul din „Gard-
ner Gold”), probã a simpatiei – ca istoric –
faþã de amintirilor mele despre calea feratã
Moreni-Floreºti,  despre nemþii ºi ruºii   aduºi
de rãzboi pe aici, despre  Cantacuzini…
Traseul strãbãtut, fiind unul uscat ºi însorit,
s-a oprit undeva, în capitala Argeºului, într-
un refugiu stradal pe „Victoriei”, nu departe
de Biserica Catolicã ºi de sediile Curþii de
Apel ºi Primãriei. În iureºul silenþios al roþilor
pregãtite cu pneuri de iarnã, am revãzut
urcuºul „Pietriºul„ prin pãdurea de sonde a
Moreniului, al „Stelei Române„ al Schelei
Mari, al „Hulei” spre Gura Ocniþei, alergând
peste ºoseaua Combinatului INOX al Târ-
goviºtei, prin meandrele Gãeºtiului, pe lân-
gã OLTCHIM-ul pierdut în albul câmpiei…

Casa cu peristil ºi vitraliu
„Dinicu Golescu” botezatã, Biblioteca

cu rang judeþean, dominã piaþa publicã a
Piteºtiului, ascunzând privirilor o capo-
doperã a arhitecturii ºi plasticii argeºene:
ansamblul coloanelor dispuse în peristil,
pe care se sprijinã un imens vitraliu laic,
ecran cu  nuanþe cereºti, sub a cãrui luminã

patru vitrine expun
documente literare ºi
istorice de primã mânã,
din scrieri eminesciene,
golesciene, fotografii de
epocã, reliefuri în aramã.
Somptuosul hol urcã pe
scãrile cu covor roºu, do-
uã etaje, iar lumina se fil-
treazã suav prin grilajele
de fier forjat, precum  al-
legro-ul din „Haffner”-ul
lui Mozart…

Searã EIKON
Distins cu premii ºi

diplome de prestigiu na-
þional, pentru profesiona-
lismul editorial, maestrul

Valentin Ajder aduce în sala publicã a
Bibliotecii standul editurii sale cu Carte, iar
invitaþii sãi insuflã oficialitatea eve-
nimentului anunþat chiar de dânsul, pe
facebook ºi prin afiºele împrãºtiate prin
oraº. Alãturi de doamne ºi domni în vârstã,
iau loc în staluri mulþimea de liceeni invitaþi.

La masa „prezidiului”, doamna  Denisa
Popescu, consilierea Bibliotecii, doamna
dr. Diana Vrabie, conferenþiar universitar al
Facultãþii de   Litere din Bãlþi,  domnul Vianu
Mureºan ºi domnul Alexandru Corduneanu,
scriitori. Între dânºii, editorul Ajder, dr. Chris-
tian Crãciun ºi Adrian Dragoº Defta. În salã
sunt de faþã, bucuroºi de aºa oaspeþi,
scriitorul Ovidiu Mihai Sachelarie, directorul
Bibliotecii „Dinicu Golescu”, profesorul
pensionar Vasile Ghiþulescu ºi jurnalistul
Adrian Simeanu.

O carte de peste Prut
În prezentarea volumului CHIªINÃU –

EVOCÃRI INTERBELICE, doamna Diana Vra-
bie ºi domnul Alexandru Corduneanu sus-
þin o pateticã reflecþie a conþinutului cãrþii:
„În prezenta antologie (…) am încercat sã
surprindem tabloul complex al Chiºinãului
dintre cele douã rãzboaie mondiale, pornind
de la ziarele ºi revistele româneºti, repera-
bile la acea orã” ºi ne sunt citate: „Româ-
nia”, „Lumina”, „Lamura”, „Sfatul Þãrii”,
„Viaþa Basarabiei”, „Opinia”, „Izbânda”,
„Adevãrul”, „Tribuna ªcoalei”, „Cetatea Mol-
dovei”, „Dimineaþa”, „Dreptatea”, „Iaºul”,
„Universul Literar”, „Viaþa Româneascã”.
Extrase sunt operate autorii lucrãrilor „În
preajma revoluþiei”, a lui Constantin Stere,
„Pe urmele Basarabiei” de Romulus Cioflec

ºi „Arde Chiºinãul” de Constantin Virgil
Gheorghiu. Semnalez câteva „piese”: „Ziua
de 24 ianuarie la Chiºinãu” de Mihail
Sadoveanu, „Mustul care fierbe” de
Octavian Goga, „Cele mai vechi case din
Chiºinãu” de Petre Constantinescu-Iaºi.

„Garda Fuhrerului”
„Adrian Dragoº Defta abordeazã

problematica Diviziei „Leibstandarte-SS
Adolf Hitler” fãrã a se lãsa deloc timorat de
dificultatea ºi potenþialul exploziv al oricãrei
încercãri de deconstrucþie a unor mituri
care sunt încã atât de confortabile pentru
foºtii învingãtori ai celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Susþin, aºadar, pledoaria autorului
împotriva vinovãþiei colective ºi în favoarea
celei individuale. Recunosc în aceastã
lucrare acribia documentãrii, forþa ºi bogãþia
argumentaþiei, dorinþa de a reda demni-
tatea unor oameni ºi de a înþelege þesãturile
ºi resorturile unor vremuri”, confirmã
valoarea lucrãrii compatriotului nostru,
domnul prof. univ. dr. Silviu Miloiu, de la
Centrul de Cercetare a Istoriei Relaþiilor
Internaþionale ºi Studii Culturale „Grigore
Gafencu” ºi Asociaþia Românã pentru
Studii Baltice ºi Nordice, în excelenta
prefaþã a cãrþii. Valoarea excepþionalã a cãrþii
– „cercetare doctoralã a autorului” (op. cit.
S. Miloiu) o reflectã titulatura ei, GARDÃ
PENTRU FUHRER – DIVIZIA „LIEBSTAN-
DARTE-SS ADOLF HITLER, pe care editura
EIKON a publicat-o în sera Istorie a Colecþiei
Universitas. O remarcã a dr. Christian
Crãciun, semnificativã: „Dl Adrian Defta a
scris o carte europeanã!”

Cert / Incert
Despre cartea dr. Christian Crãciun,

LECTIO INCERTA a vorbit criticul literar
Vianu Mureºan, relevând însemnãtatea în
plan estetic a acestei a II-a pãrþi din seria
de volume de Cronici literare editatã de
EIKON sub acest titlul. ”Încercãri de dia-
log, asupra literaturii centriste, despre do-

menii care nu s-a scris, politologie, stilisticã,
preferând citatele ºi nu critica propriu-zisã.
Scrieri despre cãrþile care îmi plac, acest al
doilea volum aºteptându-l pe-al III-lea,
fiindcã continui acest „hobby”! Cunoscut
eseist ºi critic literar, dr. Christian Crãciun
este convins cã „Lectura rãmâne incertã,
pentru cã e muritoare. Sensul este cert
pentru cã e veºnic. Am cãutat Sensul mu-
rind, cum se spune, cu fiecare carte”!, a
conchis autorul nostru.

Triunghiular de Carte,  la Biblioteca
Argeºeanã „DINICU GOLESCU”

Serghie Bucur

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãta, 16 Februarie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma

Caragiu – „Cuscrii din Tirana”„Cuscrii din Tirana”„Cuscrii din Tirana”„Cuscrii din Tirana”„Cuscrii din Tirana”, de Michalis Reppas ºi
Thanasis Papathanasiou. Regia: Dragoº Câmpan. În distribu-
þie: Cristina Moldoveanu (Peni), Ilie Galea (Lykourgos), Theodo-
ra Sandu (Liza), Otilia Patrascu/Daniela Moldovan (Polina),
Adrian Ancuþa (Vasilis), Iuliu Galea (Alfred), Dragoº Câmpan
(Pantelis), Karl Baker (Boukouran), Ioana Fãrcaº (Klampeta)

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Duminicã, 17 Februarie, 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 Sofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela
Raduica (Maria Tanase), Marius Balan (Zavaidoc), Romeo
Zaharia (Jean Moscopol), George Capanu (Titi Botez), Robert
Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Dutu (Napoleon Luminiþã), Rodica

Alexandru (Mona Curdefier), Petty
Musa (Mimi Moft), Robert Anton (Te-
rente) ºi copilul Alexandru Vasilescu
(Bãiatul cu ziare)

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 17 Februarie, ora

10:30; ora 12:00 - sala Teatrului de
Animaþie – „Fata moºului ºi fata babei”„Fata moºului ºi fata babei”„Fata moºului ºi fata babei”„Fata moºului ºi fata babei”„Fata moºului ºi fata babei”, dupã Ion
Creangã. Regia: Daniel Stanciu. Distribuþia: Nelu Neagoe/
Costel Dobrescu (Povestitor, Þãran), Ioana Roºu (Fata babei),
Ana Maria Orbean (Fata moºului), Carmen Bogdan (Baba),
Lucian Orbean (Moºul), Lizica ªterea (Sfânta Duminicã).

Marþi, 19 Februarie, ora 11:00; Miercuri, 20 Februarie,
ora 10:30; Joi, 21 Februarie, ora 10:30   - sala Teatrului de
Animaþie – „„„„„VVVVVrãjitrãjitrãjitrãjitrãjitorororororul din Oz”ul din Oz”ul din Oz”ul din Oz”ul din Oz”, adaptare de Daniel Stanciu
dupã L. Frank Baum. Regia: ºi scenariul Daniel Stanciu. În
diostribuþie: Lãcrãmioara Bradoschi, Cãtãlin Rãdulescu,
Lucian Orbean, Daniel Burcea, Nelu Neagoe, Ana Maria
Orbean, Lizica ªterea, Ioana Roºu, Paul Niculae
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economie

Ministerul Finanþelor Publice a
lansat luni trei noi emisiuni de titluri
de stat Tezaur destinate exclusiv po-
pulaþiei, acestea având scadenþele la
2, 3 ºi 5 ani ºi dobânzi anuale de 4%,
4,5%, respectiv 5%.

Conform unui comunicat al MFP,
veniturile aferente sunt neimpozabile,
iar titlurile de stat pot fi cumpãrate în-
tre 4 ºi 22 februarie 2019 de la unitã-
þile Trezoreriei Statului ºi între 4 ºi 21
februarie 2019 prin reþeaua de oficii
poºtale ale Poºtei Române, din mediul
urban, ºi pânã în 20 februarie 2019
la cele din mediul rural.

Sunt eligibile persoanele fizice
care au împlinit vârsta de 18 ani la
data efectuãrii subscrierii. A fost elimi-

natã plafonarea sumelor care pot fi
investite de persoanele fizice în cadrul
acestor emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulãrii
subscrierilor deja efectuate prin depu-
nerea, în perioada de subscriere, a

unei cereri de anulare.
Ulterior, subscrierile
sunt irevocabile ºi nu
mai pot fi anulate.

“Titlurile de stat
care au fost lansate în
data de 4 februarie
2019 sunt în formã
dematerializatã ºi au
valoare nominalã de 1
leu. Dobânda este
anualã, plãtibilã la
termenele prevãzute
în prospectul de emi-

siune. În cazul decesului, dreptul de
proprietate asupra titlurilor de stat se
transferã moºtenitorilor, care prezintã
documentele legale care le atestã
aceastã calitate.

Emiterea titlurilor de stat pentru
populaþie va continua pe parcursul
anului 2019. În fiecare lunã perioada
de subscriere va fi de trei sãptãmâni
iar maturitãþile vor fi stabilite în funcþie
interesul manifestat de investitori”,
precizeazã MFP.

Numãrul maxim de locuri în unitã-
þile de tratament balnear aflate în pro-
prietatea Casei Naþionale de Pensii Pu-
blice pentru anul 2019 este de 59.622,
repartizate pe maximum 19 serii de
trimitere, conform unui proiect de
Hotãrâre publicat pe site-ul Ministerului
Muncii ºi Justiþiei Sociale.

La cele 59.622 locuri se adaugã,
pânã la nivelul sumelor prevãzute cu a-
ceastã destinaþie în bugetul asigurãrilor
sociale de stat pe anul 2019, numãrul
biletelor de tratament balnear contrac-
tat cu alþi operatori economici interesaþi,
numãr care se va stabili dupã atribuirea

contractelor, în funcþie de preþurile ofer-
tate pe bilet, scrie Agerpres.

Nota de fundamentare a proiectului
precizeazã cã “în proiectul de Lege
privind bugetul asigurãrilor sociale de
stat pentru anul 2019 sunt prevãzute
sume cu aceastã destinaþie în valoare
de 335,113 milioane lei (...). Astfel, din
aceastã sumã vor fi asigurate maxi-
mum 59.622 de bilete de tratament
balnear, repartizate pe maximum 19
serii asigurate în unitãþile de tratament
balnear proprietate a Casei Naþionale
de Pensii Publice, iar diferenþa de bilete
se va stabili în urma finalizãrii procedurii

de achiziþie”. Potrivit proiectului, numã-
rul biletelor de tratament balnear care
se acordã gratuit categoriilor de persoa-
ne beneficiare ale prevederilor unor legi
cu caracter reparatoriu se stabileºte prin
aplicarea unei cote de maximum 15%
din totalul numãrului de bilete.

“În anul 2019, persoana îndrep-
tãþitã, conform prevederilor art. 122 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, poate benefi-
cia de un singur bilet de tratament bal-
near, acordat în condiþiile prezentei hotã-
râri. Distribuirea biletelor de tratament
balnear se face de cãtre Casa Naþionalã
de Pensii Publice, prin casele teritoriale
de pensii. Decontarea costurilor biletelor
de tratament balnear se face de cãtre
Casa Naþionalã de Pensii Publice, din
fondurile aprobate prin Legea bugetului
asigurãrilor sociale de stat pe anul
2019, la capitolul ‘Asigurãri ºi asistenþã
socialã”, titlul ‘Asistenþã socialã’, articolul
“Ajutoare sociale”, alineatul “Ajutoare
sociale în naturã” cãtre prestatorii de
servicii, potrivit legii”, se menþioneazã
în proiect.

În baza Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
organizarea ºi administrarea sistemului
de trimitere la tratament balnear a
categoriilor de asiguraþi care beneficiazã
de aceastã prestaþie, revine Casei
Naþionale de Pensii Publice.

Fondurile de pensii facultative
aveau active în valoare de peste 2 miliar-
de de lei, la 31 decembrie 2018, în creº-
tere cu 12,18% comparativ cu nivelul
de la 31 decembrie 2017, conform da-
telor Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF).

Titlurile de stat deþineau cea mai
mare pondere în cadrul activelor, de 1,2
miliarde de lei, respectiv 60,14%. Pe
locul doi se aflau acþiunile, cu 402,990
milioane de lei (20,14%). Obligaþiunile
corporative se situau pe locul trei din
acest punct de vedere, cu 129,588
milioane de lei, respectiv 6,48% din
totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, valoarea acti-
vului total al fondurilor de pensii de la
Pilonul III era de 2 miliarde de lei, la 31
decembrie 2018, iar valoarea activului
net era de 1,997 miliarde de lei.

Fondurile de pensii facultative
aveau 472.160 de participanþi la 31
decembrie 2018.

Pe Pilonul III sunt active urmãtoarele
fonduri de pensii: Aegon Esential, Azt
Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, BRD
Medio, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea,
Raiffeisen Acumulare ºi Stabil.

Bugetul din acest an va fi unul al
investiþiilor, dar mãsurile pentru sa-
lariaþi ºi pensionari vor continua, a
declarat, duminicã seara, la România
TV, ministrul Muncii, Marius-Cons-
tantin Budãi.

“Va fi într-adevãr un buget al
investiþiilor, un buget al investiþiilor la
nivel naþional, dar ºi un buget al inves-
tiþiilor la nivel local, prin continuarea
acelui program de dezvoltare localã.
Dar mãsurile pentru salariaþi ºi pen-
sionari vor continua aºa cum am spus
ºi am prezentat tot timpul”, a afirmat
Budãi.

Întrebat dacã vor fi bani pentru
pensii ºi salarii ºi pentru majorarea
acestora, ministrul Muncii a subliniat
cã a avut duminicã dimineaþa o întâl-
nire cu ministrul Finanþelor ºi au re-
calculat pentru a se asigura cã nu
vor fi sincope.

“De dimineaþã am mai avut o în-
tâlnire cu specialiºti din cadrul Minis-
terului Muncii ºi Ministerului Finan-
þelor ºi, împreunã cu ministrul Finanþe-
lor, Eugen Teodorovici, am reluat
amândoi hârtiile, am recalculat, am
vrut sã ne asigurãm...Am spus de
multe ori: noi mãsurãm de zece ori ºi
tãiem odatã. ªi clar ne-am liniºtit pe
aceastã speþã. Pe tot ce înseamnã
indemnizaþii ale persoanelor cu han-
dicap, tot ce înseamnã alocaþii de sus-
þinere a familiei, tot ce înseamnã
pensii, tot ce înseamnã salarii sã fim
cu cifrele la zi, actualizate, cât mai
corecte ºi cât mai pozitive în aceastã
direcþie pentru a ne asigura cã pe tot
parcursul anului nu vom avea sin-
cope, pentru cã noi vrem sã-l gândim,
în special Ministerul Finanþelor ºi noi
Guvernul, per ansamblu, ca un an

important pentru investiþii. Avem
proiecte mature, deja lucrate în 2017-
2018, pe care vrem sã le scoatem la
implementare în acest an, avem de
continuat absorbþia fondurilor euro-
pene ºi de implementat la nivel local
acest program PNDL2 ºi dacã aþi avea
o discuþie cu primarii din þarã sã vedeþi
cât de important este acest program
pentru satul românesc...”, a mai spus

Marius Budãi. El a subliniat cã Guver-
nul vrea, prin investiþii, sã punã bazele
unei “creºteri economice sustena-
bile”. “De aceea am avut încã o întâl-
nire în aceastã dimineaþã cu domnul
ministru al Finanþelor Publice. Amân-
doi, cu creionul ºi cu hârtia în mânã,
am recalculat, am rearanjat, am re-
discutat, ºi cu colegii noºtri specialiºti
din ambele ministere, ne-am asigurat
cã totul va fi în regulã pânã la sfârºitul
anului deoarece ca ºi Guvern sã ne
orientãm foarte mult pe investiþii.

Ministerul Finanþelor
a lansat trei noi emisiuni

de titluri de stat
destinate exclusiv populaþiei

Ministerul Muncii: 59.622 de locuri
la tratament balnear în unitãþile CNPP
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Activele fondurilor de pensii facultative au trecut
de 2 miliarde de lei, la 31 decembrie 2018

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Creând investiþii (...)- aþi vãzut ºi de-
calajul recuperat de noi în anul 2018
la fonduri europene, chiar dacã nu
suntem acolo unde ne-am fi dorit, dar
suntem în media Uniunii Europene,
lansarea acelor mii de proiecte practic
la nivel de fiecare unitate adminis-
trativ teritorialã, la nivel naþional, dar
nu existã nicio unitate administrativ
teritorialã care sã n-aibã proiecte pe

Programul Naþional de Dezvoltare
Localã 2- vrem sã punem bazele unei
creºteri economice sustenabile pen-
tru a putea acoperi ºi dezvoltarea ulte-
rioarã a României ºi aceste creºteri
de salarii ºi de pensii. Pentru cã, pe
lângã pensii, vor urma ºi creºteri de
salarii. Pânã în 2022, la implementa-
rea finalã a Legii salarizãrii unice,
avem încã de parcurs aceºti 4 ani,
cu creºteri de câte o pãtrime pe fieca-
re an din diferenþã”, a explicat minis-
trul Muncii.

Ministrul Muncii: Bugetul din 2019 va fi unul al investiþiilor;
mãsurile pentru salariaþi ºi pensionari vor continua Peste 50.000 de autoturisme noi

ºi second hand au fost înmatriculate în
luna ianuarie 2019 în România, în scã-
dere cu 1,82% comparativ cu aceeaºi
perioadã din anul anterior, relevã
statistica Direcþiei Regim Permise de
Conducere ºi Înmatriculare a Vehiculelor
(DRPCIV), consultatã de AGERPRES.

Conform datelor statistice, din nu-
mãrul total de înmatriculãri autoturisme
înregistrat în evidenþele DRPCIV în prima
lunã a acestui an, respectiv 50.078
unitãþi, 13.952 de exemplare sunt noi
(+18,80% faþã de ianuarie 2018), iar
36.126 rulate (-7,99%).

În funcþie de numãrul autoturisme-
lor noi înmatriculate, cele mai multe so-
licitãri au vizat mãrcile: Dacia - cu 5.267
exemplare (+45,78% faþã de ianuarie
2018), Renault (1.231 unitãþi,
+70,03%), Ford (995 unitãþi, +18,74%),
Skoda (936 unitãþi, +3,43%) ºi Volks-
wagen (790 unitãþi, -26,85%)

Pe de altã parte, cu cele mai puþine
înmatriculãri noi înregistrate în ianuarie
2019, sunt consemnate: Ford-CNG-

Technik (8 unitãþi), Alfa Romeo (6),
Porsche (4), Bentley (3), Lamborghini (2),
DS, Ferrari, Lada, Maserati, Mercedes-
AMG ºi Subaru (câte o unitate).

Pe segmentul autoturismelor sec-
ond-hand, din totalul de 36.126 de
exemplare înregistrate, statistica oficia-
lã aratã cã, în prima lunã a acestui an,
cele mai multe au fost Volkswagen - cu
8.913 unitãþi (-13,71%, comparativ cu
ianuarie 2018), Opel (3.375 unitãþi, -
24,60%) ºi Ford (3.068 unitãþi, -18,16%).

La nivelul lunii ianuarie, numãrul
total de autovehicule noi înmatriculate
în România s-a ridicat la 18.111 unitãþi,
în creºtere cu 15,56% faþã de ianuarie
2018, din care cele mai multe au fost
autoturismele - cu 13.952 exemplare
(+18,80% faþã de ianuarie 2018), ur-
mate de autovehiculele de transport
mãrfuri (2.251 unitãþi, -5,22%) ºi remor-
cile (1.010 unitãþi, +8,14%). Cea mai
mare creºtere a înmatriculãrilor au avut-
o autovehiculele cu destinaþie specialã,
respectiv un plus de 273,02%, pânã la
235 de exemplare.

DRPCIV: Scãdere cu aproape 2% a înmatriculãrilor
de autoturisme noi ºi rulate, în ianuarie



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

12:30 Parlamentul României;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:05 Banii tãi;
17:30 Lumea azi;
18:00 Observatori la Parlamentul European;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Odiseea” (f);
23:10 Recurs la moralã;
00:00 #Creativ ®;
00:35 Istorii ascunse;
01:10 „Odiseea” (r);
03:15 Cooltura
05:25 Imnul României.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Documentar 360 de grade (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 „Cele ºase surori” (r);
10:30  Cap compas (r);

11:00 Ferma;
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Iarna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Identitate furatã” (f);
23:10 „Mica voce mare” (f);
01:55 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 „Identitate furatã” (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;
23:00 „Mãria Ta” (f);
00:45 „Teleportaþi în adolescenþã” (f);
02:15 La Mãruþã (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Aici eu sunt vedeta!;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Asasin American” (f);
22:30 Ultimul trib: Madagascar;
01:00 „Transformers: Ultimul cavaler” (r);
03:30 Observator (r);
04:15 Ghiceºte vârsta! (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Inelul”- Partea I (r);
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 “Inelul” – Partea a II-a  (f);
14:15 “Îmi vei lipsi” (r);
16:15 „Cei 6 super eroi” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Gaura misterioasã” (f);
22:15 „Naºul III” (f);
01:45 „Gaura misterioasã” (r);
03:15 „Naºul III” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:30 CulTour – best of;

09:00 Teleshopping;
09:30 „Cennet” (f);
11:30 „Pãstreazã

speranþa” (r);
13:30 “Elif”  (r)
15:30 „Mr. Selfridge” (f);
16:30 „Iflet” (s);
17:30 „CulTour;
18:00 „Cennet” (s);
20:00 „Rãzbunarea domniºoarelor de
onoare” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Rãzbunarea domniºoarelor de
onoare” (r);
01:30 „Cennet”  (r);
03:00 „Pompierii din Chicago” (r);
03:45 CulTour (r);
04:45 „Elif” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:30 Istorii ascunse;
08:00 Prietenii incredibile;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;

11:00 Levinþa prezintã;
11:30 Constructori de visuri;
12:00 Neuitarea sau povara unui popor (r);
13:00 Faþa nevãzutã a lumii;
13:50 Istoria cu Virgil;
14:00 #Creativ;
14:30 Ora regelui;
15:30 Vedeta popularã;
17:30 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: CSM
Focºani – CSA Steaua Bucureºti;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Habemus Papam: o istorie a puterii;
21:50 Istoria cu Virgil (r);
22:00 „Decalogul” (f);
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
01:00 Prietenii incredibile (r);
01:50 „Preþul ucigãtor al ºtirilor” (f).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Chef de vedete (r);
09:00 „Noile aventuri ale fiicei
oceanului” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;

11:00 Handbal feminin: CSU Cluj Napoca – CS
Gloria Bistriþa;
12:30 Gala Umorului (r);
13:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:30 Cap Compas;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotorVlog;
18:00 „Primãverii” (r);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „În calea râului” (f);
22:20 „Cireºarii” (f);
23:55 Zile cu stil;
00:25 MotolVlog(r);
01:10 „În calea râului”(r);
03:00 „Cireºarii” (r);
04:35 „Noile aventuri ale fiicei oceanului” (r);
05:45 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Marmaduke” (f);

13:00 Ce spun românii? (r);
14:00 „Pact cu Diavoliþa” (f);
16:00 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Titanic” (f);
23:30 „Apel misterios” (f);
01:15 „Marmaduke” (r);
02:45 „Apel Misterios” (r);
04:15 „Mãria Ta” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:15 Asia Express (r);
19:00 Observator;

20:00 „Neînfricata Mulan” (f);
21:45 „Miss Agent Secret” (f);
00:00 „Ticãloºi fãrã glorie” (f);
03:00 Observator (r);
04:00 „Asasin American” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 Ce spun românii? (r);
08:00 „Inelul” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Prinþesa Gheþii” (r);
14:15 „Cei 6 super eroi” (f);

16:15 „Nirajul dansului 2" (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Hoþul de cãrþi” (f);
23:00 „Dragoste la înãlþime” (r);
01:00 „Hoþul de cãrþi” (r);
03:15 „Dragoste la înãlþime” (r);
05:00  „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:30 CulTour (r);
11:30 „Pãstreazã speranþa”
(f);

13:00 Teleshopping (r);
13:30 “ Femeie în cãutarea destinului”  (r);
17:30 CulTour (r);
18:00 „Noile aventuri ale dãdacelor” (s);
20:00 „Chihuahua din Beverly Hills 3" (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Chihuahua din Beverly Hills 3" (r);
01:30 „Pãstreazã speranþa”  (r);
03:00 „Pompierii din Chicago” (r);
03:45 CulTour (r);
04:45 „Dragoste eternã” (r).

TVTVTVTVTVR 1R 1R 1R 1R 1
07:30 Universul credinþei;
08:25 Catedrala mea;
08:30 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 Vedeta popularã;
17:30 Handbal feminin, Liga Florilor: SCM Rm.
Vâlcea - CS Minaur Baia Mare;
19:00 Unirile românilor;
20:00 Telejurnal;
21:00 Eurovision 2019 – Selecþia naþionalã;
00:00 Garantat 100%;
01:00 Recurs la moralã;
02:00 În grãdina Danei (r);
02:30 Viaþa satului (r);
04:35 Universul credinþei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Chef de vedete;
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi;

12:30 Sãnãtate cu de toate(r);
13:10 „Doctorul Poenaru” (f);
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Primãverii” (f);
18:45 E vremea ta;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Moromeþii” (f);
22:45 „Solomon ºi Gaenor” (f);
00:45 Drag de România mea (r);
02:25 „Doctorul Poenaru” (r);
04:05 „Solomon ºi Gaenor” (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15 Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Pact cu diavoliþa” (r);

13:00 Ferma (r);
15:00 „Ziua îndrãgostiþilor” (r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Doctor Strange” (f);
22:00 „Contrabandã” (f);
00:00 „Ziua îndrãgostiþilor” (r);
02:15 „Contrabandã” (r);
04:15 România, te iubesc! (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
09:45 „Crãiasa Zãpezii 2" (r);
11:15 „Neînfricata Mulan” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Miss Agent Secret” (r);

15:45 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 Asia Express;
23:00 „Cavalerul negru: Legenda renaºte” (f);
02:30 Ultimul trib; Madagascar (r);
04:30 „Crãiasa Zãpezii 2" (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Mirajul dansului 2" (r);
10:00 „La Bloc” (r);
12:15 „Inelul” – Partea I (r);
14:15 „Inelul” – Partea a II-a (r);
16:15 „Vilaine” (f);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Tabãrã cu bucluc” (f);
22:15 „Furia strãzii” (f);
00:00 „Dragoste la înãlþime” (r);
02:00 „Furia strãzii” (r);
03:30 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:30 CulTour;
09:00 Teleshopping;
09:30 „Noile aventuri ale
dãdacelor” (r);

11:30 „Pãstreazã speranþa” (r);
13:30 “Legea familiei”  (r);
17:30 CulTour – Best of;
18:00 „Dãdaca fotbalist” (s);
19:35 Teleshopping;
20:00 „Celebritate” (f);
22:15 „Pompierii din Chicago” (s);
23:15 CulTour (r);
23:45 „Celebritate” (r);
02:00 „Pãstreazã speranþa”  (r);
03:30 „Pompierii din Chicago” (r);
04:45 „Dragoste eternã” (r);
06:30 „Mr. Selfridge” (f).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Perfect imperfect I;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Aici, acum;

14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
16:05 Maghiara de pe unu;
17:00 Telejurnal;
17:05 #Creativ (r);
17:30 Handbal ZOOM;
18:00 În spatele frontului;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:00 Dosar România;
23:30 România veritabilã (r);
00:00 Telejurnal;
00:35 În spatele frontului (r);
01:30 Vizitã de lucru (r);
02:00 Dosar România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Câºtigã România!  (r);
09:30 „Cele ºase surori” (s);
10:30 Naturã ºi aventurã;

11:00 Gala umorului;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (s);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Iarna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 D’ale lu’ Miticã (r);
21:00 Destine ca-n filme;
22:10 „Anatomia lui Gray” (s);
23:10 „Bibliotecarii” (f);
00:25 Câºtigã România! (r);
01:20 „O lebãdã iarna” (r);
02:45 „Bibliotecarii” (r);
04:50 „Operaþiunea Monstrul” (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 „În siguranþã” (f);
22:15 „Centurion” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „În siguranþã” (r);
02:30 Lecþii de viaþã.

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 Aici eu sunt vedeta!;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express;
23:00  Xtra Night Show;
01:00 „Cavalerul negru: Legenda renaºte” (r);
03:30 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Melanie, cea urâtã” (r);
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Tabãrã cu bucluc” (r);
14:30 „Marmaduke” (r);
16:15 „Blizzard” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Dincolo de limite”  (f);
22:30 „Hunter, justiþiarul” (f);
00:15 „Dincolo de limite” (r);
02:15 „Hunter, justiþiarul” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
11:30 „Legea familiei” (r);
13:30 “Elif”  (r);
15:30 „Mr. Selfridge” (f);

16:30 „Iffet” (s(;
17:30 CulTour;
18:00 „Cennet” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Dr. House” (r);
00:30 „Cennet” (r);
02:15 „Neveste disperate” (s);
03:00 „Dr. House” (r);
03:45 „ColTour (r);
04:45 „Elif” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
10:00 Perfect Imperfect;
12:00 Aici, acum;
13:00 Teleshopping;

13:30 Tribuna partidelor parlamentare;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:00 Telejurnal;
17:05 Întrebãri ºi rãspunderi;
18:00 În spatele frontului;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „O vacanþã de vis” (f);
00:00 Telejurnal;
00:35 În spatele frontului (r);
01:30  #Creativ (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Chef de vedete (r);
08:30 Câºtigã România! (r);
09:30 „Cele ºase surori” (r);
10:30 Zile cu stil;

11:00 Destine ca-n filme;
12:00 Telejurnal TVR2 (r);
12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Primãverii” (r);
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
18:00 Iarna amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Experimentul Philadelphia” (f);;
22:10 „Anatomia lui Grey” (f);
23:10 „Biubliotecarii” (f);
00:10 Câºtigã România! (r);
01:10 „Experimentul Philadelphia” (r);
02:55 „Bibliotecarii” (r);
03:35 Naturã ºi aventurã (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;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Titanic” (r);
01:30 „Las fierbinþi” (r);
02:30 Lecþii de viaþã;
03:15 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 Ghiceºte vârsta!;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Charlie St. Cloud” (f);
03:30 Acces direct (r);
05:00 Ghiceºte vârsta! (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:30 „Blizzard” (f);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Melanie, cea urâtã” (r);
14:00 „Mirajul dansului”I(r);
16:00 „Vânãtorii de fantome II” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Proscrisul” (f);
22:45 „Misiune pe MS One” (f);
00:45 „Proscrisul” (r);
02:30 „Misiune pe MS One” (r);
04:00 „La bloc” (r);
05:45 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:30 „Illet” (r);
08:30 CulTour (r);
09:00 Teleshopping;

09:30 „Cennet” (f);
10:15 Teleshopping;
11:30 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
13:30 “Elif”  (r);
14:30 „Pasãrea Spin – Partea I” (f);
16:30 „Iffet” (s);
17:30 CulTour;
18:00 „Cennet” (s);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Neveste disperate” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Dr. House” (r);
00:30 „Cennet”  (r);
02:15 „Neveste disperate” (s);
03:45 CulTour (r);
04:45 „Elif” (r).
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Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

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

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

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

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

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

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

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

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
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vând  apartament 3 camere, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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

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

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

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

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

Vând casã central,
comu-na Vâlcãneºti, Prahova. 4
ca-mere, 2 holuri, cãmarã, su-
pra-faþã 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

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

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

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria
Mol, 58 mp, balcon 10 m,
separaþie 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.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
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Vând hotã de bucãtãrie -
100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.
0743-002045.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

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

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

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

Vând casã, zona 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.
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Vânzãri
case,terenuri

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi Prestãri servicii

Închirieri

Cumpãrãri

Vânzãri auto

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)
Sunt zile bune de a te ocupa de datorii, cum ar
fi taxe, impozite ºi relaþii cu instituþii financiare.
Poþi descoperi nereguli în documentele juridice
ce vizeazã banii ºi bunurile în comun cu alþii. Fii
pru/dent ºi verificã în permanenþã totul. Relaþiile
cu strãinãtatea revin în atenþie.

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)
Sãptãmânã sunt dedicatã relaþiilor parteneriale
ºi colaborãrilor. Sunt posibile dialoguri aprinse,
reproºuri, iar cãderea la pace se face cam greu.
Se recomandã prudenþã ºi discernãmânt, întru-
cât se pot strica relaþii bune. Te poþi ocupa de
chestiunile financiare legate de taxe, impozite
sau, funcþie de caz, de relaþiile cu instituþiile fi-
nanciare.

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)
Relaþiile colegiale sunt destul de tensionate,
dar se pare cã cele cu ºefii se îmbunãtãþesc.
Dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te de prioritãþi,
întrucât sãnãtatea este vulnerabilã. Sunt pro-
pice lãmuririi unor aspecte ce þin de relaþiile
parteneriale. Partenerul de viaþã îþi poate re-
proºa faptul cã eºti prea implicat în problemele
de serviciu ºi îþi neglijezi rolul din cadrul cuplului.

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)
Relaþiile sentimentale sunt subiectele tale fa-
vorite de la începutul acestei sãptãmâni. Existã
etape din cadrul unor relaþii asupra cãrora este
nevoie sã revii ºi sã pui lucrurile la punct. Sunt
posibile neînþelegeri, stãri de spirit tensionate,
dar puterea ta de a te adapta situaþiei ºi oame-
nilor te va ajuta mult. Pentru alþii, relaþiile cu co-
piii sunt în prim-planul vieþii, însã balansul dintre
una caldã ºi una rece dã farmec acestor zile.

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)
Casa, familia ºi locurile natale sunt principalele
accente ale sãptãmânii. Este posibil sã te ocupi
de reparaþii curente sau sã reamenajezi decorul
locativ. Relaþiile cu membrii familiei sunt tensio-
nate, dar se pot lãmuri unele chestiuni ce pri-
vesc trecutul neamului din care provii. Atenþie
la sãnãtatea sau problemele sociale ale unui
membru al familiei, în speþã un pãrinte!

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)
Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat
îþi pot crea neplãceri, însã selecteazã informa-
þiile care vin spre tine ºi nu da frâu liber stãrilor
tale interioare. Pe de altã parte este o perioadã
favorabilã rezolvãrii chestiunilor financiare
legate de credite, datorii, moºteniri, partaje. Poþi
descoperi nereguli în documentele juridice sau
poþi constata cã partenerii de afaceri au scopuri
diferite de ale tale, ce nu îþi sunt pe plac.

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)
Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile sunt su-
biectul principal pentru ceva vreme de acum
încolo. Sunt posibile despãrþiri definitive de par-
teneri, alãturi de care ai desfãºurat o activitate
îndelungatã. Sau pot exista discuþii conflictuale
cu majoritatea celor din jurul tãu. Depinde de
tine cum te raportezi la evenimentele în care
eºti implicat. Abordeazã totul cu calm, discernã-
mânt ºi prudenþã.

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)
La începutul sãptãmânii debordezi de energie,
vrei sã rezolvi multe ºi mãrunte, iar asta este
foarte bine. Sigur cã simþi în sinea ta un fel de
barierã în a-þi scoate la ivealã toate imboldurile
inimii, însã ai încredere cã totul decurge în favoa-
rea ta. Relaþiile parteneriale sunt excelente, mai
ales din perspectiva financiarã. Poþi primi cadouri
sau recompense deosebite.

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)
Sufletul tãu are nevoie de retragere din forfota
vieþii. Sunt momente bune de a sta de vorbã
doar cu propria-þi fiinþã ºi de a-þi alcãtui noi planuri
de urmat. Sãnãtatea fluctueazã destul de mult,
aºa încât fii atent. Zilele acestea îþi aduc multã
vioiciune ºi chef de a face ordine în viaþa ta.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Eºti înconjurat de prieteni. Întâlniri, dialoguri,
sfaturi, soluþii ingenioase, toate vin cãtre tine
într-un carusel deosebit. Sunt posibile neplãceri
din partea unor oameni în care aveai încredere,
dar evitã speculaþiile ºi analizeazã totul în mod
obiectiv. Organsimul îþi poate da semne de
obosealã, aºa încât ocupã-te doar de activitãþile
de rutinã, ce nu te solicitã mult fizic ºi mental.

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)
Primele zile ale sãptãmnii sunt bune de a te
ocupa de domeniul profesional în care îþi des-
fãºori activitatea ºi de imaginea ta în ochii celor-
lalþi. Sunt posibile discuþii delicate cu un ºef,
astfel cã fii prudent ºi susþine-þi punctul de vedere
cu argumente viabile. Famila îþi este alãturi ºi îþi
oferã tot spirjinul de care ai nevoie.

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)
Activitãþile culturale sunt cele mai potrivite stã-
rilor tale. Studiile pe termn lung revin în atenþie
ºi bine ar fi sã rezolvi cele necesare acestora.
Pentru alþii pot interveni aspecte legate de cãlã-
torii în afara graniþelor þãrii. Aceastã sãptãmânã
îþi dinamizeazã zona carierei profesionale ºi a
imaginii tale în societate. Sunt posibile reproºuri
din partea unui ºef, dar sunt momente pasagere,
pe care le poþi depãºi fãrã probleme.
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Nr.
crt.

Meseria
Nr.

locuri Nr.
crt.

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Nr.
locuri

 Tip contractMeseriaTip contract

Acoperitor-invelitor tigla
Agent de vânzãri
Agent de vânzãri
Agent de vânzãri
Agent intervenþie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent servicii clienþi
Ajutor bucãtar
Ajutor bucãtar
Ambalator manual
Analist cost vânzãri
Analist cumpãrãri
Barman
Barman
Bucãtar
Bucãtar
Bucãtar
Confecþioner articole hârtie
Confecþioner articole din textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Confecþioner textile
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate - recepþie
Dansatoare
Dispecer centru alarma
Dulgher ºi tâmplar
Economist
Electrician auto
Electrician de întreþinere în c-tii
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar - betonist
Fierar - betonist
Finisor c-tii
Fiziokinetoterapeut
Frezor
Frezor
Frezor/ strungar /operator CNC
Funcþionar administrativ
Gazda club
Gestionar
Inginer autovehicule rutiere
Inginer constructor
Inginer controlul calitãþii
Inginer dezvoltare
Inginer maºini unelte
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer programator CNC
Inginer proiectant
Inginer sudor
Inginer tehnolog
Inginer textile - tehnolog produs
Inspector de spec. forþa de muncã ºi ºomaj
Kinetoterapeut
Laborant determinãri fizico - mecanice
Lãcãtuº confecþii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic

Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº montator
Maistru lãcãtuº construcþii metalice
Manager proiect
Manipulant
Maseur
Maºinist la maºini pentru terasamente
Mecanic auto
Mecanic întreþinere ºi rep. maºini de cusut
Mecanic întreþinere utilaje
Modelier
Motostivuitorist
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat mat de c-tii
Operator prelucrare date
Operator control nedistructiv
Operator la maºini CNC
Operator maºini unelte CNC
Operator maºini unelte cu CNC
Operator maºini unelte automate
Operator tãietor textile
Ospãtar
Ospãtar
Oþelar
Planificator
Rectificator
Sablator
Sablator
Scular matriþer
ªofer autocamion/ maºinã mare tonaj
ªofer autocamion/ maºinã mare tonaj
ªofer autoturisme ºi camionete
ªofer taxi
Sortator deºeuri
Specialist îmbunãtãþire procese
Specialist în domeniul calitãþii
Specialist logisticã
Strungar
Strungar carusel (borwek)
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor cu arc electric
Sudor Mig-Mag
Supervisor producþie/ ºef schimb
Supraveghetor jocuri
Tâmplar universal
Tehnician în ind textila - proiectare
Tehnician mentenanþa
Turnãtor formator
Vânzãtor
Vânzãtor carmangerie
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zugrav

3
10
2
5
6
6

20
9
2
5
2
2
1
4
4
2
5
1
2
2
1

10
10
5

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

10
2
1
1
2
7
2

2
8
1
1
2
3
3
5
2
3
1
4
4
1
5
5
1

10
8
5

10
10
10
1
2
6

18
6
1
1
4
3
5
2
2
1
2
1
1
5
5
5
5
4
1
1
2
7
1
6
1
6
2
1
3
4
2
2
5
1
1
1
3
1
1
2
1
4
5
5

-
medii

-
medii
medii
8 cls
medii

sc. generala
8 clase
medii
medii

-
8 cls

Sup. tehnice
Sup. tehnice

-
medii

-
-
-

medii
8 cls
8 cls

Sc. generala
medii

experienta
medii
medii
liceu

-
medii

sc prof
superioare

medii
sc. prof.

-
8 clase
sc prof
8 cls
8 cls

superioare
sc. profesionala

-
experienta

10 cls
-

medii/ post liceale
superioare
superioare

sup. tehnice
sup. tehnice
superioare

sup – ing. mec.
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
sc. prof.
calificare

-
Sc. prof.
calificare

-
sc prof
sc. prof.

profesionala
medii
liceu

superioare
10 cls
medii

sc prof
medii
10 cls
medii

-
medii
medii

-
sc prof

-
profesionala

8 clase
8 cls

scoala generala
medii
8 cls
8 cls

Sc. prof.
-

medii
medii

sc. prof.
-

Sc. prof.
10 cls

-
medii

sc. prof.
sup. tehnice

-
medii

sc. prof.
-
-
-
-
-
-

Sup. tehnice
Sup. tehnice
Sup. tehnice

scoala profesionala
-

calificare
sc. profesionala

sc prof
sc. profesionala

profesionala
sc. profesionala

profesionala
-

Sup. tehnice
medii

-
liceu
medii

sc. prof.
sc. prof.
medii

experienta
sc. prof.
medii
8 cls
8 cls

-
1 an

-
-

1 an
-

1 an
-
-
-
-
-

1 an
3 ani
3 ani

-
-
-
1
1
-
-
-
-
-

3 ani
-

3 ani
1 an

-
1 an

-
5 ani

-
1-3 ani

-
-
-

4 ani
4 ani

1-3 ani
-
-

5 ani
1 an

-
-
-
-

3 ani
1 an

-
0-3 ani

-
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
1 an
1 an

1-3 ani
-

3 ani
20 ani

-
3 ani

-
-

1-3 ani

-
3 ani

-
-

1 an
1-3 ani

-
-

2 ani
3 ani

-
3 ani
1 an

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0

3 ani
2 ani

-
-
-

3 luni
-
-
-

3 ani
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 an
1 an
3 ani

-
-
-
-
-

1-3 ani
-
-
-

20 ani
3 ani

-
-

1 an
1 an

-
-
-
-
-

3 ani
4 ani
4 ani

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned

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

-
-

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

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

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

În perioada ianuarie-decembrie 2018,
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM) a cuprins în programele de
formare profesionalã organizate prin intermediul
centrelor regionale de formare profesionalã a
adulþilor ºi centrelor proprii din cadrul agenþiilor
teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã,
28.112 persoane.

Dintre acestea, 22.011 sunt ºomeri, 3.364
sunt persoane beneficiare de formare la locul
de muncã prin programe de ucenicie, 55 per-
soane sunt beneficiare de servicii gratuite de
evaluare a competenþelor, iar 205 sunt persoane

beneficiare de servicii gratuite, altele decât ºo-
merii. Restul de 2.477 persoane participante la
cursuri de formare profesionalã fac parte din
categoria celor care nu beneficiazã de gratui-
tate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

În perioada de referinþã au fost organizate
1.328 de programe de formare profesionalã
gratuite dintre care, 847 programe de calificare/
recalificare ºi 481 de programe de iniþiere,
perfecþionare sau specializare.

În ceea ce priveºte participarea ºomerilor
la cursurile de formare profesionalã, cel mai ri-
dicat interes pentru astfel de programe s-a

înregistrat în rândul persoanelor cu vârsta peste
45 de ani (33,91 %), urmaþi de cei din grupa
de vârstã 35–45 de ani (25,26%), de tinerii cu
vârsta sub 25 de ani (23,67 %), la polul opus
fiind cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 35 de
ani (17,16%).

În funcþie de nivelul de studii al ºomerilor
participanþi la cursurile de formare profesionalã,
cei mai mulþi cursanþi, 13.353 persoane
(60,67%) au studii profesionale, liceale sau post-
liceale, urmaþi de cei cu studii gimnaziale –
5.899 persoane (26,80%) ºi cei cu studii
superioare - 2.759 persoane (12,53%).

Principalele meserii/ocupaþii, în funcþie de
numãrul de participanþi, pentru care s-au orga-
nizat programele de formare profesionalã gratui-
te pentru ºomeri în anul 2018 sunt: lucrãtor în
comerþ – 2.766, inspector (referent) resurse
umane – 1.822, agent de securitate – 1.526,
operator introducere, prelucrare ºi validare date
– 1.405, bucãtar – 1.085, frizer-coafor-mane-
chiurã-pedichiurã – 783, lucrãtor în cultura
plantelor – 743, contabil – 656, competenþe în
limba englezã – 632, instalator instalaþii tehnico
- sanitare ºi gaze – 519, ospãtar (chelner)
vânzãtor în unitãþi de alimentaþie – 516, coafor
– 483, manichiurist pedichiurist – 441, lucrãtor
în structuri pentru construcþii – 401, competenþe
cheie – comunicare în limba românã (compe-
tenþe de bazã în matematicã) 396.

Sursa: anofm.ro

28.112 de participanþi la cursurile ANOFM în anul 2018
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de

Muncã faciliteazã, prin reþeaua EURES, obþinerea de
contracte de muncã în Germania de cãtre studenþii
români. Oferta primitã de la angajatorii germani, prin
intermediul Agenþiei Federale pentru Ocuparea Forþei
de Muncã din Koln, este pentru perioada vacanþei de
varã (2 luni), fiind disponibile 30 de posturi în domeniul
hotelier – gastronomic, �n gastronomia de sistem
(fast-food), �n producþia industrialã ºi �n domeniul
serviciilor. Se pot înscrie persoanele cu vârsta cuprinsã
între 18 ºi 35 de ani, care urmeazã cursuri de zi la o
instituþie de învãþãmânt de stat sau particularã
acreditatã conform legii ºi care au cunoºtinþe bune/
foarte bune de limba germanã.

Persoanele interesate se pot adresa consilierului
EURES din cadrul agenþiei judeþene în raza cãreia au
domiciliul sau studiazã ºi vor depune un dosar cu
urmãtoarele documente: copie act de identitate (cu o
valabilitate de minim 6 luni); fiºã de solicitare -
Bewerbung – completatã în douã exemplare la calcu-
lator, printatã faþã – verso ºi semnatã (formularul tipizat
ºi instrucþiunile de completare a acestuia se gãsesc
pe site-ul www.anofm.ro la secþiunea Comunicare /
Anunþuri diverse); adeverinþã de la facultate în care sã
se specifice anul de studii ºi ce tip de cursuri urmeazã
studentul (tipizat facultate); adeverinþã de la facultate
– Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat
precum ºi instrucþiunile de completare sunt postate
pe site-ul www.anofm.ro la secþiunea Comunicare /
Anunþuri diverse ); trei fotografii tip paºaport; copie
permis de conducere (dacã este cazul).

Sursa: anofm.ro

Oferte de muncã
în Germania pentru

studenþii români



ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. A-C-A-C 2. OROLOGIU  3. ARC-IAR 4. STA-UT-S; 5. MARE-AS;
6. TIMP-OE; 7. RO-AERAT; 8. AC-TURA; 9. VREME-EP;  10. EPOCÃ-Ã.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Pahiderme

Harnici

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ Peroraþii
Abandonat
Colindãtor

Vorbitul mult pe un
ton empatic

Încinsã

Gigantic
Rãcoroasã

Caro!

Care rãspândesc
un miros
Privitor la

legumiculturã

Inimã de fatã!
Împreunat

Aºezatã

Cresc în livezi

Carie!

Miez de nucã!
Susþine viþa de vie

Papricaº de pui – reþeta
tradiþionalã ungureascã

Care ucide

Pieptar fãrã mâneci

A vrea
Nume feminin

Mâncãtori
de lemne

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

Culmea fotbalului: sã deschizi frigiderul ºi sã strigi
goool.

Culmea rasismului: sã bei whisky Black&White din
pahare diferite.

Culmea graviditãþii: sã avortezi o sarcinã de partid.
Culmea zborului: sã zbori pe cerul gurii.
Culmea poliþiei: sã tragã tramvaiul pe dreapta.
Culmea furatului: sã-þi furi rufele de pe sârmã.
Culmea culmilor furatului: sã te dai ºi în judecatã.

Culmea strabismului: un ciclop ºaºiu.
Culmea îmblânzitului: sã îmblânzeºti fiare vechi.
Culmea baschetului: sã joci baschet la un coº de pe

faþã.
Culmea orbirii: sã vezi dublu cu un singur ochi.
Culmea extractiei: sa scoti galbenusul unui ou cu

tirbusonul.
Culmea olimpismului: sã concurezi singur ºi sã

ajungi al doilea.
Culmea echilibristicii: sã mergi pe linia partidului.
Culmea lãcomiei: sã mãnânci bãtaie ºi sã nu te

saturi.
Culmea interfonului: sã suni ºi sã primeºti ton de

fax.
Culmea habitatului: sã locuieºti într-un bloc notes.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe,  1 lingura boia dulce,2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe,  1 lingura boia dulce,2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe,  1 lingura boia dulce,2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe,  1 lingura boia dulce,2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe,  1 lingura boia dulce,
2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,
2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sare,  pipere,  pipere,  pipere,  pipere,  piper. P. P. P. P. Pentrentrentrentrentru gãluºtu gãluºtu gãluºtu gãluºtu gãluºte:  2 ouã,e:  2 ouã,e:  2 ouã,e:  2 ouã,e:  2 ouã,
2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sare2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sare2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sare2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sare2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sare

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Papricaº de pui – reþeta tradiþionalã ungureascã e extrem de gustoasã ºi deloc greu de

preparat! În ulei încins, se pune ceapa tocatã mãrunt, apoi carnea ºi se lasã ºi ea la rumenit.
Se presarã sare, piper ºi boia, se adaugã usturoiul feliat ºi se acoperã cu apã. Se fierbe sub
capac 30 de minute. Dupã ce car-
nea a fiert, se adaugã smântâna
amestecatã cu fãina ºi subþiatã
cu un pic de apã. Se mai fierbe 3
minute. Pentru gãluºte se bat
ouãle cu sare, se adaugã fãina ºi
uleiul. Se amestecã bine pentru a
obþine un aluat moale. Se pune
apã la fiert ºi apoi, cu linguriþa, se
iau bucãþi din aluat ºi li se dau
drumul în apa clocotitã. Când se
ridicã la suprafaþã sunt gata. Se
scot ºi se pun în vasul cu carne ºi
sos. Se mai lasã 5 minute pe foc.

Neurosavanþii de la Columbia University au creat un
sistem care traduce gândurile în vorbit. Prin monitorizarea
activitãþii cerebrale, tehnologia poate reconstitui cuvintele
pe care o persoanã le aude cu o claritate fãrã precedent.
Aceastã realizare poate duce la noi moduri pentru

computere de a comunica în mod direct cu creierul.
De asemenea, demersul poate ajuta ºi oamenii care

nu pot vorbi, precum cei cu sclerozã lateralã amiotroficã
sau cei care se recupereazã dupã un atac cerebral, scrie
Tech Xplore. Descoperirea a fost descrisã în detaliu în noul
numãr al Scientific Reports publicat pe 29 ianuarie. „Vocile

Cercetãtorii au reuºit sã traducã gândul în vorbire!

Acest sfânt mucenic a trãit pe
vremea împãraþilor Maximian ºi Maxi-
min ºi era de fel din mitropolia Amasiei,
din satul ce se cheamã Himialon. Fiind
încorporat de curând în oastea tironilor
ºi fãcând parte din ceata prepozitului
Vringa, a fost chemat de acesta la
cercetare ºi a mãrturisit cã Hristos este
Dumnezeu, batjocorind idolii elinilor ca
pe niºte statui neînsufleþite ºi lucruri
fãcute de mâinile omeneºti. Dându-i-
se vreme sã se gândeascã mai bine,
el nu a cheltuit aceea vreme în nelu-
crare, ci a sãvârºit o faptã cât se poate
de mare. A ars cu foc statuia aceleia
pe care elinii o socoteau mama idolilor.
Drept aceea, fiind prins ºi mãrturisind
cã el singur a fost cel care a dat foc
statuii, a fost chinuit în felurite chipuri;
ºi fiind bãgat într-un cuptor aprins ºi-a
primit sfârºitul acolo. ªi se face
pomenirea lui în sfânta sa mãnãstire

ce este în Torachia, în sâmbãta dintâi
a Postului Mare, când a sãvârºit el o
minune deosebitã ºi a izbãvit poporul
ortodox de mâncarea din animalele
junghiate idolilor.

Minunea colivei, sãvârºitãMinunea colivei, sãvârºitãMinunea colivei, sãvârºitãMinunea colivei, sãvârºitãMinunea colivei, sãvârºitã
de Sf. Tde Sf. Tde Sf. Tde Sf. Tde Sf. Teodor Teodor Teodor Teodor Teodor Tiririririrononononon

La 50 de ani dupã moartea Sfân-
tului Teodor, împãratul Iulian Apostatul
(361-363), dorind sã-i batjocoreascã
pe creºtini, a dat ordin guvernato-
rului oraºului Constantinopol sã stro-
peascã toate proviziile din pieþele de
alimente cu sângele jertfit idolilor, în
prima sãptãmânã a Postului Mare. Sf.
Teodor, apãrându-i în vis Arhiepisco-
pului Eudoxie, i-a poruncit acestuia
sã-i anunþe pe creºtini sã nu cumpere
nimeni nimic din piaþã, ci mai degra-
bã sã mãnânce grâu fiert cu miere
(coliva).

În amintirea acestei întâmplãri
minunate, biserica ortodoxã sãrbãto-
reºte anual pe Sf. Mare Mucenic Teo-
dor Tiron, în prima sâmbãtã a Postului
Mare. Vinerea seara, la Sfânta Li-
turghie a Darurilor Înainte Sfinþite,
dupã rugãciunea din amvon, se cân-
tã Canonul Sf. Mare Mucenic Teodor,
compus de Sf. Ioan al Damascului.

Dupã aceasta, se sfinþeºte coliva
ºi se împarte credincioºilor. Aceastã
sãrbãtoare a Sf. Mare Mucenic Teo-
dor în prima sâmbãtã a Postului Ma-
re, a fost rânduitã pe vremea Patriar-
hul Nectarie al Constantinopolului
(381-397).

noastre ne ajutã sã creãm legãturi cu prietenii ºi familia,
de aceea pierderea capacitãþii de vorbire este atât de
devastatoare”, a precizat Nima Mesgarani, autor princi-
pal al studiului. „Cu ajutorul acestui studiu, avem posibili-
tatea de a restaura aceastã capacitate. Am arãtat cã, cu
tehnologia potrivitã, gândurile acestor oameni pot fi deco-
dificate ºi înþelese de orice ascultãtor”, a adãugat
cercetãtorul.

Realizarea acestui lucru a fost dificilã. Primele eforturi
de a decodifica semnalele cerebrale de Mesgarani ºi
de alþii s-au concentrat pe simple modele computerizate
care analizau spectrogramele - reprezentãri vizuale ale
frecvenþelor de sunet. Dar pentru cã aceastã abordare
a eºuat în a produce vorbit inteligibil, echipa a folosit un
algoritm de computer care sintetizeazã vorbitul dupã ce
a fost antrenat cu înregistrãri ale vorbitului.

„Este aceeaºi tehnologie folositã de Echo al Ama-
zon ºi Siri de la Apple care oferã rãspunsuri verbale la
întrebãrile noastre”, a mai precizat Mesgarani.

Deºi proiectul este la început, fiind redate doar
cuvinte ºi expresii simple, echipa are în plan testarea cu
propoziþii ºi cuvinte mai complicate. În ultimã instanþã,
cercetãtorii sperã ca sistemul lor sã facã parte dintr-un
implant care traduce gândurile purtãtorului direct în
cuvinte. Sursa: descopera.ro

Inginerii au dezvoltat un dispo-
zitiv flexibil ce transformã semnalele
Wi-Fi în energie ce poate fi utilizatã
pentru încãrcarea dispozitivelor.
Dispozitivul este denumit „rectenna”,
fiind un tip de antenã ce transformã
energia electromagneticã în curent
continuu. Noul dispozitiv realizat de
cercetãtorii de la MIT ºi cei ai Univer-
sitãþii din Madrid utilizeazã antene
cu frecvenþã radio pentru captarea

undelor electromagnetice (precum
cele produse de Wi-Fi) ºi le transformã
în unde de curent alternativ, scrie
Science Alert. Acestea sunt trimise
cãtre un semiconductor 3D ce le
transformã în curent continuu, cu o
capacitate de 40 microvolþi. Nu este
multã energie, dar este suficientã pen-
tru alimentarea unui bec LED: Deoa-
rece dispozitivul este flexibil, poate fi
amplasat pe spaþii extinse sau utilizat

în dispozitive mici portabile. Tehnolo-
gia poate fi utilizatã chiar ºi pentru
alimentarea implanturilor medicale.

Desigur, ideea transformãrii
semnalelor Wi-Fi în energie nu este
nouã, de mult timp inginerii încearcã
sã realizeze acest lucru, iar studiul
recent a avut ca scop doar îmbunãtã-
þirea tehnicii ºi a materialelor folosite.
În cazul dispozitivului flexibil, echipa
a utilizat disulfurã de molibden. Aceas-
ta are o grosime de doar trei atomi
atunci când este expusã la anumite
chimicale.

Sinaxar 17 Februarie

Sfântul  mare mucenic Teodor Tiron

Dispozitivul flexibil ce transformã
semnalele Wi-Fi în electricitate

Sursa: descopera.ro
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Echipele de handbal ju-
niori ale CSM Ploieºti au dispu-
tat primele lor meciuri oficiale
din 2019, bilanþul fiind: o vic-
torie la juniori 1 ºi trei înfrângeri
– în Divizia A ºi la juniori 2 ºi 3.

În ordine cronologicã, pri-
mul meci a fost cel de miercuri,
30 ianuarie, din Seria B a Di-
viziei A, pe care formaþia plo-
ieºteanã, alcãtuitã, aºa cum se
ºtie, aproape în exclusivitate din
juniori, l-a pierdut la AHC Do-
brogea Sud Constanºa II, cu
42-34 (25-13). Partida a contat
pentru etapa a 15-a, prima a
celui de-al doilea tur (se joacã
de câte patru ori „fiecare cu
fiecare”). Sâmbãtã, 2 februa-

rie, a fost programatã runda a
16-a, dar CSM Ploieºti nu a ju-
cat, iar în etapa a 17-a, ei vor
evolua vineri, 8 februarie, de
la ora 15.00, pe teren propriu,
cu prima clasatã din serie, CSM
Alexandria.

Sâmbãtã, 2 februarie, ju-
niorii II au disputat meciul din
prima etapã a Grupei valoare
4, practic a doua fazã a cam-
pionatului. Elevii lui Gheorghe
Puia au jucat la Baia Mare, cu
cei de la Academia Minaur,
pierzând cu 42-21 (22-8).

Duminicã, 3 februarie,
imediat dupã prânz, au urmat
meciurile susþinute de juniorii
3 ºi juniorii I ai clubului. Dacã

echipa de juniori 3, partici-
pantã în Grupa Speranþã 2, a
pierdut cu 36-29 (15-14) la
CSª Craiova, în schimb, forma-
þia de juniori 1 a confirmat spe-
ranþele într-o performanþã în
acest sezon ºi a câºtigat clar,
cu 32-22 (13-10), partida din
deplasare, cu LPS Roman. A
fost jocul de debut al lor în
Grupa valoare 1, faza premer-
gãtoare turneului final, iar elevii
lui Silviu Stãnescu s-au des-
curcat foarte bine, conducând
de la un capãt la altul al me-
ciului. A fost 2-5, 4-8, apoi 5-
10 (minutul 19), pentru ca, du-
pã pauzã, când scorul se mai
strânsese (10-13), sã vinã des-
prinderea decisivã: 11-16, apoi
14-21 (minutul 43) ºi 18-31
(minutul 55).

Pentru CSM Ploieºti, au
jucat: Al. Ispas, Ad. Tãnãsescu
– R. Floarea (6 goluri), V. Mili-
taru (5), N. Nicolae (5), V. Bu-
curoiu (5), C. Albu (3), R. Pan-
tazi (3), V. Alici (2), I. Mereu (2),
Al. Pop (1), P. Bucur, Al. Rudai
ºi L. Jugãnaru.

Grupa valoare 1 se anun-
þã, însã, una dificilã pentru bã-
ieþii noºtri, dovadã cã formaþiile

care i-au însoþit din Seria B a
fazei anterioare, Dobrogea
Sud Constanþa ºi LPS Brãila,
au pierdut clar, 24-32 (9-18),
respectiv 34-52 (12-26), la
CSM Bacãu ºi LPS Suceava.

În aceastã fazã a campio-
natului sunt trei grupe a câte
ºase echipe, urmând ca prime-
le douã clasate în fiecare serie
plus cele mai bune douã echi-
pe de pe locurile 3 sã acceadã
la Turneul final.

În runda a doua, CSM Plo-
ieºti va juca, duminicã, tot în
deplasare, la LPS Brãila. Tot
duminicã vor evolua ºi juniorii
3, dar pe teren propriu, în der-
biul local cu CSª Ploieºti.

Echipa de handbal junioa-
re 3 a avut pauzã în ultima pe-
rioadã, dupã ce a început anul
cu o victorie ºi, apoi, o înfrân-
gere în derbiul Seriei D, la CS
Sporting Ghimbav: 33-39 (16-
18). Elevele lui Robert Comen-
dant au stat în runda a 18-a,
din weekend-ul 25-27 ianuarie,
ºi au programat urmãtorul
meci abia miercuri, 13 februa-
rie, la CSO Mizil.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

O victorie ºi trei înfrângeri, bilanþul primelor
meciuri oficiale din acest an pentru echipele

de handbal juniori de la CSM Ploieºti Sala de atletism „Iolanda Balas Soter” din Bucureºti a gãzduit,
la finele sãptãmânii trecute, etapa I a Campionatului Naþional de
Juniori 2 ºi 3, competiþie în cadrul cãreie atleþii de la CSM Ploieºti
au cucerit douã medalii. Astfel, Teodora Iancu a câºtigat proba
de sãritura în înãlþime,
cu o performanþã de
1.58 metri, iar Ianis
Moise a ocupat locul
III în proba de 60 de
metri, cu timpul de
7.68 secunde.

La mijlocul aces-
tei sãptãmâni, atleþii de
la CSM Ploieºti au par-
icipat la Campionatul
Naþional de Seniori ºi
Tineret, gãzduit de
Complexul Sportiv Naþional „Lia Manoliu”. Rezultatele le puteþi
afla în ediþia urmãtoare a ziarului nostru.

Mihail Marinescu; Sursa: csmploiesti.ro

Echipa femininã de bas-
chet „U14” a CSM Ploieºti a
susþinut, în weekend-ul trecut,
primele meciuri oficiale din
2019, cu prilejul turneului or-
ganizat de CSª Nr. 5 Bucureºti,
în sala de sport a ªcolii nr. 169
din Bucureºti. Fetele pregãtite

de Corina Savu au pierdut cele
douã partide disputate
sâmbãtã, 27-41 cu CSª Sfântu
Gheorghe ºi 14-58 cu CSª Nr.
5 Bucureºti, unul dintre mo-
tive fiind ºi problemele medica-
le cu care s-au confruntat trei
dintre jucãtoarele noastre. În
cel de-al treilea meci al tur-
neului, CSª Nr. 5 Bucureºti –
CSª Sfântu Gheorghe 42-35.

Lotul deplasat de Corina
Savu la turneul din weekend
a fost urmãtorul: Diana ªtefan,
Andreea Popa, Carina Ion,

Andreea Ilie, Amalia Moisei,
Ana Constantinescu, Alexan-
dra Harcan, Sara ªandor,
Alexandra Pomojnicu, Elena
Ionescu, Andreea Pîrvulescu,
Karina Munteanu, Daria Ior-
dãchescu, Daria Tãnase, An-
dreea Dumitru ºi Alexia Dedu.

Fetele au un bilanþ de 6
victorii ºi 8 înfrângeri în acest
sezon ºi au programat urmã-
torul turneu peste douã sãptã-
mâni, cel mai probabil la
Gheorghieni, cu gazdele de la
CSª ºi CSª 2 Bucureºti.

Pânã atunci, urmeazã, în
weekend, turneul cu umãrul
8 al fetelor de la „U13”, care
vor juca la Sfântu Gheorghe,
cu ACS Sepsi ºi Dan Dacian
Portocaliu Bucureºti.

Vineri, 15 februarie, la Casa Fotbalului, cu
începere de la ora 11:00, va avea loc tragerea la
sorþi pentru meciurile de baraj pentru promovarea
în Liga 3.

De asemenea, în cadrul aceluiaºi eveniment
se vor efectua tragerile la sorþi pentru faza na-

Atletism

Teodora Iancu ºi Ianis Moise,
medalii la Naþionalele de juniori

Echipa de baschet feminin
„U14”, douã înfrângeri

în turneul de la Bucureºti

Sursa: csmploiesti.ro

þionalã a campionatelor U19 ºi U17 la nivel jude-
þean ºi tragerea la sorþi a sferturilor de finalã ale
Cupei României Elite pentru categoriile de vârstã
U19 ºi U17.

Echipele calificate în sferturile Cupei
României Elite U19 sunt urmãtoarele: Viitorul
Constanþa, CFR 1907 Cluj, Dinamo, Petrosport
Ploieºti, Sporting Juniorul Vaslui, UTA Arad,
Hermannstadt ºi Sport Team Bucureºti.

La nivelul U17 au ajuns în sferturi urmãtoa-
rele formaþii: U Craiova 1948 Club Sportiv, CFR
1907 Cluj, Ardealul Cluj, LPS Banatul Timiºoara,
ACSM Ceahlãul Piatra-Neamþ, FCSB, Viitorul
Constanþa, FC Voluntari.

Tragerea la sorþi pentru
meciurile de baraj pentru

Liga 3 ºi a sferturilor de finalã
din Cupa României Elite

ªahiºtii de la CSM Ploieºti
au participat, duminicã, 3 fe-
bruarie, la „Cupa Snagov”, o com-
petiþie organizatã de Clubul Spor-
tiv „Casa ªahului” ºi Clubul

Sportiv Voinþa Snagov, în incinta
Snagov Plaza Entertainment &
Shopping Square.

Patru dintre cei nouã sportivi
înscriºi de Petre Nicolae Grigore
în competiþie au avut evoluþii
foarte bune: Antonia Ciapã (foto,
dreapta) a ocupat locul I la „fete,
14 ani”, Carmen Dragomir a se-
condat-o la aceeaºi categorie,
Antonia Radu a câºtigat între-

cerea rezervatã fetelor de 8 ani,
iar Cezar Iancu a ocupat locul al
4-lea la „bãieþi, 10 ani”.

La startul competiþiei de ºah
rapid (10 minute+5 secunde/

mutare, 6 runde), s-au aflat 145
de copii din Bucureºti, Prahova,
Buzãu, Ilfov ºi Galaþi. Festivitatea
de premiere a fost oficiatã de
primarul Snagovului, Marian
Oancea, ºi de vicepreºedintele
Federaþiei Europene de ªah,
Ionuþ Dobronãuþeanu.

ªahiºtii de la CSM Ploieºti,
pe podium la „Cupa Snagov”

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Cel puþin 300 de sportivi  s-au prezentat duminicã, 10 februarie, în
Sala de atletism „Ion Soter” din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu”
din capitalã, pentru a participa la concursul „Cupa Bucuriei” la atletism,
pentru copii categoriile 2 (2008), 3 (2009) ºi 4 (2010 -2011. Micuþii atleþii
de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria Andrei ºi Florin Andrei, au
avut o prestaþie excelentã, reuºind sã obþinã 13 medalii (4 de aur, 8 de
argint, 3 de
bronz).

Iatã rezulta-
tele:

La cate-La cate-La cate-La cate-La cate-
goria „Copiigoria „Copiigoria „Copiigoria „Copiigoria „Copii
2"2"2"2"2": David Radu -
medalie de argint
la 50 m – 7.69
sec.; Valentin
ªerbãnoiu – me-
dalie de argint la
600 m- 1.54.23
min; ºtafeta 4 x 50 m fete – medalie de argint – 33.72 sec., în componenþa
Adriana Ilioiu, Maria Rãduc, Andreea Minea, Diana Neagu;

La categoria „Copii 3"La categoria „Copii 3"La categoria „Copii 3"La categoria „Copii 3"La categoria „Copii 3": Elena Hekter – medalie de aur la 50 m -
7.62 sec. ºi medalie de argint la 200 m -31.74 sec.; Rebeca Toader –
medalie de aur la 200 m - 31.09 sec. ºi medalie de bronz la 50 m -7.84
sec.; ºtafeta 4 x 50 m fete – medalie de aur -32.49 sec., în componenþa
Delia Blãnaru, Elena Hekter, Sara Prunoiu, Rebeca Toader; ºtafeta  4 x 50
m bãieþi – medalie de aur – 32.76 sec., în componenþa Cristian Crean-
gã,Georgian Lepuº, Denis Simion, Ayan Gudi; Ayan Gudi – douã medalii de
argint la 50 m- 7.74 sec. ºi  200 m-31.85 sec.; Cristian Creangã –douã
medalii de bronz la 50 m -8.20 sec. ºi  200 m – 33.20 sec.;

La categoria „Copii 4"La categoria „Copii 4"La categoria „Copii 4"La categoria „Copii 4"La categoria „Copii 4": Rebeca Prunoiu – medalie de argint la 50
m – 8.43 sec.; ºtafeta 4 x 50 m bãieþi – medalie de argint – 39.43 sec., în
componenþa David Pãdure, Yanis Rudaru, Nicholas  Androne, ªtefan Moisoiu.

Micuþii atleþi de la CSS Ploieºti
au cucerit „Cupa bucuriei”

Mihail Marinescu


