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Un  extemporal  
dat, un stejar 
secular tăiat 

Loaza  clasei 
a  le inat când  
p r o f a   a  z i s : 
"Scoate i  o foaie 
de hârtie.  Ave i 
extemporal!".  

Unul  mai  
pregătit pentru via ă - clar, va  
deveni  ministrul Justi iei -  a  
luat Smartphonul  i a început să
ilmeze faza în care  nefericitului 

îi făcea respira íe la gură  repe-
tenta clasei.    

Președintele  Klaus Iohannis: România nu va fi  atrasă în confl ictul militar din Ucraina
Pagina 12

Anul trecut, aproape 
6.500 de șomeri prahoveni 

și-au găsit un nou loc de muncă
Posturile cele mai solicitate au fost de manipulanți mărfuri, șoferi 

și muncitori necali icați la demolarea construcțiilor

N.Dumitrescu

Având în vedere faptul că efectele pandemiei s-au resimțit 
din plin și în 2021, și persistă și anul acesta, inclusiv piața forței 
de muncă din România are în continuare de suferit. Cu toate 
acestea, s-au creat noi oportunități în găsirea unui loc de muncă
pentru cei care au ajuns șomeri, 
acest lucru iind valabil și în Praho-
va, atât în prima lună a anului 2022, 
cât și pe parcursul întregului an care 
a trecut. Astfel, potrivit reprezen-
tanților Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de muncă Prahova 
(AJOFM) Prahova, în luna ianuarie 
2022, ca urmare a implementării 
Programului Național de Ocupare 
a Forței de Muncă, prin intermediul 
AJOFM Prahova au fost încadrate în 
muncă 486 de persoane, dintre care 
234 femei. Din totalul persoanelor 
menționate - cele mai multe iind 
din mediul rural - 251 aveau peste 
45 de ani, 80 - între 35 și 45 de ani, 
67 - între 25 și 35 de ani, 88 iind 
tineri sub 25 de ani. Din punctul de 
vedere al nivelului de pregătire al 
acelora pentru care s-a identi icat 
un loc de muncă, pe primul loc au 
fost cei cu studii liceale, urmați de 
cei cu studii profesionale, școala de 
ucenici, apoi cei cu studii gimnaziale și cu studii superioare. De menționat însă faptul că, anul tre-
cut, 6.495 de persoane- dintre care 3.214 au fost femei- și-au 
găsit un nou loc de muncă, tot cu sprijinul AJOFM Prahova. Din 
punctul de vedere al nivelului de pregătire al șomerilor care au 
fost reîncadrați în muncă, peste 2000 de prahoveni aveau studii 
liceale, urmați de cei cu studii profesionale și școala de ucenici 
(1.631), numărul celor cu studii gimnaziale iind de 1.496, iar 
cu studii universitare –  peste 600. Cei mai mulți dintre foștii șo-
meri – peste 300 - și-au găsit un nou loc de muncă în construcții, 
alte peste 200 de persoane iind angajate în fabrici de textile, 
aproape 180 de persoane la irmele de transporturi rutiere de 
mărfuri, urmate de cele care s-au angajat în comerț,dar și în 
activități de protecție și gardă etc. Potrivit informațiilor primite 
de la conducerea AJOFM Prahova, anul trecut, cea mai mare ce-
rință pentru forță de muncă, solicitată de către angajatori, a fost 
pentru manipulanți mărfuri (peste 600 de posturi solicitate), 
dar și de șofer de autocamion și mașini de mare tonaj (peste 460 
posturi), muncitori necali icați la demolarea clădirilor (peste 
400), lucrători comerciali( aproape 400), muncitori necali icați 
la asamblarea și montarea pieselor (350), muncitori necali icați 
în industria confecțiilor (peste 300), șofer de autoturisme și 

camionete (270), pe lista posturilor care au mai fost căutate 
iind sute de locuri de vânzători, agent de securitate, ambalator 

manual, operator vânzări prin telefon, agent de vânzări, dar și 
de operator la mașini-unelte cu comandă numerică,  ajutor de 
bucătar, stivuitorist, montator subansamble ori lăcătuș mecanic. 
”În anul 2021, lunar, în medie, au fost oferite 842 de locuri de 
muncă de către angajatori din județul Prahova. Dintre acestea, 

lunar, în medie, 297 de locuri de muncă au rămas vacante”, ne-a 
precizat conducerea AJOFM Prahova. De adăugat că posturile 
cel mai ușor ocupabile au fost cele de agenți de pază, muncitori 
necali icați, manipulanți mărfuri, șoferi, lucrători comerciali, iar 
posturile greu ocupabile au fost, de exemplu, cele de inginer, și asta din cauza faptului că angajatorii ofereau salarii mici, cu 
mențiunea că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se 
realizează ca urmare a activității de pro ilare a persoanelor 
înregistrate în evidențele instituției menționate. Pentru inte-
grarea pe piața muncii, persoanele a late în căutarea unui loc 
de muncă înregistrate în baza de date a agenției teritoriale 
pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul 
sau reședința bene iciază de pachete personalizate de măsuri 
active prevăzute de legislația privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. 

Astfel, până la 31 decembrie 2021, numărul prahovenilor 
care au bene iciat de asistență pentru înregistrarea în evidență
ca persoane a late în căutarea unui loc de muncă, în vederea 
asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației 
de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 12.194 
de persoane.

Tone de produse 
alimentare retrase 
de la vânzare, după
controalele ANPC

în supermarketuri și 
pie e din Ploiești

Duel Prahova – Giurgiu 
pentru un loc în Liga 3
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Vineri, 25 februarie
1866: Debutul literar 

al lui Mihai Eminescu în revista 
Familia din Oradea, cu poezia 
De-aș avea....

Sâmbătă, 26 februarie
1952: Primul ministru 

Winston Churchill al Marii Brita-
nii anunță că națiunea sa deține 
bomba atomică.

Duminică, 27 februarie
1951: În SUA intră în 

vigoare al 22-lea Amendament 
al Constituției Statelor Unite care 
limitează termenul prezidențial 
la un maxim de două mandate.

Vineri, 25 februarie
Pomenirea Sfântului Tarasie - un apărător 
al s intelor icoane

Sâmbătă, 26 februarie
Sâmbăta morților - Moșii de iarnă Duminică, 27 februarie

Pomenirea Sfântului Procopie Decapolitul
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Euro   EUR 4.9489

Lira sterlină  GBP 5.9418

Dolarul american  USD  4.4262

Rubla rusească  RUB  0.0527

Francul elvețian  CHF  4.7920

Gramul de aur  XAU 280.2920

Analiștii fi nanciari anticipează o depreciere a leului 
în următoarele 12 luni

Analiștii inanciari anticipează o depreciere a leului în următoa-
rele 12 luni, valoarea medie a cursului previzionat iind de 5,0761 
lei pentru un euro, și un avans al ROBOR la trei luni până la 3,94%, 
de la 3,55% în prezent, potrivit Agerpres.

Rata anticipată a in lației pentru orizontul de 12 luni a continuat 
să crească, ajungând la o valoare medie de 6,32%.

"În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 
98% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în urmă-
toarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală), ne iind înregistrată
nicio opinie de apreciere. Astfel valoarea medie a anticipațiilor pen-
tru orizontul de 6 luni este de 5,0159 lei pentru un euro, în timp ce 
pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 
5,0761 lei pentru un euro. De asemenea, cea mai mica valoare estima-
ta a cursului EUR/RON pentru un orizont de 12 luni este 4,9900", se 
arată într-un comunicat CFA România transmis  AGERPRES.Avansul 
PIB este estimat la 4,3% în acest an iar de icitul bugetar la 5,7%.

Pe de altă parte, potrivit documentului citat, este de remarcat 
reducerea substanțială a anticipațiilor de creștere a pieței imobiliare. 

Majoritatea (52%) participanților anticipează stabilitatea 
acestor prețuri în următoarele 12 luni."Pe fondul valului pandemic, 
al majorărilor prețurilor la produsele energetice, precum și al ris-
cului unui război între Rusia și Ucraina, indicatorul de încredere 
macroeconomică al Asociației CFA România a înregistrat în luna 
ianuarie o scădere semni icativă. În ceea ce privește evoluția ratelor 

de dobândă, participanții la sondaj anticipează o majorare a ratei 
de dobândă de cel puțin 50 puncte de bază până la inalul anului", a 
declarat Adrian Codîrlașu, vicepreședinte al Asociației CFA România.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației a scăzut la 
valoarea de 50,7 puncte (față de aceeași lună a anului precedent, 
indicatorul a scăzut cu 5 puncte). 

Potrivit comunicatului, această situație s-a datorat evoluției 
ambelor componente ale indicatorului.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 
10 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația 
dorește să cuanti ice anticipațiile analiștilor inanciari cu privire la 
activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa 
încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și 
este calculat pe baza a 6 întrebari cu privire la condițiile curente 
(referitoare la mediul de afaceri și piața muncii) și anticipațiile 
pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piața 
muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția 
averii personale la nivel de economie.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în 
investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial 
Analyst (CFA), cali icare administrată de CFA Institute (USA). În 
prezent, Asociația CFA România are peste 250 de membri, deținători 
ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA). 

RPH e One for Fun
Hello, sunt noul RPH!
De Valentine's Day, am primit cel mai frumos ca-

dou pe care mi-l puteau face oamenii care mă iubesc!
Am primit cea mai cool imagine și cel mai di-

namic sunet din câte există!
Să nu-ți mai spun de site! Arată într-un mare 

fel! Dacă nu mă crezi, uite: www.rph.ro
Nu-i așa că-i tare?Și pentru că nu-mi place să rămân dator, am 

pregătit și eu ceva!
Timp de o lună ai șansa să câștigi unul dintre 

cele patru weekenduri cu pensiune completă la 
Hotel Riviera din Sinaia! Trebuie doar ca în iecare 
dimineață, în Morning Jam cu Pali si Bubanu, să
asculți indiciile și să ghicești locul unde se a lă Cu-
pidon în oraș!Și-ți mai spun un secret...

Tot vinerea, ca să ie bine pentru toată lumea, 
ai Hitul care aduce Ca$hul! 100 de euro pe loc, fără
tragere la sorți! Puțină atenție, puțină viteză și gata! 
Banii de buzunar pentru weekend nu mai sunt o 
problemă!

În rest, fun, hituri, zâmbete și nebunie, cât 
cuprinde!

Sunt noul RPH! Încântat de cunoștință!
One for fun!
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Urmare din pag. 1Tone de produse alimentare retrase de la vânzare, după
controalele ANPC în supermarketuri și pie e din Ploiești

Bărbat din Urla i - arestat preventiv pentru
nerespectarea Ordinului de protec ie

Un  extemporal  
dat, un stejar 
secular tăiat 

De incident  a aflat  mai întâi  presa 
locală. Televiziunile au plătit ceva bani 
grei pe fimările viitorului  ministru al  
Drepta ii.   Victima -  nu intra i la griji!-  
i-a revenit.  Poli ia s-a autosesizat din 

oficiu. Colac peste pupăză,  profa  a fost 
reclamată i  de  părin ii loazei.  Pardon, 
al poamei. Scuza i, al viitorului  parla-
mentar! 

Incidentul  a stârnit oare care revol-
tă. Primii care au luat  atitudine au fost  
ecologi tii.  Pe pancartele unora scria 
: "Un extemporal dat, un stejar secular 
retezat".  Pe-o alta, "O extemporală  dată,  
o  Tufă de Vene ia  culcată".  

Solidari,  au  venit i câ iva  elevi  
dintr-a doi pea, mai mari, cu  ma ini ul-
timul răcnet. Făceau " liniu e" pe terenul 
de sport. 

"Ce face i voi, măi copii, aici?", a în-
trebat directorul colii, politicos. 

"Ora de muzică, ce nu-i clar?  Dacă  
proful  de muzică a zis  că <<grupul de 
cinci linii i patru spa ii de parcare se 
nume te portativ>>, doar n-om rămâne 
statici. 

Cineva a zis că dintre ei va fi ales 
ministrul Transporturilor!   

"Lăsăm organele de anchetă să- i 
facă treaba, după care vedem  ce sanc-
iune  va primi acest cadru didactic", s-a 

spălat pe mâini  Inspectoratul  colar.  
Ministerul nu s-a băgat. Era preo-

cupat să-l scoată din manuale pe Marin 
Preda i s-o bage la lecturi obligatorii  
pe una   de la o televiziune.  Aia a scos pe 
gură celebra expresie: "Va ninge. Stratul 
de zăpadă va atinge un milimetru cub  de 
rouă. P-ormă, plouă". 

Profa s-a ales, cum e  mersul  învă ă-
mântului  de azi, cu  dosar penal.  Victima  
- elevul care a le inat, bietul -  este parte 
civilă în dosar. Solicită bursă de  risc că
merge la coală.

Inspectoratul colar tace.  Ministerul 
Învă ământului a făcut front comun cu 
ăla al Pădurilor.  A a a fost introdusă în 
sistem materia: "Ün extemporal dat, un 
stejar  secular tăiat".

Capitolul I:  Învă ătorii i profesorii 
nu au voie să dea extemporale în coală.  

Subtitlu:  Elevii trebuie trata i ca 
ni te flori. i ajuta i  ori de câte ori vor 
să fumeze ori să facă chermeze. Fie i-n 
clasă.  Deci, obligatoriu,   colile trebuie 
să introducă programul " igara i  bri-
cheta".  

În timpul ăsta, Spiru Haret se răsu-
ce te-n mormânt, repetând: "Cum va ară-
ta  astăzi  coala, va arăta mâine ara".

Deja e mâine...   

Florin Tănăsescu

În  dimineața  zilei de miercuri,  
23 februarie a.c.,  angajați  ai  Poli-ției Orașului Urlați au fost sesizați 
de către o femeie în vârstă de 49 de 
ani, din oraș,  că  fostul său concu-
bin  nu respectă măsurile impuse  
de  Ordinul de protecție și se află
la domiciliul său.

Potrivit unui comunicat al po-
liției prahovene, "în urma sesizării, 
s-a constituit echipa operativă , 
care s-a deplasat la fața locului, 
unde a identificat apelanta dar și 
pe fostul concubin, persoană față
de care Judecătoria Mizil a  emis  

Ordin de protecție în luna ianuarie 
a.c., prin care s-a dispus ca acesta 
să evacueze imobilul și să păstreze 
o distanță minimă de 100 de metri 
față de femeie, de locuința și de 
locul de muncă al acesteia. 

Fiind întrebat despre prezența 
sa în locuința femeii, bărbatul, în 
vârstă de 42 de ani, a declarat că ar 
fi venit în vizită la fiul său minor, 
cu toate că avea cunoștință despre 
măsurile impuse. De asemenea, 
femeia a mai declarat că fostul 
concubin a mai venit și anterior 
la locuința sa, fiind amenințată cu 

acte de violență.
În cauză, a fost întocmit do-

sar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de încălcare a ma-
surilor dispuse prin Odinul de 
protectie și amenințare, cercetările 
fiind continuate de către polițiștii 
din cadrul Poliției Orașului Urlați.   

În   urma   probatoriului   ad-
ministrat,   instanța   de   judecată   
sesizată   a   admis   propunerea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Mizil și a emis un mandat de ares-
tare preventivă pe numele bărba-
tului,  pe o perioadă de 30 de zile.

Amenzi de o jumătate de milion de lei, opriri temporare de activitate și avertismente
V. Stoica

Comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru 
Protecția Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, sub 
directa coordonare a președintelui ANPC, Horia Miron 
Constantinescu, și a directorului general al  Direcției  de  
Control și Supraveghere Piață din ANPC, Paul Anghel, au 
efectuat, miercuri, 23 februarie, zeci de acțiuni de control 
în Ploiești, pentru veri icarea modului de respectare a 
prevederilor legale privind protecția consumatorilor  în 
unități de alimentație publică, supermarketuri  și piețe 
agroalimentare. 

Au fost veri icați "la sânge" 26 operatori economici, 
în urma acțiunii iind aplicate sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de 572.000 de lei și 10 avertismente. 

Controalele s-au lăsat și cu măsuri de oprire de-
initivă de la comercializare și retragerea din circuitul 

consumului uman pentru 1.240 kg produse alimentare 
în valoare totală de 28.055 lei  și oprirea temporară până
la remedierea de iciențelor pentru 470 kg produse în va-
loare totală de 7.882 lei. Totodată, s-au dispus 21 măsuri 
complementare de oprire temporară a activității și pre-
stării serviciilor până la remedierea de iciențelor și două
propuneri de încetare a practicii comerciale incorecte.

Conform reprezentanților Comisariatului Regional 
pentru Protecția Consumatorilor, principalele probleme 
descoperite în unitățile de alimentație publică au fost 
vitrine frigori ice ruginite, neconforme din punct de 
vedere al gradului de uzură, urme grosiere de praf, strat 
gros de gheață, cu depuneri de resturi alimentare, chedere 
murdare, neigienizate și cu porțiuni în care vopseaua era 
exfoliată; produse porționate, ce urmau a i introduse 
ca ingredient în prepararea mâncărurilor fără elemente 
privind încadrarea în dată limita de consum; produse 
din carne și pește la care s-a schimbat starea termică
inițială, acestea iind recepționate ca produse refrige-
rate și păstrate în condiții de congelare; nerespectarea 
condițiilor de păstrare a preparatelor culinare (minim 
+60 grade Celsius), acestea iind păstrate în spațiile 
frigori ice (carne iartă, paste făinoase); ustensile, vase 
de bucătărie deteriorate, uzate, paviment degradat cu 
excavații, sită – plasa geam pentru protecția insectelor 
ruptă și murdară; în lista meniu nu se informau în mod 
corect consumatorii asupra ingredientelor ce intrau în 
componența preparatelor culinare.

Pe de altă parte, în supermarketurile veri icate, co-
misarii ANPC au găsit, în zona de produse refrigerate, că
vitrinele de expunere nu erau igienizate corespunzător, 
prezentând resturi alimentare, praf, rugină și vopsea 
exfoliată în spațiul de depozitare al produselor; produsele 

a late la comercializare pe masa de prezentare (pescărie) 
erau expuse la temperatura de +4 Grade Celsius față
de 0-2 grade, temperatura indicată de producător; în 
zona gastro preparatele culinare a late pe masa caldă
nu respectau temperatura de păstrare de minimum +60 
grade Celsius; vitrine frigori ice cu prezență de vopsea 
exfoliată în spațiul de depozitare al produselor; produse 
cu data durabilității minimale depășită și produse conge-
late care prezentau arsuri de gheață; produse cu prețul 
diferit între raft și casă de marcat, precum și produse fără
preț a ișat, legume și fructe depreciate calitativ, deshidra-
tate, necalibrate.

În standurile de comercializare a cărnii și a  prepa-
ratelor din carne a fost jale. Comisarii au găsit vitrine 
frigori ice cu zone neigienizate și urme de rugină, chedere 
cu urme de resturi alimentare, butuc de lemn degradat cu 
urme de grăsime solidi icată, neinscriptionarea datei limi-
tă de consum pentru  piesele tranșate, grătar cu resturi de 
produse, grăsime și sânge, paviment neigienizat. În zona 
de comercializare pește: vitrine ruginite, neigienizate, 
cu exces de gheață, chedere rupte, fără închidere etan-șă, ustensile empirice de curățare, mesele de expunere 
insu icient igienizate, cu reziduuri în chedere, agregate 
frigori ice ruginite; mașină de gheață care prezența urme 
de depuneri de calcar și neigienizată; salată de icre cu 
termen de deschidere nespeci icat; nerespectarea tem-
peraturii de expunere la macrou afumat; diferite tipuri 
de pește cu aspect lasc, culoarea branhiilor modi icată, 
carnea se desprindea ușor de pe oase; produse expuse 
la comercializare acoperite cu gheață insu icientă, sau la 
care nu se respectă temperatura de depozitare indicată
de producător.
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Transgaz sus ine că nu sunt probleme 
cu importurile României de gaze prin Ucraina 

DNSC: Atenție la propunerile primite prin mesaje sau SMS, 
care prezintă oportunități de angajare sau de investiții!

22 de ani de când pilotul prahovean Gheorghe Militaru a zburat, 
pentru totdeauna, spre Cer!

V. Stoica

Nelipsit de la mitingurile aviatice care 
aveau loc la Aeroclubul Gheorghe Bănciu-
lescu, de lângă Ploiești, pilotul Gheorghe 
Militaru s-a stins din viață în urma unui 
tragic eveniment aviatic, produs în ziua 
de 24 februarie 2000, 
departe de România!

Au trecut deja 22 de 
ani de când Gheorghe 
Militaru face acrobații 
aeriene în Cer, după ce 
a plecat mult prea de-
vreme, lăsând în urma 
sa o mulțime de amintiri 
pe care le păstrează cu 
sfințenie toți cei ce l-au 
cunoscut. Ieri, foștii săi 

colegi - din lotul național de acrobație aeri-
ană și nu numai -, localnicii din comuna sa 
natală, Ceptura, i-au adus un omagiu celui 
ce a fost și va rămâne pentru totdeauna 
căpitanul aviator, instructorul de zbor și 
pilotul acrobat - comandant al Aeroclubului 
Gheorghe Bănciulescu de lângă Ploiești!

Născut la Ceptura, pe 13 iulie 1958, 
Gică Militaru era alături 
de comunitatea în care 
s-a  născut  ș i  -  ori  de 
câte ori avea ocazia - își 
bucura  consă teni i  cu 
zborurile sale acrobatice 
deasupra localității, în 
special la evenimentele 
importante pentru co-
mună.

Cer senin în Ceruri, 
Gheorghe Militaru!

Directoratul Național de Securitate Cibernetică
atenționează în legătură cu propunerile primite prin 
intermediul aplicațiilor de mesagerie sau prin sms care 
prezintă oportunități de angajare sau de investiții cu 
câștiguri rapide.

"Atenție la propunerile primite prin intermediul 
aplicațiilor de mesagerie sau sms, care vă prezintă opor-
tunități de angajare sau de investiții ce promit câștiguri 
rapide! Unii utilizatori din România au început să pri-
mească astfel de mesaje:"Buna, ati fost selectat pentru un 
job part-time/full time, mai mult de 900 de zile. accepta 
acest post vacant -LINK-." Mesajul primit are și un link 
care, odată accesat, redirecționează utilizatorul către 
aplicația de mesagerie WhatsApp și deschide o conver-
sație cu infractorii cibernetici din spatele acelui contact. 
În urma conversației avute, a lăm că putem câștiga bani 
rapid prin obținerea de comisioane din "unele comenzi 
virtuale" menite să crească datele de vânzări ale unor 
comercianți cunoscuți la nivel internațional", explică
experții DNSC, pe pagina de Facebook a instituției,  citat 
de  Agerpres.

Potrivit acestora, potențiala victimă este invitată
apoi să-și facă un cont pe un site, unde trebuie să furni-

zeze date cu caracter personal, apoi este redirecționată
către un canal de Telegram, unde i se explică pas cu pas 
ce trebuie să facă. Canalul de Telegram are deja un număr 
impresionant de urmăritori (aproape 50.000).

"În cele din urmă, din conversațiile existente pe 
acest canal de Telegram "iGOGO" se observă promovarea 
unui sistem piramidal de câștig bazat pe invitarea unor 
noi "clienți", la care se adaugă ulterior o componentă de 
investiții în criptomonedă. Astfel, pe termen mediu există
pericolul ca atacatorii să extragă nu doar date personale, 
ci și date inanciar-bancare de la utilizatori", subliniază
experții în cibersecurity.

Echipa DNSC va analiza în continuare acest tip de 
scam și va lua măsurile necesare în acest caz. Pe baza 
informațiilor culese până acum recomandă: să se evite 
accesarea de link-uri din surse necunoscute sau dubioase și scanarea cu o soluție de securitate; să nu ie crezută
orice ofertă venită pe mail, sms, platforme de mesagerie 
sau social media, deoarece ofertele legitime de angajare 
nu vin prin mesaje simple de la persoane străine și nece-
sită un proces de recrutare mai complex și mai îndelun-
gat decât o simplă conversație pe WhatsApp; să se evite 
furnizarea de date sensibile - date personale, date de 

autenti icare sau date inanciar-bancare - în cazul în care 
sunt solicitate explicit prin astfel de mesaje nesolicitate.

"Dacă o ofertă pare prea bună ca să ie adevărată, 
veri icați existența ei pe canalele o iciale de comunicare 
ale companiei în cauză! De cele mai multe ori atacatorii 
se folosesc de imaginea unor branduri cu reputație 
pentru a păcăli utilizatorii, astfel că trebuie să iți atenți 
la domeniul site-ului vizitat. Fiți răbdători și vigilenți 
atunci când întâlniți astfel de �oferte și analizați cu 
atenție detaliile, în special textul. Lipsa diacriticelor ar i 
un prim indiciu. În plus, de cele mai multe ori, atacatorii 
vor folosi instrumente de traducere automată a textului 
din limba lor nativă, astfel că veți identi ica lesne greșeli 
gramaticale, de sintaxă sau de exprimare, pentru că acel 
text nu este adaptat la rigorile limbii. Dacă ați oferit date 
inanciare sau date de card în urma accesării unor ast-

fel de link-uri pe social media, vă recomandăm să luați 
imediat legătura cu banca pentru blocarea cardului și 
monitorizarea tranzacțiilor din cont! Dacă ați suferit 
pagube materiale, va trebui să depuneți o plângere 
la Poliția Română. Totodată, noti icați Directoratul la 
1911 sau pe mail la alerts@dnsc.ro", mai recomandă
reprezentanții DNSC. 

Importurile de gaze ale României 
prin Ucraina se derulează normal și, 
dacă vor i întreruperi, luxul de gaze 
poate i redirecționat cu ușurință prin 
alte puncte de intrare în țară, a declarat, 
pentru AGERPRES, Ion Sterian, directorul 
general al Transgaz.

"Nu sunt probleme cu importurile 
prin Ucraina. Noi ne-am pregătit pentru 
toate scenariile posibile și vom face față
oricărei situații. Alimentarea cu gaze a 
României nu va i afectată", a spus Sterian.

România importă în prezent o canti-
tate de gaze naturale de 5,3 milioane de 
metri cubi pe zi prin Ucraina, iar consu-
mul național este de aproximativ 40 de 
milioane de metru cubi pe zi.

"Chiar dacă importurile de gaze din 
Ucraina vor i sistate, luxurile de gaze pot 

i redirecționate cu ușurință prin punctul 
de intrare de la Negru Vodă și prin alte 
puncte. Nu este o problemă. Avem noroc 
că Transgaz și-a făcut investițiile la timp. 
În acest moment, BRUA funcționează la 
capacitate maximă și toate stațiile pe care 
le-am construit funcționează la capaci-
tate maximă, în reverse low (în ambele 
direcții - n.r.)", a precizat Sterian.

Alte conducte de import al gazelor 
în România sunt cele de la Giurgiu-Ruse 
(Bulgaria) și Arad-Szeged (Ungaria).

Președintele rus Vladimir Putin a 
anunțat joi, într-o alocuțiune televizată
surpriză, o operațiune militară în Ucraina 
pentru a-i apăra pe separatiștii din estul țării, în contextul în care există zeci de mii 
de militari ruși desfășurați de mai multe 
săptămâni la frontierele Ucrainei.
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ANRE: Distribuitorii de gaze nu mai pot refuza solicitările de racordare ale consumatorilor

Noi creșe vor fi  construite în Prahova Guvernul donează
1.100.000 de doze 

de vaccin anti-COVID 
pentru Pakistan, 

Bangladesh, Algeria și Libia
Guvernul a aprobat, în ședința de                       

miercuri, printr-o hotărâre, acordarea unui 
număr de 1.100.000 de doze de vaccin As-
traZeneca împotriva COVID-19 ca ajutoare 
umanitare din rezerva Ministerului Sănătății, 
cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, 
Algeria și Libia.

Potrivit unui comunicat al Ministerului 
Sănătății, preluat de Agerpres,  documentul 
prevede donarea a 1.100.000 de doze de 
vaccin AstraZeneca împotriva COVID-19, din 
numărul de doze achiziționate de Ministerul 
Sănătății prin Acordurile-cadru încheiate 
cu Comisia Europeană, după cum urmează: 
500.000 doze în Pakistan; 200.000 doze în 
Bangladesh; 200.000 doze în Algeria; 200.000 
doze în Libia. 

De la 1 Martie cresc indemnizația de șomaj, indemnizația minimă
pentru creșterea copilului și alte bene icii sociale

Indemnizația de șomaj și bene iciile sociale care se 
raportează la Indicatorul Social de Referință se majorea-
ză cu 5,1% începând cu 1 Martie, a transmis Ministerul 
Muncii,  citat de Agerpres.

”Potrivit Legii nr.225/2021, începând cu anul 2022, 
ISR se majorează, în luna martie a iecărui an, cu rata 
medie anuală a in lației, indicator de initiv comunicat 
de Institutul Național de Statistică (INS). Acest indicator 
stă la baza stabilirii cuantumurilor prestațiilor de șomaj și al unor măsuri active, precum și al bene iciilor de 
asistență socială”, a transmis, miercuri, potrivit News.ro, 
Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că rata medie anuală a in-
lației care va sta la baza stabilirii noilor cuantumuri 

de prestații sociale și bene icii de asistență socială este 
de 5,1%, ceea ce înseamnă că valoarea ISR crește de la 
500 de lei la 525,5 lei. Bene iciile de asistență socială
care sunt raportate la ISR sunt: ajutorul social, alocația 
pentru susținerea familiei, alocația lunară de plasament, 
prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap (adulți și copii), nivelul minim al indemnizației pentru creșterea 
copilului și al indemnizației de acomodare, sprijinul 
pentru adoptatori și ajutorul pentru refugiați.

”Ca urmare a aplicării noii valori a ISR, baza de 

calcul pentru indemnizația de șomaj va i majorată de 
la 375 de lei la 394 de lei, prima de inserție va crește 
de la 1.500 la 1.576 de lei și subvenția pentru persoane 
marginalizate, de la 2.000 la 2.102 lei. Același procent 
de creștere, de 5,1%, va i aplicat și în cazul bene iciilor 
de asistență socială”, a mai transmis Ministerul Muncii.

Spre exemplu, ajutorul social urmează să crească de 
la 142 la 149 de lei, indemnizația minimă pentru creș-
terea copilului, de la 1.250 la 1.314 lei, iar indemnizația 
lunară pentru persoanele cu handicap se majorează
astfel: de la 350 la 369 de lei (grav), de la 265 la 279 de 
lei (accentuat).

Operatorii de distribuție a gazelor nu mai pot refuza 
solicitările de racordare la rețea ale consumatorilor, po-
trivit unui regulament aprobat miercuri de Comitetul de 
reglementare al Autorității Naționale de Reglementare 
în domeniul Energiei (ANRE), potrivit Agerpres.

Astfel, distribuitorul este obligat să asigure, în 
limita planurilor anuale de investiții și în condiții de 
e iciență economică, inanțarea și realizarea lucrărilor 
de extindere a sistemului de transport sau de distribu-ție în vederea racordării tuturor solicitanților a lați în 
perimetrul concesionat.

În cazul clienților inali casnici, contravaloarea lu-
crărilor necesare realizării racordării la sistemul de dis-
tribuție a gazelor naturale se suportă integral de către 
operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, 
până la limita valorii medii a unui racord, stabilită pe 
baza unei metodologii aprobate de ANRE.

Pentru a simpli ica procesul de racordare, solicitan-
tul poate suporta inanciar contravaloarea lucrărilor de 
racordare și de proiectare, urmând să ie despăgubit de 
către operatorul sistemului de distribuție a gazelor na-
turale, până la limita contravalorii medii a unui racord.

Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racor-
dare intră în proprietatea operatorului sistemului de 
distribuție a gazelor naturale de la momentul punerii 
în funcțiune, prin efectul Legii, la valoarea suportată de 
operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, 
aceasta iind recunoscută de către ANRE în tarifele 
reglementate.

Returnarea sumelor inanțate de solicitant pentru 

instalația de racordare, se realizează de către operatorul 
sistemului de distribuție în tranșe anuale egale, într-un 
interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a insta-
lației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului 
de consum sau în integralitate, în limita valorii medii a 
unui racord, în maximum 30 de zile de la data punerii 
în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale 
aferentă locului de consum al solicitantului.

În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lu-
crărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare, se 
suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca 
urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul 
operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale 
de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul Legii, 
valoarea acestora ne iind recunoscută de către ANRE în 
tarifele reglementate.

Lucrările necesare racordării la sistemul de dis-
tribuție a gazelor naturale, respectiv extinderea și/sau 
redimensionare obiectivului/conductei de distribuție 
a gazelor naturale necesar/necesară realizării racor-
dării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, vor 
i realizate de către operatorii economici autorizați de 

către ANRE și selectați prin proceduri concurențiale, 
transparente și nediscriminatorii de către operatorul 
de distribuție.

"Ca urmare a prevederilor noului Regulament 
solicitanții, care pot i consumatorii de gaze naturale, 
viitorii clienți inali casnici sau noncasnici, concesionarii 
serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor 
naturale, unitățile administrativ teritoriale și/sau asoci-

erile acestora, dezvoltatorii ansamblurilor rezidențiale 
etc. vor bene icia de servicii superioare de distribuție a 
gazelor naturale față de dispozițiile legale precedente, ținând cont de obligațiile instituite pentru operatorii 
sistemelor de distribuție a gazelor naturale și de posibi-
litatea participării acestora pentru realizarea activității 
de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale 
în termene cât mai scurte", spun o icialii ANRE.

Totodată, prevederile legislative au un impact po-
zitiv asupra solicitanților, viitori clienți inali casnici, 
deoarece costurile cu proiectarea și execuția instalației 
de racordare a locurilor de consum deținute de aceștia 
sunt suportate de operatorii sistemelor de distribuție a 
gazelor naturale, până la o valoare medie a unui racord, 
stabilită de ANRE.

Având în vedere faptul că Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 143/2021 a intrat în vigoare la data de 
31 decembrie 2021, noile prevederi se aplică pentru so-
luționarea de către operatorii sistemelor de distribuție 
a gazelor naturale a cererilor de racordare la sistemul 
de distribuție a gazelor naturale înregistrate începând 
cu această dată.

Cererile de racordare la sistemul de distribuție a 
gazelor naturale depuse până în data de 30 decembrie 
2021 sunt soluționate de operatorii sistemelor de dis-
tribuție a gazelor naturale conform prevederilor Regu-
lamentului privind racordarea la sistemul de distribuție 
a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 18/2021. 

N.Dumitrescu

Potrivit unui anunț al ministrului Dezvoltării, joi, 24 
februarie a.c., a fost aprobată construirea, la nivel național, 
a 142 de noi creșe de capacități diferite - mari, medii și mici 
- care vor i edi icate atât în localități din mediul urban, cât și 
din cel rural. Dintre acestea, 14 vor i și în Prahova, respectiv 
la Vălenii de Munte (unde se va construi o creșă mare), la 
Breaza și Plopeni ( creșe de tip mediu), la Plopeni (creșă
mică), dar și la Iordăcheanu, Măneciu și Valea Călugărească
(creșe mari).  Așa cum s-a precizat, cu cele 138 de creșe care 
au primit aprobare în august 2021, pentru a i construite în 
municipiile din România (dintre care două în Prahova, la 
Ploiești și Câmpina), totalul creșelor noi aprobate pentru 
inanțare de către Ministerul Dezvoltării, până în momen-

tul de față, se ridică la 280, urmând să ie create, în total, 
locuri pentru peste 15.000 de copii. În prezent, în România 
funcționează 395 de creșe de stat, unde sunt asigurate peste 
22.000 de locuri. 

Ministrul Dezvoltării a subliniat că, în cazul  localităților 
rurale, comunele pentru care a fost aprobată inanțarea au 
îndeplinit două criterii: au peste 5.000 de locuitori și au avut, 
în ultimul an, cel puțin 100 de nou născuți. Ministerul Dez-
voltării are alocate, din bugetul național, dar și din fonduri 
europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență
(PNRR), 230 de milioane de euro pentru construirea de creșe 
noi. Legat de stadiul creșelor care urmează să ie construite 

în municipii, aprobate în 2021, ministrul a subliniat că 60 
de obiective sunt sau urmează să intre în procedură de 
achiziție publică, iar la patru se analizează ofertele primite 
de la potențialii constructori și, când vremea va permite, vor 
putea i demarate lucrările de construcții. Primăriile pentru 
care a fost aprobată pe data de 24 februarie a.c. inanțarea 
construirii de noi grădinițe au la dispoziție 60 de zile pentru 
a depune documentația necesară realizării obiectivelor de 
investiții, Ministerul Dezvoltării așteptând, în continuare, și 
alte solicitări, din partea unităților administrativ-teritoriale, 
pentru construcția de creșe moderne și e iciente din punct 
de vedere energetic.
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C A B I N E T E 
M E D I C A L E

Ploie ti - Str. Sportului nr. 2; telefon 0244/546.363

ORTOPEDIE • TRAUMATOLOGIE 
• ECOGRAFII • STOMATOLOGIE 

• LABORATOR • LASER
- CU PROGRAMARE -

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al Societății ANTECO S.A., cu sediul social în Ploiești, 

str. Lămâiței nr. 2, jud. Prahova, cod de identi icare iscală RO1351808, înregistrată la O iciul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumită în 
continuare “Societatea”), întrunit în ședința din data de 23.02.2022, în temeiul dispozițiilor Legii 
Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modi icările și completările ulterioare, ale 
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOAC
La sediul societății din municipiul Ploiești, str. Lămâiței, nr. 2, județul Prahova, cod poștal 

100185, pentru data de 28 MARTIE 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 
la ora 10.00. 

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru 
a doua oară, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, în data 
de 29 MARTIE 2022, ora 10.00.

 La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să
voteze toți actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S. Depozitarul Central S.A. 
București la sfârșitul zilei de 18 MARTIE 2022, considerată dată de referință.

ORDINEA DE ZI
A ADUN RII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR: 

1.  Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 
(A.G.E.A) a S. C. ANTECO, respectiv dra. Călin Maria,  având date de identi icare disponibile 
la sediul societății. 

2.       Aprobarea modi icării Obiectului de activitate secundar prin eliminarea următoarelor 
activități economice:

              CLASA CAEN:  
             2823   Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou; 
             2932   Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule;
             3011   Construcția de nave și structuri plutitoare;
             3020   Fabricarea materialului rulant;
             3030   Fabricarea de aeronave și nave spațiale;
             3250   Fabricarea de aeronave și nave spațiale;
             3319   Repararea altor echipamente; 
             3320   Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 
             4644    Comerț cu ridicată al produselor din ceramică, sticlărie și produse de 

întreținere, 
             4649   Comerț cu ridicată al altor bunuri de uz gospodăresc; 
             4674    Comerț cu ridicată al echipamentelor și furnirurilor de ierărie pentru 

instalații  sanitare și de încălzire;
             4675    Comerț cu ridicată al produselor chimice; 
             4676    Comerț cu ridicată al altor produse intermediare; 
             4730    Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine 

specializate;
             4743    Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;
             4752    Comerț cu amănuntul al articolelor de ierărie, al articolelor din sticlă și a 

celor pentru opsit în magazine specializate;
             4754   Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine 

specializate;
             4939   Alte transporturi terestre de călători; 
 9524   Repararea mobilei și a furniturilor casnice;
3.  Aprobarea extinderii și înregistrării a următoarelor activități secundare:
   Clasa CAEN:
             2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
             2562 Operațiuni de mecanică generală;
             3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
             3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
             3103 Fabricarea de saltele și somiere;
             3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
             3511   Producția de energie electrică;
             3512   Transportul energiei electrice;
             3513   Distribuția energiei electrice;
             3514   Comercializarea energiei electrice; 
             3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
             3821   Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
             4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
             4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
             4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
             4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
             4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
             4519 Comerț cu alte autovehicule;
             4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
             4613   Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
        4615   Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de ierărie;
             4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter 

speci ic, n.c.a;
             4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
   4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
             4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
             4690    Comerț cu ridicata nespecializat;
            4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
             4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
             4791   Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
             5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
             5224  Manipulări;
             6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
             6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
             6831 Agenții imobiliare;
             6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
             7022   Activități de consultanță pentru afaceri și management;
             7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
             7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
             7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
             7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă;
             8211 Activități combinate de secretariat;
             8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte 

activități specializate de     secretariat;
             8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
4.  Aprobarea formei inale a Capitoului II, art. 6 din Actul Constitutiv, ca urmare a modi-

icărilor prezentate la punctele 2 și 3 din Convocator, astfel:
Art. 6 Obiectul de activitate este: Cod CAEN 310 Fabricarea de mobilă.
Activitatea principala a S. ANTECO S.A. Ploiești este: Fabricarea de mobilă n.c.a. COD CAEN 3109.
Obiectul de activitate al societății va include, de asemenea, următoarele activități secundare:
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și 

lenjeriei de corp) ;
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului ;
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn ;
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn ;
1629    Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte  

materiale vegetale împletite ; 
2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice ;
2562 Operațiuni de mecanică generală ;
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine ;
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării ;
3103 Fabricarea de saltele și somiere ;
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
3511    Producția de energie electrică;
3512    Transportul energiei electrice;
3513    Distribuția energiei electrice;
3514    Comercializarea energiei electrice;
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase ;
3821    Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase ;
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților ;
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) ;
4519 Comerț cu alte autovehicule ;
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor ;
4612   Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice 

pentru    industrie;
4613    Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții ;
4615    Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de ierărie ;
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter speci ic, 

n.c.a.;
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse ;
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile ;
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații ;
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou ;
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate ;
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și      

echipamentelor sanitare și de încălzire ;
4690    Comerț cu ridicata nespecializat;
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate ;
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare 

de podea, în magazine specializate ;
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz 

casnic   n.c.a., în magazine specializate ;
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 

audio/video , în  magazine specializate ;
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ;
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine ;
4791     Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;
4942 Servicii de mutare ;
5210 Depozitări ;
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
5224  Manipulări ;
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
6831 Agenții imobiliare ;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;
7022     Activități de consultanță pentru afaceri și management;
7311 Activități ale agențiilor de publicitate ;
7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele ;
7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă ;
8211 Activități combinate de secretariat ;
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de     secretariat;         
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor . 
 5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu precizarea că restul prevederilor din Actul 

Constitutiv rămân neschimbate.
6. Stabilirea datei de 15 APRILIE 2022 ca dată de înregistrare pentru identi icarea acțio-

narilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și a 
datei de 14 APRILIE 2022 ca dată „Ex Date”;

7.  Împuternicirea Dlui. Vasioiu Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație al 
Societății, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății 
hotărârile adoptate de prezența Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și a Dnei. 
Drăghici Adriana, Director Economic al societății, pentru a efectua toate formalitățile legale 
(în relațiile cu O iciul Registrului Comerțului, Monitorul O icial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central 
etc..) pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezențelor hotărâri 
adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Documentele informative referitoare la Ordinea de Zi a A.G.E.A. vor i disponibile începând 
cu data de 25 FEBRUARIE 2022, în zilele lucrătoare, la registratura de la sediul social al societății 
situat în Municipiul Ploiești, str. Lămâiței nr. 2, jud. Prahova și în format electronic pe website-ul 
societății la adresa http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8. Actionarii pot primi, 
la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi  a A.G.E.A.

 Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din 
capitalul social al scietății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al 
Societății introducerea unor puncte suplimentare pe Ordinea de Zi a A.G.E.A., și să prezinte 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a i incluse pe Ordinea de Zi a 
A.G.E.A., în termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului în Monitorul O icial.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi vor trebui însoțite 
de o justi icare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. și justi icarea și/sau proiectele de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a i incluse pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. vor i:

a) transmise prin orice formă de curierat cu con irmare de primire și înregistrate la 
Registratura Societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: of ice@anteco.ro până
la data de                         11 MARTIE 2022, ora 10.00. Ambele modalități de transmitere trebuie 
să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29 
MARTIE 2022 – PROPUNERI COMPLETARE ORDINE DE ZI”.

b) în cazul acționarilor persoane izice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționa-
rilor (actele de identitate trebuie să permită identi icarea acționarilor în Registrul Acționarilor 
Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice 
de copia cărții de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certi icatul constatator, în 
original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt docu-
ment, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competență din 
statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu 
o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.E.A..

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, 
alta decât limba engleză, vor i însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în 
limba română sau limba engleză.

 Actionarii Societățîi pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, 
privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.E.A.. Întrebările în scris privind punctele de pe Or-
dinea de Zi a A.G.E.A. vor i transmise și înregistrate la Registratura Societății prin orice formă

de curierat cu con irmare de primire, sau prin e-mail la adresa of ice@anteco.ro cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până
la data de 11 MARTIE 2022, ora 10.00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU 
A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29 MARTIE 2022”.

         Răspunsurile vor i disponibile pe pagina web a Societății la adresa http://www.
scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8. Actionarii societății vor transmite întrebările în scris 
privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., în cazul acționarilor persoane izice, însoțite de 
copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să permită identi icarea 
acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar 
în cazul acționarilor persoane juridice de copia cărții de identitate a reprezentantului legal, 
împreună cu certi icatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 
Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, 
emis de către o autoritate competență din statul în care acționarul este înmatriculat legal și 
care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la dată
publicării Convocatorului A.G.E.A..

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, 
alta decât limba engleză, vor i însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în 
limba română sau limba engleză.

 Actionarii înscriși la data de referință 18 MARTIE 2022 în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.E.A. și pot vota:
i)                    personal - vot direct;
îi)                  prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
iii)                prin corespondență.
 Formularul de împuternicire specială:
a)      poate i obținut, în limba românăși limba engleză, începând cu data de 25 FEBRUARIE 

2022, de la Registratura societății și de pe pagina web a societății (http://www.scaunesime-
selemn.ro/index.php?p=8);

b)      va conține modalitatea de identi icare a calității de acționar și numărul de acțiuni 
deținute, precum și mențiunea de vot ,,pentru” sau ,,împotriva” sau ,,abținere” a iecărei pro-
bleme supuse aprobării;

c)      va i completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru 
reprezentant și unul pentru societate. 

Împuternicirea generală va putea i acordată de acționar, în calitate de client, doar unui 
intermediar sau unui avocat.

             Împuternicirile speciale și generale vor i transmise, în original, în limba română sau 
limba engleză, de acționar la Registratură Societății, prin orice formă de curierat cu con irmare 
de primire până cel târziu la data de 25 MARTIE 2022, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea 
scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29 MARTIE 2022”, împreună cu 
copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoane izice actul de identitate, 
respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului legal) după caz, 
împreună cu certi icatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de 
Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, 
emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și 
care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la dată
publicării Convocatorului A.G.E.A.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie semnată de acționar care va i însoțită, în 
mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit 
împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă că:

            a)     instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; 
b) instrucțiunile de împuternicire speciale sunt identice cu instrucțiunile din cadrul 

mesajului SWIT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar
        c)    împuternicirea specială este semnată de către acționar.
 Împuternicirile speciale și generale pot i transmise și prin e-mail la adresa: of ice@

anteco.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică, astfel încât acestea să ie recepționate până cel târziu la dată de 25 
MARTIE 2022, ora 10.00.

La completarea imputernicirilor speciale și generale, actionarii trebuie să țină cont de 
posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor i actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 16 MARTIE 2022, ora 10.00.

 Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A. este permis prin simpla probă a 
identității acestora, după cum urmează:

a) în cazul acționarilor persoane izice pe baza actului de identitate;
b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certi icatului constatator 

sau echivalent și a actului de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor 
care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;

c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a)
sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.
Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certi icat constatator, 

eliberat de Registrul Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu 
originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la dată publicării Convocatorului A.G.E.A.. 
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta 
decât limba engleză, vor i însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba 
română sau limba engleză.

 Actionarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., 
prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență (,,Buletin de 
vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:
a) poate i obținut, în limba românăși limba engleză, începând cu data de 25 FEBRUARIE 

2022, de la   Registratură societății și de pe pagină web a societății http://www.scaunesime-
selemn.ro/index.php?p=8

      b) va conține modalitatea de identi icare a calității de acționar și numărul de acțiuni 
deținute, precum și mențiunea de vot ,,pentru” sau ,,împotriva” sau ,,abținere” a iecărei pro-
bleme supuse aprobării.

Buletinele de vot prin corespondență vor i transmise, în original, în limba română sau 
limba engleză, prin orice formă de curierat cu con irmare de primire la Registratură societății, 
sau prin  e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică la adresa of ice@anteco.ro, până cel târziu la dată de 25 MARTIE 
2022, ora 10,00.

 Buletinele de vot, completate și semnate, vor i transmise însoțite de copia 
actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoane izice actul de iden-
titate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului 
legal) după caz, împreună cu certi icatul constatator, în original sau copie conformă
cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau 
în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competență din statul în 
care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, 
cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la dată publicării Convocatorului A.G.E.A..

 La completarea buletinelor de vot prin corespondență, actionarii trebuie sățină cont de posibilitatea completării/actualizării Ordinii de Zi, caz în care aceste 
documente vor i actualizate și disponibilizate până cel târziu la dată de 16 MARTIE 
2022, ora 10,00.

 Buletinele de vot, împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la 
Registratura societății sau prin e-mail până la dată de 25 MARTIE 2022, ora 10,00 
nu vor i luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.E.A..

                 Informații suplimentare se pot obține la sediul S.  ANTECO S.A. sau la 
numărul de telefon 0244.543.088, între orele 10:00 - 16:00.

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC MONTIN S.A., cu sediul social în Plo-

iești, str. Poligonului nr.3, CUI 1343422, nr. ordine la Registrul Comerțului 
J29/204/1991, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor ordinară
pentru data de 28.03.2022, ora 11.00, la sediul societății.

 În caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, ședința se va ține la 
data de  04.04.2022 cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea raportului Consiliului de administrație și a bilanțului 
contabil pe anul 2021

2.Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori
3.Aprobarea programului Bugetului de venituri și cheltuieli pe  anul 2022
4.Aprobarea programului de investiții pe anul  2022
5.Alegerea membrilor Consiliului de administrație
6.Alegerea a doi membri ai Comisiei de cenzori
7.Diverse
Materialele ordinii de zi pot i consultate la sediul societății.

Orașul Azuga, prin Primăria orașului Azuga, cu 
sediul în str. Independenței, nr.10A, oraș Azuga, județ
Prahova organizează, în data de 22.03.2022, ora 10,00 
, licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzare 
15  mc lemn de foc, în loturi după cum urmează :

- lotul  nr.4 (6 mc lemn de foc) 
- lotul nr. 5 (9 mc lemn de foc) 
Documentele licitației se pot procura de la sediul 

Primăriei orașului Azuga, din str.Independenței, 
nr.10A,  contra cost.

În cazul în care nu există ofertanți la data organi-
zării primei licitații sau nu se adjudecă toate loturile,  
licitația  se va repeta până la vânzarea integrală a  
lemnului de foc. 

Relații suplimentare, la telefon 0244 326300, in-
terior 17, persoana de contact Paraschivescu Marina.
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 Handbal, Divizia A, Feminin: CS Activ Prahova Ploiești – ACS coala 181 SSP București 28-25 (15-11)

Un prahovean la U. Cluj

Mijlocașul Vlad Tudorache -  ”lansat” în fotbal de către Școala 
de Fotbal Mircea Hagianu Câmpina și instruit apoi de către Petros-
port Ploiești- a prins un transfer interesant, iind prezentat de către 
clubul Universitatea Cluj” .

”Transfer de Liga Elitelor pentru performanță la U Cluj” – a 
anunțat antrenorul lui Tudorache la Petrospor – Iulian Cojocaru,  
fotbalistul născut în anul 2006, transferat în Ardeal, iind unul dintre 
cei mai buni jucători ai săi pe acest segment de vârstă.

PUBLICITATE

Între simplu și complicat

George Marin

Ceea ce părea foarte simplu – o victorie împotri-
va penultimei clasate – s-a dovedit a fi deloc simplu. 
Dar nici a fost prea complicat.

 Complicațiile au survenit la debut, unul 
foarte, foarte greoi pentru „bufnițe”, și la final, în 
ultimele patru minute, când oaspetele au marcat 
cinci goluri, consfințind o diferență care nu reflectă
tocmai fidel diferența de pe teren.

 Cu excepția primelor zece minute, stăpânite 
nu atât de forța echipei adverse, cât de dezorgani-
zarea (defensivă, în special) echipei noastre, meciul 
a fost dominat de „bufnițe”, superioare ca gabarit, 
tehnică, forță și tactică. Dar, cu toată această su-
perioritate, fetele noastre au lăsat impresia că au 
considerat meciul câștigat dinainte să înceapă. Ti-
me-out – ul luat rapid de antrenorul Irimescu le-a 
mai trezit și turația echipei a revenit treptat la nor-
mal. „Bufnițele” au reușit câteva faze bune, au pus în 
practică și câteva scheme de atac, contraatacurile au 
fost finalizate simplu, cu succes în 90% din cazuri, 
dar apărarea a fost nepermis de mult surprinsă de 
o echipă care a trăit prin acțiunile a două jucătoare: 
pătrunderile Dianei Milea (nr. 6) până a început să
fie blocată de apărarea noastră, și aproape tot ge-
nul de acțiuni (pătrunderi, aruncări de pe picioare, 
de la 7 metri, pasele uneori prea subtile și pentru 
coechipiere) create de Ana Roșu, cea care a înscris 
tot atâtea goluri cât numărul pe care l-a purtat pe 
tricou (15). Din păcate pentru ea, conformația ei 
fizică nu îi permite mai mult.

 Revenind la echipa noastră, unul în care au 
apărut pe teren toate fetele înscrise pe foaia jocu-
lui, trebuie să spunem că, exceptând primele zece 
minute deja amintite și ultimul sfert de oră, când au 
avut loc multe schimbări, zona centrală a apărării 
a fost sporadic bine blocată de trioul Csavar (Ada 
Arvatu) – Popescu – Lăcătuș, dovadă fiind multele 
goluri primite din partea unei echipe care a jucat mai 

mult prin zona centrală și neavând un joc structurat 
pentru extreme, bucureștencele marcând un singur 
gol de pe extremă în tot meciul! Nici despre atac nu 
ar fi altceva de adăugat în afară de cele descrise mai 
sus pentru că nici adversarul nu a stimulat cu nimic 
echipa noastră în a etala un joc de nivel superior.

 La final, puțina lume prezentă a dat fuga să
prindă televizarea meciurilor din Liga Florilor: Vâl-

cea – Buzău și Rapid – CSM București. Iar imaginea 
meciului nostru a rămas ca și cum Savoy ar cânta 
în deschiderea unui concert Pink Floyd.

Pentru Activ au jucat Floroiu o intervenție, 
Dumitriu 8 Paraschiv 5 - State 4 goluri, A. Arvatu 4, 
M. Arvatu 4, Lăcătuș 3, Panaite 3, Dincă 3, Spirea 2, 
Stanciu 2, Popescu 1, Tabarcea 1, Sandu 1, Andrița 
1, Csavar.
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Duel Prahova – Giurgiu pentru un loc în Liga 3

Promo ie reușită la cursurile UEFA C

Federația Română de Fotbal a stabilit ieri, prin 
tragere la sorți, la Casa Fotbalului, duelurile de la 
barajul de promovare în Liga 3, ediția 2022-2023.

Momentan au fost stabilite duelurile inter-jude-țene, care vor da lupta pentru promovare, reprezen-
tantele acestora nefiind cunoscute încă. Asociațiile 
Județene de Fotbal (AJF-urile), respectiv Asociația 
Municipală de Fotbal București (AMFB) sunt obligate 
să comunice către Departamentul Competiții al FRF, 
în scris, până la data de 12 iunie 2022, echipele ca-

lificate pentru a participa la aceste jocuri de baraj și 
să transmită copia Certificatului de Identitate Spor-
tivă al acestora eliberat de Ministerul Tineretului și 
Sportului.

Echipa care va reprezenta județul nostru va da 
piept cu reprezentanta județului Giurgiu, interesant 
fiind faptul că aceste  două județe au ”duel” și în UEFA 
Regions Cup, unde se luptă pentru calificarea în finala 
națională. Cel mai probabil, Giurgiu va fi reprezentată
de Dunărea – formație din municipiul Giurgiu, în timp 

ce, pentru Prahova, dacă nu apar ”surprize”, CS Pău-
lești, Atletic United, Tricolorul Breaza sau CS Cornu 
va fi ”campioana” care va da barajul și, sperăm noi, 
va și promova.

Meciurile rezultate acum se vor desfășura în for-
mat tur (18 iunie 2022, ora 18:00) – retur (25 iunie 
2022, ora 17:30), pe terenul fiecărei echipe.

Gazda în tur este reprezentanta primului județ
afișat mai jos, adică primul județ extras din urna tra-
gerii la sorți pentru fiecare duel în parte. 

Cele șapte regiuni decise 
de FRF și meciurile rezultate în 
urma tragerii la sorți:

Regiunea 1, Nord-Est:
Botoșani – Iași
Suceava – Neamț
Bacău – Vaslui
Regiunea 2, Nord-Vest:
Sălaj – Maramureș
Bihor – Bistrița Năsăud
Cluj – Satu Mare
Regiunea 3, Centru:
Mureș – Harghita
Brașov – Sibiu
Alba – Covasna
Regiunea 4, Vest:
Timiș – Gorj
Arad – Mehedinți
Hunedoara – Caraș Severin
Regiunea 5, Sud-Vest:
Olt – Vâlcea
Teleorman – Dâmbovița
Dolj – Argeș
Regiunea 6, Sud:
Ilfov – Ialomița
Prahova – Giurgiu
Călărași – București
Regiunea 7, Sud-Est:
Buzău – Vrancea
Brăila – Galați
Tulcea – Constanța

Miercuri, cursanții Licenței C UEFA care au partici-
pat la acest curs, organizat de către Asociația Județeană
de Fotbal Prahova și Federația Română de Fotbal  au 
susținut examenul inal pentru obținerea licentei, sub 
coordonarea lectorilor Marius Vișan și Ionuț Neagu, 
precum și sub supravegherea reprezentantului Școlii 
Federale de Antrenori, Daniel Gheorghe. Cursul – început 
în a doua parte a anului trecut, care a avut zeci de module, 
cu lectori ”interesanți” – precum Nae Constantin, Florin 
Stângă, Mircea Miu  etc, s-a încheiat cu examenul inal, 

care a constat atât într-o probă practică, desfășurată la 
stadionul din Strejnic, cât și într-o testare teoretică a 
cunoștințelor dobândite în timpul cursului – găzduită de 
Hotelul Best, iar în inal toți candidații au trecut cu brio. 

Prezenți la acest examen au fost și președintele 
AJF Prahova, Silviu Crângașu, vicepreședintele Cătălin 
Popescu, precum și alți o iciali ai AJF Prahova, care au 
mulțumit cursanților pentru participare și lectorilor 
pentru implicare. Școala Federala de Antrenori din cadrul Federației 
Române de Fotbal a anunțat deja pentru viitor standardi-
zarea cursurilor de Licență C UEFA și organizarea ciclică
a doua module anual.

Prim-divizionari pe lista absolvenților!
Printre cei care au  susținut examenul pentru Li-

cența C UEFA s-au regăsit nume importante din fotbalul 
prahovean și nu numai. Fostul căpitan al Petrolului – 
Laurențiu Marinescu – ex internațional al țării noastre, 
a lat acum în staff-ul Petrolului  a obținut Licența C, dar și câțiva jucători care au bifat meciuri la cel mai înalt 
nivel, anul trecut! Astfel, căpitanul Astrei – Paul Banu, 
fostul dinamovist Ionuț Șerban (liber de contract la acest 
moment) sau noul jucător al Academicii Clinceni – Mirel 
Bolboașă au participat la examenul desfășurat miercuri, 
care a adunat peste 40 de cursanți de la toate nivelurile 
competiționale. De remarcat că  și câțiva arbitrii din lotul 
județean sau chiar divizionari (Mădălin Dicu, Mihai Safta, 
etc) au devenit antrenori cu acest prilej!
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TVR 1
07:00 Telejurnal matinal
07:50 Zi de zi (R)
08:00 Cu capu-n zori
09:45 Teleshopping
10:00 Bibliotecarii
10:45 Secretele de la palat (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Bibliotecarii
13:45 Discover Romania
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:10 Opre Roma
16:00 EURO polis
17:00 Cooltura
17:50 Moment Art
18:00 Sănătate, Romania! (R)
18:15 Secretele de la palat
19:30 Vorbește corect! (R)
19:35 Zi de zi
19:50 Sport
19:55 Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Tema zilei
22:10 La limita extremă

TVR 2
07:00 Case și idei (R)
07:30 România…în bucate (R)

08:00 Destine ca-n ilme
08:50 Teleshopping
09:00 Teleșcoala 
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minorităților
13:35 Iubirea unei doamne
14:55 Filler (R)
15:00 Teleșcoala
16:00 Dr. Quinn
17:00 România…în bucate
17:30 Case și idei
18:00 Ora de știri
18:50 E vremea ta!
19:10 Glasul inimii
20:00 Gala Umorului
21:00 Gala Umorului

ANTENA 1ANTENA 1

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Răzvan i Dani
12:00 Observator
14:00 Mireasa
16:00 Observator
17:00 Acces direct
18:00 Prețul cel bun
19:00 Observator
20:30 Alita: Îngerul războinic
23:00 Unde vei i poimâine?

ANTENA 1PRO TV
07:00 tirile Pro Tv
10:30 Vorbe te lumea
13:00 tirile Pro Tv
14:00 Lec ii de via ă
15:00 La Maru ă
17:00 tirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 tirile Pro Tv
20:30 King Arthur:    
 Legenda sabiei
22:45 Identitatea lui Bourne

ROMÂNIA TV
08:00 România TV News 8:00
09:00 România TV News 9:00
10:00 România TV News 10:00
11:00 România TV News 11:00
12:00 România TV News 12:00
13:00 România TV News 13:00
14:00  România TV News 14:00
15:00 România TV News 15:00
16:00 România TV News 16:00
17:00 Newsline
18:00 România TV News 18:00
18:50  Newsline
21:00 Ediție specială
23:00 România TV News 23:00

PRIMA TV
07:00 Focus la prima oră
10:00 Hai cu fetele! (R)
11:00 Flash monden (R)
11:45 Chef Dezbrăcatu’ (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Focus
15:00 Hai cu fetele!
16:00 Exclusiv VIP
18:00 Focus 18
19:30 Flash monden
20:00 Cronica cârcota ilor
22:00 Secretele pre edintelui

KANAL D

07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Mireasa din Istanbul
11:00 Puterea dragostei
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Extemporal la dirigenție
17:00 Puterea dragostei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Fiica ambasadorului
22:30 Bravo, ai stil!

ANTENA 1PRO 2
07:30 Scorpionul (R)
08:30 Teleshopping
09:00 În calea fericirii (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Lasă-mă să zbor
12:45 Teleshopping
13:00 Pe irul iubirii (R) 
15:00 Dragoste fără cuvinte (R)
16:00 Jocul cu focul 
18:00 Pe irul iubirii (R)
20:00 Dragoste fără cuvinte
21:00 Scorpionul
22:00 Numele meu e Riza 
23:00 Între tine și rău

HBO
07:50 Regatul Cerului
10:15 Primul Contact 
12:10 Până la capăt
14:20 Lego Batman: Filmul
16:05 Pe platourile de ilmare
16:35 Un an bun
18:30 Holly Slept Over
20:00 Apele Nordului
DISCOVERY

07:00 Ma ini pe alese
09:00 Cum se fabrică ?

10:00 Bogății ascunse în magazii
11:00 Indigenii din Alaska
12:00 Comori arhitecturale   
 recuperate
13:00 Ma ini pe alese
17:00 Bogății ascunse în magazii
17:30 Vânătorii de artefacte
18:00 Cum se fabrică   
 diverse lucruri?
18:30 Vânătorii de artefacte
19:00 Cum se fabrică ?
20:00 Ma ini pe alese
21:00 Goana după aur 
22:00 Expediții și mistere

ANTENA 1EUROSPORT 1

07:00 Schi alpin
08:30 Snooker
09:30 Iahting: Spiritul iahtingului
10:00 Curling
13:00 Jocurile olimpice 
13:30 Schi alpin
14:30 Curling
17:30 Schi fond
18:05 Sărituri cu schiurile
20:15 Jocurile olimpice
20:45 tiri
20:50 Schi alpin

DUMINIC , 27 FEBRUARIE 2022

SÂMB T , 26 FEBRUARIE 2022

TVR 1
07:00 Tezaur folcloric
08:00 Pistruiatul
08:50 Vorbește corect! (R)
09:00 1, 2, 3 și a li tot ce vrei!
09:30 Eu pot!
10:35 Vreau să iu sănătos
11:30 Lumea azi
12:00 Ai luat plasă!
13:00 Exclusiv în România (R)
13:45 2 x 65
14:00 Telejurnal
14:30 Ora regelui
15:30 Parfumul iubirii
17:00 Concert Maria Ciobanu (R)
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Zi de zi
19:49 Sport
19:55 Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Secretul lui Nemesis

TVR 2
07:00 Teleshopping
07:30 România…în bucate
08:00 Genera ia Fit
08:30 MotorVlog (R)
09:00 Zile cu stil (R)

09:30 Euromaxx
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Handbal, Liga Zimbrilor
12:30 Cap compas
13:00 Gala Umorului (R)
14:00 Gala Umorului (R)
15:00 Femei de 10, bărbați de 10
16:00 Femei de 10, bărbați de 10
17:00 Fra i de vi ă
17:30 Distrac iile lui Cazacu
18:00 Ora de tiri
18:50 E vremea ta!
20:10 Ocolul Pământului   
 în 80 de zile
22:10 Secretul ochilor verzi
23:50 Distrac iile lui Cazacu (R)
ANTENA 1ANTENA 1

07:00 Observator
09:30 Medicool (R)
10:30 Adela (R)
13:00 Observator
13:30  Mireasa
15:30 Asia Express
19:00 Observator
20:00 iUmor
23:15 Super polițiști 2

ANTENA 1PRO TV

07:00 tirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Doctor Dolittle: Aventura  

la Hollywood - * Știrile PRO TV
13:00 Eragon
15:15 Călătoriile lui Gulliver
17:00 Masked Singer România (R)
19:00 tirile Pro Tv
20:00 SuperStar România
22:30 Atomic Blonde: Agenta   
 sub acoperire

ROMÂNIA TV
09:00 România TV News 9:00
09:30 Sănătate curată
10:00 România TV News 10:00
11:00 România TV News 11:00
12:00 România TV News 12:00
13:00 România TV News 13:00
14:00  România TV News 14:00
15:00 România TV News 15:00
16:00 România Te Vede
18:00 România TV News 18:00
18:55 România devreme
20:00 Newsline
21:00 România de poveste

PRIMA TV

07:00 Flash monden
07:30 Teleshopping
09:00 Starea na iei - Best of
11:00 Sănătate cu stil
11:30 Lumea e pe val
12:00 Coloana de direc ie
13:00 Oportuniștii (R)
14:00 Orașul văzut de sus
16:00 Samantha în vacanță
18:00 Focus 18
19:00 Fotbal Liga 1
21:00 Povești din L.A.
22:30 Florin Călinescu Show (R)

KANAL D
08:00 Teleshopping
08:30 Teo Show (R)
11:00 Sport, dietă i o vedetă
11:30 Teleshopping
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului (R)
15:00 ROventura
16:00 Puterea dragostei
18:00 Știrile Kanal D
19:00 O nouă șansă
22:00 Bravo, ai stil!

ANTENA 1PRO 2
07:30 Scorpionul (R)
08:30 Teleshopping
09:00 În calea fericirii (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Lasă-mă să zbor
12:45 Teleshopping
13:00 Pe irul iubirii (R) 
15:00 Dragoste fără cuvinte (R)
16:00 Jocul cu focul 
18:00 Pe irul iubirii (R)
20:00 Dragoste fără cuvinte
21:00 Scorpionul
22:00 Numele meu e Riza 
23:00 Între tine și rău

HBO
07:55 Incredibilii 2
09:55 Godzilla vs. Kong
11:50 Antoinette, Un Iubit   
 Si Un Magar
13:30 Aquaman
15:50 Regele Leu
17:55 Lucy printre stele
20:00 Here Today
22:00 Godzilla vs. Kong
23:50 The Buddy Games

DISCOVERY

07:00 Cum se fabrică ?
09:00 Tehnologie extremă
11:00 Ma ini pe alese
13:00 Comori arhitecturale   
 recuperate
15:00 Cum se fabrică diverse   
 lucruri?
17:00 Comori restaurate
19:00 Comori auto recuperate
20:00 Comori arhitecturale   
 recuperate
21:00 Magazinul lui Billy

ANTENA 1EUROSPORT 1
07:30 Sărituri cu schiurile
08:30 Schi alpin
09:30 Jocurile olimpice 
10:00 Combinata nordică
11:10 Schi fond
14:20 Hochei pe ghea ă
17:45 Beijing
18:00 Beijing Astăzi
19:00 Schi alpin: Jocurile Olimpice
21:00 Beijing Astăzi
22:00 Snooker

TVR 1
07:00 Universul credinței
08:00 Universul credinței
09:00 M.A.I. aproape de tine
09:30 Sanătate, Romania! (R)
09:45 Ediție specială
11:20 În grădina Danei
11:50 Viața satului
12:50 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Politică și delicatețuri
15:30 Spiritul pădurii
17:00 Exclusiv în România
17:50 România are nevoie de artă
19:30 Momentart
19:35 Zi de zi
19:39 Sport
19:55 Meteo
20:00 Telejurnal
20:50 Loteria de vaccinare
21:10 Concert Maria Ciobanu

TVR 2
07:00 Teleshopping
07:30 România…în bucate (R)
08:00 Repere sacre
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar

10:30 Natură și aventură
11:00 Destine ca-n ilme (R)
12:00 Frați de viță (R)
12:30 Sănătate cu de toate
13:10 Cucoana Chirița
15:00 Drag de Romania mea!
17:00 D'ale lu' Mitică
18:00 Ora de știri
18:50 E vremea ta!
20:10 Chirița în Iași
22:10 Jucătorii de Cărți
ANTENA 1ANTENA 1

07:00 Observator
09:00 Casa Zurli 
10:00 Neatza de weekend
13:00 Cooking Show: Hello Chef
14:30 Cum să scapi de un tip  
 în 10 zile
17:00 Să ie război!
19:00 Observator
20:00 Asia Express
23:30 iUmor (R)

ANTENA 1PRO TV
07:00 Știrile Pro Tv
10:00 Doctor de bine

10:30 Arena bucătarilor
11:00 Călătoriile lui Gulliver 
13:00 Apropo Tv
14:00 Visuri la cheie (R)
16:00 Căsătoriți pe nevăzute (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 Știrile Pro Tv
20:00 Greenland
22:15 Unhinged

ROMÂNIA TV
07:00 România TV News 7:00
08:00 România TV News 8:00
09:00 România TV News 9:00
09:30 Sănătate curată
10:00 România TV News 10:00
11:00 România TV News 11:00
12:00 România TV News 12:00
13:00 România TV News 13:00
14:00  România TV News 14:00
15:00  Știrile România TV 15:00
16:00 România TeVede
18:00 România TV News 18:00 
18:50 Ultima oră
20:00 România la raport 
21:00 Ediție specială
23:00 Știrile România TV

PRIMA TV

07:00 Flash monden (R)
07:30 Teleshopping
09:00 Focus la prima oră
11:00 Insider politic
12:00 Ora de Pro it.ro
13:00 Oportuniștii (R)
14:00 Poezie și delicatețuri
16:00 Cronica cârcotașilor (R)
18:00 Focus 18
19:30 Flash monden
20:00 Schimb de mame
22:00 Poezie și delicatețuri (R)

KANAL D

07:30 Sport, dietă și o vedetă (R)
08:00 Teleshopping
08:30 Teo Show (R)
10:00 ROventura (R)
11:00 Apel la consilier
11:30 Teleshopping
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului (R)
14:30 Asta-i România!
16:00 Puterea dragostei
18:00 Știrile Kanal D
19:00 Puterea dragostei

20:00 Roata norocului
22:00 40 de întrebări   
 cu Denise Rifai

ANTENA 1PRO 2
07:30 Scorpionul (R)
08:30 Teleshopping
09:00 În calea fericirii (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Lasă-mă să zbor
12:45 Teleshopping
13:00 Pe irul iubirii (R) 
15:00 Dragoste fără cuvinte (R)
16:00 Jocul cu focul 
18:00 Pe irul iubirii (R)
20:00 Dragoste fără cuvinte
21:00 Scorpionul
22:00 Numele meu e Riza 
23:00 Între tine și rău

HBO
07:40 Here Today
09:40 Neînfricată
11:15 007 și Imperiul Zilei de Mâine
13:15 Misterele de la Chronicle
14:40 Acasă
16:10 Un tataie de coșmar
17:45 Căpitanul Phillips
20:00 Dream Horse

DISCOVERY
07:00 Cum se fabrică ?
09:00 Frații Diesel
10:00 Cum se fabrică ?
11:00 Mașini pe alese
12:00 Bogății ascunse în magazii
15:00 Comori arhitecturale   
 recuperate
16:00 Vânătorii de artefacte
17:00 Comori auto recuperate
18:00 Mașini pe alese
19:00 Magazinul lui Billy
20:00 Goana după aur

ANTENA 1EUROSPORT 1
07:30 Schi alpin
08:00 Snooker
09:30 Minutul
09:35 Schi alpin
13:00 Biatlon
14:00 Schi alpin
15:00 Premier League Show
15:55 Fotbal: Premier League
18:00 Premier League Show
18:25 Fotbal: Premier League
20:30 Știri
20:35 Sărituri cu schiurile
20:45 Snooker
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23.10-21.11

SCORPION
Exact când vă pierduserăți spe-
ranța primiți vești dintre cele 
mai bune. Ba, apar neașteptat și banii de care aveați mare 
nevoie.

rduserăți spe-

23.09-22.10

BALAN
Pare că vreți să răsturnați mun-ții ! Nimic nu vi se pare prea 
greu și totuși puține lucruri 
reușiți să duceți la bun sfârșit.

LEU
O perioadă pe care o compli-
cați și mai mult prin indecizia 
dumneavoastră. De altfel,  o 
asemenea  stare o tot încercați 
în ultima perioadăși pare că este 
tot mai greu să o depășiți.

FECIOAR
Vești bune pe mai toate planu-
rile. Atenție, însă, că entuzias-
mându-vă prea mult riscați să
pierdeți esențialul din vedere.

CE SPUN ASTRELE 25 26 FEBRUARIE 2022

22.11-21.12

S GET TOR
Calmul  și echilibrul sunt obli-
gatorii pentru a rezolva multi-
tudinea problemelor cu care vă
confruntați. Din păcate, nu vă
puteți baza decât pe propriile 
forțe.

GEMENI
Deși sunteți total neîncrezători, 
astăzi veți avea o perioadă mai 
mult decât specială. În plus, 
promisiuni ce fuseseră abando-
nate, sunt respectate în favoarea 
dumneavoastră. 

tal neîncrezăt

22.05-21.06

RAC
Nimeni nu reușește să vă intre 
în voie. Neîncrederea și suspi-
ciunea se întorc însă împotriva 
dumneavoastră.Ar i indicat 
să renunțați la o asemenea 
atitudine.

22.06-21.07

TAUR
Orice ați face, nu reușiți să i-
nalizați nimic din ceea ce v-ați 
propus.Mai mult decât atât  vă
simțiți de-a dreptul sufocat de 
problemele  care apar una după
cealaltă.

21.04-21.05

V RS TOR
Oportunitățile acestor zile  deschid 
o perioadă extrem de favorabilă
pentru dvs, mai ales sub aspect 
profesional. Totul este să nu vă
pierdeți în amănunte, ci să vă con-
centrați pe elementele esențiale.

PE TI
Surprize dintre cele mai plăcu-
te. Mai mult decât atât, primiți 
con irmările de care aveați 
nevoie într-un proiect mai mult 
decât important.

BERBEC
Continuați să traversați o pe-
rioadă bună, fără probleme 
deosebite.

traversați o p

20.01-18.02 19.02-20.03 21.03-20.04

CAPRICORN
Vești contradictorii vă pun în 
di icultate. Nu știți nici ce să
credeți, nici cum să reacționați 
în cele mai simple situații.

22.12-19.01

23.08-22.0922.07-22.08

te să vă intre

VÂNZ RI LOCUIN E 
VÂND apartament 3 camere, str. Zim-

brului, confort IA, decomandat, 2 băi, balcon 
7 metri, etaj IV/IV, îmbunătățiri - gresie, faianță, 
parchet, centrală proprie, termopan, izolație ex-
terioară, primul proprietar, an construcție1983. 
Preț 55.000 euro, eventual inclusă și mobilă. 
Tel.0723/679.077.
---------------------------------------------------------------

VÂND apartament 3 camere, zona Eroilor, 
decomandat, suprafață utilă + 2 balcoane - 
77 mp + 12 mp, 2 băi, stare impecabilă, mobilat, 
tâmplărie PVC, ușă intrare metal, podele parchet 
masiv + gresie, parcare. Preț 65.000 de euro. 
Tel. 0722/174.248.
-------------------------------------------------------------------

VÂND apartament 2 camere, decoman-
dat, modi icat, etaj 7/10, Bloc „Orient”, zona 
Bariera București. Telefon 0723/794.012.
-------------------------------------------------------------------

VÂND apartament 2 camere, de-
comandat, etaj 5/10, zona Bd.București. 
Tel.0722/260.687.
-------------------------------------------------------------------

VÂND apartament 3 camere - zona 
Ploiești Nord, semidecomandat, 2 balcoane, 
etaj 3, izolat, gresie, faianță, repartitoare, 
apometre, uși termopan. Preț-47.000 euro. 
Telefon: 0720/939.228.
-------------------------------------------------------------------

M GURELE Prahova, vând casă 4 camere, 
2 băi, beci, total teren 7000 mp, tel. 0799.495.889.
-------------------------------------------------------------------

PLOIEȘTI central - vând 2 corpuri casă, 
iecare cu câte 3 camere, baie, bucătărie, centrală, 

toate utilitățile, total teren 300 mp, str. Patriei; 
tel. 0742.572.466.
-------------------------------------------------------------------

VÂND casă în Ploiești, str. Elena Doamna, 
115 mp, teren 600 mp, toate utilitățile. Telefon: 
0720 874 012.
-------------------------------------------------------------------

BUCOV - vând casă, 5 camere + depen-
dințe și foișor, cu toate utilitățile, teren 1200 mp 
(livadă meri și pruni), boltă viță-de-vie - 200 ml, 
zonă liniștită. Preț - 70.000 euro, ușor negociabil. 
Telefon 0723 676 885.
-------------------------------------------------------------------

VÂND casă , proprietate, construcție nouă- 
2000, BCA, cu proiect pentru etaj, o cameră, baie, 
bucătărie, hol, cu utilități-apă, gaze, lumină, ca-
nalizare. Preț negociabil. Telefon 0728 586 574.,
-------------------------------------------------------------------

LIP NEȘTI - Zam ira, vând casă 3 camere, 
galerie, baie, apă, gaze, lumină, precum și anexe, 
curte betonată, cu boltă viță- de- vie, iarbăși teren 
arabil 1500 mp. Telefon: 0723 771 429.
-------------------------------------------------------------------

VÂND apartament cu 2 camere nedeco-
mandate, parchet, 2 debarale, balcon. Strada 
Cameliei, lângă Complexul Comercial Ideal. 

Preț: 45.000 euro. Telefon 0743/979113.
-------------------------------------------------------------------

VÂND casă, 4 dormitoare, sufragerie, 
bucătărie, 2 băi, terasă închisă, parțial mobilată. 
Preț- 300 mii euro. Telefon - 0739213568.
-------------------------------------------------------------------

VÂND apartament 3 camere, decoman-
date, str. Democrației, separație gaze, apometre, 
repartitoare. Telefon 0727.17.36.12.

VÂND casă în Bărcănești P+1, suprafața 
utilă 145 mp, teren 840 mp, toate utilitățile. 
Telefon 0760.580.270.
-------------------------------------------------------------------

VÂND casă în Câmpina, strada Indepen-
denței nr.2, în suprafață de 240 mp- parter+ etaj, 
8 camere, două băi, două bucătării, două cămări, 
două centrale termice, certi icat energetic la zi și 
cadastru.Telefon 0726472575.
-------------------------------------------------------------------

VÂND apartament două camere, confort 2, 
Ploiești, zona Mihai Bravu, str. Sabinelor, negoci-
abil, preț 29.000 euro. Telefon 0746.57.63.97.
-------------------------------------------------------------------

VÂND apartament 2 camere, cu mobilier, 
în Câmpina. Telefon 0727125720.
-------------------------------------------------------------------

FLOREȘTI, vând casă 4 camere sau schimb 
cu apartament în Ploiești, 2 camere, etaj 1, con-
fort 2 sau 3. Telefon 0721219340.
-------------------------------------------------------------------

PROPRIETAR, vând apartament în zona de 
nord a Ploieștiului, zona Camelia, confort I, etaj 
2/4, cu trei camere. Utilat și mobilat, cu parchet, 
termopane, ușă metalică, centrală proprie, 
izolație exterioară, boxă. Telefon 0724.960.117
-------------------------------------------------------------------

VÂND garsonieră, confort 1 sporit, etaj 
1/4, cu îmbunătățiri, central. Preț 40000 euro, 
negociabil. Telefon 0729520166.. 
-------------------------------------------------------------------

PLOIEȘTI, zonă centrală, vând casă
patru camere, utilități, teren 620 mp. Telefon 
0723.857.005.
-------------------------------------------------------------------

PLOIEȘTI, vând - sau schimb cu garsoni-
eră - casă cu 4 camere și bucătărie. 

Telefon 0729732555.
---------------------------------------------------------------

PLOIEȘTI, vând apartament 3 camere, 
decomandate, str. Democrației, suprafață 62 
mp, repartitoare, apometre, separație gaze, 
etaj 4/4. Preț 50.000 Euro, negociabil. Telefon 
0727.17.36.12. 
---------------------------------------------------------------

VÂND apartament 3 camere, decoman-
dat, 2 băi, 2 balcoane - 3 și 6 metri, termopane, 
izolat termic, etaj 4/4, zona Gara de Sud - Plo-
iești. Telefon 0723763003.

VÂNZ RI TERENURI
VÂND teren intravilan 3.000 mp, comuna 

Bălțești, jud. Prahova. Tel.0727/707.887.
-------------------------------------------------------------------

VÂND teren 1.800 mp, intravilan, în com.
Vîlcăne ti, proprietar, deschidere la osea-16 m. 
Tel.0751/066.101, după ora 17.00. 

PLOPU, vând teren 1 ha parcelabil, 
extravilan, poziție splendidă, la 150 m de uti-
lități, ideal fermă, la 5 km de Bucov și 10 km 
de Ploiești.Telefon: 0742.572.466.
---------------------------------------------------------------------

BOLDEȘTI-SC ENI, vând 1.500 mp teren 
intravilan, central, deschidere 23 m, utilități, 
cadastru. Tel.0720/811.694.
---------------------------------------------------------------

VÂND 800 mp teren intravilan la șosea, 
comuna Cerașu, sat Valea Borului, jud.Prahova, 
perfect pentru casă vacanță. Preț 10 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0721/187.575.
-------------------------------------------------------------------

PLOPU - vând teren 800 mp extravilan, 
poziție splendidă, la 5 km de Bucov și 10 km de 
Ploiești. Tel.0742/572.466.
-------------------------------------------------------------------

VÂND 5.000 mp teren extravilan în 
comuna Cocorăștii Colț, jud.Prahova, la hotar 
cu sat Piatra. Preț 5 euro/mp, negociabil. Tel. 
0729/137.502.
---------------------------------------------------------------

EXTRAVILAN, fâneață 3.549 mp (49 
mp bonus) bun pentru livadă pruni, situat 
în com.Vărbilău, sat Livadea, pct.„Pogoanele 
bisericești”. Preț 1 euro/mp., negociabil. 
Tel.0728/141.366.
---------------------------------------------------------------

VÂND teren în suprafață de 440 m2, în 
comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, construi-
bil (curent+apă) . Preț negociabil, 20 euro/m2. 
Tel.0721/910.640, 0731/816.045. 
---------------------------------------------------------------

CÂMPINA – teren excepțional, zonă
liniștită, pe colțul străzii, parcelă de 1.000 mp 
sau 500 mp, deschidere 22 m. Toate utilitățile. 
Tel.0747/256.451.
--------------------------------------------------------------- 

B ICOI, zona Paralela 45, DN1, vând teren 
1.000 mp, utilități, racord apă, gaze, curent electric 
pe teren. Tel.0744/688.504.
--------------------------------------------------------------- 

VÂND teren extravilan, fâneață, 3.549 mp,
în comuna Vărbilău, sat Livadea (Pogoanele 
Bisericii), preț 1 euro/mp, negociabil. Telefon 
0728.141.366. 
---------------------------------------------------------------

VÂND teren, 5000 mp, zona Mihai Bravu, 
Ploiești. Telefon 0752.409.410.
---------------------------------------------------------------

VÂND teren intravilan 800 m pătrați, 
deschidere 35 de metri, la șase km distanță
față de orașul Vălenii de Munte, fără alunecări 
de teren, înconjurat de pomi fructiferi pe rod, 
pretabil pentru construcție vilă. Preț negocia-
bil. Telefon 0735.822.767.
---------------------------------------------------------------

CÂMPINA, vând 730 mp teren intravi-
lan, excepțional, pe colțul străzii, 20x35 metri 
liniari, utilități la ambele străzi. Prețul zonei. 
Telefon: 0761612717.
---------------------------------------------------------------

VÂND teren în Câmpina, zonă reziden-țială, teren excepțional, plat, cu dublă deschi-
dere, în suprafață de 660 mp, asfalt, acte la zi. 
Telefon 0786.879.211.
------------------------------------------------------------

CÂMPINA, strada Câmpineanu (fără
număr), vând teren intravilan, 2500mp, cu 
deschidere la 2 străzi, 10 dolari mp.

Telefon 0723493595.

VÂNZ RI LOCUIN E I TERENURI
URGENT  T T RANI - vând casă

la stradă și teren, locație superbă, do-
tată cu toate utilitățile. Preț negociabil. 
Tel.0722/489.153.
-----------------------------------------------------------

COMUNA Măgurele, Prahova, vând 
casă cu patru camere, două băi, beci, total 
teren 7000 mp. Telefon 0799.495.889.

FOARTE CONVENABIL-VÂND teren 
construcție intravilan, situat în 

localitatea Podenii Vechi, în suprafață
de 5700 m, poziție centrală, 

deschidere la stradă 35 m, utilități -
apă, curent electric, liber de orice 

sarcină. Relații - telefon 0721/243687.

VÂND urgent și convenabil, în lo-
calitatea Berceni, teren intravilan, 6500 
mp, deschidere 32 de metri, situat vizavi 
de pădure, dispune de racorduri apă, 
gaze, energie electrică, liber de orice 
sarcină. Preț - 10 euro/mp.

Telefon proprietar - 0744 442 909.

VALEA C LUG REASC , vând casă de 
zid cu planșeu și anexe, cu centrală pe gaze, 
teren- 1800mp, cu vie și pomi fructiferi, 
strada Bisericii nr.16.Telefon 0741 068 160.
---------------------------------------------------------------

VÂND casă în Ploiești, ultracentral, 
patru camere, 600 mp teren, preț 76.000 de 
euro, negociabil. Telefon 0720.874.012. 
---------------------------------------------------------------

GHIGHIU, vând casă P+1+M, în car-
tier de 9 vile, complet mobilată și utilată. 
Preț atractiv. Variantă alternativă: schimb 
cu apartament în oraș +diferență. Telefon 
0744/542.481.
---------------------------------------------------------------

V L E N I I  d e  M u n t e ,  vâ n d  c a să
100 mp, teren 550 mp. Preț negociabil 40.000 
euro. Telefon 0724/285.343.
---------------------------------------------------------------------

VÂND casă, cu teren 612 mp, elec-
tricitate, apă, Cartier Dâmbu, Berceni. Preț
negociabil. Tel.0772/761.441.
---------------------------------------------------------------

VÂND casă + teren 1200 mp, cu deschi-
dere 50 m + teren 440 mp, în comuna Valea 
Doftanei, sat Trăisteni (curent + apă). Preț
negociabil. Tel.0721/910.640, 0731/816.045.
---------------------------------------------------------------

PLOIEȘTI – central, 2 corpuri de casă, 
iecare cu câte 3 camere, bucătărie, baie, 

centrală, toate utilitățile, total teren 300 mp. 
Tel.0742/572.466.
---------------------------------------------------------------

CAS  de vânzare în Ariceștii Rahtivani, 
la preț de apartament și cu confort tot de 
apartament. Tel.0730/766.069.
---------------------------------------------------------------

VÂND casă bătrânească , în Blejoi, 
cu apă ,  gaze, lumină și  teren 250 mp. 
Tel.0723/249.267. 
---------------------------------------------------------

ULTRACENTRAL, str. Primăverii, imobil, 
4 camere, baie, bucătărie, hol, cămară, centrală
termică, subsol cu pivniță și două camere, 
garaj, a late pe un teren de 238 mp, 110.000 
euro. Telefon 0745/086.220.
------------------------------------------------------------

ULTRACENTRAL, casă cu 5 camere,                     
2 băi, încălzire centrală, 200 m curte. 

Preț negociabil. Telefon 0736046005.
---------------------------------------------------------

VÂND casă în stare bună, cu trei dor-
mitoare, două holuri și o bucătărie. Terenul 
3.000 mp, cu livadă de pruni și 15 rânduri 
de vie. În curtea casei se a lă anexe pentru 
animale și ustensile, un camping ce cuprinde 
un dormitor, o bucătărie și beci. Preț 20.000 de 
euro, negociabil. Tel.0732/688.360.
---------------------------------------------------------

VÂND casă și anexe, teren 1.100 mp, cu 
vie și livadă, Loloiasca, Tomșani. Preț negocia-
bil. Tel. 0732/058.110.
---------------------------------------------------------

VÂND casă la Bănești-Prahova, strada 
Drumul Mare 747 (Băneștiul este pe DN1, la 
1,5 km de Câmpina, 30 km de Ploiești, 30 km 
de Sinaia). Loc total- 860 mp.Parter- 3 dor-
mitoare, 1 sufragerie, 2 bucătării, 1 cămară, 1 
baie, 1 terasă acoperită; etaj- 4 camere mari- 
roșu, posibilitate de baie, bucătărie, cămară. 
Garaj mare. Casa și garajul sunt din cărămidă, 
acoperite cu tablă. Casa este izolată termic, 
tâmplărie termopan, gaze, lumină, apă, cana-
lizare, cadastru. Preț informativ- 70000 euro.
Telefoane: 00491628984092; 0735958177.
---------------------------------------------------------

COMUNA Tătaru-Prahova, vând casă 3 
camere, cărămidă, total teren 600mp. Telefon: 
0751262281.

VÂNZ RI DIVERSE
VÂND familii  de albine, comuna 

Dărmănești, jud.Dâmbovița. Tel.0765.034.901; 
0730.777.016.
--------------------------------------------------------------

VÂND TV Panasonic cu tub, diagonală                
51 cm, model TX-21JT2P. Nu are telecomandă. 
Preț 70 de lei. Telefon 0771.727.968.
--------------------------------------------------------------

VÂND pătuț bebe Ikea (dezasamblat), 
dimensiune 120X60cm, saltea cu husă deta-șabilă și protecții laterale textile. Preț 200 de 
lei. Relații la telefon 0771.727.968.

MAXIMUM
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VÂND pianină Blutner în perfectă stare. 
Telefon 0244.573.750.
----------------------------------------------------------

VÂND radiator Dacia 1300, becuri, anve-
lopă, siguranțe. Relații, la telefon 0736.256.062
----------------------------------------------------------

VÂND autoturism Dacia 1310L, Berlină, 
culoare gri metal, an fabricație 1999, kilome-
tri la bord-66571, ITP pe anul 2021. Telefon 
0752758161.
---------------------------------------------------------------

VÂND mașină de spălat marca Whirpool, 
capacitate 5k, nouă ,  nefolosită .  Preț
negociabil. Telefon 0766.463.914. 

MATRIMONIALE
PENSIONAR, 66 ani/1,76m/70kg, cu 

apartament în Ploiești, doresc cunoștință cu o 
doamnă din mediul rural, din apropiere. Sunt 
nefumător, antialcoolic. Telefon: 0767.821.488. 

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, complet 

utilate și mobilate, bloc nou, Ploiești, strada Mără-șești, plus garaj suprateran și subteran, proprietate 
privată . Preț 550 euro/lună.Telefon 0744/ 542481.
---------------------------------------------------------------

ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, complet 
mobilat, utilat, cu loc de parcare proprietate pri-
vată, strada Mărășești nr. 118 (bloc nou). Telefon 
0744/542.481.
---------------------------------------------------------------

ÎNCHIRIEZ - exclusiv pentru persoane 
juridice - apartament la parter, cu 3 camere 
decomandate și multiple modernizări, dotat 
cu sistem de supraveghere video ultraper-
formant, Câmpina, zona centrală, Bd.Carol I. 
Tel. 0724/334.263.
-------------------------------------------------------------------

SINAIA, persoană izică, închiriez apar-
tament 3 camere, 50 mp, et.3/4, zona mall-
spital, liniște, piață și magazine foarte aproape, 
parchet, gresie, faianță, centrală, ușă metalică, 
nemobilat, 750 lei/lună sau mobilat – 950 lei/
lună, pentru minimum 1 an. Cer și ofer serio-
zitate. Tel. 0723/256.289.
-------------------------------------------------------------------

ULTRACENTRAL, închiriez apartament 
3 camere, modern, renovat, centrală termică, 
mobilat și utilat, 260E/lună. Avans chirie două
luni. Telefon 0744.581.918.
-------------------------------------------------------------------

ÎNCHIRIEZ spațiu comercial în suprafață
de 50 mp, în comuna Ariceștii Rahtivani, preta-
bil pentru cabinet notarial, cabinet avocatură, 
spațiu comercial etc. Telefon 0723.581.522.
-------------------------------------------------------------------

ÎNCHIRIEZ cameră mobilată la curte, 
acces la bucătărie, vizavi de Penitenciarul 
Ploiești. Telefon 0749 510 925.

DIVERSE
Cumpăr  masă  de  tenis .  Telefon 

0762.386.530.
-------------------------------------------------------------------

CESIONEZ sau donez loc de veci în Cimi-
tirul Mihai Bravu din Ploiești, parcela 2, rândul 
70, locul 11. Telefon 0734.959.382.
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Recent s-a descoperit că "sunt gata în 5 minute" al 
unei femei înseamnă același lucru cu "ajung acasă în 5 
minute" al unui bărbat.

Alinuța stă la povești cu bunica ei.
– Fetița mea, să știi de la bunica ta, care are experien-ță : femeia iubește cu patimă doar o singură dată în viață!
– Și care a fost marea ta iubire, bunico?, întreabă

Alinuța.
– Șoferii maică, șoferii !

Alinuța, o ceartă maică-sa, cum ai putut să mănânci 
toate bomboanele fără să te gândești la frățiorul tău?

- Tot timpul m-am gândit la el. Speram să nu vină
până nu le termin.

Alinuța vorbea cu două colege:
- Fratele meu e așa de mic că abia ajunge să des-

chidă ușa!
- Fratele meu e mai mic decât al tău, el intră pe sub 

ușă!
Alinuța:
- Fratele meu e cel mai mic, el se urcă pe scaun să

iasă pe sub ușă!

Alinuța îl întreabă pe bunic:
- Bunicule, cumva și tu ai fost copil?
- Desigur.
- Cred că arătai tare caraghios cu cheliuță și bărbuță!

La sesiunea de vară, un student în pragul repetenției 
este întrebat de un profesor de matematică, temut prin-
tre studenți, câte becuri sunt în sala de curs, iar studentul 
răspunde că sunt 10.

Profesorul zice:
- Te-am păcălit, sunt 11 că mai am eu unul. Ne ve-

dem la toamnă! 
În toamnă, profesorul îl întreabă din nou câte becuri 

sunt în clasă, iar studentul răspunde 11.
Profesorul râde fericit și îi spune zâmbind:
- Te-am păcălit și de data asta pentru că sunt 10 ...Eu 

nu mai am becul la mine.
Studentul, și mai fericit, ripostează:
- Da, dar am adus eu unul la mine de acasă, uitați-l 

(și îl socate din buzunar) ...așa că sunt 11.
...și profesorul i-a dat notă de trecere.

Programare telefonică la medicul de familie:
- Bună ziua, sunt Popescu! Mă simt foarte rău, am 

febră, amețeli...vă rog, o programare...
- De astăzi în trei săptămâni, la ora 12.
- Se poate, vă rog, mai devreme? Mă simt foarte rău.
- Bine, bine, vă trec de la ora 11.

Un bărbat la doctor:
- Domnule doctor, cum aș putea să trăiesc 100 de 

ani?
- Fumați?
- Nu!
- Mâncați mult și cu poftă?
- Nu!
- Beți alcool?
- Nu!
- Amante?
- Nu, domnule!
- Păi și atunci de ce vreți să trăiți 100 de ani?

Un boxer renumit trebuie operat de apendicită. Din 
sala de operație iese supărat medicul anestezist:

- Așa nu se mai poate! Eu încerc să îl anesteziez, 
număr până la 9 și el se ridică de iecare dată în picioare...

Bulă prinde peștișorul de aur.
Peștișorul de aur:
– Dacă nu ma duci la amanet, îți îndeplinesc trei 

dorințe!

Discuție între doi bețivi
Stăteam sprijinit de un gard, cu o sticlă de vodcă în 

mâna și fumam o țigară, când mă abordează un preot:
- Tinere, îmi spune popa, știi cumva cum pot să

ajung la poștă?
- Dacă nu mă înșel, îi spun eu, mergi tot înainte, la a 

treia faci dreapta și ai să vezi poșta pe stânga.
- Mulțumesc! zice părintele, și apoi îmi spune ...dacă

vii duminică la biserică, o să-ți spun cum poți să ajungi 
în rai!

- Las-o moartă părinte ...i-am zis... tu nici la poștă
nu știi să ajungi!

Scrisoare de la iică pentru părinți

Dragii mei părinți,
Sunt deja de 3 luni la facultate și încă nu v-am scris. 

Îmi pare nespus de rău însă vă promit că mă revanșez de 
data asta. Însă înainte de a continua să citiți scrisoarea, 
v-aș ruga să ocupați loc. În nici într-un caz să nu continu-
ați să citiți scrisoarea stând în picioare! Arsurile mi s-au 
vindecat aproape complet și am scăpat încet și de starea 
de șoc pe care mi-a provocat-o faptul că a trebuit să sar 
de la etajul 4. Am stat în spital doar două săptămâni, văd 
deja destul de bine și voma aia groaznică îmi apare doar 
săptămânal. Deorece incendiul a fost provocat de mine 
trebuie să plătim ca despăgubiri 90 de milioane de lei 
facultății, dar toate astea sunt leacuri, având în vedere 
că am rămas în viață. Norocul meu a fost că bărbatul din 
blocul de vis-a-vis a văzut ce s-a întîmplat și a chemat 
salvarea și pompierii. El a fost cel care m-a vizitat după
aia la spital și, dat iind faptul că nu aveam unde să mai 
stau (camera mea s-a făcut scrum), a fost atît de ama-
bil să-mi ofere să stau cu el. Are o garsonieră, însă ne 
înțelegem foarte bine. El e de două ori mai în vârstă ca 
mine, însă ne iubim extrem de mult și vrem să ne căsă-
torim! Încă nu ne-am hotărât când, dar vrem să facem 
nuntă înainte să ie prea evident faptul că sunt gravidă. E 
adevărat, dragii mei părinți, voi i mamă în curând!! Știu 
că abia așteptați să iți bunici și sunt sigură că veți iubi 
bebelușii (deorece vor i tripleți) la fel de mult cum m-ați 
iubit pe mine când am fost mică. Singurul lucru care ne 
întârzie nunta e o infecție care îl afectează momentan 
pe iubitul meu. Din cauză asta suntem din nou la spital, 
iindcă evident că m-am infectat și eu, dar deja ne simțim 

mult mai bine datorită antibioticelor pe care le primim 
amândoi intravenos.  Știu că îl veți primi pe soțul meu cu 
brațele deschise și va deveni în scurt timp un adevărat 
membru al familiei. E un om foarte de treabă și, cu toate 
că nu a terminat 8 clase, e foarte ambițios! Evident are 
altă religie ca a noastră, dar știu că sunteți toleranți și 
nu vă va deranja acest lucru, mai ales că este și din altățară. Probabil că vă veți înțelege foarte bine și asta nu 
în ultimul rând și datorită faptului că are o vârstă apro-
piată de a voastră, mai ales că vrem să ne mutăm acasă
(garsoniera lui e cam mică pentru trei copii). Și părinții 
lui sunt niște oameni foarte cumsecade. Acum, că v-am 
povestit despre toate, a sosit momentul să recunosc că
nu mi-a ars locuința, așa că nu am nimic, nu am fost în 
spital nici măcar o zi, nu sunt bolnavă, și nu am nici vreun 
logodnic de vârsta voastră. Adevărul e că m-au picat la 
chimie organică și la mate, și am luat un 6 la izică și am 
vrut doar să vă conștientizez asupra faptului că există pe 
lumea asta chestii mult mai nasoale decât asta.

Vă pupă dulce, a voastră fată!

Un tip, la braț cu o domniță super model, intră în 
unul din cele mai scumpe magazine de blănuri.

- Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care 
o aveți la vânzare.

Vânzătorul, bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină
extraordinară din blană de tigru siberian.

- Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă
20 de mii de euro, spune vânzătorul.

- Nicio problemă! Imediat vă scriu un cec.
- Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și 

nu putem con irmă cec-ul la bancă, o să veniți luni să
ridicați haina.

Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin. Văzân-
du-l, vânzătorul a izbucnit:

- Ar trebui să vă ie rușine să mai veniți pe aici! 
Contul dvs. este gol!

Tipul zâmbind, îi întinde 20 de euro și zice:
- Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una din cele 

mai frumoase seri din viață mea.

Un bărbat se întoarce seara târziu de la o băută
cu pretenii. Intră în casă.... Extrem de nervos, bate cu 
pumnul în masă și strigă la nevastă-sa:

- Femeieee!... Cine e șeful în casă?
Femeia, scurt îi scapă un dos de palmă peste gură.
Bărbatul resemnat:
- Da ce? Nici măcar să întreb n-am voie?!

Pentru a-și proteja mașina de hoți și cum oricum 
tot nu avea bani să-și ia sistem de alarmă, Bulă a pus un 
bilet pe parbriz:

Radiocasetofonul e defect, motorul e furat, benzină
n-are.

A două zi, de dimineață, găsește mașina pe butuci și, în locul biletului său, alt bilet:
Dacă-i pe-așa, atunci nici de roți n-ai nevoie!

Un șofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei 
mașini de poliție în oglindă și accelerează. După o vreme, 
vede că nu poate scapa de polițist și trage pe dreapta. 
Polițistul îi spune:

– Am avut o zi groaznică și vreau să ajung acasă. 
Dar mi-a plăcut urmărirea. Așa că zi-mi o scuză bună și 
te las să pleci.

– Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un 
polițist, zice șoferul. Când te-am văzut în spate, am crezut 
că vrei să mi-o aduci înapoi.

Soția îi spune soțului:
– Dragul meu, în curând vom i trei.
– Asta e o veste bună! Răspunse el sărutând-o.
– Mama a obținut divorțul și va veni să locuiască

la noi…

Proaspăt căsătorit, un bărbat își salvează numă-
rul soției în mobilul său astfel: ”viața mea”.

După un an de mariaj,  și-a  salvat număprul soției 
în telefon cu ”nevasta” .

După cinci ani de mariaj: ”acasă” .
După zece ani: ”pacoste” .
După aniversarea căsătoriei de argint: ”număr 

greșit” !
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Președintele  Klaus Iohannis: România nu va fi  atrasă
în confl ictul militar din Ucraina

Prahovenii, alături de ucraineni
Scrisoare de susținere din partea orașului Sinaia pentru 

localitatea cu care este înfrățită, Chornomorsk

N.D.

Reprezentanțiilor instituțiilor de la nivel central din România, 
care au ținut să-și arate susținerea față de populația din Ucraina, 
ca urmare a operațiunii militare venite din partea Rusiei, joi de 
dimineață, s-au alăturat și cei din administrația locală din Prahova. 
Un exemplu este primarul localității Sinaia care, având în vedere că
principala stațiune de pe Valea Prahovei este înfrățită cu una dintre 
localitățile din Ucraina, a ținut să precizeze faptul că este alături ”de 
frații noștri din Chornomorsk”.  Iar prin intermediul unei scrisori 
făcute publice chiar în ziua în care în Ucraina s-a declașat războiul, 
primarul Vlad Oprea l-a anunțat pe primarul din localitatea cu care 
Sinaia este înfrățită următoarele: ” Vă transmit că sinăienii sunt 
alături de locuitorii orașului frate și vă rog să luați în considerare 
sprijinul nostru, de orice natură ar i el, în funcție de necesitățile pe 
care le identi icați”. 

Amenzi după ce în Ploiești s-au înregistrat 
depășiri ale hidrogenului sulfurat

Indicele ROBOR a urcat la cel mai mare nivel din ultimii 8 ani

 NATO a anunțat  că va spori măsurile defensive și de descurajare pentru protejarea aliaților
Cozi interminabile de oameni panicați  la frontiera dintre Ucraina și  România

România nu va i atrasă în con lictul militar din 
Ucraina, iar românii nu trebuie să se teamă pentru si-
guranța lor, a a irmat, joi, președintele Klaus Iohannis, 
potrivit Agerpres.

"Dragi români, știu că sunteți îngrijorați de con lic-
tul care are loc nu departe de granițele țării noastre, dar 
vă asigur: niciun român nu trebuie să se teamă pentru 
siguranța sa și a familiei sale", a a irmat șeful statului 
după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, 
care a avut loc la Palatul Cotroceni.

În acest sens, a evocat apartenența României la 
NATO.El a punctat că România "bene iciază de cele mai 
ample garanții de securitate posibile".

"Statutul de membru NATO și al Uniunii Europe-
ne, Parteneriatul Strategic solid cu Statele Unite ale 
Americii constituie o umbrelă de securitate extrem de 
solidă. Niciodată în istoria noastră nu am fost mai bine 
protejați în fața oricărei potențiale agresiuni", a adăugat 
președintele.Președintele Klaus Iohannis a vorbit des-
pre securitatea și siguranța cetățenilor români.

"Vă asigur că voi lua absolut toate măsurile care se 
impun, împreună cu Guvernul, Parlamentul României și aliații noștri internaționali, pentru ca securitatea și 
siguranța cetățenilor români să nu ie sub nicio formă
afectate", a punctat președintele. De asemenea, pre-ședintele Klaus Iohannis a declarat  că România este 
pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual 
con lict de durată între Rusia și Ucraina. "Încă din 26 
ianuarie, în ședința CSAT, am analizat toate scenariile 
posibile și am luat măsurile necesare pentru a i pregă-

tiți indiferent de evoluția situației. Am discutat și acum 
în cadrul ședinței de astăzi a CSAT despre ultimele 
evoluții și măsurile care trebuie luate urgent pentru a 
răspunde acestei situații de criză majoră. România este 
pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual 
con lict de durată între Rusia și Ucraina", a spus șeful 
statului, la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT. 

Rusia a lansat în zorii zilei de joi o invazie pe scarÎ 
largă împotriva Ucrainei - terestră, aeriană și navală -, 
cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în 
Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anun-țat ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia.
În contextul situației din Ucraina, mai multe țãri, 

inclusiv România, au invocat articolul 4 din Tratatul 
NATO, care prevede consultări imediate între aliați și 
care se aplică atunci când una dintre țările alianței se 
simte amenințată. Consiliul NATO s-a reunit de urgen-ță, într-un comunicat publicat pe site-ul organizației 
precizându-se :

"Am avut consultări în baza Articolului 4 din Tra-
tatul de la Washington. Am decis, în conformitate cu 
planurile noastre defensive de a-i proteja pe membrii 
Alianței, să luăm măsuri suplimentare de întărire a 
descurajării și apărării pe teritoriul NATO. Măsurile 
sunt preventive, proporționale și nu sunt de natură să
escaladeze situația”. În același timp, a fost convocat un 
summit extraordinar pentru vineri,  a transmis Agen-ția  Reuters ,care citează surse diplomatice, potrivit 
Agerpres.

 Președintele Comisiei Europene, Ursula von der 
Leyen, a anunțat că noile sancțiuni propuse de UE îm-
potriva Rusiei vor viza sectoare strategice și vor bloca 
accesul bãncilor rusești pe piețele inanciare europene. 
Celula de criză interinstituțională pentru sprijinirea și 
acordarea de asistență consulară cetățenilor români 
a lați pe teritoriul ucrainean a fost convocată, iar MAE 
a precizat că deja   zeci de cetățeni români contactaseră  
ministerul român pentru informații legate de situația 
din Ucraina sau pentru a informa asupra deciziei de a 
pãrãsi acest stat.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, 
a anunțăt că a avut o convorbire telefonică cu premierul 
Ucrainei, Denis Șmihal, subliniind că situația generată
de atacul "nechibzuit și neprovocat" al Federației Ruse 
este una "extrem de gravă".

Mii de oameni panicați de începerea con lictului 
militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera 
dintre Ucraina și România, în zona localității Tereble-
cea, pentru a părăsi, pe jos, teritoriul ucrainean, având 
ca destinație inală diferite orașe din România sau alte țări europene, potrivit Agerpres.De asemenea, sute de 
mașini cu numere de Ucraina așteptau la rând în Punc-
tul de Trecere a Frontierei Tereblecea - Siret, pentru a 
putea ajunge în România.

Autoritățile ucrainene au permis ieșirea din țară
doar a femeilor, copiilor, iar în cazul bărbaților este per-
misă părăsirea țării doar pentru cei care au rezidență pe 
teritoriul altui stat. În acest context, la porțile metalice 
ale punctului de frontieră așteptau numeroase femei cu 
copii în brațe sau cu copii în cărucioare.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care 
se calculează costul creditelor de consum în lei cu 
dobândă variabilă, a urcat joi la 3,61% pe an, de la 
3,56% anterior, conform informațiilor publicate de 
Banca Națională a României (BNR)  și preluate de 
Agerpres.Un nivel mai mare al indicelui ROBOR la 3 
luni a fost consemnat în data de 19 februarie 2014 - 
3,63%.La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 
luni era 3,19% pe an, iar la începutul anului trecut 
se situa la 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor 

la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a 
crescut la 3,88%, de la 3,80%, iar ROBOR la 12 luni 
a ajuns la 3,98% pe an, de la 3,94% pe an.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a 
României a hotărât recent majorarea ratei dobânzii 
de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 
2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, și 
păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe 
piața monetară.

În ceea ce privește indicele de referință pentru 
creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 

19/2019, acesta este de 1,17% pe an, fiind calculat 
ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale 
tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2021, 
în urcare față de cel publicat în urmă cu trei luni, 
de 1,08%.În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 
19/2019 care modifică modul în care este calculată
rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. 

Astfel, Ordonanța 19 a stabilit indicele de re-
ferință pentru creditele consumatorilor (IRCC), 
calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor 
interbancare. 

N.D. 

La un interval de numai o zi după ce, în urma 
veri icărilor, s-a constatat că, pe 23 februarie a.c., 
la Ploiești s-au înregistrat depășiri ale hidrogenu-
lui sulfurat, au venit și amenzile. Astfel, Garda de 
Mediu Prahova a anunțat că a aplicat ra inăriei 
din localitatea Brazi o sancțiune contravenționa-
lă în valoare de 100.000 de lei, în conformitate 
cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile 
industriale. ”Totodată, Garda de Mediu Prahova 
a dispus în sarcina ra inăriilor controlate luarea 
măsurilor care se impun  pentru ca operațiunile 
de pe amplasament să ie realizate astfel încât emi-
siile și mirosurile să nu determine o deteriorare 
semni icativă a calității aerului dincolo de limitele 

amplasamentelor acestora”,  au mai precizat re-
prezentanții instituției. Reamintim că atât labora-
torul mobil al Agenției pentru Protecția Mediului 
Prahova, cât și stațiile de monitorizare a calității 
aerului care aparțin ra inăriilor OMV Petrobrazi și 
Rompetrol Vega au înregistrat, miercuri dimineață, 
depășiri pentru indicatorul hidrogen sulfurat, Pri-
măria Ploiești solicitând instituțiilor abilitate, cât și Instituției Prefectului Prahova, luarea măsurilor 
care se imupun. 
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