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Lucian Avramescu

N. Dumitrescu

Potrivit reprezentanţilor Casei Judeţene 
de Pensii Prahova, în această săptămână 
instituţiei i-a fost repartizat primul lot de 
bilete de tratament pentru anul 2021. Este 
vorba despre 93 de bilete, toate în staţiuni ale 
Societăţii Comerciale de Tratament Balnear 
și Recuperare a Capacităţii de Muncă - unitate 
aflată în subordinea Casei Naţionale de Pensii 
Publice - respectiv la Pucioasa, Amara, Sărata 
Monteoru. Din totalul biletelor aferente aces-
tei serii, 18 vor fi acordate în mod gratuit, în 
conformitate cu prevederile legale, anumitor 
categorii de beneficiari - veterani, persoane 
persecutate politic, persoane cu handicap 
etc. Prahoveniii care doresc să plece în sta-
ţiune pot depune cererile pentru obţinerea 
unui bilet de tratament fie personal la sediul 
instituţiei, fie prin email la adresa office@
pensiiprahova.ro. Formularele noi de cerere 
pot fi descărcate de pe site-ul Casei Judeţene 
de Pensii Prahova, www.pensiiprahova.ro, iar 
dacă documentele sunt trimise prin email, 
solicitanţii trebuie să treacă și numărul de 
telefon la care urmează să fie contactaţi pen-
tru a se prezenta să își achiziţioneze biletele 
la data și la ora indicate.

Repartizarea biletelor de tratament 
balnear nu se mai face în funcţie de ordi-
nea depunerii cererilor, adică în funcţie de 
primul venit - primul servit, ci în baza unui 
punctaj pe care fiecare pensionar îl obţine 
în baza unor criterii distincte - pentru pen-
sionari, asiguraţi, persoane cu handicap sau 

beneficiari de legi speciale. Astfel, fiecare so-
licitant obţine un anumit punctaj în funcţie 
de: cuantumul pensiei, categoria de pensie, 
frecvenţa cu care a mers la tratament bal-
near în ultimii doi ani, gradul handicapului 
(după caz), nemaiavând nicio relevanţă (în 
ponderea punctajului) data la care depune, 
la casa de pensii, cererea de acordare a bile-
tului de tratament. Cererile trebuie depuse 
cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni 
din perioada pentru care se solicită bilet de 
tratament, durata sejurului fiind de 16 zile, 
iar în cazul tratamentului balnear de 12 zile. 
Pentru obţinerea unui bilet de tratament 
este necesară depunerea următoarelor 
acte: cererea tip de acordare a biletului de 
tratament; biletul de trimitere – formular 

cu regim special, unic pentru serviciile me-
dicale de recuperare-reabilitare acordate 
de către societăţile de turism balnear și de 
recuperare, eliberat de către medicul de 
familie sau medicul de specialitate, aflat în 
relaţii contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate (copie, cu prezentarea actului ori-
ginal); programul de recuperare (copie, cu 
prezentarea actului original), copie de pe ul-
timul cupon de pensie și actul de identitate. 
Anul trecut, conform informaţiilor primite 
de la Casa Judeţeană de Pensii Prahova, au 
fost valorificate 2.425 de bilete de tratament, 
din care 520 au fost eliberate în mod gratuit. 

Legat de programele de recuperare în 
staţiuni prevăzute la nivel naţional, recent, 
ministrul Muncii, Raluca Turcan, a ţinut să 

precizeze că suma alocată anul acesta pentru 
bilete de tratament balnear destinate pensio-
narilor este cu peste 60% mai mare decât cea 
cheltuită anul trecut în acest scop, adică 200 
milioane lei în 2021 faţă de 120 milioane lei 
în 2020. ”Am stabilit suma de anul acesta por-
nind de la procentul biletelor de tratament 
efectiv valorificate anul trecut, când gradul 
de ocupare a fost de doar 40%. Astfel, anul 
acesta vom contracta aproximativ 103.000 
bilete de tratament, în condiţiile în care anul 
trecut au fost folosite 67.000. Nu este așadar 
vorba despre o diminuare a alocării faţă de 
ceea ce a fost anul trecut, așa cum susţin unii 
vechi practicieni ai manipulărilor pe seama 
pensionarilor, câtă vreme suma respectivă a 
fost de fapt utilizată la o treime, din motive 
legate de pandemie. Pentru 2021, an în care 
se menţin anumite condiţionări ale pandemi-
ei, o alocare de 200 de milioane de lei, repet, 
cu 60% mai mult decât ce s-a cheltuit anul 
trecut, este una realistă și acoperă nevoile de 
tratament ale pensionarilor. Contractul cu So-
cietatea de Tratament Balnear și Recuperare 
a Capacităţii de Muncă a fost deja semnat, iar 
pe 23 martie 2021 este programată prima 
serie dintre cele 17 serii de plecare în staţiuni 
balneare”, a precizat ministrul Muncii. 

Reamintim faptul că, anul trecut, din 
cauza pandemiei, respectiv a instituirii stării 
de urgenţă la nivel naţional, activitatea de 
eliberare a biletelor de tratament balnear 
prin intermediul sistemului pe care îl admi-
nistrează și îl gestionează Casa Naţională de 
Pensii Publice a fost sistată din 16 martie și 
reluată pe data de 16 iunie 2020.

N. Dumitrescu

Autorităţile de la nivel central implicate în campania de imunizare 
împotriva noului virus au anunţat că au adus îmbunătăţiri în procesul de 
înscriere pe lista persoanelor care doresc să se vaccineze. Astfel, ieri, Comi-
tetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea Împotriva 
Covid-19 a informat că a fost operaţionalizată harta interactivă a centre-
lor de vaccinare, pe tipuri de vaccin. Mai exact, pentru a veni în sprijinul 
cetăţenilor, prin prezentarea centrelor de vaccinare pe tipurile de vaccin 
administrate în România, CNCAV, cu suportul Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, a devansat implementarea acestei funcţionalităţi în platforma de 
programare. În acest fel a devenit activă harta centrelor pe tipuri de vaccin, 
care este disponibilă pe site-ul de informare https://vaccinare-covid.gov.
ro/platforma-programare/. Harta cuprinde toate centrele de vaccinare 
active în platformă, tipul vaccinului administrat, numărul locurilor dis-
ponibile și numărul persoanelor înscrise pe lista de așteptare. Harta este 

interactivă și fiecare utilizator poate filtra afișarea centrelor pe judeţe sau 
pe numărul locurilor disponibile. De asemenea, sunt afișate statistici pri-
vind numărul total al persoanelor înscrise pe listele de așteptare pentru 
fiecare dintre cele trei vaccinuri produse de companiile farmaceutice: 
Pfizer/BioNTech, Moderna și Oxford/AstraZeneca. Astfel, ieri, la ora 15.10, 
accesând harta menţionată, s-a putut constata că în Prahova erau înscrise 
pe listele de așteptare 34.330 de persoane, zero locuri fiind disponibile 
pentru administrarea vaccinului Pfizer și Moderna, iar pentru AstraZeneca 
fiind 10.203 locuri. Conform informaţiilor furnizate ieri de către Direcţia 
de Sănătate Publică Prahova, până în prezent, în judeţul Prahova au ajuns 
113.257 doze de vaccin anti SARS-CoV-2, dintre care 90.237 doze Pfizer/
BioNTech, 11.320 produse de compania Moderna și 11.700 de doze Astra-
Zeneca, dintre care până ieri la ora 13.30 fuseseră administrate 106.826 
doze. În total, de la debutul imunizării împotriva COVID-19 – sfârșitul anului 
2020 - 101 doze au fost declarate ca fiind ”pierdute“, din diferite motive, la 
centrele de vaccinare din Prahova. Până în prezent, 35.529 de prahoveni 
au fost vaccinaţi și cu cea de-a doua doză de vaccin. 

Casei Judeţene de Pensii Prahova i-a fost repartizat 
primul lot de bilete de tratament balnear

Peste 34.000 de prahoveni, înscrişi pe listele de aşteptare în vederea vaccinării
• De ieri a fost activată harta interactivă a centrelor în care se poate face imunizarea

Lacrimile unei doctoriţe: 
„Am urmat medicina 

să salvez, nu să iscălesc 
externări la morgă”

Ne știm 
b i n e ,  d e 
câ n d ,  m a i 
tânără decât 
mine, urma 
p a s i o n a tă 
medicina. O 
femeie care 
a rămas frumoasă și, o cre-
deam eu, puternică. E sin-
gură, fiindcă așa a fost să fie 
viaţa ei. Nu are copii. Copiii 
ei au fost și sunt bolnavii, iar 
fericirea a fost când unora 
fără mari șanse le reda viaţa.

Rareº Avram, unul dintre elevii de 
elitã ai Ploieºtiului, a fost admis 
la Universitatea Harvard Pagina 12

Au ratat 
startul!
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 1881 : Domnitorul 
Carol I al Principatelor Române 
a fost proclamat primul rege al 
României.

953: Primul vaccin con-
tra poliomielitei a fost pus la punct 
în Statele Unite de Dr. Jonas Salk.

Cer parţial senin
Șanse de precipitaţii: 10%
Vânt: 8 km/h 
dinspre NV
Umiditate: 45%

Cer parţial noros
Șanse de precipitaţii: 10%

Vânt: 8 km/h  
dinspre N

Umiditate: 72%

Max: 12˚C / Min: -1˚C

Euro   EUR  4.8864

Lira sterlină  GBP  5.6769

Dolarul american  USD  4.1361

Rubla rusească  RUB  0.0545

Francul elveţian  CHF   4.4223

Gramul de aur  XAU 230.1064

Vorbe înţelepte 

„Nu putem direcţiona vân-
tul, dar putem ajusta pânzele.”
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Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sănătate 
din Senat, susţine că presiunea pe sistemul medical și cel de 
învăţământ este foarte mare, având în vedere că, în România, 
circulă în acest moment patru tulpini de coronavirus, potrivit 
Hotnews."Aș dori să vă informez că avem în circulaţie patru 
tulpini de SARS-CoV-2: cea sălbatică iniţială, cea britanică, cea 
din Africa de Sud și cea din Brazilia. În momentul de faţă, 70% 
dintre persoanele care se îmbolnăvesc au tulpina britanică. O fi 
risc, n-o fi risc, nu știu.

Văd că se vorbește cu intensitate maximă de sporurile doc-
torilor și ale cadrelor didactice și dacă putem să le dăm ceva în 
plus în această perioadă, din punct de vedere al riscului la care 
sunt supuși. Și era vorba de 2.000 de lei pentru cadre didactice 
și 1.500 pentru personalul nedidactic și auxiliar. O fi bine, n-o 
fi bine, nu știu.Însă, ce vreau să vă spun este că tensiunea în 
aceste două sisteme, sistemul de învăţământ și sistemul sanitar, 
este foarte mare și, ca atare, nu cred că este momentul să ne 
jucăm de-a sporurile și de a da ceva bani pentru risc", a afirmat 
Streinu-Cercel, în plenul Senatului, potrivit Gândul, preluat                             
de Hotnews.

Temperaturile vor avea valori apro-
piate de normalul perioadei în luna care 
urmează, reiese din prognoza pe patru 
săptămâni publicată de Administraţia 
Naţională de Meteorologie și preluată de 
Hotnews.

*Până pe 29 martie, valorile termice 
vor fi mai coborâte decât cele specifice 
pentru acest interval, în toate regiunile, 
dar mai ales în cele centrale și la munte. 
Regimul pluviometric va fi excedentar în 
regiunile sudice și sud-estice, dar și de-
ficitar în vest, nord-vest și centru, iar în 

rest va fi apropiat de cel normal pentru 
această perioadă.

*Săptămâna 29 martie – 5 aprilie.
Temperatura medie a aerului va avea valori 
apropiate de cele normale pentru această 
săptămână, la nivelul întregii ţări. Cantită-
ţile de precipitaţii vor fi deficitare în toate 
regiunile, dar mai ales în zona Carpaţilor 
Meridionali.

*Săptămâna 5 – 12 aprilie.Temperatu-
rile medii ale aerului se vor situa în gene-
ral în jurul celor normale pentru această 
perioadă, posibil ușor mai coborâte în sud, 

sud-est și la munte. Regimul pluviometric 
va fi în general apropiat de cel normal pen-
tru acest interval, dar cu o tendinţă ușor 
deficitară, mai ales la munte.

*Săptămâna 12 – 19 aprilie. Mediile 
valorilor termice se vor situa în general în 
jurul celor specifice pentru această săptă-
mână, cu posibilitatea unei abateri termice 
ușor negative, local în regiunile extracarpa-
tice și la munte. Cantităţile de precipitaţii 
estimate pentru această perioadă vor fi în 
general apropiate de cele normale pentru 
acest interval, în toate regiunile.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună 
Fecioarei Maria; el este cel care a vestit "taina cea din veac ascunsă”; 
el este vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Sfântul Gavriil este unul dintre cei șapte îngeri de mare sfat care 
stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. El s-a înfăţișat și lui Zaharia, 
tatăl Sfântului Ioan Botezatorul, mai înainte de a se arăta Fecioarei 
Maria. El este trâmbiţa ce aduce veștile cele bune ale lui Dumnezeu.

Potrivit unor Sfinţi Părinţi, tot Sfântul Arhanghel Gavriil este 
cel care a adus vestea cea bună și Sfinţilor Părinţi Ioachim și Ana, 
cum că vor naște o fată, pe Maica Domnului. Se mărturisește că tot 
el este cel care l-a însoţit pe Moise, în pustie, atunci când dreptul a 
scris Cartea Facerii. Tot el este cel mai de seamă dintre toate cetele 
îngerești, el stând lângă Tronul lui Dumnezeu și ducând omului cele 
mai mari vești dumnezeiești.

Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, după Buna 
Vestire, pe 8 noiembrie, când sărbătorim Soborul Sfinţilor Arhangheli 
Mihail și Gavriil și pe 13 iulie, când facem pomenire de minunile 
săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil.

Temperaturile revin la normal din aprilie

Medicul Adrian Streinu-Cercel avertizează 
că sunt în circulaţie patru tulpini de SARS-CoV-2
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Lucian AVRAMESCU

Violeta Stoica

Pentru că s-a dat liber la 
organizarea de concursuri de 
recrutare în instituţiile publice, 
deși reprezentanţii Guvernului 
Cîţu vorbesc despre disponi-
bilizări în sistemul bugetar, la 
Consiliul Judeţean Prahova s-a 
deschis robinetul angajărilor! 
Pas cu pas, se vor ocupa posturile 
rămase vacante după plecarea 
mai mult sau mai puţin forţată 
a unor funcţionari publici sau 
pensionarea unor reprezentanţi 
ai conducerii direcţiilor impor-
tante din Consiliul Judeţean.

Asta în timp ce pe rolul 
instanţelor de judecată se află 
încă nenumărate procese în care 

angajaţii Consiliului Judeţean 
Prahova contestă reorganizarea 
instituţiei, ieri a fost publicat pe 
pagina oficială a Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici 
un anunţ de recrutare pentru o 
funcţie de director executiv. Este 
vorba despre funcţia de director 
executiv al Direcţiei Proiecte cu 
Finanţare Externă, una dintre 
direcţiile decimate la propriu 
după alegerile de la finalul lunii 
septembrie 2020.

Conform anunţului pen-
tru organizarea concursului de 
recrutare, la acest concurs s-ar 
putea înscrie orice absolvent de 
studii universitare, dar care să fi 
urmat cursuri acreditate de spe-
cializare sau de perfecţionare în 
managementul proiectelor, ma-

nager achiziţii și expert achiziţii 
publice, dovedite cu documente 
care să ateste efectuarea sau 
absolvirea acestora.

O altă condiţie de înscriere 
la concursul programat pentru 
data de 26 aprilie (proba scrisă) 
este ca persoanele interesate să 
fi absolvit studii universitare de 
master în domeniul administra-
ţiei publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice sau cu 
diplomă echivalentă.

De asemenea, candidaţii în-
scriși la concurs trebuie să înde-
plinească și condiţia minimă de 
vechime în specialitate, respectiv 
7 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de conducere.

De când am amuţit a 
mai vorbit din când în când 
cu Giorgiana, interesându-se 
de soarta mea. Ieri i-a spus 
că vrea să vorbească, dacă 
e posibil așa ceva, cu mine. 
Este. Te poate asculta. Așa am 
primit telefonul ei în care ”am 
vorbit”, eu ascultând mai bine 

de o oră. La capătul neantului, fiindcă telefoanele nu mai 
au fir, era o voce obosită și tristă. Redau câte ceva din lun-
ga spovedanie a unei femei, profesional înfrântă, aflată 
la capătul a ceva care a însemnat speranţă și pasiune.

”Nu mai pot, Lucian. Spitalul, pe care-l știi, se pre-
lungește sub geamul meu cu o câmpie care acum e ninsă. 
Îmi vine să las tot, uniforma detestabilă de scafandru 
care mă sufocă și să plec desculţă pe zăpada asta ne-
sfârșită și să nu mă mai întorc niciodată.Dar mi-e milă 
de ei (de un an a fost detașată la terapie intensivă – nota 

mea) și de moartea lor pe care eu o iscălesc. Eu semnez 
bilete de ieșire în moarte, externări la morgă, asta fac, 
fiindcă cei mai mulţi, indiferent de vârstă, care ajung aici 
în fază terminală, au acest drum. E o boală care arată 
că am absolvit degeaba medicina. (Aș vrea să-i spun că 
nu este așa, că numai eu i-am trimis bolnavi rugând-o 
să se ocupe de ei și care-s vii și-i poartă recunoștinţă, dar 
muţenia mea mi-a tăiat dreptul la dialog și șansa de a 
rosti ce gândesc).

Mi-e dor de o viaţă normală, de bolnavii mei vinde-
cabili, cu toate că uneori viaţa le atârna de un fir de păr. 
Mi-e dor și de poeziile tale care îmi vin uneori în minte 
ca o izbăvire. Știu că trăiești propria-ţi disperare, dar 
am simţit că pot să-ţi spun ţie că nu mai pot. Oamenii, 
rudele bolnavilor mă priveau cu drag. Acum simt o ură 
nelămurită în ochii lor, iar televizorul îmi arată oameni 
care demonstrează împotriva doctorilor criminali care 
le-au pus botniţă și asta în ziua în care nu mai e niciun 
pat liber, iar dacă unul se eliberează prin moarte, un alt 

viitor bolnav fără șanse sau cu șanse apropiate de zero, 
sufocat, îţi cere din ochi să-l salvezi, fiindcă în boala asta 
care omoară tot lasă doar mintea vie până în ultima 
clipă. De ce să mai stau aici, te întreb pe tine care ești 
înţelept? Pentru a pune parafa pe o neputinţă și a mă 
recunoaște inutilă?”

Vechea mea prietenă plânge și cred că strivesc și eu 
niște lacrimi în mine, sărate ca o zi în ocnă.

Într-o piaţă dintr-un mare oraș, care a înghiţit și o 
parte din studenţiile mele, o femeie lider, cu o gură cât 
piaţa, hidoasă în nesinceritatea ei, strigă lozinci despre 
iubirea de patrie, despre nemernicii care ne pun botniţă. 
E limpede că nu patriotismul o face urlătoare, ci nevoia 
de adepţi, mulţi, mulţi, cu care să răstoarne – ce? – spi-
talul și așa demolat al doctoriţei mele care vrea să-și ia 
câmpii, plecând desculţă prin zăpezile fără sfârșit.

Să aveţi buni zori și o zi în care să nu aflăm că 
doctorii de la ATI au semnat, cu sângele neputinţei lor, 
capitularea.

Lacrimile unei doctoriţe: „Am urmat medicina 
să salvez, nu să iscălesc externări la morgă”

Rareş Avram, unul dintre elevii 
de elită ai Ploieştiului, a fost 

admis la Universitatea Harvard
V. Stoica

Rareș Avram, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţi-
onal “Ion Luca Caragiale” Ploiești, la profilul matemati-
că-informatică, intensiv informatică, a fost acceptat la 
prestigioasa Universitate Harvard din Cambridge, Mas-
sachusetts, Statele Unite ale Americii, fiind unul dintre 
cei 747 de candidaţi 
admiși dintre cei 10.000 
care au depus aplicaţii. 
Anunţul a fost făcut ieri 
de către reprezentanţii 
Inspectoratului Școlar 
Judeţean Prahova, prin 
intermediul unui comu-
nicat de presă.

Rareș este unul 
dintre elevii excepţi-
onali ai Prahovei și ai 
României, pasionat de informatică încă din clasa a 
V-a și îndrumat de un profesor de elită, de asemenea, 
Daniela Lica.

Potrivit informaţiilor furnizate de putătorul de 
cuvânt al ISJ Prahova, prof. Aurel Graur, Rareș Avram 
a participat la 6 ediţii consecutive ale Olimpiadei 
Naţionale de Informatică, până în clasa a X-a inclusiv, 
obţinând mai multe medalii. La sfârșitul clasei a IX-a, a 
fost unul dintre reprezentanţii României la Competiţia 
Internaţională Mathematical Grammar School Cup 
Belgrade, unde a obţinut Medalia de Argint la Informa-
tică și Medalia de Bronz la disciplinele Matematică și 
Fizică. A fost unul dintre fondatorii echipei de robotică 
infO(1)Robotics a Colegiului Naţional “Ion Luca Ca-
ragiale” Ploiești, cu care a obţinut numeroase premii 
la campionatul naţional de robotică BRD FIRST Tech 
Challenge România, în cele 2 sezoane de participare. De 
asemenea, în contextul situaţiilor create de pandemie, 
echipa a confecţionat viziere de protecţie cu ajutorul 
imprimantelor 3D, donând peste 2400 de viziere către 
30 de unităţi medicale de pe raza judeţului Prahova.

Universitatea Harvard este în top 3 mondial al 
celor mai bune universităţi din lume conform QS World 
University Rankings 2021, fiind cotată pe primul loc în 
ceea ce privește reputaţia în rândul angajatorilor. Pen-
tru promoţia curentă, au fost acceptaţi pentru a începe 
cursurile la această universitate doar 2 elevi români, 
rata globală de acceptare fiind de doar 7%. Dintre cei 
747 de candidaţi acceptaţi, doar 91 provin din afara 
Statelor Unite, din 67 de ţări ale lumii.

Deşi pe rolul instanţelor se afl ă procesele privind 
restructurările, la Consiliul Judeţean se organizează concurs 

pentru şefi a Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă
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F. T.Potrivit unei informări a IPJ Prahova, în contextul în care cursa automobilistică "Ra-liul Brașovului"- care se va organiza mâine, 27 martie a.c.- se va desfășura inclusiv pe anumite secțiuni de drum din județ, se vor impune anumite restricții de circulație.Astfel ,  pe DN1- raza localității                               Măneciu, sat Cheia, în intervalul orar                                                09:45 – 15:30, pe sectorul de drum cu-prins între km 153 (localitatea Cheia) și km 160+600m (în afara localității Cheia), circulația rutieră va i închisă începând cu ora 09:45, moment în care se vor lua măsuri de dirijare, informare și deviere a tra icului rutier, până la ora 15.30.În plus, după cum se mai precizeză 

detaliat în informarea poliție prahove-ne, "Programul de desfășurare al cursei automobilistice pe DN 1A, pe raza jude-țului Prahova și a județului Brașov va i următorul: ora 11:08 se va da startul din localitatea Babarunca, județul Brașov, ca punct de plecare, având ca punct de sosire locația Muntele Roșu, județul Prahova; ora 13:41 se va da startul din localitatea Cheia, locația Muntele Roșu, județul Prahova ca punct de plecare, având ca punct de sosire localitatea Babarunca, județul Brașov. În aceste condiții, tra icul rutier se va des-fășura pe următoarea rută ocolitoare: DN 1B - DN1E60 - pentru autovehiculele cum masa mai mică de 7,5 tone; DN1A - Văleni de Munte - DJ 102B - stânga DN10 BRAȘOV- pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone.

Ieri, UDMR a depus  o inițiativă legis-lativă ce prevede mai multe amendamen-te la legea care reglementează acordarea unui sprijin în valoare de 1.500 lei pentru părinții cu copii mici, astfel ca bene iciile stabilite să intre din nou în vigoare cât mai curând posibil, potrivit Agerpres. Inițiato-rul proiectului, Szabo Odon, viceliderul grupului UDMR din Camera Deputaților, a precizat că această lege a fost adoptată încă de anul trecut, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2021, însă "Ministerul de Finanțe probabil nu a ținut cont, în buge-tul de stat pe 2021, de impactul bugetar și nu a elaborat nici normele de aplicare a legii UDMR, astfel încât legea să intre în vigoare în viitorul apropiat".Deputatul UDMR a explicat că amen-

damentul depus ieri  în Parlament de către parlamentarii Uniunii extinde sfera antreprenorială, astfel încât toate între-prinderile ar putea aloca acest sprijin de 1.500 de lei din baza de impozitare pentru serviciile de educație timpurie pentru co-piii angajaților. El consideră că obiecțiile formulate de Ministerul Finanțelor nu au o bază solidă, atunci când se vorbește despre un impact bugetar de 4,5 miliarde de lei din bugetul de stat pentru acordarea acestui sprijin."În momentul de față, în România sunt 530 de mii de copii înscriși la gră-dinițe, din care 280 de mii frecventează grădinițe cu program normal, deci părinții acestor copii nu pot bene icia de un ase-menea sprijin, deoarece nu au cheltuieli 

deductibile. Astfel, principalii bene iciari sunt părinții acelor aproape 250.000 de copii care frecventează grădinițe cu pro-gram prelungit, și care au costuri în plus, pentru masa copiilor, de aproximativ 300 de lei pe lună, pe o perioadă de 9-10 luni din an. Dacă se adaugă la această cifră grădinițele private, unde se a lă aproape 30 de mii de copii, și creșele, unde merg aproape 20 de mii de copii, în total 650-700 de milioane de lei ar însemna im-pactul maxim pentru bugetul de stat. Din păcate, nu toți părinții pot bene icia de această prevedere, deoarece nu lucrează sau lucrează în zone unde angajatorul nu poate să ofere acest sprijin, deci costul real este mult mai mic. Din cele expuse rezultă că această lege este departe de a 

crea o povară bugetară de 4,5 miliarde, așa cum susține Ministerul Finanțelor", a argumentat deputatul UDMR.Parlamentul a adoptat, în luna oc-tombrie a anului trecut, legea inițiată de UDMR care introduce două modi icări importante: creditul iscal de 1.500 de lei pentru întreprinderi și o reducere a bazei de impozitare pentru companii dacă acestea investesc în învățământul dual liceal sau universitar. Aceasta din urmă înseamnă că irmele pot deduce din baza lor de impozitare și costurile formării practice în cadrul companiilor, pe lângă educația teoretică, iar acest lucru îl pot face nu doar la nivelul învățământului secundar, dar și în cazul învățământului universitar.
V. S., F. T.A fost duminică, 21 Martie, Ziua Internațională a  Pădurilor?  A fost!  A   fost  marcată,  ieri, 25 martie,  Ziua Națională a Pădurilor!  Ei bine, da!Da,  iindcă într-o postare pe Facebook a  RNP - Romsilva  stă scris: "Sărbătorim astăzi, 25 martie, Ziua Națională a Pădurilor, instituită în urmă cu patru ani,  pentru a crește gradul de responsabilizare asu-pra gestionării durabile a pădurilor.  Ziua Națională a Pădurilor este inclusă în intervalul Lunii Plantării Arborilor, marcată în iecare an începând cu 15 martie până în 15 aprilie.Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrea-ză 3,13 milioane de hectare păduri de stat, din care 80% sunt certi icate la nivel internațional, și 22 de parcuri naționale și naturale cu o suprafață cumulată de aproape 850 de mii de hectare. (...)Pădurile sunt tot timpul regenerate, iar în ultimii cinci ani, în pădurile de stat, Romsilva a regenerat 75.401 hec-tare fond forestier de stat, 48.163 hectare prin regenerări naturale și 27.238 hectare prin lucrări de împăduriri, iind plantați în acest interval  151,66 milioane puieți forestieri, cu o investiție totală de  665,6 milioane de lei".Să facem, deci, precizările de rigoare:  în  anul 2013, Organizația  Națiunilor Unite (ONU) a stabilit că pe 21 Martie se marchează  "Ziua  Internațională a  Pădurilor", iar "Ziua  Națională a Pădurilor"  a fost  instituită în  2017!Deși, până la urmă,  ziua pădurii este 365 de zile din tot atâtea, câtă vreme  activitățile speci ice se derulează non-stop. Și, cu atât mai mult, în această perioadă,  în care este marcată "Luna Plantării Arborilor"! (15 martie - 15 aprile).Acestea iind scrise, să amintim că, după cum ne-a 

precizat inginerul Bogdan Săvulescu,  coordonator al  Compartimentului "Cultură și Refacere" din cadrul Direcției Silvice Prahova,  ieri -acolo unde vremea  nu a fost potrivnică - se planta. Și tot până ieri  se realizase  

aproximativ 50% din  planul de împăduriri stabilit  pen-tru acestă primăvară.Am scris acolo unde vremea a fost prielnică iindcă   la  Cheia,  unde urmează a i împădurită o suprafață de  peste 30 de hectare, în urma doborâturilor care au 

"culcat" la pământ un versant  împădurit, în urmă cu un an, încă este zăpadă!21 Martie, Ziua Internațională a Pădurilor. Ieri,                          25 martie, Ziua Națională a Pădurilor.

Mâine  va i din nou. Și poimâine!  Mereu!Nu de alta, dar așa cum unii nu văd pădurea de copaci, la fel, stau  lucrurile și  cu  lucrările din fondul forestier prahovean și național.Nu le vedem, dar  sunt!

F. T.Miercuri, políțiștii  prahoveni au rețínut pentru 24 de ore cinci persoane ( o femeie și  patru bărbați, cu vârstele cuprinse între 21 și 42 de ani), bănuite  de comiterea infrac-țiunilor de furt calificat și  tăinuire.Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Prahova, "la data de 21 martie a.c., o persoană a reclamat că i-ar fi fost sustrase mai multe bunuri, dintr-un imobil nelocuit. Din cercetări a reieșit faptul că, în cursul lunii martie a.c., două dintre persoanele bănuite ar fi pătruns într-un imobil  (casă nelocuită -n.n.) 

din comuna Dumbrava, de unde ar fi sustras electrocasnice, mobilier și obiecte vestimentare.În urma a patru  percheziții efectuate  la persoanele bănuite (inclusiv la cele care ar fi tăinuit bunurile) , o parte din obiectele sustrase au fost recuperate,  urmând a fi restituite persoanei vătămate.  Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 5.000 de lei".În  prezent, polițiștii - sub coordonarea  unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă  Judecătoria Ploiești  -  continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale a indivizilor.

Patru indivizi - reţinuţi pentru furt califi cat şi tăinuire. 
Au dat spargere la o locuinţă din Dumbrava

Sâmbătă, restricții de circulație în Prahova, în contextul 
desfășurării „Raliului Brașovului” 

UDMR: Sprijinul de 1.500 lei pentru părinţii cu copii mici trebuie implementat cât mai curând

Şi duminica trecută, şi ieri, şi mereu a fost şi va fi  Ziua Pădurilor...
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Curtea Constituțională a României a ad-mis sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 91/2019 privind des iințarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989."Curtea Constituțională, în cadrul contro-lului legilor anterior promulgării, cu unanimi-tate de voturi, a admis obiecția de neconsti-tuționalitate formulată de un număr de 33 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și a constatat că Le-gea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind des iințarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind des iințarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 sunt neconstituționale, în ansamblul lor", potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES.Proiectul, inițiat de Guvern, a fost adoptat de Senat cu 84 de voturi "pentru" și 54 "împo-

trivă". Comisia juridică din Senat a dat raport de admitere.Proiectul pentru aprobarea OUG 91/2019 privind des iințarea IRRD 1989, precum și pentru abrogarea legii de în iințare a institu-tului a revenit în dezbatere la Senat după ce legea pentru respingerea OUG 91/2019 fusese trimisă la promulgare, dar a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate formulată de Executiv, cu obiecții respinse de CCR, dar și al unei cereri de reexaminare din partea preșe-dintelui Klaus Iohannis.În cadrul dezbaterilor din plenul Senatu-lui, liderul grupului PSD, Lucian Romașcanu, admitea că legea privind în iințarea acestui institut ar trebui corectată, reformată, dacă "pare depășită", însă a menționat că nu vede rațiunea des iințării lui, iind singurul dedicat cercetării a ceea ce s-a întâmplat în Decembrie 1989. 

CCR: Desfi inţarea Institutului Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 - neconstituţională

Instituţiile publice, obligate la... 
transparenţa datelor despre 

veniturile salariale
N. D.Prin intermediul unui comunicat de presă, Inspectoratul Te-ritorial de Muncă Prahova reamintește autorităților și instituțiilor publice din județ despre o serie de prevederi legale ce vizează trans-parența veniturilor salariale. Astfel, potrivit prevederilor în vigoare, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a publica, la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale iecărui an, și să mențină publicată, o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Lista menționată trebuie să cuprindă salariul de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz; tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru iecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să ie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia; orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora; orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora. Având în vedere că este vorba despre o obligație legală, reprezentanții ITM Prahova reamintesc faptul că nerespectarea prevederilor menționate atrage după sine răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau in-stituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 lei și 10.000 lei,  Inspecția Muncii având competența de a constata și sancționa contravenția.

Românii au multă și foarte multă încredere în Germania (57,6%), Uniunea Europeană (51,7%), NATO (49,4%) și SUA (47,1%), potrivit unui sondaj al INSCOP transmis AGERPRES.La polul opus în ceea ce privește comparația ca nivel de încredere multă și foarte multă în țări și organizații se situează China (19%) și Rusia (16%).Sondajul relevă că 47,2% dintre respondenți au încredere multă și foarte multă în Statele Unite ale Americii, 51,1% - puțină și foarte puțină, iar 1,7% nu știu sau nu răspund. De asemenea, 57,6% au răspuns că au încredere multă și foarte multă în Germania, 41,3% - puțină și foarte puțină, iar 1,1% nu știu sau nu au răspuns.În ceea ce privește încrederea în Rusia, 16% dintre cei chestionați au răspuns că au multă și foarte multă, 81% - puțină și foarte puțină, iar 3% nu știu sau nu au răspuns. În cazul Chinei, 19% dintre respondenți au a irmat că au foarte multă și multă încredere, 78,9% că au puțină și foarte puți-nă încredere, iar 2,1% un știu sau nu au răspuns.Majoritatea românilor (51,6%) au răspuns că au încredere multă și foarte multă în Uniunea Europeană, în timp ce 47,5% au răspuns că au puțină și foarte puțină încredere, iar 0,9% nu știu sau nu au răspuns. În ceea ce privește încrederea în NATO, 49,4% dintre respondenți au răspuns că au încredere multă și foarte multă, 47,9% că au puțină și foarte puțină, iar 2,8% nu știu sau nu au răspuns.Conform sondajului, 41,6% dintre români au 

încredere multă și foarte multă în președintele SUA, Joe Biden, 51,3% - puțină și foarte puțină, iar 1,7% au răspuns că nu au auzit despre acesta și 5,4% nu știu sau nu au răspuns.19% dintre cei chestionați au răspuns că au încredere multă și foarte multă în președintele Rusiei, Vladimir Putin, 77,9% - puțină și foarte puțină, iar 0,3% au răspuns că nu au auzit despre acesta și 2,8% nu știu sau nu au răspuns.Cercetarea mai relevă că 50,1% dintre cei chestionați au arătat că au încredere multă și foarte multă în cancelarul german, Angela Merkel, 46,1% puțină și foarte puțină, 1,1% au răspuns că nu au auzit despre aceasta, iar 2,7% nu știu sau nu au răspuns.Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Veri ield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și inanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.Cercetarea, realizată în perioada 1-12 martie, este împărțită în patru capitole, cel de-al doilea iind dedicat măsurării încrederii românilor într-o serie de organizații internaționale, țări și lideri. Primul capitol a fost publicat luni.Sondajul a fost realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eșantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus/minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. 
F. T.Ieri dimineață, pompierii prahoveni au pus în aplicare un exercițiu tactic de simulare a unei explozii la S.C. OMV PETROM S.A. Ra inăria                      

Petrobrazi. După cum aminteam și în ziarul de ieri, si-mularea a presupus o explozie care a afectat mai multe instalații, 10 persoane necesitând ajutor medical.Scenariul a mai inclus și punerea în aplicare a Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Prahova, la fața locului iind mobilizate zeci de au-tospeciale și ambulanțe, precum și angajați ai altor structuri de intervenție - IPJ, IJJ, SAJ, UPU-SMURD și Serviciul Privat pentru Situații de Urgență (SPSU) al obiectivului.Exercițiul s-a încheiat cu succes, iar promp-titudinea intervenției - chiar dacă a fost doar o simulare - a demonstrat că, în cazul în care, Doamne ferește!, un astfel de scenariu devine... realitate, structurile de intervenție prahovene sunt pregătite să înlăture/ limiteze efectele unui eventual dezastru.  

Intervenţie cu succes la o presupusă explozie la Rafi năria Petrobrazi 

Românii au cea mai mare încredere în 
Germania, UE, NATO ºi SUA
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Ploieştenii, rugaţi să stingă lumina, 
timp de o oră, mâine seară

N. D.

Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii 
Publice, susţine, și în acest an, campania “Earth Hour (Ora Pămân-
tului)”, eveniment global prin care sunt iniţiate acţiuni de conști-
entizare asupra consumului de resurse energetice neregenerabile. 
Astfel, pentru a marca acest eveniment, municipalitatea îi invită pe 
ploieșteni ca să stingă luminile mâine seară, de la ora 20:30 până la 
21:30, pentru a arăta că doresc să trăiască în armonie cu natura. Iar 
ca putere de exemplu, Primăria Ploiești a anunţat că va opri lumina 
pe domeniul public, în data de 27 martie a.c.,  în intervalul orar 
20:30-21:30, în câteva zone principale din oraș, și anume : în Parcul 
Municipal Vest și pe Bulevardul Independenţei, respectiv Bulevardul 
Republicii - Centrul Civic. ”Oprirea iluminatului, în perioada de timp 
amintită mai sus, se va realiza și pe exteriorul următoarelor sedii ale 
instituţiilor publice din oraș: Primăria Municipiului Ploiești, Palatul 
Culturii, Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul 
Judeţean de Artă Prahova”, a mai precizat municipalitatea. “Ora 
Pământului” este un eveniment internaţional, organizat în ultima 
sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea 
utilizatorilor de energie electrică faţă de problema dioxidului de 
carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice.

În colaborare cu Asociaţia ”Ai carte” Ploiești, 
Carpathian Brothers Squad și Info Ploiești City 
au lansat  o nouă campanie umanitară care vine 
în sprijinul prahovenilor. Este vorba despre pro-
iectul ” O carte pentru viitor”, cu scopul declarat 
de a veni în sprijinul bibliotecilor din localităţile 
rurale din Prahova, al centrelor de primire pentru 
persoanele vârstnice și a familiilor nevoiașe. Se 
pot dona cărţi de orice fel, dar și manuale, în stare 
bună,  precum și rechizite și articole de papetă-
rie. Perioada desfășurării acestei campanii este 
martie-decembrie 2021, cei interesaţi de acest 
demers putând afla detalii la numărul de what-
sapp 0729.250.940 sau prin intermediul adresei 
de e-mail infoploiesticity@yahoo.com. Derularea 
campaniei menţionate are loc după desfășurarea 
a două acţiuni similare, respectiv cea din decem-
brie 2020 intitulată ” O jucărie de pluș pentru un 
copil nevoiaș”, prin care au fost colectate și donate 

peste 3 tone de alimente, haine, dulciuri și jucării, 
și cea de la începutul acestui an, desfășurată sub 
genericul ” Donează sânge și plasmă pentru viaţă”, 
prin intermediul căreia au donat sânge și plasmă 
peste 400 de persoane.

Astăzi, începând cu ora 10.00, sub egida 
Consiliului Judeţean Prahova, Muzeul Memorial 
„Constantin și Ion Stere” Bucov, secţie a Muze-
ului Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova, 
va organiza o serie de manifestări culturale pri-
lejuite de aniversarea a 103 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România.  Acţiunile vor debuta cu 
depuneri de flori la statuile personalităţilor de 
pe Aleea Făuritorilor Unirii din Parcul Bucov, ur-
mând ca, o jumătate de oră mai târziu, la Muzeul 
Memorial „Constantin și Ion Stere” de la Bucov, 
după depunerea de flori și la statuia lui Constantin 
Stere din curtea muzeului, să aibă loc inaugurarea 
expoziţiei temporare dedicată împlinirii a 103 ani 
de la Unirea Basarabiei cu România.

În Prahova s-a lansat campania umanitară „O carte pentru viitor”

Manifestări dedicate împlinirii a 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România



SPORTwww.ziarulprahova.ro
PRAHOVA9296

Vineri, 26 Martie 2021
7

Sport

Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiești a deschis a doua zi a etapei a XIII-a din Liga Florilor Mol, oferind, ieri, replica formației CSM Slatina, la turneul desfășurat în Sala „Lascăr Pană” din Baia Mare. Elevele antrenorilor Florin Ciupitu și Nicolae Nimu au întâlnit o echipă a lată pe loc de baraj, care avea cinci puncte avans în clasament, un rezultat pozitiv reprezentând un mare pas înainte în încercarea de a evita retrogradarea.Dar, Activ s-a a lat încă din start în dezavantaj, CSM 

Slatina desprinzându-se la 3-0, primul gol al ploieșten-celor venind de-abia în minutul 6, prin Ionela Leuștean. Internaționala României, Lorena Ostase, Luciana Po-pescu și Adina Cârligeanu au mărit avantajul echipei din Slatina, la mijlocul primei părți a meciului, scor 12-5 (min. 21).A urmat o perioadă mai bună din punct de vedere defensiv a „bufnițelor”, care nu au primit gol timp de șase minute și au reușit să reducă din diferență, prin trei 

goluri succesive, scor 12-8 (min. 26). Înainte de pauză, însă, elevele antrenoarei Victorina Bora au reușit să gă-sească, din nou, drumul spre gol, iar după 30 de minute de joc tabela indica scorul de 15-10 în favoarea echipei CSM Slatina.În partea secundă, după un prim gol marcat de oltence, prahovencele s-au apropiat la 16-12 și au avut o bună oportunitate de a reveni în joc, dar au ratat două acțiuni ofensive consecutive, într-un moment în care CSM Slatina nu găsea soluții în atac (cinci minute fără gol marcat). Oltencele și-au revenit, însă, marcând de patru ori la rând, iar în minutul 43 s-au distanțat la cea mai mare diferență înregistrată în partidă, scor 20-12.„Bufnițele” au replicat, Florina Popescu, Mădălina Mureș și Adina Panaite refăcând ecartul înregistrat la pauză, scor 20-15 (min. 47), însă nu au putut pune în pericol victoria celor de la CSM Slatina, care a gestionat avantajul creat, pentru a se impune cu scorul inal de 26-19.Astfel, Activ a ajuns la a noua înfrângere în campi-onat, în 12 partide disputate, rămânând cu cinci puncte acumulate și pierde tot mai mult teren față de zona locu-rilor de baraj (se a lă la șapte puncte acum), care ar oferi o șansă de a se menține în prima ligă și în sezonul viitor. Cele două echipe au evoluat în următoarea formulă:
Activ: A. Popescu, A. Inculeț, I. Paraschiv – I. Leu-ștean 5 goluri, C. Crețu 3, M. Mureș 2, D. Lăscăteu 2, A. Panaite 2, O. Bucă 2, C. Florea 2, F. Popescu 1, R. Beșleagă, A. Șerban, L. Vartic, G. Stoica, V. Leuștean.
Slatina: E. Nagy, M. Pașca – L. Ostase 8 goluri, Stoi-cănescu 6, L. Popescu 6, A. Cârligeanu 2, G. Drăghici 1, L. Tamaș 1, A. Ivan 1, N. Rusu 1, O. Chitacu, D. Fulgoi.În prima zi a turneului de la Baia Mare, Rapid                  București a învins pe CSM Galați, scor 27-23 (18-12), CS Minaur a trecut de SCM Gloria Buzău, scor 28-21                       (13-12), iar Dacia Mioveni a câștigat disputa cu CS Gloria Bistrița-Năsăud, scor 24-22 (11-12).

Patru dintre sportivii secției de șah a CSM Ploiești au participat la cea de-a treia ediție a Fes-tivalului Internațional de Șah „Florin Gheorghiu”, competiție găzduită de Phoenicia Grand Hotel, din București. Trei dintre sportivii pregătiți de Petre Nicolae Grigore au avut evoluții foarte bune și au reușit să intre în posesia medaliilor puse la bătaie de organizatorii de la Academia de Șah, ACS Oxygen București și Phoenicia Grand Hotel, 

bilanțul iind de o medalie de aur, una de argint și una de bronz.Anamaria Rață a ocupat locul I la senioare, Antonia Ciapă a fost a  doua în concursul junioa-relor, iar Teodor Szocs a venit pe locul al III-lea la categoria „sub 2100 ELO”, iind, totodată, și al patrulea în clasamentul general. Cel de-al patrulea sportiv prezent în concurs a fost Andrei Rață, însă el nu a reușit să urce pe podiumul de premiere.

Au ratat startul!
CSM Slatina – Activ Prahova Ploiești 26-19 (15-10)

Şahiştii de la CSM Ploieşti - trei medalii obţinute 
la Festivalul Internaţional „Florin Gheorghiu”

Rămas bun, “Gicane”!I e r i ,  a  p ă r ă s i t această lume “tot mai ciudată” și Gheorghe Dobre! Cunoscut de toți drept “Gicanu”, fost or-ganizator de competiții la Petrolul, Astra, CSM FC Ploiești, cel trecut în ne iință la 74 de ani a fost, înainte de toate, un iubitor al fotbalului! Mare iubitor de Petrolul, încă din vremurile de glorie ale clubului, un prieten conștiincios, care avea tot timpul “o glumă” la el, o vorbă bună, un zâmbet, o re-plică pe măsura oricărei situații! Din  păcate ,  cel mai probabil din cauza unui infarct - Gheorghe                 Dobre a trecut în lumea celor drepți, lăsând în urmă câte o părere de rău, un regret, o lacrimă, în su letul tuturor celor care l-au cunoscut! R ă m a s  b u n ,                        “Gicane”!
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Ultima etapă a sezonului regular din cadrul Ligii 2 a fost pro-gramată să se dispute duminică, de la ora 15.00. FC Petrolul va juca, în deplasare, cu Universitatea Cluj și, din păcate, cu doar un singur punct obținut din precedentele două confruntări, șansele formației ploieștene de a prinde un loc cali icant în faza play-off țin mai mult de … matematică, decât de fotbal. Practic, pentru a continua cursa pentru promovare, „lupii” au nevoie de victorie pe „Cluj Arena”, dar și de un joc favorabil al celor-lalte rezultate, cumulate, în contextul în care trebuie să depășească cel puțin cinci echipe în clasament!Sub comanda lui Octavian Grigore, cel care asigură, deocamdată, interimatul, petroliștii pregătesc, în aceste zile, meciul de la Cluj, antrenamentele desfășurându-se la Pleașa. Din efectivul „galben-al-baștrilor” nu face parte portarul Nicolai Cebotari, cel care, în această perioadă, a fost convocat la echipa națională de seniori a Republicii Moldova, pentru jocurile o iciale, din preliminariile Campionatului Mondial, cu Insulele Feroe, Danemarca și Israel. De asemenea, pentru întâlnirea de duminică nu va i disponibil nici vârful de atac Valentin Balint, acesta ajungând la patru cartonașe galbene stagionale, iind, astfel, suspendat.
Echipele de juniori „U19” și „U17” ale Petrolului au avut parte de o dublă de „foc” în „Liga Elitelor”, întâlnind formațiile similare de la SC Fotbal Club FCSB. Ambele meciuri s-au disputat la Brazi și s-au încheiat, din păcate, cu același scor, 2-1 în favoarea vizitatorilor.

Juniorii „U19” au fost ghinioniștii de serviciu ai zilei, în confruntarea cu formația clasată pe poziția secundă în ierarhia „Seriei de Est”. Petroliștii au jucat foarte bine, au deschis scorul prin Octavian Mănescu (6), au mai avut o bară în prima repriză și câteva mari ocazii pe parcur-sul părții secunde, dar, cu toate acestea, au trebuit să se recunoască, în cele din urmă, învinși! FCSB a egalat prin Ionuț Neacșu (58), pentru ca, la chiar ultima fază a jocului, Andreas Chirițoiu (90+3) să-l învingă pe portarul Petru Marinache, cu un șut expediat din marginea careu-lui de 16 metri! O înfrângere nedreaptă, venită după un o prestație curajoasă a elevilor lui Marius Manolache, cei care nu le-au fost cu nimic inferiori adversarilor lor.Petroliștii au folosit un prim „11” alcătuit din Pe-tru Marinache – Iulian Duță, Adrian Nicolae, Octavian 

Mănescu, Antonio Popa, Cristian Licsandru, Alexandru Baron, Mario Bratu (cpt), Vlad Bogdan, Radu Dumitru, Raul Bucur. Pe banca de rezerve s-au a lat P. Cernat – Narcis Ghiță, Nicholas Stănescu, Andrei Șerban, Cristian Vrăjitoarea Tiberiu Dima, Gabriel Stoica, Dan Stoica și Răzvan Cojocaru.FC Petrolul va juca runda viitoare, tot la Brazi, cu AFC Botoșani (27 martie, ora 10.00).
Eşec din două penaltiuri!Și dacă meciul juniorilor „mari” a fost decis la ulti-ma fază, cel al echipelor „U17” a început cu un penalti de care au bene iciat oaspeții în secunda 7! O lovitură de pedeapsă just acordată, după un fault al portarului petroliștilor, și transformată de către Vlad Toma (1), așa încât FCSB a plecat, practic, în joc, de la scorul de 1-0!

Vizitatorii și-au majorat avantajul tot după un penal-ti, fructi icat, de această dată, de către Gabriel Fulga (38), iar petroliștii au redus din handicap prin „căpitanul” Alin Boțogan (75), cel care a pro itat de o degajare greșită a portarului Paul Ganea. În ciuda eforturilor din inal, elevii lui Gheorghe Liliac n-au reușit să și restabilească echilibrul, pierzând, astfel, la limită în fața primei clasate, FCSB, echipă pe care tot ei o propulsaseră în fotoliul de lideră, după succesul, din etapa trecută, obținut în fața Viitorului Constanța.Petroliștii au început jocul cu Andrei Jercălău – Mario Alecsandru, Vlad Balea, Juan Pătrașcu, Daniel Andrei, Albert Dima, Lucian Iancu, Andrei Oprea, Mihnea Rădulescu, Andrei Sîrbu și Alin Boțogan (cpt). Pe banca de rezerve s-au a lat Liviu Toma – Alex Cazan, Ionuț Va-sile, Nicolae Ion, Ion Grigore, Andrei Gheorghe, Cristian Leonte, Andrei Spătărelu și Eduard Vuță.

Liga Elitelor U19 - Meciurile Etapei 12AFC Botoșani 3 - 0 LPS BuzăuConcordia Chiajna 2 - 0 ACS Sport Team BucureștiFC Voluntari SA 3 - 1 Sepsi OSK Sfântu GheorgheDinamo 1948 SA 2 - 3 Kids Tâmpa Brașov
FC Petrolul Ploiești 1 - 2 Fotbal Club FCSB SAAcademica Clinceni 0 - 1 Viitorul Constanța SA

Clasament Loc Echipa   M V E I Gol Pct1. SC FC Viitorul Constanța 12 11 0 1 50-7 332. SC Fotbal Club FCSB SA 12 10 0 2 46-16 303. CS Concordia Chiajna 12 8 0 4 29-17 244. AFC Botoșani  12 6 3 3 29-26 215. FC Academica Clinceni 12 6 2 4 26-21 206. SC FC Voluntari SA 12 6 1 5 21-22 197. SC Dinamo 1948 SA 12 4 3 5 22-16 158. Sport Team București 12 3 3 6 14-21 12
9. FC Petrolul Ploiești 12 4 0 8 22-30 1210. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 12 3 2 7 11-32 1111. ACS Kids Tâmpa Brașov 12 2 1 9 14-42 712. LPS Buzău  12 1 1 10 13-47 4

Liga Elitelor U17 - Meciurile Etapei 12AFC Botoșani 3 - 1 LPS BuzăuConcordia Chiajna 2 - 0 ACS Sport Team BucureștiFC Voluntari SA 1 - 2 Sepsi OSK Sfântu GheorgheDinamo 1948 SA 4 - 1 Kids Tâmpa Brașov
FC Petrolul Ploiești 1 - 2 Fotbal Club FCSB SAAcademica Clinceni 2 - 0 Viitorul Constanța SA

Clasament Loc Echipa   M V E I Gol Pct1. SC Fotbal Club FCSB SA 12 11 0 1 64-10 332. SC FC Viitorul Constanța 12 9 1 2 42-12 283. SC Dinamo 1948 SA 12 9 1 2 43-19 284. CS Concordia Chiajna 12 7 0 5 28-24 21
5. FC Petrolul Ploiești 12 7 0 5 30-28 216. FC Academica Clinceni 12 6 2 4 19-14 207. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 12 5 1 6 16-27 168. SC FC Voluntari SA 12 4 1 7 19-28 139. Sport Team București 12 4 0 8 15-29 1210. ACS Kids Tâmpa Brașov 12 3 0 9 19-35 911. LPS Buzău  12 3 0 9 15-36 912. AFC Botoșani  12 1 0 11 7-55 3

Fără Balint la Cluj!

Fără noroc, dublu eşec
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HOROSCOP

23.09-22.10

BALANȚĂ Nu e ziua dumneavoastră cea mai bună, dar nici nu aveți de ce vă plânge. Ca urmare, ar trebui să iți calm și să luați lucrurile așa cum sunt.

BERBEC Nu încercați să vă impuneți astăzi punctul de vedere. Nu numai că nu veți reuși, dar vă veți atrage și antipatia celor cu care lucrați.
21.03-20.04

22.11-21.12

SĂGETĂTORRecunoașterile o iciale pe care le primiți vor constitui o motivație importantă  pentru  tot ceea ce vreți să faceți pe mai departe. Pro itați!
23.10-21.11

SCORPION O zi calmă, pe care o perturbați chiar dumneavoastră prin pro-priile indecizii. Ar i cazul să vă hotărâți asupra ceea ce vreți, înainte de a greși semni icativ.
VĂRSĂTOR Aprecierile acestei zile vă               bucură și vă motivează. Primiți și recompensele de mult timp așteptate, iar perspectivele ce se conturează sunt mai bene ice.

20.01-18.02

CAPRICORNE recomandat să vă concen-trați astăzi doar asupra ur-gențelor. Nu aveți nici starea, nici energia de a vă angaja în proiecte noi.
22.12-19.01 19.02-20.03

PEȘTI Ați vrea ca astăzi să inalizați tot ceea ce v-ați propus. Din păcate, oricât de mult ați munci, rezultatele vor întâr-zia să apară.

23.08-22.09

FECIOARĂ Astăzi înțelegeți foarte exact cine vă este prieten și cine nu.De altfel, aveați nevoie de o asemenea clari icare  de mai mult timp.
GEMENI Sunteți plin de energie, creativ și dornic de muncă. Din păca-te, nu puteți pretinde același ritm  și colaboratorilor iindcă oricum nu veți avea succes.

22.05-21.06 22.06-21.07

RACDacă nici lucrurile bune care vi se întâmplă nu vă determină să renunțați la tonul pesimist, atunci chiar nu mai este nimic de făcut.
21.04-21.05

TAUR Astăzi, trebuie să munciți mai mult decât serios dacă vreți să faceți față obligațiilor.   Încercați să îi mobilizați și pe ceilalți membri ai echipei.
22.07-22.08

LEU Vă lansați în discuții inutile. Ar i cazul să iți ceva mai atent la declarațiile o iciale și cât se poate de prudent în privința confesiunilor pe care le faceți.

CONVOCAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiești în  

data de 26/27 APRILIE 2021Consiliul 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 “Socie-tatea”), întrunit în ședința din data de 24.03.2021, 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,
CONVOACĂ La sediul Societății din municipiul Ploiești, str. Lămâiței, nr.2, Județul Prahova, cod poștal 100185, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data de 26 APRILIE 2021 ora 10.00. În cazul în care, adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilită pentru data de 27 APRILIE 2021, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași Ordine de Zi.La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S. Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 16 APRILIE 2021, considerată data de referință.

ORDINE DE ZI :1.   Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționa-rilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A.2. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exerci-țiului inanciar 2020.3. Aprobarea Raportului auditorului inanciar independent S. AN-GHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercițiului inanciar 2020.4. Aprobarea situațiilor inanciare anuale ale Societății ANTECO S.A. Ploiești pentru exercițiul inanciar încheiat la data de 31.12.2020.5. Aprobarea repartizării pro itului net obținut în exercițiul inanciar 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 în cuantum de 123.836,26 RON, astfel:      a) rezerve legale 5% - 6.191,81 RON;      b) acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 117.644,45 RON.             6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTECO S.A. Ploiești pentru exercițiul inanciar 2020.7. Aprobarea Planului de Investiții al Societății pentru anul 2021.8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2021.9. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor Societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente inanciare și operațiuni de piață, modi icată și completată prin cu Legea 158/2020.10. Stabilirea datei de 19 MAI 2021 ca data de înregistrare pentru identi icarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și a datei de 18 MAI 2021 ca « ex date «.11. Împuternicirea unei persoane care să semneze în fața notarului public, al avocaților și oricăror altor persoane izice sau juridice toate hotărârile adoptate, să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu O iciul Registrului Comerțului, Monitorul O icial, A.S.F. și BVB, etc., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. Documentele informative referitoare la Ordinea de Zi a  A.G.O.A. vor i disponibile începând cu data de 26 MARTIE 2021, în zilele lucrătoare, la registratură 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. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi A.G.O.A. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimen-tare pe Ordinea de Zi a A.G.O.A., și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.O.A., în termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial.Propunerile privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.Propunerile privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi a A.G.O.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.O.A. vor i:a) transmise prin orice formă de curierat cu con irmare de primire și înregistrate la Registratură Societății, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 

privind semnătură electronică, la adresa: of ice@anteco.ro până la data de 12 APRILIE 2021, ora 10.00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021, ORA 10.00”.b) 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 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 data publicării Convocatorului A.G.O.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. Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. Întrebările în scris privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor i transmise și înregistrate la Registratură 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 semnătură electronică, până la data de 12 APRILIE 2021, ora 10.00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021, ORA 10.00”.         Răspunsurile vor i disponibile pe pagină web a Societății la adresa http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8. Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi A.G.O.A., în cazul acționarilor persoane izice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate trebuie să per-mită 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 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 data publicării Convocatorului A.G.O.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. Acționarii înscriși la data de referință 16 APRILIE 2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.O.A. și pot vota:i)                 personal - vot direct;ii)                  prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;iii)              prin corespondența. Formularul de împuternicire specială:a)      poate i obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 26 MARTIE 2021, de la Registratură Societății și de pe pagină web a Societății (http://www.scaunesimeselemn.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 ,,împotrivă” sau ,,abținere” a iecărei probleme supuse aprobării;c)      va i completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acți-onar, 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 23 APRILIE 2021, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021, ORA 10,00”, 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 data publicării Convocatorului A.G.O.A..

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care pre-stează 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 data de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă ca:a)  instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respec-tivul acționar;b)  instuctiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instruc-țiunile din cadrul mesajului SWIFT 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 fi transmise și prin e-mail la adresa: office@anteco.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, con-form Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, astfel încât acestea să fie recepționate până cel târziu la data de 23 APRILIE 2021, ora 10.00.La completarea împuternicirilor speciale și generale, acționarii 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 15 APRILIE 2021, ora 10.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.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 re-prezentantului 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 alta instituție având o autoritate similară din țară de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocato-rului A.G.O.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. Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondența (,,Buletin de vot prin corespondența”).Buletinul de vot prin corespondență:a) poate i obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 26 MARTIE 2021, de la   Registratura Societății și de pe pagină web a Societății http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8b) va conține modalitatea de identi icare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot ,,pentru” sau ,,împotrivă” sau ,,abținere” a iecărei probleme 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 Registratura Societății, sau prin  e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică la adresa of ice@anteco.ro, până cel târziu la data de 23 APRILIE 2021, ORA 10,00. Buletinele de vot, completate și semnate, vor i transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor per-soane 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 data publicării Convocatorului A.G.O.A.. La completarea buletinelor de vot prin corespondență, acționarii 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 15 APRILIE 2021, ORA 10,00. Buletinele de vot, împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura SOCIETĂȚII sau prin e-mail până la data de 23 APRILIE 2021, ORA 10,00 nu vor i luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.Informații suplimentare se pot obține la sediul S.  ANTECO S.A. sau la numărul de telefon 0244/543088, între orele 10:00 - 16:00.
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VÂNZĂRI LOCUINŢE 
VÂND apartament 3 camere, str. Zim-

brului, confort IA, decomandat, 2 băi, balcon 
7 metri, etaj IV/IV, îmbunătăţiri - gresie, faianţă, par-
chet, centrală proprie, termopan, izolaţie exterioară, 
primul proprietar, an construcţie1983. Preţ 55.000 
euro, eventual inclusă și mobilă. Tel.0723/679.077.
---------------------------------------------------------------

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

VÂND apartament 2 camere, decoman-
dat, modificat, 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 2 camere, etaj 4, 
ultracentral, izolat termic, geamuri termopan, 
curat, fără bulină. Tel.0722/582.412.
-------------------------------------------------------------------

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

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

PLOIEȘTI central - vând 2 corpuri casă, 
fiecare cu câte 3 camere, baie, bucătărie, centrală, 
toate utilităţile, total teren 300 mp, str. Patriei; 
tel. 0742.572.466.
-------------------------------------------------------------------

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

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

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

LIPĂNEȘTI - Zamfira, vând casă 3 camere, 
galerie, baie, apă, gaze, lumină, precum și anexe, 
curte betonată, cu boltă viţă- de- vie, iarbă și teren 
arabil 1500 mp. Telefon: 0723 771 429.
-------------------------------------------------------------------

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

VÂND apartament 3 camere, decoman-
date, str. Democraţiei, separaţie gaze, apometre, 
repartitoare. Telefon 0727.17.36.12.

VÂNZĂRI LOCUINŢE ŞI TERENURI
URGENT  TĂTĂRANI - vând casă 

la stradă și teren, locaţie superbă, do-
tată cu toate utilităţile. Preţ negociabil. 
Tel.0722/489.153.
-----------------------------------------------------------

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

VÂND teren (integral sau parţial), în 
suprafaţă de două hectare, pe care sunt am-
plasate două case nou construite, prevăzute 
cu toate utilităţile, în comuna Păulești - sat 
Găgeni, Prahova, strada principală. Telefon 
0726/762426.
-----------------------------------------------------------

VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 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, preţ 76.000 de 
euro, negociabil. Telefon 0720.874.012. 
---------------------------------------------------------------

ÎN comuna Ștefeșt i ,  proprietar, 
vând casă 3 camere mobilate, baie, bucă-
tărie de vară, cramă, foișor, garaj, grajd 
(3 camere).  Suprafaţa construită 247 
mp, utilităţi, diverse utilaje, teren 5.600 
mp, livadă pe rod, deschidere la stradă 
33 m. Tel. 0745/003.533, 0244/243.432.
---------------------------------------------------------------

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

VÂND casă în Comarnic, teren 1.800 mp 
(în acte 1419 mp) și casă 3 camere, bucătărie, 
apă în curte, gaze, lumină, pomi fructiferi pe 
rod, cadastru, carte funciară, preţ 35.000 euro. 
Se plătesc numai cei 1.419 mp, restul este 
bonus. Telefon 0727/222.566.
---------------------------------------------------------------

VÂND casă parter+mansardă,  în 
construcţie, suprafaţa totală 174,41 mp, 4 
dormitoare, 3 băi, open kitchen, se vinde la 
cheie, gard, terasă în spate, drum acces în 
spate, loc de parcare pentru 3 mașini, drum 
de acces pietruit, poartă cu deschidere tele-
comandă, situată în Păuleștii Noi, în spatele 
pizzeriei Sole Mio. Preţ negociabil - 135.000 
euro. Tel.0731/714.235.
---------------------------------------------------------------

VĂ L E N I I  d e  M u n t e ,  vâ n d  c a s ă 
100 mp, teren 550 mp. Preţ negociabil 40.000 
euro. Telefon 0724/285.343.
---------------------------------------------------------------

VÂND imobil în Ploiești, zonă centrală, 
compus din 4 camere, 3 holuri, bucătărie, baie, 
în suprafaţă de 98 mp, beci 12 mp, anexă 32 
mp: bucătărie, cămară, garaj; deschidere 12m, 
teren total 336 mp. Preţ negociabil 90.000 
euro. Tel.0721/234.881. 
---------------------------------------------------------

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

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

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

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

VÂND apartament 2 camere, în carti-
erul Ploiești Vest (lângă Kaufland). Telefon 
0721999963.
-------------------------------------------------------------------

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, 
izolaţie exterioară, boxă. Telefon 0724.960.117
-------------------------------------------------------------------

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

VÂND apartament 3 camere, decoman-
dat, fără îmbunătăţiri, vizavi de Cora Ploiești. 
Telefon 0742429.692.
-------------------------------------------------------------------

PLOIEȘTI, vând - sau schimb cu garso-
nieră - casă cu 4 camere și bucătărie. Telefon 
0729732555.

VÂNZĂRI TERENURI
VÂND teren intravilan 3.000 mp, comuna 

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

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

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

BOLDEȘTI-SCĂENI, vând 1.500 mp teren 
intravilan, central, deschidere 23 m, utilităţi, 
cadastru. Tel.0720/811.694.
---------------------------------------------------------------

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

VÂND teren intravilan 1.660 mp în comu-
na Iordăcheanu, sat Iordăcheanu, judeţul Pra-
hova (lângă Belgianu') la 6 km de orașul Urlaţi, 
zonă centrală, deschidere la drum judeţean 10m 
lăţime, intabulare, cu utilităţi, apă, gaze, lumină, 
cablu, preţ negociabil. Tel.0724/ 585.954.

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

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

VÂND 5.547 mp teren intravilan pe A3, km 
43, deschidere 135 m, utilităţi. Preţ 55.000 euro, 
puţin negociabil. Tel.0723/667.853.
---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

PLOPU – vând teren 1 ha parcelabil, ex-
travilan, poziţie splendidă, la 150 m de utilităţi, 
ideal fermă, la 5 km de Bucov și 10 km de Ploiești. 
Telefon 0742.572.466.
---------------------------------------------------------------

POIENARII RALI - vând 1700 mp teren 
intravilan, deschidere 17 m, asfalt, apă, curent 
electric , la stradă, cu cadastru. Preţ negociabil. 
Telefon 0728 936 532.
---------------------------------------------------------------

VÂND 1.650 mp teren intravilan pe 
DN1, zona Potigrafu, intabulat. Telefoane 
0762.386.530; 0766.594.052.
---------------------------------------------------------------

VALEA CĂLUGĂREASCĂ, sat Pantazi, str. 
Republicii nr. 46, vând teren intravilan, 1.200 mp, cu 
două ieșiri la stradă, 10 euro mp. Telefon 0244.51.70.92.
---------------------------------------------------------------

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

VÂND teren intravilan 800 m pătraţi, 
deschidere 35 de metri, la șase km distanţă 
faţă de orașul Vălenii de Munte, fără alunecări 
de teren, înconjurat de pomi fructiferi pe rod, 
pretabil pentru construcţie vilă. Preţ negocia-
bil. Telefon 0735.822.767.
---------------------------------------------------------------

CÂMPINA, vând 730 mp teren intravi-
lan, excepţional, pe colţul străzii, 20x35 metri 
liniari, utilităţi la ambele străzi. Preţul zonei. 
Telefon: 0761612717.
------------------------------------------------------------

VÂND teren - suprafaţa utilă 21000 m². 
Terenul se află în comuna Ceptura, jud. Praho-
va. Este plantat cu viţă de vie, soiul Fetească 
Neagră, și este situat în incinta fostei ferme nr.1 
Dealu Mare. Proprietar - Iacovache Cristian, 
tel. 0722314765.
-------------------------------------------------------------------

VÂND teren în Câmpina, zonă reziden-
ţială, teren excepţional, plat, cu dublă deschi-
dere, în suprafaţă de 660 mp, asfalt, acte la zi. 
Telefon 0786.879.211.
------------------------------------------------------------

BĂICOI-cartier Dâmbu, 1010 metri 
teren casă, deschidere 18m, negociabil. Telefon 
0735138478.

PLOIEȘTI – central, 2 corpuri de casă, 
fiecare cu câte 3 camere, bucătărie, baie, 
centrală, toate utilităţile, total teren 300 mp. 
Tel.0742/572.466.
---------------------------------------------------------

CASĂ de vânzare în Ariceștii Rahtivani, 
la preţ 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 pivniţă și două camere, 
garaj, aflate pe un teren de 238 mp, 110.000 
euro. Telefon 0745/086.220.
---------------------------------------------------------

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

VÂND casă+teren, sat Bobolia, com. 
Poiana Câmpina, Prahova, utilităţi incluse, 
preţ negociabil: tel. 0728520932. VÂND casă în 
stare bună, cu trei dormitoare, două holuri și o 
bucătărie. Terenul 3.000 mp, cu livadă de pruni 
și 15 rânduri de vie. În curtea casei se află ane-
xe pentru animale și ustensile, un camping ce 
cuprinde un dormitor, o bucătărie și beci. Preţ 
20.000 de euro, negociabil. Tel.0732/688.360.
---------------------------------------------------------

VÂND casă și anexe, teren 1.100 mp, cu 
vie și livadă, Loloiasca, Tomșani. Preţ negoci-
abil. 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 dormi-
toare, 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. Preţ informativ- 70000 euro.
Telefoane: 00491628984092; 0735958177.
---------------------------------------------------------

VÂND casă cu teren 1000 mp, în comuna 
Drăgănești - sat Tufani, judeţul Prahova. Preţ 
negociabil. Telefon 0740 127 641.

-
CUMPĂRĂRI DIVERSE

CUMPĂR: bancnote, monede, insigne, de-
coraţii, plachete, cărţi poștale, ceasuri de buzunar, 
obiecte din argint, etc. Telefon 0720/228.107.

-
PIERDERI

PIERDUT certificat de înmatricula-
re al firmei S.C. AUTOMAR SRL Ploiești, 
J29/724/1998, CUI 10699381. Îl declar nul. 

ANGAJĂRI

DECESE

COLECTIVUL Tribunalului               
Prahova este alături de colega                                                                        
Mariana Răducea în momentele 
grele ale pierderii premature a 
surorii sale LILIANA PIȘCOCIU și 
exprimă întreaga compasiune fami-
liei îndoliate.

ANGAJĂM șef de echipă la curăţenie,  
8 ore zi. Detalii, la nr. 0239612939.
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TVR 1
07:55 Cu capu-n zori 
09:50 Teleshopping
10:00 Telejurnal regional 
10:50 Furtună la palat (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Ediţie specială
13:15 Zi de zi (R)
13:20 Vorbește corect!
13:30 Micile vedete în bucătărie
14:00 Telejurnal
15:00 Opre Roma
16:00 EURO polis
17:10 Secretul lui Nok-Du
18:30 Studio UEFA EURO U21
19:30 Pe datorie
19:35 Sport
19:51 Meteo
19:56 Zi de zi (R)
20:00 Telejurnal
21:10 Supravieţuitori în infern

TVR 2
07:00 Generaţia Fit
07:30 România…în bucate (R)
08:00 Destine ca-n filme (R)
08:50 Teleshopping
09:00 Pistruiatul  
10:00 Documentar 360° Geo (R)
11:00  Cireșarii
12:00 Telejurnal TVR 2

12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minorităţilor
13:35 Pescar hoinar (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Teleșcoala 
16:00 Glasul inimii
16:50 Poate nu știai
17:00 România…în bucate
17:30 Primăverii
17:55 Distracţiile lui Cazacu (R)
18:30 Cronici Mediteraneene
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta! 
20:00 Gala Umorului
21:00 Gala Umorului
22:00 Drag de România mea! (R)

 ANTENA 1ANTENA 1

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani
12:00 Observator
14:00 Alegerea
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Burlacul - (sezon nou)
23:30 Chefi la cuţite (R)

ANTENA 1PRO TV
07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 Vorbeşte lumea
13:00 Ştirile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Ştirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Ştirile Pro Tv
20:30 Românii au talent

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 Ediţie specială 
23:00 România TV News 23:00

PRIMA TV
07:00 Focus la prima oră
10:00 Hai cu fetele! (R)
11:00 Teleshopping
12:00 Teleshopping
14:00 Focus
15:00 Sacrificii în numele iubirii
16:00 Ringo

17:00 Supernanny (R)
18:00 Focus 18
19:30 Flash monden
20:00 Prietena mea genială
22:30 Secretul lui Bachus

KANAL D

07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:30 Patria mea ești tu 
11:00 Puterea dragostei
12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Survivor Romania
23:30 La răscruce

ANTENA 1PRO 2
07:45 Pe tărâmul dorinţei (R)
09:00 Teleshopping
09:15 În ritmul vieţii (R)
10:15 Dragostea nu uită (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Sara (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Pe tărâmul dorinţei (R)
15:00 În ritmul vieţii (R)
16:00 Tânăr și Neliniștit

17:00 Dragostea nu uită
18:00 Pe tărâmul dorinţei
19:00 Sara
21:00 În ritmul vieţii
22:00 Inimă de ţigan
23:30 Sara (R)

HBO
07:40 Jumanji: Nivelul următor
09:45 Adevărul gol-goluţ
11:20 byron Electric Marching Band
12:55 Maria, Regina României
14:45 Pe platourile de filmare
15:20 O poveste încâlcită
17:00 Tipografic Majuscul
19:10 Moșteniri
20:00 Șeriful
20:50 Confirmare
22:40 Judy

DISCOVERY

07:00 Maşini pe alese
09:00 Cum se fabrică ?
10:00 Bogăţii ascunse în magazii
10:30 Comoara din garaj
11:00 Goana după aur
12:00 Comori arhitecturale   
 recuperate
13:00 Maşini pe alese
14:00 Căutătorii de aur din   
 Marea Bering

17:00 Vrem o casă mică
19:00 Cum se fabrică ? 
20:00 Maşini pe alese
21:00 Goana după aur

 
ANTENA 1EUROSPORT 1

07:15 Schi alpin
08:30 Sărituri cu schiurile
09:30 Ciclism
10:30 Sărituri cu schiurile
11:45 Patinaj artistic
16:30 Sărituri cu schiurile
18:15 Schi alpi
18:55 Patinaj artistic
23:00 Patinaj artistic

PRAHOVA TV

07.00 Matinal Radio Prahova
 Retransmisie
10.00 Generaţia 
 lui John (r)
11.00 Concret
11.30 Concret (r)
12.30 Vax Populi (r)
13.00 Documentare
19.00 Generaţia lui John
20.00 Șueta
20.30 Vax Populi
21.00 Diagnostic
21.30 Documentare
24.00 Infochannel
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CONVOCATOR 
Consiliul de Administrație al INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A., cu sediul în Mun. Ploiești, Str. Găgeni, nr. 107, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/201/1991, C.U.I. 1356635, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor pentru 26.04.2021, respectiv 27.04.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10:00, respectiv la ora 10:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16.04.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu ordinea de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:1. Aprobarea contractării unui credit pentru  inanțarea activității curente , în valoare de 600.000 lei cu First Bank – sucursala Ploiești, pe o perioadă de 12 luni2. Aprobarea garantării creditului cu :a) Ipoteca asupra imobilului teren și spații de producție, situat în Ploiești, Str.Toma Ionescu nr.56, jud. Prahova, format din teren in suprafată de 4501 mp, avand nr. cadastral 4343, și construcțiile C1-secția vată în suprafață construită de 960 mp, cu nr. cadastral 4343-C1, C2-post trafo în suprafață construită de 26,16 mp, cu nr. cadastral 4343-C2, C3-ate-lier mecanic cu suprafața construită de 129,95 mp, cu nr. cadastral 4343-C3, C4-birouri cu suprafață construită de 175 mp, cu nr. cadastral 4343-C4, C5-atelier polistiren cu suprafață construită de de 203,47 mp, cu nr. cadastral 4343-C5 și C6-cabină pază cu suprafață construită de 10,34 mp, având nr. cadastral 4343-C6, imobil înscris în Cartea Funciară a Municipiului Ploiești nr. 130395 (nr. CF vechi 3326(e:3326)), proprietatea Industrie Mică Prahova SA;b) Ipoteca asupra imobilului-teren și spații de producție situat în Ploiești, Str. Sinăii nr.28, jud. Prahova, format din teren 1338 mp, având nr. cadastral 4246 și construcția C1-fabrica de teracota si clădire producție, cu suprafață construită de 848,74 mp, având nr. cadastral 4246-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 128660 (nr. CF vechi 3323(e:3323)) a Municipiului Ploiești sub nr.3323, proprietate. Industrie Mică Prahova SA;c) Ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente ale societății deschise sau care se vor deschide în viitor, în lei sau valută, la toate unitățile  First Bank SA precum și încasările prezente și viitoare în aceste conturi, înscrisă la  AEGRM;3.Aprobarea  mandatării domnului Ioan Matreș, CNP 1450830293127, în calitate de administrator si Președinte al Consiliului de Administrație, în vederea semnării  contractului de credit și a contractelor de ipotecă mobiliară si imobiliară asupra garanțiilor de mai sus, precum si a oricăror altor documente . 4.Aprobarea datei de 18.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 17.05.2021 ca ex date.5.Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la înde-plinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.6.Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la O iciul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA care urmează să ie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul O icial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr.5/20182. Prezentarea  raportului de veri icare și certi icare a bilanțului contabil pe anul 2020 întocmit de Auditorul Financiar.3. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2020 și repartizarea pro itului pentru inanțare investiții.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2021.5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul inanciar 2020.6. Aprobarea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrașie și stabilirea indemniyației pentru anul inanciar în curs.7. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi conform art.92 din Legea 24/2017 și Legea 118/2020.8. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 17.05.2021 ca ex date.9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA ce se va adopta.10. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească formalitățile privind înregistrarea la ORC a Hotărârii AGOA care urmează să ie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul O icial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul O icial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a i incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele iind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 23.04.2021.Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin coresponden-ță, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot i consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.industriemica.ro, începând cu data de 26.03.2021.Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.Împuternicirea specială poate i acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni speci ice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele a late în dezbaterea adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identi icate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să ie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar de init conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: of ice@industriemica.ro, până la data de 23.04.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu con irmare de primire pe care să ie trecută adresa expeditorului (acționarului). 

Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte, cu sediul în Orașul Vălenii de Munte, Str.Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel.: 0244/280.816, fax: 0244/280.631, organizează în data de 20.04.2021, ora 10.00, licitație publică privind închirierea prin licitație publică a unui imobil ce aparține domeniului privat al orașului Văle-nii de Munte format din spațiu suprateran suprafață utilă 60mp și subteran WC public suprafață utilă de 49,98mp, situat pe B-dul Nicolae Iorga, nr.62-66, Parc Central Vălenii de Munte, ce aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte conform H.C.L.nr.25/28.02.2020. Procurarea documentației de atribuire în vederea participării la licitație se va face în perioada 01.04-19.04.2021 de la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, camera 22, et.II, compartiment Buget-Finanțe, informații suplimentare puteți obține la tel.: 0244/280.816, int.21. Participanții la licitație au obligația de a achiziționa documentația de atribuire contra sumei de 50Lei. Data limită pentru depunerea ofertelor este 19.04.2021, ora 16.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, Str.Berevoiești, nr.3A, în data de 20.04.2021, ora 10.00. Data publicării anunțului de licitație este 26.03.2021. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administra-tiv a Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.

ANUNȚ
Direcția Județeană de Statistică Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă determinată, de Expert IA-4 posturi și Expert I-2 posturi. Concursul va avea loc în data de 19.04.2021 proba scrisă, 21.04.2021 proba practică, 23.04.2021- interviul.     Dosarele de concurs se depun până la data de 09.04.2021 la sediul Direcției Județene de Sta-tistică Prahova din Ploiești, Șos.Vestului nr.14-16.Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244/510986 și pe site-ul nostru www.prahova.insse.ro.

Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Prahova
Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Prahova anunță con-vocarea ADUNĂRII GENERALE a C.M. Prahova, ce va avea loc la data de 09 aprilie 2021, orele 18.00, în format online, pe platforma Zoom.  Ordinea de zi:• Descărcarea de gestiune a Consiliului Județean pentru anul iscal 2020;• Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2021;• Tema de dezbatere: ,,Sănătatea prahoveană în pandemie”• Diverse.În cazul în care nu se va asigura prezența a cel puțin 2/3 din nu-mărul membrilor, o altă ședință, cu aceeași ordine de zi se va organiza la data de 23 aprilie 2021, orele 18.00, în format online, pe platforma Zoom, hotărârile urmând a se adopta cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.
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Ziarul PRAHOVA publică informaţii furnizate de AM PRESS și de alte surse. Responsabilitatea juridică pentru conţinutul acestor informaţii aparţine agenţiilor de presă furnizoare.

Ieri, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a făcut 
precizări privind desfășurarea în continuare a anului 
școlar și a examenelor naţionale. Citat de agenţiile de 
presă, acesta a declarat:

”În urma consultărilor deschise și constructive, 
luând în considerare toate propunerile formulate în 
contextul creșterii ratei de infectare cu virusul SARS 
CoV-2 prin implicarea tuturor factorilor care pot să 
contribuie la implementarea măsurilor necesare 
pentru bunul mers al procesului de învăţământ, au 
rezultat 10 concluzii: 

1. Examenele naţionale se vor desfășura la datele 
stabilite conform calendarului deja aprobat și cunos-
cut, respectiv 22 - 25 iunie pentru probele scrise ale 
examenului de Evaluare Naţională și 28 iunie - 1 iulie 
pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat. 
La examenul de Bacalaureat, probele de competenţe 
vor fi echivalate conform unor proceduri elaborate de 
către Ministerul Educaţiei. Se vor susţine competen-
ţele digitale pentru promoţiile anterioare.

2 Cu excepţia claselor terminale, pentru care 
structura anului școlar NU va suferi niciun fel de mo-
dificare, vacanţa de primăvară va începe în data de 2 
aprilie și se va termina la data de 4 mai pentru toate 
celelalte clase cu excepţia claselor terminale. Clasele 
terminale rămân pe programul stabilit. 

3. Pentru clasele terminale, structura anului 
școlar nu va suferi niciun fel de modificare. Vacanţa, 
respectiv vacanţele de primăvară, pentru că sunt două 
pentru clasele terminale, nemaifiind puntea, rămân 
datele planificate și cunoscute, 2 aprilie - 11 aprilie, 
30 aprilie - 9 mai pentru sărbătorile pascale ortodo-
xe. În intervalul 12 - 29 aprilie, clasele terminale vor 
participa online la toate activităţile didactice.

4. Semestrul al doilea va fi redus cu o săptămână 
pentru toate clasele, cu excepţia claselor terminale, 
la care nu avem niciun fel de reducere, niciun fel de 
modificare. Este vorba de clasa pregătitoare, clasele 
I-VII, și clasele IX-XI, acestea urmând a finaliza semes-
trul II în data de 25 iunie, spre deosebire de 18 iunie, 
cum era planificat.

5. Având în vedere reducerea semestrului al doi-
lea cu o săptămână, prin sprijinul cadrelor didactice, 
într-un an total atipic, în care tezele semestriale nu se 
mai susţin, în care numărul notelor a fost redus, se pot 
comprima acele activităţi de evaluare în așa fel încât 
nu vor fi necesare activităţi de recuperare a materiei.

6. Pentru filiera tehnologică și învăţământul 
profesional și tehnic, finalul semestrului al doilea va 
rămâne la datele stabilite și cunoscute.

7. Calendarul activităţilor aferente definitivării 
și titularizării rămân neschimbate.

8. Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a,
precum și pretestările PISA rămân programate cu 
prezenţă fizică în toate școlile care funcţionează în 
localităţi necarantinate. Evaluarea naţională pentru 
elevii de clasa a II-a se reprogramează din perioada 
20-23 aprilie pentru perioada 25-28 mai.

9. Pentru a reduce inechitatea determinată de 
condiţiile speciale în școlile aflate în localităţi caran-
tinate, simulările pentru clasele terminale, evaluările 
pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor putea fi orga-
nizate după ieșirea din carantină.

10. Programul naţional de acţiuni remediale se 
va derula în întreaga perioadă în care sunt organizate 
acţiuni didactice în toate școlile aflate în localităţi în 
care rata de infectare este mai mică de 6 la mia de 
locuitori”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Weekend cu controale 
pe Valea Prahovei

V. Stoica

Weekendul acesta va fi unul dificil pentru turiștii care 
vor merge pe Valea Prahovei! Ca să nu fie amendaţi, vor 
trebui să respecte regulile impuse de autorităţi în această 
perioadă. Ieri, Instituţia Prefectului a anunţat că peste 400 
de reprezentanţi ai instituţiilor statului cu atribuţii de con-
trol vor verifica în acest weekend respectarea măsurilor 
de prevenire și combatere a epidemiei de COVID-19. Sunt 
pasibili de amenzi de peste 10.000 de lei cei care nu respectă 
legislaţia în vigoare, persoanele fizice sau juridice.

Potrivit Instituţiei Prefectului, Cristian Ionescu, prefec-
tul judeţului Prahova, a emis un ordin prin care a solicitat 
constituirea Grupului de conducere a acţiunii de control în 
staţiunile de pe Valea Prahovei, sub coordonarea sa direc-
tă. Din echipele de control vor face parte reprezentanţi ai 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului de Jan-
darmi Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Șerban Cantacuzino“ și Grupării de Jandarmi Mobilă „Matei 
Basarab“, cărora li se adaugă și cei din rândul Comisariatului 
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova, Direc-
ţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratului Teritorial de 
Muncă și Inspectoratului Teritorial de stat pentru Controlul 
în Transportul Rutier.

De astăzi, în toate staţiunile de pe Valea Prahovei, dar și 
în alte zone de agrement, acolo unde se creează aglomerări 
umane și există tendinţa încălcării măsurilor de protecţie, 
vor fi verificate atât pârtiile de schi, unităţile de cazare, 
precum și cele de alimentaţie publică, respectarea distanţei 
fizice, purtarea măștii de protecţie etc.

"Acţiunea de control se desfășoară ca urmare a creșterii 
alarmante a numărului de cazuri de persoane nou confir-
mate cu COVID-19, a supraaglomerării secţiilor de Terapie 
Intensivă, dar și ca urmare a constatării unei relaxări în 
rândul populaţiei privind respectarea legislaţiei în privinţa 
COVID-19", au precizat reprezentanţii Prefecturii Prahova.

La Castelul Peleş - 
Ceremonie dedicată împlinirii 
a 140 de ani de la proclamarea 

Regatului României
O ceremonie dedicată împlinirii a 

140 de ani de la proclamarea Regatului 
României va avea loc, astăzi, la Castelul 
Peleș.

"În ziua de 26 martie, Majestatea 
Sa Custodele Coroanei și Familia Regală 
sărbătoresc alături de întreaga societate 
românească o sută patruzeci de ani de 
la proclamarea Regatului României. Cu 
această ocazie, Majestatea Sa Margareta 
va găzdui o scurtă ceremonie, în Holul 
de Onoare al Castelului Peleș, în ziua de 
vineri, 26 martie, la ora 12,00. Vor fi pre-
zenţi Alteţa Sa Regală Principele Radu și 
Alteţa Sa Regală Principesa Sofia", infor-
mează Biroul de Presă al Casei Majestăţii 
Sale Custodelui Coroanei într-un comuni-
cat transmis, ieri, AGERPRES.

La eveniment va lua parte ministrul 
Culturii, Bogdan Gheorghiu, cu acest prilej 
urmând a fi anunţate proiecte comune 
privitoare la restaurarea Domeniului 
Regal Peleș.

"În împrejurările actuale, vor fi pre-
zenţi un număr restrâns de participanţi, 
precum și reprezentanţi ai presei", mai 
informează Casa Regală. 

F. T.

Ieri, chiar de Ziua Po-
liţiei, luptători din cadrul 
Serviciului pentru Acţiuni 
Speciale al IPJ Prahova au 
mers la Centrul de Transfu-
zie Sanguină Ploiești, unde 
au donat sânge, o parte din-
tre ei inclusiv plasmă. 

Potrivit reprezentanţi-
lor poliţiei prahovene, "de-
mersul colegilor nostri vine 
în cadrul campaniei dema-
rate de Ministerul Afacerilor 

Interne, având în vedere 
criza actuală de sânge și ne-
voia pacienţilor care sunt in-
ternaţi în stare gravă după ce 
s-au infectat cu SARS-CoV-2. 
În acest context, îi îndemnăm 

pe toţi cei care sunt eligibili 
pentru a dona să meargă 
la Centrele de Transfuzie 
Sanguină și să facă acest gest 
umanitar și benefic pentru 
sănătatea tuturor".

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, 
a anunţat deciziile privind anul şcolar

 Examenele naţionale se desfășoară conform calendarului anunţat 
 Cursuri online pentru clasele terminale între 12-29 aprilie 

 Semestrul al doilea va fi redus cu o săptămână, cu unele excepţii

Slujbele de Paști se vor desfășura 
normal, cu respectarea riguroasă a tuturor 
măsurilor sanitare, a afirmat purtătorul 
de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile 
Bănescu, după întâlnirea reprezentanţilor 
Cultelor organizată, ieri, de Secretariatul 
de Stat pentru Culte la sediul Guvernului, 
potrivit Agerpres.

"Deschiderea tuturor oficialităţilor 
pentru buna, ordonata și în același timp 
fireasca desfășurare a Slujbei de Înviere, 
ca și a celorlalte sărbători proprii altor 
culte religioase în următoarea perioadă 
indică faptul că acestea se vor putea des-

fășura normal, cu respectarea riguroasă a 
tuturor măsurilor sanitare ce vor rămâne 
obligatorii (purtarea măștii, distanţarea 
sanitară, deplasarea pe jos sau cu mijloc de 
transport propriu la lăcașul de cult de care 
aparţinem etc)", afirmă Bănescu într-un 
comunicat transmis presei.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei 
consideră că tema condiţiilor în care se vor 
desfășura anul acesta sărbătorile pascale a 
fost una "bazată pe un dialog deschis, onest, 
animat de cele mai bune intenţii comune în 
identificarea soluţiilor optime pentru res-
pectarea libertăţii religioase și, simultan, a 

respectării măsurilor sanitare în vigoare".
"Toate cultele religioase au făcut propu-

neri adecvate situaţiei epidemiologice încă 
delicate prin care trecem, dar și respectării 
depline a libertăţii religioase prin posibi-
litatea participării fizice a credincioșilor 
la momentele importante ale sărbătorilor, 
respectiv la Slujba de Înviere. Elementele 
concrete referitoare la organizarea și desfă-
șurarea Slujbei de Înviere din acest an vor fi 
comunicate atât de Patriarhia Română, cât și 
de autorităţile de stat după ce vor fi stabilite 
de comun acord la nivel de detaliu", se mai 
arată în comunicat. 

Slujbele de Paşti se vor desfăşura normal, cu respectarea riguroasă a tuturor măsurilor sanitare

De Ziua Poliţiei, angajaţi ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Prahova au donat sânge! 
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