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Romania
dupa 20 de
ani

Azi la Prefectură,
mâine la
procuratură !

Somajul
tehnic e
de formă!

Nu vrem carieră!

Puterea stă în unitate şi credinţă!

Publicaţia “Pavăza Carpaţilor”
va fi susţinătoarea celor care,
într-un fel sau altul, prin acţiunile
lor apără şi ocrotesc natura, celor
cărora le place dreptatea şi
adevarul şi stiu ce înseamna

cuvântul onoare. Noi vrem să
arătăm că la Măgureni nu a fost o
întamplare lupta noastră împotriva distrugerii naturii, aici
oamenii chiar au o conştiinţă,
privesc viitorul prin ochii
copiilor lor şi au ceva de apărat
pentru care merită să lupţi.
Prin
lansarea
publicaţiei
“Pavăza Carpaţilor” încercăm să
aducem în lumină evenimentele
importante care se petrec pe
teritoriul comunei Măgureni şi nu
numai. În egală măsură, vom
încerca să contribuim, pe cât
posibil, la lămurirea multor
probleme cu care se confruntă

comunitatea şi ne vom apleca cu
precădere asupra celor actuale
care au o relevanţă deosebită.
Vom încerca să tragem semnale
de alarmă şi să sensibilizam
opinia publică şi autorităţile
acolo unde acest lucru se impune.
De la bun început trebuie să
ştiţi că Pavăza Carpaţilor sprijină
Grupul de Iniţiativă şi instituţiile
implicate în lupta împotriva
carierei proiectată a se deschide
pe dealul împadurit situat între
Cocorăştii Caplii şi Satul
Banului. Problema este veche, iar
prin publicaţia de faţă nu
încercam decât să oferim încă un

punct de sprijin în această luptă.
Totodată vom încerca să
semnalăm şi alte situaţii care
afectează mediul din localitatea
noastră ori din alte zone.
Publicaţia va aborda subiecte
legate de educaţia de mediu şi
respectul pentru natură.
Bineînteles că ne vom apleca
asupra subiectelor fierbinţi de
câte ori va fi cazul şi
împrejurările o vor cere.
Încercăm şi prin modesta noastră
publicaţie să dăm o mână de
ajutor la restabilirea normalităţii
atât în comuna Măgureni cât şi
(de ce nu ?) în alte zone din

România care se confruntă cu
situaţii similare.
În fond, avem datoria să dăm
un semnal întregii tări că lucrurile
pot sta şi altfel în România şi că
implicarea oamenilor, a societăţii
civile în problemele comunităţii
este esenţială pentru bunul mers
al acesteia.
De ce “Pavăza Carpaţilor “?
Pentru că aici încep munţii
Carpaţi !
Editorial de
Lilian Cătălin Vişoiu
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STAREA NATIUNII
ROMÂNIA DUPĂ 20 DE ANI

După 20 de ani, România se află într-un
moment extrem de greu. Are o populaţie sărăcită cu o
putere de cumpărare sub nivelul anului 1989. După 20
de ani, peste 2 milioane de români trăiesc într-o
sărăcie extremă, cu un venit zilnic de 4 dolari. După
20 de ani avem o Românie cu o economie anemică
pentru cei mulţi şi o alta pentru elitele corupte.
Pentru a înţelege dimensiunea dezastrului
actual, economic şi social,
cu prăbuşirea dramatică a
calităţii vieţii şi amplorii
genocidului împotriva
poporului român, trebuie
să facem analiza prin
comparaţie între România
de azi şi cea dinainte de
1989.
În anul 1989,
populaţia României era
estimată la 23.152.000 locuitori. Dintre aceştia
12.312.000 trăiau în mediul urban. Numărul
populaţiei ocupate era de 10.205.400, reprezentând
46,8% dintre români. La sfârşitul anului 1989,
România era considerată o ţară mediu dezvoltată,
comparativ cu anul 1945, când era eminamente
agricolă. Domeniile din
economie: industrie,
construcţii, agricultură,
pe lângă faptul că
ofereau o gamă largă şi
diversificată de produse,
erau şi bine structurate
şi echilibrate, atât pentru
consumul intern, cât şi
pentru export.
Peste 73%
din populaţia ocupată
lucra în aceste sectoare, iar 27% în ramura serviciilor.
Avuţia naţională, era reprezentată exclusiv
de resurse neexploatate (ţiţei, gaze, aur, argint, uraniu,
cărbune, cupru, marmură, sare, apă minerală, păduri
ş.a.) a căror valoare, în acel moment, era estimată la
5.200 miliarde de lei (880 miliarde de dolari). În anul

1989, Produsul Intern Brut (PIB) al României era
482,8 miliarde lei noi, adică 101,1 miliarde de euro.
O contribuţie deosebită la dezvoltarea
accentuată a întregii economii, a avuţiei naţionale, la
creşterea volumului fondurilor fixe şi a multor
investiţii, la creşterea ponderii populaţiei ocupate,
implicit, a volumului fondurilor bugetelor de stat şi de
asigurări sociale, a nivelului de trai al populaţiei, a
avut-o rata înaltă de
acumulare. Aceasta
varia între 23% şi 33%
din PIB.
Urmare acestei rate
înalte de acumulare, în
România
s-au
construit şi dezvoltat
obiective cu destinaţie
socio-culturală
şi
capacităţi de producţie
care au permis fabricarea de produse competitive, atât pentru piaţa internă,
cât şi pentru cea externă.
În anul 1989, cu toate dificultăţile
existente, generate şi de criza economico-financiară
prin care trece România de aproximativ 8 ani (1982),
aproape 49% din totalul populaţiei era ocupată în
diferite ramuri ale
economiei naţionale.
Existau locuri de
muncă pentru toate
persoanele
apte,
corespunzător
p r e g ă t i r i i
profesionale. Bugetul
asigurărilor pentru
pensii era excedentar,
fiind susţinut de 8
milioane de salariaţi.
În anul 1989 România nu avea datorii
externe, iar soldul fondului valutar era de 247
milioane de dolari.
În plus, creanţele externe, împreună cu
mărfurile pentru export, aflate în curs de expediere şi
cu excedentul bugetar al anului 1989, asigurau un

fond valutar de peste 15 miliarde de dolari.
După 1989, România a pierdut valori
enorme din Produsul Intern Brut, prin distrugerea
sistematică a capacităţilor de producţie, creşterea

masivă a importurilor de produse industriale şi
agricole şi desfiinţarea a milioane de locuri de muncă.
Astfel, pentru perioada 1990-2008,
România a pierdut 3.900 miliarde de euro, echivalentul a 33 de ori PIB pe anul 2010 (118 miliarde euro).
Aceasta este imaginea, prezentată în
sinteză, a dezastrului României generat de o clasă
politică rapace şi rudimentară.
Pentru tot acest dezastru, o veritabilă
apocalipsă economico-socială, toţi cei care se fac
răspunzători, inclusiv „Banda celor 300” care au
guvernat Ţara timp de 20 de ani, vor trebui să
plătească cu libertatea şi averile lor acumulate
fraudulos.
G.I.N.

In anul 1989, în România se producea o
gamă largă de mărfuri, între care
menţionăm:
• energie electrică - 64.309 Twh
• ţiţei extras
- 11,511 mii t
• benzină
- 4.667 mii t
• motorină
- 8,435 mii t
• gaz metan extras - 22.222 mil mc
• oţel brut
- 14.411 mii t
• tractoare
- 17.124 bucăţi
• locomotive
- 276 bucăţi
• autoturisme
- 144 mii bucăţi
• autocamioane
- 13.515 bucăţi
• medicamente
- 150 mil euro
• ciment
- 13.265 mii t
• mobilă
- 434 mil euro
• ulei comestibil - 248 mii t
• carne
- 993 mii t
• preparate din carne- 279 mii t
• lapte consum
- 5.629 mii hl
• brânzeturi
- 81.652 t
• zahăr
- 717 mii t

În acelaşi an, evoluţia stării sociale în
România a avut următoarea creştere:
• populaţie
- 23.151.000 locuitori
• populaţia ocupată- 10.946.000 persoane
din care:
- industrie
- 4.169.000
- agricultură
- 3.012.000
- construcţii
- 767.000
- comerţ
- 649.000
- învăţământ
- 373.000
- sănătate
- 292.000
- administraţie - 51.000
- alte ramuri
- 1.630.000
- salariaţi total - 7.997.000
• pensionari
- 3.347.000 persoane
• populaţia şcolară - 5.036.000 persoane

ACTUALITATEA

Somajul Tehnic e de formă!

oua metodă de reducere
Na costurilor:
Firmele îşi
trimit angajaţii în somaj

daca îşi trimit angajatii în somaj
tehnic şi dacă le plătesc 75% din
salariu.
Firmele reduc de două ori costurile
în acest fel. Pe de o parte, plătesc
doar 75% din salariul angajaţilor,
fiind scutiţi şi de plata CAS. Spre
exemplu, în cazul unui salariu brut de
1.000 de lei, angajatul primeşte în
mod normal un salariu net de 740 de
lei, iar în cazul în care va fi trimis în
somaj tehnic, va încasa o

cazuri în care angajaţii aflaţi în somaj
tehnic să lucreze în continuare, fără
forme legale.
"Angajaţii
nemultumiţi
au
posibilitatea să se adreseze
inspectorilor de muncă, mai ales că
aceştia au obligaţia de a păstra
confidenţialitatea surselor", spune
Eugen Tifin, purtator de cuvânt în
cadrul Inspecţiei Muncii.

tehnic "de formă", dar
continuând să îi cheme la
lucru. Magureniul nu face
exceptie.
Somajul clasic şi somajul tehnic,
două măsuri menite să-i protejeze pe
angajaţi de disponibilizarile operate
de companii, au devenit subterfugii
prin care angajatorii reduc costurile
şi totodată folosesc forţa de muncă
mult mai ieftină pentru continuarea
activităţii arată "Ziarul Financiar".
"Sunt în somaj tehnic de o lună,
timp în care am mers la serviciu, dar
am stat cu uşa încuiată, ca să nu ne
găsească Inspecţia Muncii acolo în
cazul unui control", spune Adela C.,
27 de ani, angajată la o firmă de
construcţii.
Angajatorii au putut să beneficieze
de somaj tehnic începand cu prima zi
a lunii februarie, când Guvernul a
decis ca firmele să fie scutite de plata
CAS pentru o perioada de trei luni

"Angajaţii nemultumiţi au posibilitatea să se
adreseze inspectorilor de muncă, mai ales că aceştia
sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea surselor"
indemnizaţie reprezentând 75% din
salariul brut. Compania nu va mai
achita contribuţiile la asigurări
sociale, economisind aproximativ
1.500 lei.
"Compania pentru care lucrez a
trimis aproape toţi angajaţii în somaj
de mai bine de două luni. Cei care
conduc departamente şi mare parte
din personalul administrativ continuă
să vină la muncă, deşi nu suntem
plătiţi. Oamenii speră ca în acest fel
vor fi reangajati în momentul în care
firma va avea din nou comenzi",
spune seful departamentului de
resurse umane al unei firme de
construcţii din Filipesti de Pădure.
Inspectia Muncii nu poate face
nimic.
La Inspecţia Muncii nu s-au sesizat

Teoretic, dacă sunt în somaj tehnic,
angajaţii nu ar trebui să lucreze,
pentru ca ar presta activitate fără
forme legale. "Iniţial, era vorba că
muncim în perioada aceasta ca să
luam salarii normale, însa şi pentru
luna ianuarie, cand nu eram înca în
şomaj tehnic, am luat 75% din
salariu. Nu stiu ce va fi, pentru ca ne
tot santajeaza că, în cazul în care nu
predam proiectele, nu mai primim
banii", mai spune Adela. Cei aflaţi în
somaj tehnic trebuie totusi să rămână
"la dispoziţia angajatorului", în
sensul că, dacă firma primeşte
comenzi noi, de exemplu, şi are
nevoie de forţă de muncă pentru a-şi
relua activitatea, perioada de somaj
tehnic se poate încheia şi angajaţii se
intorc la serviciu.
Nu există sancţiuni pe care
inspectorii de munca să le poate

aplica în cazul în care o firmă care a
apelat la somaj tehnic îşi cheamă
angajaţii la serviciu, pentru că
sancţiunile intră în aria de expertiză a
Gărzii Financiare.

Şomajul tehnic
în cifre:

Măgureniul este afectat sever de
criza economică
Şi comuna Măgureni are la rândul
ei de suferit de pe urma măsurilor
luate de câteva companii locale sau
din localităţile adiacente. Trimiterea
angajatilor in somaj tehnic vine ca
urmare a lipsei de comenzi din sectorul lor de activitate.
Aproximativ 300 de persoane din
comuna Măgureni sunt astăzi în
şomaj tehnic la una din firmele din
Câmpina, Floreşti sau Filipeşti de
Pădure. Odată cu instalarea crizei
economice activitatea acestor firme,
ca în toată ţara a avut de suferit
enorm. Acestea au funcţionat în 2009
pe baza contractelor din 2008. Anul
trecut putine contracte au mai putut fi
incheiate astfel ca anul acesta se
simte o lipsă acută de contracte noi.
Prin urmare patronii au hotărât ca
până la noi comenzi să trimită
angajatii in somaj tehnic.
Situaţia pare a se îndrepta în a doua
jumătate a acestui an odata cu
îmbunătăţirea situaţiei economice a
ţării şi odată cu creşterea comenzilor
pentru companiile prahovene. Este
asteptat ca acestea la sfarsitul anului
chiar sa facă noi angajări.
Gabriel Traistaru

4 000

de persoane

de la 128 de firme au
fost trimise în somaj
tehnic în Prahova

3 600

de angajaţi

din Bucuresti de la
192 de firme au fost
trimişi deja în şomaj
tehnic

2 288
din

de angajaţi

Cluj

trimisi

în

au

fost
şomaj

tehnic din 86 de firme
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Nu vrem Carieră !
nomeclaturist care nu doreşte
să fie tras la răspundere pentru
vechile sale implicări care au
dus la nenumărate necazuri ce
au implicat cetăţenii patriei pe
care susţinea că o servea. Dar
dumneavoastră nu văd de ce vă
este atât de greu să staţi de
vorbă cu nişte localnici care au
probleme.
D umneavoas tră le puteţi
rezolva cu o singură semnătură
total
îndreptăţită,
doar
aplicând legea. Ne faceţi să ne
întrebăm dacă nu cumva
interes e ilegale vă mână în
direcţia ELF Grup.
A doua şi a treia persoana din stanga spre dreapta sunt subprefectul Gabriel
Hornoiu şi prefectul Dobre Adrian Florin.

În ziua de 28 aprilie 2010
între orele 10-13 a avut loc în
f aţa
Cons iliului
J udeţean
P r ahova
un
miting
al
locuitorilor comunei noastre.
Manifestaţia a fost cauzată de
prelungirea
P U Z-ului
companiei ELF Grup Otopeni,
de
către
domnul
M ircea
Cos ma, pr es edintele CJ P H ,
prelungire considerată ilegală
de P rimăria M ăgureni. A
participat un număr însemnat
de cetăţeni care, cu ajutorul a
două
megafoane,
ş i-au
manifestat nemulţumirea faţă
de decizia domnului Cos ma
r eferitoar e
la
continuar ea
lucrăr ilor
la
aceas tă
dezastruoasă carieră.
D omnule Cos ma,
votul
P S D - ului,

am

dat
cand

dumneavoas tră aţi fos t pus
preşedinte al CJ PH, pentru a
fi s prijinite s i interes ele
noastre! Constatăm cu stupoare
că ne ignoraţi cu bună ştiinţă.
A bs enţa dumneavoas tră din
faţa manifestanţilor la acest
miting denotă o totală lipsă de
respect faţă de alegători, ca să
nu spun o laşitate cruntă.
Nu uitaţi că nu e prima dată
când absentaţi nemotivat. În
comuna M ăgureni nu v-aţi
prezentat să ascultaţi păsurile
oamenilor pe care, chipurile, îi
reprezentaţi.
Am
venit
noi
la
dumneavoastră şi aţi refuzat în
continuare dialogul. Gândiţi că
este normală o asemenea comportare? Poate pentru un fost
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P r in prezenţa noas tră am
dorit să tragem un semnal de
alarmă că suntem o forţă de
luat în seamă care ştim să ne
apărăm dreptatea şi interesele.

S cris oare d es ch is ă
ad res a t ă d o m n u lu i
Mircea C os m a,
Domnule Cosma,
Ştim că sunteţi neăbdător să
staţi de vorbă cu localnicii din
comuna Măgureni la ei acasă,
pentru ca la dumneavoastră, la
Consiliul Judeţen, aşa nu mai
aveţi chef de dânşii încât aţi
încercat să îi daţi afară din sală.
În cazul în care aţi citit
proiectul de PUZ realizat de o
colegă
de-a
dumneavoastră
(Doamna
Damian)
de
la
Consiliu, de la nu-ştiu-ce
comisie, pentru ELF şi de un alt
nene, cică "expert", presupun că
aţi văzut că noi măgurenarii
suntem "agricultori" şi mai puţin
şcolarizaţi!

Aşadar banii şi influenţa pe
care o aveţi nu ne sperie, nu
puteţi trece pes te noi cu
uş urinţă. Vom lupta pentru
drepturile noastre, comuna neo vom apăra, iar pădurea la fel!
Cariera de piatră atât de
dorită de către UN GRUP DE
IN TERES
va
fi
s ortită
eşecului.

Nu vă speriaţi, acolo erau
numai lucruri scrise doar ca să
ne pună într-o lumina proastă, să
se dea impresia că avem nevoie
de „izbavirea celor de la ELF”.

Deci, domnilor care susţineti
continuar ea
lucrărilor
la
aceas tă carieră nedorită de
către majoritatea locuitorilor
comunei, vă rugăm abandonaţio. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Nu-i nimic, noi n-o luăm ca pe
o jignire, însă credem că ar fi
bine să ştiţi că noi avem la
Măgureni ceva ce dumneata nu
prea ai ocazia să vezi în Ploieşti:
Frumuseţea naturii.

Vasile Cojocaru

Ştim că v-ar plăcea să vă
bucuraţi intr-un week-end de

linistea naturii şi nu de zgomotul
utilajelor de exploatare a
dealurilor, ori de hărmălaia care
există în traficul ploieştean. Să
ştiţi că şi noi simtim la fel.
Ei bine, frumuseţea naturii de
la Măgureni suntem hotărâţi să o
păstrăm intactă şi să nu îi lăsăm
pe acei oameni (ştiti despre cine
e vorba!) să o distrugă sub
pretextul ca ei au cumpărat.
Măgurenarii, chiar şi fără
multă şcoală şi "muritori de
foame", după cum îi credeţi, să
ştiţi că sunt primitori şi buni (ei
nu vă dau pe poartă afară, nu au
obiceiuri de acest fel), ba mai
mult, chiar au grijă ca musafirul
să se simtă bine, aşa că vă
aşteptăm la noi să vă arătăm că
vorbim serios.
Am vrea să staţi de vorbă cu
noi, sa ne vedeţi feţele înainte să
afirmaţi că veţi fi în prima
maşina care va căra pietriş de la
Ghimelia!
Cu prietenie,
localnicii comunei Măgureni
sursa:
www.magurenipenet.blogspot.com

I

Oare ne merităm soarta?
Faptul că la ora actuală România se
confruntă cu un declin economic fără precedent, iar de jur împrejurul nostru auzim numai
cuvântul „criză”, nu mai este o noutate pentru
nimeni. Poate că fiecare dintre noi simţim pe
propria piele măsurile „anticriză” luate de
către cei pe care noi i-am ales să ne reprezinte,
măsuri menite să ne scoată din situaţia dificilă
în care ne aflăm.
Cu siguranţă, nu putem afirma că
preşedintele ţării, sau prim-ministrul, sau în
general cei care ne conduc, sunt oameni corecţi.
Dar oare numai ei au condus ţara spre recesiune? Suntem noi un popor cinstit şi harnic,
ne-am făcut treaba corect, şi ne-am trezit brusc
într-un declin semnificativ al activităţilor
economice? Nu cred.
Una dintre măsurile propuse de guvernul condus
de premierul Emil Boc a
fost cea referitoare la
scăderea cu 15 % a
pensiilor. Toţi pensionarii
au sărit în sus, spunând că
nu vor accepta aşa ceva,
pentru că oricum pensiile
lor sunt destul de mici.
Unii dintre ei chiar au
dreptate. Dar lucrurile nu
stau aşa cum ne sunt
prezentate la televizor.
Conform unui studiu
recent, în România sunt peste 5 milioane de
pensionari. Dar stiţi câti dintre aceştia s-au
pensionat la limita de vârstă şi şi-au făcut
stagiul legal? Mai puţin de jumătate. Restul s-a
pensionat fie la varsta legală fără a efectua
stagiul complet, fie pe caz de boală, aţii
primesc pensii de urmaş sau o pensie
anticipată parţial. Cu alte cuvinte, mai mult de
jumătate dintre pensionarii actuali nu au
îndeplinit condiţiile pentru a primi o pensie
maximă în funcţie de retribuţia avuta. Problema
noastră o reprezintă cei aproape 500 000 de
pensionari din aproximativ 890 000 care s-au

De la 1 ianuarie până la
finele lunii martie au fost
aprobate doar 16000 de
cereri de obţinere a pensiei
de invaliditate din cele
19000 care au ajuns pe
masa funcţionarilor din
cadrul Serviciilor teritoriale
de Expertiză Medicală.

pensionat pe caz de boală, în condiţii ilicite.
Personal, cunosc foarte multe persoane în
această situaţie care, în plus, desfăşoară şi alte
activităţi. Dacă toţi ne-am interna câteva zile pe
an într-un spital pentru a da bine la dosar, şi am
primi pensie? Unde am ajunge? Poate că ar
trebui să înteleagă aceste persoane că lucrurile
nu mai merg ca până acum. Această categorie
de oameni nu e singura care a tras foloase cât
s-a putut. Putem vorbi de asemenea şi de cei
care devastează pădurile, fără nici o limită,
pentru că se caştigă nu bine, ci foarte bine din
acestă afacere. E şi normal din moment ce
nimeni nu îi opreşte, controalele sunt făcute de
formă, iar bani ies destui, ce rost mai are să se
ducă să muncească cinstit pe 5 mil lei
vechi/luna, când ei într-o săptamână câştigă
atât? Dar dacă am face toţi la fel , unde am
ajunge?
Sunt
curioasă să
văd ce o să se
întâmple
când nu va
mai fi de
furat ? Pentru
că o bună
parte dintre
noi, românii,
cu asta ne
ocupăm.
Singurele
noastre gânduri sunt: cum să fac să scap mai
repede de la serviciu? cum să fac sa fur mai
mult de la serviciu şi să nu mă prindă? cum
să-i prostesc pe alţii mai bine , ca să primesc eu
mai mult? Sau vorbele noastre sunt: las’ că fac
mâine, las-o aşa că nu vede nimeni, dacă
Guvernul fură, eu de ce să nu fur? dacă tot trec
cu căruţa cu lemne şi nu mă opreşte nimeni, de
ce să nu continui?
Nu am dreptate?
O bună parte dintre noi, ce-i drept nu toţi, aşa
gândim. Ne-am obişnuit să dăm vina pe
autorităţi sau pe X sau Y, niciodată noi nu

suntem de vină şi credem că aşa merg lucrurile.
Ba mai mult, facem şi comparaţii între ţara
noastră şi Occident şi nu înţelegem de ce la ei
se poate şi la noi nu. De ce la ei este curat pe
străzi, justiţia este eficientă, nu au probleme
economice majore, de ce la ei este altfel şi la
noi nu? Oare noi, ca popor ne comparăm cu ei?
Oare suntem la fel de civilizaţi, de responsabili,
de corecţi ca şi ei? Nu cred!
Credeţi că ei stau toata ziua la poartă ca săşi bârfească vecinii şi să se intereseze de unii
şi de alţii? Cu siguranţa, nu. Ei işi termină
munca la serviciu, vin acasă şi îşi văd de ale lor,
chiar nu le pasă de unde a avut vecinul din
dreapta bani să-şi schimbe maşina sau să-şi
vopsească casa.
Înainte să aruncăm toată vina pe cei care ne
conduc, hadeţi să ne întrebăm: oare nu noi i-am
ales? Sau poate că nici n-am fost la vot , o bună
parte dinte noi, dar ne însuşim dreptul să-i
blamăm.......
Înainte să ne văităm că ţara se duce de râpă,
haideţi să ne întrebăm oare a cui e vina?
Haideţi să cugetăm şi să ne întrebăm: oare ne
merităm soarta?
Justiana Oprea

904.927

de români

erau înregistraţi în aprilie
2010 ca beneficiari ai unei
pensii
de
invaliditate
Judeţul Prahova ocupă,
după Bucureşti, locul doi în
ţară la numărul total de
persoane încadrate într-un
grad de handicap.
În evidenţele Casei de
Pensii
Prahova
sunt
înregistraţi peste 32.000 de
pensionari pe caz de boală,
mai mult de jumatate dintre
aceştia fiind invalizi de
gradul doi.
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Locuri de muncă
Cauţi

un

loc

de

muncă

?

Pavăza Carpaţilor vă propune un
program de recalificare. În fiecare
număr al publicaţiei vă vom
prezenta oferte de locuri de muncă
pe care le primim de la firmele din
zonă. Totodată vom căuta pe diverse
site-uri
locuri

pe internet pentru a găsi
de

muncă

vacante

în

localităţile din vecinătatea comunei

redacţia ziarului anunţurile lor cu

Elf Grup Otopeni a obţinut de la CJP
autorizaţia de deschidere a carierei.

existente. Adresa de email este
pavaza_carpatilor@yahoo.com Va

Conform legii, autorizaţia a fost comunicată şi
Primăriei Măgureni in luna iulie a.c.
In contextul in care mare parte a populatiei
comunei se impotriveste deschiderii acestei
cariere, este de neinţeles de ce autorităţile
locale, respectiv primarul si consiliul local nu
au informat pana in prezent populaţia comunei
despre eliberarea autorizaţiei şi consecintele pe
care le presupune. Dar mai ales, primarul şi
consiliul local trebuie să ne arate dacă au intreprins demersurile legale de contestare a
autorizaţiei in instanţă. Primarul şi consiliul
local ne reprezintă interesele şi sunt
răspunzători pentru acţiunile dumnealor.
Oamenii trebuie să cunoască cum s-au
desfăsurat acţiunile primăriei in instanţele
de judecată pană acum, ce probatorii s-au
propus in sprijinul susţinerii cauzei noastre,
cum au fost conduse procesele, in ce stadii se
află acţiunile, ce hotărari s-au dat in
diferitele dosare, astfel incat sa ne edificăm şi
noi cat de bine am fost reprezentaţi.
Spre exemplu, in urma Raportului de Mediu
care a stat la baza eliberării autorizaţiei şi care
a fost realizat de un specialist plătit de SC Elf
Grup Otopeni, primăria Măgureni a realizat la
randul său, o expertiză de mediu care să
verifice dacă raportul anterior mentionat este
conform cu realitatea ?
In numerele următoare vom dezbate pe larg
această problemă de interes major pentru
comunitatea locală.
Lilian Catalin Visoiu

garatăm că anunţul dumneavoastră
va fi publicat în numărul următor.
Toţi cei care au reuşit să identifice
un job dar pentru care au nevoie să
depună un CV şi au nevoie de
consultanţă în redactarea acestuia
este rugat să ne contacteze la adresa
de email de mai sus.
Vă punem la dispoziţie formatul
european de CV căruia îi vom
adăuga toate datele dumneavoastră.
Totodată vom încerca să alcătuim o
scrisoare de recomandare adaptată
situaţiei dumneavoastră specifice.
Nu ezitaţi să ne contactaţi atunci
când aveţi nevoie de consultanţă în
găsirea unui loc de mucă ce
presupune o altă calificare decât cea
pentru care sunteti avizat. De multe
ori suntem capabili să facem si
lucruri pentru care nu am fost
pregătiţi până în prezent.

Măgureni, printre care şi oraşele
Câmpina sau Ploieşti.

Noi suntem aici să vă ajutăm pe
fiecare! Măgureniul are nevoie să

Oferi

un

loc

de

muncă?

ora

Incredibil, dar adevărat !

privire la locurile de muncă vacante
Localitatea Măgureni trece printroperioadă dezastroasă. Peste 40%
dintre cei care anul trecut erau
angajaţi la o companie cu normă
întreagă astăzi sunt în şomaj tehnic
sau, mai rău, someri. Mulţi tineri
simt efectele crizei economice dar
mai ales pe cele ale proastei
guvernări. Sărăcia individuală dar şi
sărăcia la nivel de comună a atins un
grad ridicat. Nu este cazul să ne
alarmăm deoarece măgurenarii au
reuşit să treacă prin situaţii mai
grele. Sa nu uitam ca până în anii
2000 ne-am aflat într-o permanentă
criză economică de aceea nici nu am
simţit
până
azi
tulburările
economice în modul în care le
simţim acum.

Ultima

crească din nou!

Firmele din Măgureni sau din alte
localităşi sunt rugate să transmită la

TEHNOLOGIE

SI

IT

Ce este mai bun, PC-ul sau Laptopul?
nu s-ar putea desfăşura fără un
calculator şi o conexiune la
Internet.
Scriu mult. Pentru că trebuie şi
pentru că-mi place. Pentru că acest
gen de job nu trebuie legat de un
birou cu un calculator pe el. Pentru
că pot să scriu la birou, acasă, la
masă, dimineaţa, la prânz ori
noaptea sau oriunde şi oricând mă
loveşte inspiraţia.

IT&C-ul este un domeniu plin de
controverse. Apple, Microsoft,
Google, Nokia, telefoane, servicii
online, sisteme de operare, jocuri,
console, piraterie, browsere, reţele
sociale sunt doar câteva dintre
brandurile şi tehnologiile supuse cel
mai frecvent controverselor. Purtate
constructiv, aceste controverse pot
genera idei şi concepte noi care la
rândul lor se pot concretiza în produse
superioare.
Produse
superioare atât de apreciate de către
noi, răsfăţaţii leneşi ai tehnologiilor
începutului de mileniu.
Una dintre aceste controverse,
hiperbolic dramatizate de cele mai
multe ori, se concentrează într-o
întrebare simplă: Laptop sau
Desktop? Care e mai bun, mai
rentabil, mai performant şi mai avantajos pentru mine?

Aceste teme implică o doză foarte
mare de subiectivism. Nu există un
răspuns universal valabil, de genul
"toţi trebuie să ne cumpărăm
produsul X pentru că este cel mai
bun". Depinde foarte mult de fiecare
dintre noi, de ceea ce facem la un
calculator, de nivelul de cunoştinţe în
domeniu şi multe alte amănunte.
Aceste articole însă, au rolul de a
scoate în evidenţă atuurile şi
dezavantajele fiecăruia dintre cele
două tipuri de calculatoare. Ar putea
chiar să te ajute să iei o decizie în
cunoştinţă de cauză.

LAPTOPUL
Portabilitate
Nu este doar o fiţă de Dorobanţi.
Portabilitatea este un aspect extrem
de important pentru cei a căror slujbă

Dar să nu fim ipocriţi.
Portabilitatea poate fi pusă şi în
slujba relaxării, nu doar a muncii.
Când ai laptopul cu tine, ai atât
muzica, cât şi filmele la îndemână.
Poate ajungi într-un loc în care te
plictiseşti. Poate vrei să vezi un film.
Spre deosebire de desktop-ul la
care are dreptul toată familia ta, laptopul are un caracter mai intim. La
fel ca telefonul, laptopul poate fi considerat un atribuit personal la care
indivizii indiscreţi nu trebuie să aibă
acces.
Internet
Această necesitate ajunsă la fel de
importantă şi de ieftină ca apa este un
alt avocat al laptopurilor. Cel puţin în
marile oraşe pare să fie din ce în ce
mai uşor de găsit o conexiune
wireless la Internet. În Bucureşti, de
exemplu, marile parcuri au zone cu
acoperire wireless la care te poţi
conecta gratis.

Mai ales dacă lucrezi online,
contează foarte mult să ai un laptop
la îndemână şi să te poţi conecta la
Internet. Poate ai un blog şi te-a lovit
inspiraţia în timp ce te plimbai prin
Herăstrău. Sau poate ai făcute
fotografii şi vrei să le postezi rapid pe
Internet.
Informaţii, setări, programe
Când lucrezi pe un calculator la
birou şi ai un calculator şi acasă mai
apare o problemă. Cea a datelor
diferite de pe cele două calculatore.
În cazul laptopului ştii că ai tot
timpul la dispoziţie programele şi
documentele de care ai nevoie. Nu
trebuie să trimiţi fişiere pe mail
pentru a le avea şi acasă. Nu trebuie
să te complici cu programe de
sincronizare a informaţiilor de pe
mai multe calculatoare.
Dezavantajul evident este că
trebuie să-l cari în spate. Este însă un
compromis pe care din ce în ce mai
mulţi utilizatori par dispuşi să-l
accepte.
Comoditate
De regulă, oamenii inteligenţi sunt
şi comozi. Tehnologiile noi sunt
concepute în aşa fel încât să încurajeze comoditatea. De la inventarea
telecomenzii încoace a devenit din ce
în ce mai vizibilă tendinţa de
simplificare a utilizării.

Redacţia Pavăza Carpaţilor:

Laptopul este şi el genul de produs
făcut pe placul celor comozi. Poate
uneori nu ai chef sau ai obosit să stai
la birou. Cu laptopul, nu te opreşte
nimeni (în afară de soţie, poate) să nu
lucrezi în pat sau pe un fotoliu.
Pe scurt, ideea este că portabilitatea
poate fi un avantaj şi pe distanţe
scurte. Atât la birou cât şi acasă îţi
poţi muta locul de muncă cu câţiva
metri. Dacă ai un router wireless,
vara la 40 de grade poţi ieşi să lucrezi
pe balcon.
Nu mă joc
Contează foarte mult în alegerea
mea şi faptul că nu prea mă mai joc
pe calculator. Cel puţin nu jocuri de
ultimă generaţie care ar fi necesitat
un sistem foarte puternic. Pentru un
World of Warcraft sau un Football
Manager ocazional, laptopul este
suficient.
Pentru a concluziona pledoaria,
laptopul este calculatorul care te
însoţeşte pretutindeni. Un lucru pe
care desktop-ul nu îl poate face sub
nicio formă. Nici puterea de calcul
superioară, nici preţul de multe ori
mai avantajos nu se pot compara, în
opinia mea, cu numeroasele avantaje
ale portabilităţii.
sursa: www.goforit.ro
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