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ANPDCA: 1.280 de copii
au fost adoptaþi în 2017
Un numãr de 1.280 copii au fost
adoptaþi în 2017, din care 1.251 conform procedurii adopþiei naþionale ºi
29 conform celei internaþionale, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi Adopþie. Cei mai
mulþi copii adoptaþi naþional aveau
vârsta cuprinsã între 0 ºi 6 ani, iar 703
au fost fete. Doar opt copii cu vârsta
între 14 ºi 17 ani au fost adoptaþi anul
trecut. Dintre copiii adoptaþi conform
procedurii internaþionale, 14 au fost
fete ºi 19 aveau vârsta între 0 ºi 6 ani.
La 31 decembrie 2017 erau
adoptabili (conform unor sentinþe de-

finitive) 3.257 de copii (1.447 fete ºi
1.810 bãieþi), din care 2.362 incluºi în
profilul copiilor greu adoptabili. Cei mai
mulþi - 1.705 copii aveau vârsta cuprinsã între 7 ºi 13 ani.
Numãrul copiilor adoptabili aflaþi
în plasament era de 3.257, din care
2.785 aflaþi la asistenþi maternali
profesioniºti, 135 la altã familie, 11 la
rude pânã la gradul IV ºi 326 în servici
de tip rezidenþial.
În ceea ce priveºte numãrul familiilor adoptatoare atestate pentru
adopþie, acesta era de 2.652 pentru
adopþie naþionalã ºi 41 pentru adopþia
internaþionalã.
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Povestea elevei din Ploieºti,
cu media generalã 9.20,
dar care nu poate participa
la Evaluarea Naþionalã
Situaþie fãrã precedent în ultimii
ani la unul dintre cele mai prestigioase
colegii din Prahova. O elevã a liceului
I.L. Caragiale din Ploieºti nu poate
participa la Evaluarea Naþionalã deºi
are media generalã peste nouã.
Motivul? Profesorul de matematicã a
lãsat-o corigentã pe ultimul semestru.
Grav este, spun pãrinþii fetei, cã
profesorul nu i-a anunþat toate notele
decât în ultima clipã, atunci când nu
se mai putea face nimic pentru ca
eleva sã-ºi îndrepte media.
Angela Georgiana Mateescu s-a
transferat de la ºcoala Andrei Mureºeanu din Ploieºti la Colegiul I.L.
Caragiale în clasa a VII-a. A fost un
elev bun, care a reuºit sã obþinã note
ºi medii mari de nouã ºi zece la toate
materiile, mai puþin însã la matematicã.
Vorbeºte douã limbi strãine ºi are
atestate internaþionale pentru englezã

ºi francezã. În plus, studiazã în paralel
limbi considerate exotice pentru europeni, chineza ºi japoneza ºi urmeazã
în particular ºi cursuri de actorie. A
fost chiar eleva actriþei Stela Popescu,
la o ºcoalã privatã. Angela are o fire
de artist, spun pãrinþii, care recunosc
cã fiica lor nu a excelat niciodatã la
materiile profilului real, dar nu a fost
vreodatã în ipostaza sã rãmânã corigentã. Îºi dorea sã urmeze cursurile
unei clase cu profil uman, la un liceu
bun din Ploieºti, dar matematica a
þinut-o în loc, iar pãrinþii îl incrimineazã
chiar pe profesorul de profil care îi
este ºi diriginte.
”Când aude de matematicã se
albeºte la faþã. Pur ºi simplu, a fost
terorizatã în ultimii doi ani de profesor.
Tot timpul i-a spus cã ea nu este elevã
de Caragiale.
(continuare în pagina 2)

Finanþele solicitã studii de impact pentru o eventualã
limitare a gradului de îndatorare a populaþiei
Ministerul Finanþelor Publice considerã cã
mãsurile ma-croprudenþiale, respectiv limitele
impuse gradului de îndatorare a populaþiei, trebuie implementate doar în urma unor
studii de impact complet fundamentate, care sã valideze
faptul cã procesele de consum ºi investiþii dar ºi creºterea
economicã nu sunt grav afectate, potrivit unui comunicat al
ministerului. Conform documentului, în cadrul discuþiilor avute
în Comitetul Naþional pentru Supraveghere Macroprudenþialã,
Banca Naþionalã a României, în calitate de instituþie responsabilã cu analiza ºi reglementarea condiþiilor de creditare a
populaþiei, a prezentat aspecte referitoare la creºterea gradului de îndatorare a populaþiei, fãrã a propune limite privind
gradul de îndatorare a populaþiei, inclusiv în ceea ce priveºte
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categoriile de credite acordate în monedã naþionalã sau
valutã. În urma discuþiilor din cadrul Comitetului Naþional
pentru Supraveghere Macroprudenþialã, s-a agreat ca Banca Naþionalã a României sã efectueze un studiu detaliat
privind gradul de îndatorare a populaþiei, urmând sã prezinte
informaþiile necesare pentru prevenirea creºterii excesive
a creditãrii ºi îndatorãrii populaþiei. “Având în vedere calculele de impact ce urmeazã a fi prezentate, reprezentanþii Guvernului prin Ministerul Finanþelor Publice vor lua decizia
optimã, având în vedere cadrul macroeconomic existent
ºi nevoia creºterii convergenþei reale cu þãrile dez-voltate
din Uniunea Europeanã. Considerãm cã mãsurile macroprudenþiale trebuie implementate doar în urma unor studii
de impact complet fundamentate, care sã valideze faptul
cã procesele de consum ºi investiþii dar ºi creºterea economicã nu sunt grav afectate”, se mai aratã în comunicat.

Atleþii de la CSS
Ploieºti, trei medalii
la C.N. pentru
juniori 2
Pag.12

Locuri de
Programe TV
muncã vacante
20 - 24 IUNIE
la A.J.O.F.M.
2018
Prahova Pag.10
Pag.8

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!

actualitate localã
2

www.informatiaprahovei.ro

„ªi dupã gratii existã inimi”

Joi, 14 iunie, la sediul Penitenciarului Ploieºti, în curtea de plimbare
interioarã, un grup format din artiºti

prahoveni ºi reprezentanþi ai asociaþiilor sportive „Florin Ghiþã Academy”
ºi „Zumba” cu Ancuþa Vlad, cu spri-

jinul personalului Serviciului Siguranþa
Deþinerii ºi Regim Penitenciar ºi a
Serviciului de Educaþie ºi Asistenþã
Psihosocialã au susþinut un program
muzical ºi demonstrativ la care au
participat persoanele private de
libertate clasificate custodiate în
regim semideschis.
Interpreþi voluntari de muzicã
popularã, uºoarã ºi rap, precum: Crina
David, Petyy Musa, D.J. Kabal, Ciprian
Duda, Dudu, Leonard Dedu, Antonio
Gabriel ºi-au pus în valoare talentele
muzicale, piesele difuzate fiind apreciate, în rândul deþinuþilor prezenþi la
activitate. De asemenea, sportivii clubului „Florin Ghiþã Academy” ºi „Zumba” cu Ancuþa Vlad, prezenþi, voluntar
la eveniment, au realizat demonstraþii
de kickboxing ºi zumba ºi au transmis
mesaje pozitive ºi motivaþionale pe
tema „Stop violenþei stradale”.

Stimulente pentru angajarea elevilor
ºi studenþilor în perioada vacanþei
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
reaminteºte angajatorilor cã pot beneficia de un stimulent
financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev ºi
student încadrat în muncã. Angajarea elevilor ºi studenþilor
se poate realiza pe perioada vacanþelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadã de maximum 60 de
zile lucrãtoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev
ºi student pentru care s-a încheiat contract individual de
muncã. Diferenþa dintre stimulentul lunar acordat ºi salariul
realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii.
Beneficiazã de stimulentul financiar lunar prevãzut mai
sus angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi studenþi
în baza:
a) unui contract individual de muncã pe duratã determinatã, egalã sau mai micã decât durata vacanþei, încheiat
în condiþiile legii, cu normã întreagã sau, dupã caz, cu timp
parþial;
b) unui contract de muncã temporarã, numai dacã
durata misiunii de muncã temporarã este egalã sau mai

micã decât durata vacanþei.
În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, contractul individual de muncã încheiat cu durata timpului
de muncã de 6 ore pe zi ºi de 30 de ore pe sãptãmânã
se considerã încheiat cu normã întreagã.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului
financiar, angajatorii trebuie sã încheie o convenþie cu
agenþia pentru ocuparea forþei de muncã judeþeanã,
respectiv a municipiului Bucureºti, în termen de 30 de
zile de la data angajãrii elevilor ºi studenþilor.
Nu beneficiazã de stimulentul financiar:
- angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi
studenþi anterior datei de începere a vacanþei stabilite
potrivit legii, pentru elevii ºi studenþii respectivi;
- angajatorii care au beneficiat, pentru elevii ºi studenþii respectivi, de stimulentul financiar prevãzut în
lege pentru o perioada de 60 de zile lucrãtoare în cursul
anului calendaristic.
Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

FSLI cere Parlamentului sã accepte solicitarea privind acordarea
statutului de autoritatea publicã tuturor cadrelor didactice

plus, cerem Parlamentului României
sã urgenteze votarea proiectului de
lege prin care cadrul didactic sã capete statutul de autoritate publicã, ceea
ce ar face ca pedepsele pentru agresori sã fie mult mai mari ºi sã descurajeze astfel de comportamente. Dacã
nu aplicãm mãsuri sã descurajãm
agresorii, transformãm ºcoala într-un
loc în care pericolul poate fi la orice
pas”, a declarat preºedintele FSLI
Simion Hãncescu.

Federaþia Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt cer Parlamentului României sã accepte solicitarea potrivit
cãreia cadrele didactice sã primeascã
statutul de autoritate publicã, dupã
ce o învãþãtoare din judeþul Cãlãraºi
a fost agresatã de mama unor elevi,
chiar în ºcoalã, în faþa copiilor. Conform unui comunicat remis AGERPRES, FSLI sesizeazã instituþiile statului sã intervinã în acest caz, cerând
demararea unei anchete.
Incidentul a avut loc la ªcoala
Gimnazialã Dragoº Vodã din judeþul
Cãlãraºi, unde învãþãtoarea clasei a
III-a a fost bãtutã de mama a doi copii
cãrora le predã. Pãrintele agresor a
fost nemulþumit cã unul dintre copii
a primit calificativul “Insuficient”.
Agresiunea a avut loc în sala de clasã,

în faþa elevilor. În urma incidentului,
directorul unitãþii de învãþãmânt a
alertat Poliþia, precum ºi conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Cãlãraºi.
“Este de-a dreptul ºocant ce s-a
întâmplat în aceastã unitate de învãþãmânt cu una dintre colegele noastre, care nu a fãcut altceva decât sã
îºi facã meseria. Este un nou caz de
violenþã în ºcolile din România ºi cerem imperativ Ministerului Educaþiei
Naþionale sã nu-l transforme într-o statisticã banalã. Solicitãm intervenþia
instituþiilor abilitate pentru a ancheta
acest caz, dar nu este suficient. Avem
nevoie de pazã în ºcoli, altfel, oricine
poate intra în unitatea de învãþãmânt
sã agreseze cadre didactice sau elevi
ºi o poate face cu mare uºurinþã. În
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Povestea elevei din Ploieºti,
cu media generalã 9.20,
dar care nu poate participa
la Evaluarea Naþionalã
(urmare din pagina 1)
Este un copil cuminte, care are
note numai de 9.00 ºi 10.00 la celelalte materii. Nu a excelat niciodatã la
matematicã, ºtiam asta, dar nici nu
era un copil care sã fie lãsat corigent”,
a spus tatãl elevei.
Situaþia ºcolarã a Gerogianei a
fost aflatã foarte târziu de cãtre pãrinþi.
Aceºtia susþin cã ºtiau cã fiica lor va
avea o medie finalã micã la matematicã, dar nu îºi închipuiau cã va rãmâne corigentã. Aceºtia susþin cã de
fiecare datã când participau la ºedinþele cu pãrinþii li se permitea sã se
uite în catalog la notele copilului lor,
iar la rubrica de la matematicã notele
nu erau trecute.
”L-am întrebat pe domnul diriginte dacã totul este bine cu fiica mea,
dacã trebuie sã ne facem probleme
ºi mi-a dat în permanenþã asigurãri
cã totul este bine ºi cã nu este nicio
problemã. ªtiam cã în tezã a luat o
notã foarte micã, dar nu ºtiam celelalte note de la oral. Profesorul de
matematicã este ºi diriginte la clasã,
iar de fiecare datã când am mers la
ºedinþele cu pãrinþii ºi m-am uitat în
catalog sã vãd notele la rubrica matematicã era gol, nu era trecutã nicio
notã. Am aflat notele abia ieri (joi, 7
iunie - n.r.), la ora 12.30 ºi tot ieri am
aflat cã va rãmâne corigentã ºi nu va
intra în examenul de evaluare ,” a
mai spus tatãl.
Acesta a adãugat cã a mers chiar
ºi la directorul unitãþii ºcolare în speranþa cã va afla ce note are fiica lui la
matematicã, simþind cã ceva nu este
în regulã, dar rãspunsul din aprtea
conducerii a fost mereu ferm: ”catalogul este în lucru, profesorul este suveran la clasã”.
Pãrinþii fetei nu înþeleg cum este
posibil ca la cursul de matematicã
opþional unde predã acelaºi profesor,
fiica lor are media 10.00, dar la cursul
obligatoriu nu a reuºit sã ia note de
trecere, motiv pentru care au decis
sã facã mai multe plângeri, atât la
Direcþia Generalã pentru Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului, unde au
reclamat faptul cã fiica lor a fost tratatã
incorect la clasã de cãtre profesor,
cât ºi la Inspectoratul ªcolar Prahova.
“Sunt conºtient cã nu se mai poate face nimic cu situaþia ºcolarã a fiicei
mele, dar vreau sã se afle ce se întâmplã în acest liceu. Au nenorocit un

Din cauza unei vijelii puternice,

copil. Pe fiica mea care are media
generalã 9.20 nu o bagã în examenul
de Evaluare, dar pe alþii care au media 5.00, da. Este nedrept”, a mai spus
Mateescu, tatãl elevei.
Cristian Niþã, profesorul de matematicã incriminat, a declarat cã nu
este vinovat cu nimic ºi cã notele pe
care Georgiana Mateescu le are la
matematicã sunt primite ”pe merit”.
În plus, profesorul a precizat cã eleva
are o memorie pe termen scurt foarte
bunã, dar cã nu are capacitatea sã
facã faþã unui liceu teoretic.
“ªtiu cã am fost reclamat ºi aºtept
sã vinã cei care trebuie sã mã verifice.
Am pregãtit tot ce trebuie. Eleva a primit notele pe merit. La cursul opþional
de matematicã notele au fost puse
pe teorie ºi pe caiet. Fata are o memorie pe termen scurt foarte bunã, dar
dacã o pui a doua zi sã aplice teorema
pe care a învãþat-o astãzi nu este
capabilã sã facã acest lucru. Am fost
acuzat de cãtre pãrinþii ei cã îi îngrãdesc dreptul la educaþie. Nu este adevãrat! Ea se poate înscrie pe locurile
rãmase libere la licee, dupã ce-ºi va
lua corigenþa. Poate merge la un liceu
de arte ºi meserii, la un liceu teoretic
nu cred va face faþã. Au fost copii care au fãcut o carierã frumoasã ºi ca
stilist sau ca artist, aºa cum se întâmplã la Liceul Tehonologic UCECOM sau
la Liceul de Artã”, a declarat proferoul
Cristian Niþã.
Profesorul a mai spus cã nici
vorbã sã fi terorizat eleva, aceasta din
urmã având probeleme de integrare
în colectiv, având în vedere cã a venit
în colegiul Caragiale în clasa a VII-a.
Mai mult, Niþã susþine cã ºi-a dat silinþa
sã o ajute pe fatã ºi de aceea notele
din primul an în care s-a mutat au
fost puþin mai mari tocmai pentru a o
ajuta ºi a o stimula în mod pozitiv.
Întrebat în ce calitate a evaluat
din punct de vedere psihologic un
elev, spunând despre acesta cã ”are
memorie pe termen scurt foarte bunã, dar nu poate face faþã unui liceu
teoretic”, Niþã a precizat cã nu este
psihoilog, dar cã în facultate a urmat
cursuri de psihopedagogie.
Elevii de clasa a VIII-a au început
luni, 11 iunie, examenul de Evaluare
Naþionalã. În funcþie de mediile obþinute la examen ºi de media general
din clasele V-VIII vor putea fi repartizaþi
.)
la liceele pentru care au optat. (D.F
(D.F.)

ªcoala „Regina Elisabeta”, din Poiana Þapului, a rãmas fãrã acoperiº

Furtuna puternicã ce s-a abãtut în data de 14 iunie
a.c. ºi asupra judeþului Prahova nu a rãmas fãrã urmãri.
Astfel, acoperiºul ªcolii „Regina Elisabeta” din Poiana
Þapului, Buºteni, a fost smuls de vântul puternic ºi a fost
aruncat în curtea interioarã a unitãþii de învãþãmânt. Din
fericire, nicio persoanã nu a fost rãnitã.
Autoritãþile comunicã faptul cã furtuna nu a durat
decât 10 minute, însã iatã cã a fost suficient pentru a
produce atâta pagubã. Bine, totuºi, cã a venit vacanþa,
nepunându-se întrebarea unde vor învãþa elevii în
perioada urmãtoare! Sperãm, însã, cã totul o sã se repare
pânã la începutul unui nou an ºcolar.
Mihail Marinescu
Sursa foto: facebook.com
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Achitãri pe bandã rulantã în dosarul în care fostul ºef
al Poliþiei Prahova a fost trimis în judecatã alãturi de
Sebastian Ghiþã ºi ºefii Parchetelor din judeþ
Viorel Dosaru, fostul comandant al Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova, a fost
achitat, joi, de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
în care a fost trimis în judecatã de DNA Ploieºti
împreunã cu Sebastian Ghiþã, dar ºi cu ºefi ai
Parchetelor din judeþ. Decizia instanþei de fond
nu este definitivã, astfel cã procurorii anticorupþie pot face contestaþie la competul de cinci
judecãtori.
Astfel, instanþa supermã a decis sã-l achite
pe Liviu Tudose, fost prim procuror al Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti, pentru
folosire de informaþii nedestinate publicitaþii,
luare de mitã pe motiv cã faptele nu exista
- Achitã pe Dosaru Viorel pentru luare de
mitã, folosirea de informaþii nedestinate publicitãþii, pe motiv cã faptele nu existã.
- Achitã pe Dosaru Viorel pentru trafic de
influenþã ºi favorizarea fãptuitorului pe motiv cã
faptele nu sunt prevãzute de legea penalã.
- Achitã pe Constantin Ispas, fostul ºef al
Direcþiei Generale Anticorupþie, pentru trafic de
influenþã pe motiv cã fapta nu este prevãzutã
de legea penalã. De asemenea, achitã pentru
infracþiunea de folosire de informaþii nedestinate
publicitãþii, pe motiv cã faptele nu existã.
- Achitã pe Sebastian Ghiþã, pentru infracþiunea de folosire de informaþii nedestinate
publicitãþii, pe motiv cã faptele nu existã.
- Achitã pe Sebastian Ghiþã pentru informaþii
nedestinate publicotãþii ºi dare de mitã - faptele
nu existã. Achitã pe acelaºi inculpat pentru
cumpãrare de influenþã, pe motiv cã fapta nu
este prevãzutã de legea penalã.
- Achitã pe Sebastian Ghiþã pentru conducerea fãrã permis -fapta nu existã.
- Achitã pentru imfracþiunea de ºantaj, pe
motiv cã fapta nu este prevazutã de legea penalã.
- Achitã pentru spãlare de bani, pe motiv cã
fapta nu existã.
- Dispune revocarea arestului preventiv
pentru Sebastian Ghiþã ºi dispune revocarea
sechestrului asupra bunurilor lui Ghiþã.
- Dispune restituirea cauþiunii în valoare de
13 milioane de euro solicitatã de procurori pe
numele fostului parlamentar.
- Achitã pe Sebastian Mihãilã, fost prim
procuror adjunct al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti, pentru infracþiunea de
cercetare abuzivã, pe motiv cã faptele nu existã.
Dosarul supranumit de Presã ”Papici” dupã
numele primului procuror care a instrumentat
aceastã cauzã, a fost trimis în judecatã la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie în iunie 2016.
Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Serviciul Teritorial Ploieºti au
dispus punerea în miºcare a acþiunii penale ºi
reþinerea pentru 24 de ore, începând cu data
de 23 martie 2016. Astfel ºefii din Poliþia Prahova
ºi din Parchete au fost acuzaþi de:
- TUDOSE LIVIU MIHAIL, la data faptelor
procuror general al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect,
de informaþii ce nu sunt destinate publicitãþii
ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaþii,
- luare de mitã MIHÃILÃ AURELIAN
CONSTANTIN, la data faptelor procuror general
adjunct al Parchetului de pe lângã Curtea de
Apel Ploieºti pentru sãvârºirea infracþiunilor de:
- douã (2) infracþiuni de folosire, în orice mod,
direct sau indirect, de informaþii ce nu sunt
destinate publicitãþii ori permiterea accesului
unor persoane neautorizate la aceste informaþii,
- cercetare abuzivã ISPAS CONSTANTIN,
ofiþer de poliþie, pentru sãvârºirea infracþiunilor
de:
- trafic de influenþã,
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect,

de informaþii ce nu sunt destinate publicitãþii
ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaþii
-DOSARU VIOREL, la data faptelor ºef al
Inspectoratului de Poliþie Judeþean (I.P.J.)
Prahova, pentru sãvârºirea infracþiunilor de:
- luare de mitã,
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect,
de informaþii ce nu sunt destinate publicitãþii
ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaþii,
- trafic de influenþã,
- favorizarea fãptuitorului.

Aurelian Constantin, în calitate de procuror
general adjunct al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti, a permis ofiþerului de
poliþie Ispas Constantin accesul la informaþii ce
nu erau destinate publicitãþii din acelaºi dosar
al Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti, în scopul obþinerii unui folos necuvenit
pentru Ispas Constantin care, intrând în posesia
informaþiilor printr-un demers nelegal al
procurorului general adjunct, a folosit, de
asemenea, în afara cadrului legal, datele
obþinute, urmãrind accederea în funcþii de
conducere în cadrul M.A.I.

Din ordonanþele întocmite de procurori a
rezultat cã existã date ºi probe potrivit cãrora:
“În perioada iunie 2013- primãvara anului 2014,
în calitate de procuror general al Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti, inculpatul
Tudose Liviu Mihail a permis accesul deputatului
Ghiþã Sebastian Aurelian la informaþii ce nu erau
destinate publicitãþii dintr-un dosar penal al
Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti,
în scopul obþinerii unor funcþii de conducere
în cadrul unor instituþii publice pentru sine, dar
ºi în scopul zãdãrnicirii urmãririi penale
efectuatã în cauza menþionatã. Scopul respectiv
era urmãrit atât de inculpaþii din dosarul
menþionat, cât ºi de deputatul Ghiþã Sebastian
Aurelian, pentru protejarea intereselor economico - financiare ale unor persoane fizice ºi firme
cercetate în cauzã.
Informaþiile confidenþiale priveau obiectul cercetãrilor, persoanele fizice ºi juridice
cercetate, mãsurile de supraveghere tehnicã
dispuse, numele procurorului de caz ºi ale
ofiþerilor de poliþie delegaþi sã efectueze urmãrire
penalã.
În legãturã cu acelaºi dosar penal, aflat pe
rolul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti, inculpatul Dosaru Viorel, în perioada
iunie 2013- septembrie 2013, în calitate de ºef
al Inspectoratului de Poliþie Judeþean Prahova,
a permis accesul deputatului Ghiþã Sebastian
Aurelian la informaþii ce nu erau destinate
publicitãþii, în schimbul menþinerii în funcþie sau
promovãrii în alte funcþii de conducere .
În dosarul respectiv, ofiþerii din subordine
erau delegaþi sã efectueze acte de urmãrire
penalã. Accesul la informaþiile confidenþiale,
urmãrit de deputatul Ghiþã Sebastian Aurelian
era zãdãrnicirea urmãririi penale efectuatã în
cauza menþionatã, dar ºi protejarea intereselor
economico - financiare ale unor persoane fizice
ºi juridice inculpate în cauzã.
În vara anului 2013, inculpatul Mihãilã

În vara anului 2014, inculpatul Mihãilã
Aurelian Constantin, în calitate de procuror
general adjunct al Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti, a permis unei alte
persoane accesul la informaþii ce nu erau
destinate publicitãþii dintr-un dosar penal diferit
al Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti, în scopul de a-i fi înmânate unui jurnalist,
pentru a le publica. Informaþiile respective
constau într-un contract de vânzare cumpãrare
pentru achiziþia unui bun ºi un înscris olograf
în care era prezentatã, în rezumat, situaþia de
fapt din dosarul menþionat.
În vara anului 2014, Mihãilã Aurelian
Constantin, în calitate de procuror, a ticluit probe
nereale, constând în plângerea formulatã în
numele unei persoane împotriva unui alt
procuror din aceeaºi unitate de parchet, sub

aspectul sãvârºirii unor infracþiuni de fals în
declaraþii. Plângerea respectivã, nedatatã ºi
nesemnatã a fost ulterior înmânatã unui ofiþer
cu funcþie de conducere în cadrul B.C.C.O.
Ploieºti, pentru a fi valorificatã.
În vara anului 2013, inculpatul Ispas
Constantin, ofiþer de poliþie, a pretins unui om
de afaceri aflat în relaþii foarte apropriate cu
lideri politici locali ºi centrali, susþinere politicã
pentru ocuparea unor funcþii în cadrul M.A.I.,
lãsând sã se creadã cã are influenþã asupra
unui procuror cu funcþie de conducere din
cadrul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti pentru a-l determina sã îi ofere informaþii
ce nu erau destinate publicitãþii, fapt care s-a ºi
realizat în perioada septembrie 2013- octombrie
2013. Informaþiile respective i-au fost furnizate
de procurorul general adjunct al Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Ploieºti, Mihãilã
Aurelian Constantin.
La data de 22 iulie 2012, Ghiþã Sebastian
Aurelian a condus pe drumurile publice un
autoturismul marca Mercedes, fiind depistat pe
raza localitãþii Bãrcãneºti, judeþul Prahova, în
condiþiile în care exercitarea dreptului de a conduce era suspendatã pentru perioada
22.03.2012-18.08.2012.
La data de 22.07.2012, în calitate de
împuternicit la comanda Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Prahova, la solicitarea lui Ghiþã
Sebastian Aurelian ºi în schimbul oferirii de cãtre
acesta a sprijinului pentru menþinerea în funcþia
de inspector ºef al I.P.J. Prahova, inculpatul
Dosaru Viorel a intervenit pe lângã lucrãtorii de
poliþie rutierã din cadrul Biroului DN1 pentru
ca aceºtia sã nu dispunã mãsurile legale,
respectiv constatarea comiterii unei contravenþii
(depãºirea limitei legale de vitezã pe raza
localitãþii), a unei infracþiuni la regimul circulaþiei
(în perioada 22.03.2012-18.08.2012 Ghiþã
Sebastian Aurelian având suspendatã exercitarea dreptului de a conduce autovehicule) ºi
întocmirea dosarului penal. În acest fel,
inculpatul Dosaru Viorel l-a ajutat pe Ghiþã
Sebastian Aurelian în scopul împiedicãrii tragerii
la rãspundere penalã.
Inculpaþilor li s-au adus la cunoºtinþã
calitatea procesualã ºi acuzaþiile, în conformitate
cu prevederile art. 309 Cod de procedurã
penalã.
La data de 23 martie 2016, inculpaþii
TUDOSE LIVIU MIHAIL, MIHÃILÃ AURELIAN
CONSTANTIN, ISPAS CONSTANTIN ºi DOSARU
VIOREL urmeazã sã fie prezentaþi Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie cu propunere de arestare
preventivã pentru 30 de zile”.
D.F.

Bonurile câºtigãtoare la extragerea
Loteriei bonurilor fiscale sunt cele din 5 mai
cu o valoare de 183 de lei
Bonurile fiscale emise în data de 5 mai 2018, cu o valoare de 183 de lei, au fost desemnate
câºtigãtoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminicã. La aceastã extragere participã
bonurile fiscale emise în perioada 1 - 31 mai 2018 2018. Fondul de premiere este de 1 milion
de lei, sumã din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.
Dupã centralizarea cererilor de revendicare a premiilor, dacã numãrul acestora este mai
mare de 100, va fi organizatã o a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de
bonuri câºtigãtoare. Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanþelor
Publice (MFP), al Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF) ºi al C.N. Loteria Românã
(CNLR) pentru o perioadã de minimum 30 de zile. Cererile de revendicare pot fi depuse
începând cu prima zi dupã efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor
câºtigãtoare trebuie sã depunã bonurile fiscale (în original), copia actului de identitate ºi o
cerere, la orice administraþie fiscalã din structura ANAF.
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ONRC: 28.787 de firme au fost radiate
în primele patru luni din 2018

Numãrul firmelor radiate a crescut, în
primele patru luni din 2018, cu 4,91%, comparativ cu perioada similarã din 2017, ajungând la
28.787, conform statisticilor Oficiului Naþional
al Registrului Comerþului (ONRC). Cele mai multe
radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureºti
- 4.309 firme (cu 2,75% mai puþine faþã de
primele patru luni din 2017) ºi în judeþele Cluj 1.223 (minus 9,94%), Iaºi - 1.171 (minus 1,18%)
ºi Timiº - 1.159 (plus 24,62%). La polul opus,
cele mai puþine radieri au fost înregistrate în
judeþele Ialomiþa - 197 (cu 19,39% mai multe
faþã de perioada similarã din 2017), Covasna 205 (minus 16.67%) ºi Cãlãraºi - 239 (minus
19,26%).
Pe domenii de activitate, numãrul cel mai
mare de radieri a fost înregistrat în comerþul cu
ridicata ºi cu amãnuntul, repararea autovehiculelor ºi motocicletelor - 7.518 (plus 9,13% raportat la primele patru luni ale anului trecut),
agriculturã, silviculturã ºi pescuit - 3.834 (plus
33,96%) ºi activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi
tehnice - 2.453 (plus 20,5%).

Teodorovici: „Nu existã
o intenþie privind
limitarea creditãrii;
vom face o analizã”
Ministrul Finanþelor, Eugen Teodorovici, a declarat sâmbãtã, la Neptun,
cã nu existã o intenþie a Bãncii Naþionale
de a limita în vreun fel creditarea ºi a
anunþat cã va exista o analizã pentru a
se ajunge la cea mai bunã variantã
pentru mãsuri sustenabile economic.
“Nu a fost ºi nu este este o intenþie
a BNR de a limita creditarea. A fost o
discuþie în cadrul Consiliului Naþional
pentru supraveghere macro prudenþialã
vizavi de aceastã analizã pe care BNR
trebuie sã o efectueze, o analizã a pieþei
în general a profilului celui care doreºte
un împrumut, care se crediteazã, zona
pentru care este nevoie. ªi dupã ce
aceastã analizã va fi prezentatã în Consiliu, atunci Ministerul Finanþelor, împreunã cu cei prezenþi la acea discuþie
vom analiza exact care este cea mai
bunã variantã, pentru ca Romania sã
aibã o creºtere sustenabilã. Nimeni nu
vrea sa impunã niciun plafon de creditare Poziþia mea o ºtiþi - sunt adeptul
libertãþilor ca oamenii sã se împrumute
pentru nevoile curente pe care le au, cã
sunt persoane fizice, cã sunt agenþi economici, pentru cã pentru fãrã creditare

piaþa în sine nu se miºcã”, a susþinut
Teodorovici, într-o declaraþie de presã la
Neptun.
El a reafirmat, pe de altã parte, cã
unul dintre factorii care contribuie la
creºterea inflaþiei este preþul petrolului.
“Ca sã scadã preþurile este nevoie o
oferta cat mai largã, diversã ºi consistentã. Este ceea ce ne dorim la
Guvern, de la Parlament, de la coaliþia
guvernamentalã - ca în economie lucrurile sã se schimbe în aceastã direcþie.
Partea de investiþii pe zona publicã
trebuie sã fie una activatã, aºa cum ne
dorim ºi, împreunã cu mãsurile pe care
le luãm pentru a stimula zona economicã, lucrurile vor reveni la normal. În
economie nu cred cã cineva - poate mai
sunt unii - îºi poate închipui cã poþi butona
dupã cum ai vrea sã fie. În economie,
trebuie sã laºi libertatea necesarã,
stimulii necesari pentru ca ea sã meargã
în direcþia bunã. Pentru ca lucrurile sã
se schimbe vizavi de costuri, preþurile
generale în economie, trebuie sa ai o
ofertã foarte bunã, variatã ºi pe mãsura
nevoilor cumpãrãtorilor”, a mai afirmat
ministrul Finanþelor.

Fondurile de pensii facultative
aveau active în valoare de 1,88
miliarde de lei, la 30 aprilie 2018
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de aproximativ 1,885
miliarde de lei, la 30 aprilie 2018, în creºtere cu 15,54% faþã de nivelul de la 30
aprilie 2017, conform datelor Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF). Titlurile
de stat deþineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 1,098 miliarde de lei,
respectiv 58,25%. Pe locul doi de aflau acþiunile, cu 404,55 milioane de lei (21,46%).
Obligaþiunile corporative se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 121,506
milioane de lei, respectiv 6,44% din totalul activelor.
Potrivit datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de pe Pilonul
III era de 1,885 miliarde de lei, la 30 aprilie 2018, iar valoarea activului net era de
1,882 miliarde de lei. Fondurile de pensii facultative aveau 454.670 de participanþi
la 30 aprilie 2018.
Pe pilonul III sunt active urmãtoarele fonduri de pensii: Aegon Esential, Azt
Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, BRD Medio, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea,
Raiffeisen Acumulare ºi Stabil.
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România ºi Estonia au semnat
un Memorandum pentru
stimularea investiþiilor
ºi relaþiilor comerciale
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat ºi Agenþia de Investiþii Estonã au semnat
sâmbãtã un Memorandum care va permite dezvoltarea
unui mecanism pentru stimularea relaþiilor comerciale
ºi pentru creºterea nivelului de investiþii bilaterale,
informeazã ministerul printr-un comunicat remis
AGERPRES. Memorandumul a fost semnat de ministrul
pentru Mediul de Afaceri, ªtefan Radu Oprea, ºi de
directorul Agenþiei de Investiþii Estone, Allan Selirand, în
contextul vizitei la Tallinn a unei delegaþii guvernamentale
conduse de prim-ministrul Viorica Dãncilã.
“Primul efect concret al aplicãrii Memorandumului
va fi deplasarea în România a unei delegaþii economice
din Estonia, în luna noiembrie a.c., ca urmare a unei
invitaþii adresate de ministrul ªtefan Radu Oprea”, se
menþioneazã în comunicat.
Principalele prevederi ale Memorandumului sunt:
schimbul de informaþii relevante despre oportunitãþile
ºi proiectele de investiþii; sprijinul reciproc pentru
implementarea unor acþiuni care vor promova investiþiile,
cum ar fi forumuri, expoziþii sau târguri; colaborarea
pentru dezvoltarea unei economii sustenabile;
cooperarea în cazul unor proiecte sau programe care
pot aduce beneficii ambelor pãrþi.

UNTRR: „Lipsa unui compromis pe pachetul mobilitate
menþine incertitudinea legalã a operaþiunilor
transportatorilor români pe piaþa europeanã”

Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR)
avertizeazã asupra faptului cã lipsa
unui compromis echilibrat privind pachetul mobilitate la nivelul instituþiilor
europene menþine incertitudinea
legalã a operaþiunilor transportatorilor
rutieri români pe piaþa europeanã de
transport rutier internaþional.
“Deºi în luna iunie 2018, pachetul
mobilitate a intrat într-o etapã crucialã
a procesului decizional la nivel european, totuºi la un an de la publicarea
sa ºi dupã negocieri lungi ºi extrem
de dificile, instituþiile europene nu au
reuºit sã ajungã la un compromis. Parlamentul European a respins pe
14.06.2018 mandatul de negociere
propus de Comisia de Transport ºi
Turism - TRAN cu privire la pachetul
mobilitate, în timp ce Consiliul European nu a putut adopta o poziþie cu
privire la pachetul mobilitate, la ultima
sa reuniune din 07.06.2018”, se aratã
într-un comunicat al UNTRR, remis
vineri AGERPRES.
În acest context, reprezentanþii
transportatorilor susþin cã nu pot începe negocierile între Parlamentul
European ºi Consiliul European în vederea adoptãrii propunerilor Comisiei
Europene de modificare a legislaþiei
europene în domeniul transporturilor
rutiere, cuprinse în acest pachet. Pachetul mobilitate rãmâne în negociere la nivelul Parlamentului European
ºi al Consiliului European pentru cel
de-al doilea semestru al anului 2018,
când Austria va prelua Preºedinþia
Consiliului European, fiind urmatã de
România, la începutul anului 2019 perioadã când se încheie mandatul
actualului Parlament European ºi al
Comisiei Europene, iar în mai 2019
vor urma alegeri pentru urmãtorii 5
ani. “Pachetul mobilitate 1, publicat
pe 31.05.2017, cuprinde propuneri
importante ale Comisiei Europene de
modificare a legislaþiei europene în
domeniul transporturilor rutiere - precum propunerea de Lege specialã
pentru aplicarea Directivei detaºãrii
nr. 71/1996 la transporturile rutiere,
propunerea de revizuire a Regu-

lamentului 561/2006 privind timpii
de conducere ºi de odihnã ai ºoferilor
profesioniºti, propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009
privind accesul la profesie ºi a
Regulamentului 1072/2009 privind
accesul la piaþa de transport rutier
de marfã”, se aratã în comunicat.
Propunerile cuprinse în pachetul
mobilitate au fost realizate pe fondul
protecþionismului în creºtere al statelor membre din vestul UE reunite
în cadrul Alianþei Rutiere, Comisia Europeanã preluând multe dintre mãsurile propuse de Alianþa Rutierã precum aplicarea regulilor detaºãrii respectiv aplicarea salariilor minime
din vestul UE la ºoferii profesioniºti
de transport rutier internaþional,
restricþionarea cabotajului, obligaþia
întoarcerii acasã a ºoferilor ºi
interzicerea repausului sãptãmânal
normal în cabina vehiculului, susþin
reprezentanþii UNTRR.
Aceºtia considerã cã, în mod evident, sunt vizaþi transportatorii central ºi est-europeni, ei fiind ºi cei mai
afectaþi de mãsurile propuse, care vor
conduce la o creºtere semnificativã
a costurilor lor de operare ºi la restricþionarea transporturilor rutiere internaþionale operate de aceºtia în cadrul
UE. “Realitãþile competiþiei est-vest pe
piaþa de transport rutier de marfã din
UE ºi problemele fundamentale pen-

tru transportatorii rutieri români au
fost evidenþiate de UNTRR în filmul
“Transportul rutier la rãscruce - încotro se îndreaptã UE?”. De asemenea, UNTRR a mers în parcãrile
de camioane din 7 State Membre UE
ºi timp de o sãptãmânã a discutat cu
peste 100 de ºoferi profesioniºti, care
au declarat cã nu sunt de acord cu
propunerile pachetului mobilitate, precum interdicþia de a petrece perioada
de repaus sãptãmânal normalã (45
ore) în cabinã”, menþioneazã UNTRR.
Având în vedere importanþa pachetului mobilitate pentru viitorul
transportatorilor români în UE,
UNTRR solicitã Guvernului României
ºi eurodeputaþilor români sã apere interesele industriei de transport rutier
din România, implicându-se activ în
cadrul dezbaterilor europene pe marginea pachetului mobilitate ºi acþionând în coordonare cu omologii lor
din celelalte state membre afectate
de acþiunile Alianþei Rutiere, în vederea negocierii unui compromis echilibrat.
UNTRR este o organizaþie profesionalã ºi patronalã, fondatã în 1990,
care are peste 14.000 membri - operatori care efectueazã transporturi
interne ºi internaþionale de marfã ºi
persoane.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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ªcoala Gimnazialã „H.M.
Berthelot” a aºezat ºi anul
acesta Ploieºtiul pe harta
Eco-ªcolilor din lume

ªcoala Gimnazialã „H.M. Berthelot” din Ploieºti, prin eforturile comunitaþii colectivului de profesori, elevilor,
pãrinþilor ºi familiilor acestora, a reuºit
sã obþinã ºi în acest an titlul de Ecoªcoalã, în urma reevaluãrii din cadrul
Programul Mondial ECO- Schools.
Programul Mondial Eco-ªcoalã
reprezintã un program educaþional
prin intermediul cãruia elevii conºtientizeazã problemele de mediu,
precum ºi eforturile comunitãþii locale
privind protecþia ºi conservarea mediului, oferind soluþii concrete de
implicare activa în rezolvarea unora
dintre acestea, prin studiu în clasã
ºi acþiuni în cadrul ºcolii ºi comunitãþii.
Prin activitãþile propuse de echipa
de implementare s-a urmãrit dezvoltarea spiritului civic ºi a capacitãþii
elevilor de a lua decizii, înfrumuseþarea sãlilor de clasã, a holurilor, a
spaþiului verde din jurul ºcolii ºi a
parcului scolii, constientizarea impor-

tanþei mediului pentru o viaþã
sãnãtoasã, reciclarea selectivã a
deºeurilor, dar ºi înþelegerea
conceptului de stil de viaþã echilibrat.
Astfel, începând cu anul ºcolar
2015-2016, în cadrul Programului
Mondial „ECO-ªcoalã”, ªcoala Gimnazialã „H.M. Berthelot” din Ploieºti a
fost selectatã ºi acceptatã, alãturi de
doar 50 de unitãþi ºcolare din România ºi singura din Prahova, în Proiectul
European Pilot „EAT Responsibly”„Manâncã responsabil!”, proiect
finanþat de Uniunea Europeanã.
Proiectul Pilot European „Manâncã responsabil!”este un program de
acþiune orientat spre învãþarea globalã ºi s-a desfãºurat pe o perioadã
de 3 ani, concomitent în 9 state
europene: Bulgaria, Cehia, Croaþia,
Letonia, Malta, Polonia, România,
Slovacia, Slovenia. Activitãþile din
cadrul proiectului desfãºurat în ultimii
3 ani ºi-au propus conºtientizarea

Cea de-a XIV a Festivalului
Copilãriei „Frunza de stejar”
La finele lunii mai a.c., mai exact pe 31 mai, Grãdiniþa cu Program Normal
ºi Program Prelungit „Frunza de stejar” din Plopeni a organizat ediþia a XIV-a
a Festivalului Copilãriei „Frunza de stejar”, gazdã fiind Casa de Culturã din
localitate. Coordonator al proiectului este profesor pentru învãþãmântul preºcolar
Ecaterina-Cristina Chiriþã – director Grãdiniþa cu Program Normal ºi Program
Prelungit „Frunza de stejar”
Plopeni.
Evenimentul s-a putut
desfãºura ºi datoritã partenerilor: Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, Muzeul
de ªtiintele Naturii Prahova,
Casa de Culturã Plopeni,
Organizaþia „Salvati copiii” –
Filiala Bucureºti, Primãria
Plopeni. Au participat 349 de preºcolari din judeþ, care au concurat la cele
cinci secþiuni ale festivalului: dans tematic, dans popular, dans modern, scenetã
muzicalã, interpretare/solist.
În urma jurizãrii, Marele Premiu „Frunza de stejar” a fost obþinut de
Grãdinita „Ariel” din Ploieºti. S-au mai acordat premii ºi Grãdiniþei cu Program
Normal ºi Program Prelungit „Frunza de stejar” din Plopeni, Grãdiniþei Pãuleºti,
Grãdiniþei cu Program Normal ºi Program Prelungit Step By Step „Raza de
soare” Ploieºti, Grãdiniþei Bãicoi, Grãdiniþei Poiana Comarnic.
Mihail Marinescu

elevilor ºi pãrinþilor privind alimentaþia
sãnãtoasã ºi descoperirea unei alte
viziuni asupra hranei, prin consumul
de alimente sãnãtoase care nu pun
în pericol sustenabilitatea mediului
înconjurãtor.
Programul îi ajutã pe copii, alãturi
de familiile lor, sã înþeleagã importanþa
cumpãrãrii unor cantitãþi mici de
produse alimentare pentru a evita
irosirea acestora, a consumãrii unei cantitãþi de
hranã în stare proaspãtã,
a descurajãrii consumului de hranã înalt
procesatã ºi a încurajãrii
consumului de mâncare pregãtitã în casã, în
detrimentul celei fast –
food ºau a celei semipreparate, a reducerii deºeurilor menajere ºi
valorificarea acestora. De asemenea,
prin organizarea Târgurilor de Crãciun ºi de Moºii de varã (cu bunãtãþi
de casã aduse de-acasã), copiii au
înþeles importanþa consumului alimentelor provenite de la distanþe mici,
a fructelor ºi legumelor de sezon, de
la producãtori locali ºi, mai ales, au
învãþat sã aprecieze ºi sã descopere
gustul acestora.
Drumul parcus în cadrul „ECOS’ coalã” nu este uºor, dar la fiecare
doi ani fãcându-se reevaluarea, iar
dacã unitãþile ºcolare trec cu bine
peste aceasta etapã, pastreazã
Steagul Verde ºi primesc un trofeu
eco-schools – care atestã parcurgerea
cu succes a doi ani de activitate Eco-

ªcoalã. Eforturile susþinute ale comunitãþii create în jurul acestui program
ºi ale coordonatorilor proiectului, Irina
Roºca (director, profesor de geografie), Alina Arion (profesor de limba
ºi literatura românã) ºi Nela Vlad (
profesor de biologie – primul coordonator Eco ªcoalã, din anul 2007),
au fãcut ca rezultatele sã aparã ºi sã
fie apreciate la nivel naþional si in-

ternaþional de cãtre Centrului CarpatoDanubian de Geoecologie, (CCDG) în
calitate de membru asociat al Fundaþiei de Educaþie pentru Mediul
Înconjurãtor (FEE).
„Cred cu tãrie cã bucuria muncii
aduce perfecþiunea acesteia. Ce
poate fi mai minunat decât sã te
bucuri când vezi cã încã mai existã
oameni frumoºi ºi minunaþi care fac
o adevaratã echipã cu elevii pe care-i coordoneazã, parinþii ºi bunicii
acestora. Proiectul European „Mãnâncã responsabil” care s-a încheiat
astãzi dupa un drum lung, dar frumos, i-a învãþat pe elevii ªcolii Gimnaziale „H.M. Berthelot” Ploieºti sã fie
mai responsabili în ceea ce priveºte

felul în care îºi aleg hrana zilnicã ºi sã
punã în aplicare toate regulile de bune practici învãþate în cadrul acestui
program. Felicitari coordonatorilor, dar
ºi întregului colectiv de cadre didactice implicate în acest proiect!”, a
declarat prof. Angelica Ianculescu –
inspector de Educaþie Muzicalã ºi
Arte din cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova.
ªcoala Gimnazialã „H.M. Berthelot” din Ploieºti este înscrisã, în acest
program încã din anul 2007, iar în
anul 2010 a primit primul Steag Verde,
simbol al obþinerii statutului de Ecoªcoalã, urmat apoi de încã 3 steaguri.
Astfel, anul acesta, când ºcoala va
împlini 10 ani sub Steagul Verde, i se
va acorda Placheta aniversarã, ca
apreciere a fidelitãþii în Programul
Eco-Schools ºi obþinerea de 5 ori a
Steagului Verde.
Eco-Schools este un program
pentru managementul mediului ºi certificarea ºcolilor care-l implementeazã,
coordonat la nivel internaþional de
Fundaþia de Educaþie pentru Mediul
Inconjurãtor (FEE), ce reuneºte 81
de organizaþii din 68 de þãri, care acþioneazã la nivel naþional în domeniul
educaþiei pentru o dezvoltare durabilã. Dintre acestea, în anul 2017, 67
de þãri au implementat Programul
mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan
mondial, Programul este susþinut de
Uniunea Europeanã, UNESCO ºi
UNEP (Programul Naþiunilor Unite
pentru Mediu).
Mihail Marinescu

Guvernul a majorat la 250 de lei
plafonul maxim pentru beneficiarii eligibili
ai programului „Euro 200"
Programul „Euro 200" pentru acordarea unui ajutor
financiar elevilor ºi studenþilor în vederea achiziþionãrii
de calculatoare se va desfãºura ºi în acest an. Astfel,
Executivul a aprobat, printr-o Hotãrâre care modificã
normele metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004,
indexarea plafonului de venit brut lunar pe membru de
familie de la 150 de lei la 250 de lei, în corelaþie cu indicele
total de creºtere a preþurilor de consum în anul 2018.
Prin aceastã mãsurã, numãrul potenþialilor beneficiari
creºte, asigurând astfel accesul la informaþia digitalizatã
ºi premisele pentru dezvoltarea competenþelor TIC în
rândul acestor beneficiari. Plafonul de venit în virtutea
cãruia se acorda acest ajutor financiar nu a mai fost
actualizat din anul 2004.
De asemenea, Executivul a aprobat ºi noul model al
bonului valoric de care vor beneficia elevii ºi studenþii din
învãþãmântul de stat sau particular acreditat, în vârstã de
pânã la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut
lunar pe membru de familie de 250 de lei. Bonul reprezintã
echivalentul în lei a sumei de 200 de euro ºi este destinat
achiziþiei de calculatoare. Culoarea bonului valoric ce va
fi acordat în acest an va fi violet. Din motive de securitate,

în fiecare an, culoarea fundalului ºi seria bonului valoric
sunt modificate prin decizie a Guvernului.
Bugetul alocat de Ministerul Educaþiei Naþionale pentru
derularea „Euro 200”, în anul 2018, este de 12.328.000
lei, pentru un numãr estimat de 13.514 de beneficiari
(elevi ºi studenþi).
Ajutorul financiar reprezintã echivalentul în lei a 200
de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naþionalã a României pentru
ultima zi a lunii precedente, fãrã a depãºi valoarea
computerului achiziþionat. Ajutorul se acordã o singurã
datã în cadrul unei familii. Configuraþia minimã
recomandatã a calculatoarelor pentru achiziþionarea
cãrora se acordã sprijinul financiar este urmãtoarea:
procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk ºi software de bazã licenþiat, incluzând un sistem de operare ºi
un program antivirus.
În cei 14 ani de aplicare a programului „Euro 200",
au beneficiat de sprijin pentru achiziþia de computere
peste 297.000 de elevi ºi studenþi.
Mihail Marinescu
Sursa: edu.ro
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ALBUMUL CASTELULUI HASDEU DOMNIÞA

Excelenþa o distinge pe doamna
dr. Jenica Tabacu în tot ceea ce
spune, traduce, scrie ºi editeazã! Dãruitã de Dumnezeu cu o frumuseþe
interioarã excepþionalã, doamna
Jenica Tabacu esta o remarcabilã intelectualã, unicã – prin opera în parte
tradusã, în mare parte scrisã ºi editatã
de domnia sa, despre Bogdan Petriceicu Hasdeu ºi Juliile savantului! Verticalitatea personalitãþii sale este
intactã, oricâte „anatemizãri” au fost
aruncate asuprã-i; valoarea dânsei
moralã s-a coroborat – constant admirabilã – cu aceea ºtiinþificã ºi esteticã!
Îmi probeazã aserþiunea raftul de
cãrþi semnate cu ilustrul nume „Jenica
Tabacu”: AMURGUL DEMIURGULUI.
ULTIMII ANI DE VIAÞÃ AI LUI B. P. HASDEU (Saeculum Vizual, 2007), JULIA
HASDEU, OEUVRE POETIQUE - OPERA POETICÃ, (Traducere Augustin
Cipeianu, Prefaþã, Jenica Tabacu,
ediþie îngrijitã ºi postfaþã de I. Opriºan,
Saeculum Vizual, 2014), JULIA
HASDEU, EPISTOLE CÃTRE TATÃL
SÃU, B. P. HASDEU (Traducere, ediþie
ºi prefaþã de Jenica Tabacu, Vestala,
2015), B.P.HASDEU – JULIA HASDEU,
O CORESPONDENÞÃ PENTRU ETERNITATE (Traducere, ediþie ºi prefaþã
de Jenica Tabacu, Vestala, 2016).
Continui cu briliantul album CASTELUL JULIA HASDEU (ediþie Age-Art
2017, în românã, englezã, francezã
ºi germanã), o capodoperã a genului,
arcadã în spiritualitatea hasdeianã ºi
în Universalitate!
Proiect în sfera cunoaºterii ºi perpetuãrii hasdeitãþii, prin ani ºi generaþii
succesive, Albumul „Castelul Julia
Hasdeu” valideazã, încã odatã, competenþa ºi profesionalismul autoarei,
vocaþia domniei sale pentru Istoriografia Hasdeilor, impecabila acurateþe
a stilului editorialistic, evident confortabil ºi prompt susþinut de dr. Ionel
Opriºan, directorul editurilor Vestala
ºi Saeculum.

Album în sensul major la expresiei, pentru cã este un uimitor corpus al fotografiei, lucrarea poartã
pecetea unui design original, ideii
artistice subordonându-i-se concepþia
ºtiinþificã în cele mai reprezentative
imagini – de interior ºi exterior. De
aici, convingerea cã Albumul e ºi o
sintezã a pasiunii faþã de trinitatea
Hasdeu, egalã cu aceea faþã de Bastionul unicat în lume (ºi tainele lui),
care este Castelul Julia Hasdeu!
Tipãrit pe hârtie cretatã – o dovadã a nobleþei fãrã tãgadã cuvenitã
scopului ºi destinãrii lui –, într-un format omagial, Albumul întoarce cititorul totodatã ºi privitor, în vremuriletraiectorii existenþiale pentru Castelul
din Câmpina, supranumit de autoare
„Mausoleul familial ºi Castelul Julia
Hasdeu – Simboluri de citit în piatrã”.
Realizat într-o manierã artisticã panoramicã, Albumul profitã de o prezentare exhaustivã a Castelului, poveste de un romantism inegalabil.
Tezaur fotografic de epocã, ex-

cepþional prin valoarea documentarã
ce va înfrunta veacurile, iconografia
ilustreazã fericit Albumul doamnei dr.
Jenica Tabacu într-o emoþionantã armonie cu textul, îngãduindu-ne câteva excerpte din varianta în limba în
care Hasdeu ºi-a scris opera: românã!
„În 1893, la invitaþia doctorului C. I. Istrati, familia Hasdeu
face o vizitã la reºedinþa lui de
varã, de la Câmpina. Clima
blândã ºi atmosfera pitoreascã
a orãºelului de pe Valea Prahovei reuºesc sã-l cucereascã pe
B. P. Hasdeu într-o asemenea
mãsurã, încât va decide sã
cumpere un teren, pe numele
soþiei, ºi sã construiascã acolo
castelul. O însemnare a lui B.
P. Hasdeu pe un manuscris
spiritist, scrisã cu cernealã neagrã,
s-a pãstrat nealteratã peste timp:
„Acest castel s-a zidit în anii 18941896, planul fiind dat de spiritul Juliei
(care murise în 1881 – n. m.) prin
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medium B. P. Hasdeu, apoi desemnat
arhitectonic de T. Dobrescu, construcþiunea de N. Angelescu”. „(...)
Prima schiþã a castelului, desenatã
de savant ºi descoperitã de noi, se
gãseºte pe o filã a unui manuscris
spiritist ce dateazã din 3 septembrie
1893 (...) nu anul 1894,
când a început efectiv
înãl-þarea edificiului, ci
1893, an în care omul
de ºtiinþã a trasat planul
monumentului”. Lucrãrile, sub conducrea arhitectului Toma Dobrescu (1862-1934). „(...)
Savantul a dorit sã-l numeascã Castelul celor
douã Julii” pentru cã „În
fiecare an, la 2 Julie (...)
eu serbam totdeauna
pe ale mele 2 Julii”. „(...)
pe altarul mare (...) sunt
încã vizibile cuvintele sãpate în marmurã: „Cu
voia lui Dumnezeu / S’a sãvârºit acest
templu spiritist întocmai / Dupã planul
dat cu toate amãnuntele de / Julia
Hasdeu / Executor fiind B.P.Hasdeu
/ Dupã îndemnul cãruia au lucrat /
Sculpturã I. Georgescu / Marmurã ºi
mosaic fraþii Axerio / Ferãrie A.O.

Czisper / Vitraliu Ziegler ºi Schmidt /
Bronz Ph. Schwweickert / MDCCCXC
/ Cu voia lui Dumnezeu”.
Serghie Bucur

PROGRAM spectacole 20 - 24 iunie 2018
SE
CÞIA DRAMÃ
SECÞIA
Sâmbãta, 23 Iunie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
e”
Caragiu – „The Night Aliv
Alive”
e”, de Conor McPherson. Regia:
Cristi Juncu. În distribuþie: Bogdan Farcaº (Tommy), Ioan
Coman (Doc), Ada Simionicã (Aimee), Paul Chiribuþã (Maurice),
Andrei Radu (Kenneth).
Duminicã, 24 Iunie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Miere sãlbaticã”, de Michael Frayn (adaptare
a piesei fãrã nume de A.P. Cehov). Regia: Aleksandar
Ivanovski. Light design: Cristian Simon. Îm distribuþie: Cristian
Popa (Platonov), Ada Simionicã (Anna Petrovna), Ioana Farcaº
(Saºa), Mihaela Popa (Sofia), Theodora Sandu (Maria Efimovna
Grekova), Ioan Coman (Serghei), Dragoº Câmpan (Dr.Triletki),
Ilie Gâlea (Colonelul Triletki), Paul Chiribuþã (Porfir Semionovici
Glagoliev), Marian Despina (Gherasim Kuzmici Petrin), Bogdan
Farcaº (Osip), Robert Oprea (Marko).

SECÞIA REVISTÃ
Miercuri, 20 Iunie, ora
18:00 - Sala Teatrului de Stat
Constanþa - Festivalului Internaþional de Teatru „Miturile
cetãþii” - „Zaraza”
„Zaraza”. Scenariul original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Ion
Pribeagu, ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei
Radu (Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion Radu
Burlan (Constantin Tãnase), Manuela Alionte Frâncu (Elena
Lupescu), Cosmin ªofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu),
Daniela Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc),
Romeo Zaharia (Jean Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez),
Robert Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon
Luminiþa), Rodica Alexandru (Mona Curdefier), Petty Musa
(Mimi Moft), Robert Anton (Terente) ºi copilul Alexandru
Vasilescu (Bãiatul cu ziare).

Alfons Filipescu se plimba prin
curtea amabasadei, cu imaginea
Domniþei dinaintea ochilor, o boieroaicã românã cu gesturi ºi vocabular nobil, în care germana, engleza
ºi franceza uniduiau româna vorbitã fluent, uneori muzicalã – sonoritãþi de metal ales. Îi înþelegea
umbra de tristeþe în glas, un timbru
de o gravitate ascunsã ca un izvor
sub pãmântul îmfrumuseþat de ierburi ºi flori. Acolo, gândea Alfons,
strãbãtând aleile urcâtoare în
curbe cu arcade umbroase, de
trandafiri bulgãreºti, (primiþi în vizita
pe Valea Kazanlâcului), urmãrit de
silueta atleticã a Alicei Cantacuzino,
lipindu-i-se privirile de rotunjimile de
la mijloc în sus ºi în jos, cum forfecau ele materia acoperitã de stofa
fustei strâmte, peste care jacheta,
de un portocaliu intens se lãsa anume sã le sporeascã mãreþia ºi farmecul, misterul eternului feminin.
Lãsase mâna ei durdulie, cu
degetele de pianistã (care era, de
fapt, dar nu voise niciodatã sã cânte
la vreunul din pianele maestrului adoratul mamã-sii, mulþumindu-se
cu ceea ce era: o amatoare. Enescu o auzise – nimic mai mult decât
arpegii improvizate, solfegiind cu
mâna dreaptã, pe când stânga,
urmãritã cu încordare, schiþa un
acompaniament nesigur – într-un
moment nefast pentru ea, când
„artistul” (epitetul înlocuia oribilul
„lãutar”) se întorcea din ocolul fãcut
Micului Trianon, regãsind pe
faþadele lui, arta în relieful somptuos
al Versailles-ului, atmosfera
încãrcatã de spiritul regilor Franþei,
sã respire aerul Trianon-ului dãruit
de unul din afemeiaþii monarhi
admiratori ai doamnei de Pompadour), în mâna lui Alfons, sã-i fie sãrutatã ºi, dupã o clipã în care ezitarea ei pãru o derutã, ea se smulse
numai dupã ce, curioasã senzaþie,
simþi în privirile lui licãrul de odinioarã din ochii lui Mihai Sturdza, în
ziua cãsãtoriei cu el, apoi, parcã
dupã un zbucium ce nu se mai termina, se urcase în „Lincoln”-ul oferit
sã o ducã acasã, dar nu în strada
Jianu... „N-o fii atât de naiv Alfonsul
de Cãlineºti, sã creadã cã m-ar fi
paralizat, în momentul acela!”, îºi
spusese în spatele portierei închisã
cu fineþe, de ºofer, totuºi foarte
afectatã de cele auzite la recepþia
pe care o onorase cu prezenþa ei
distinsã ºi dintr-a cãrei atmosferã –
cu mult Mozart ºi Verdi – s-ar fi
desprins probabil dupã miezul
nopþii, chiar spre dimineaþã... Alfons
primi cu distanþã gesturile ei, din
raþiuni care i le impuneau poziþia
lui diplomaticã, pentru Lucien –
soþia lui, din contra, prilejuri sã pãtrundã, prin dialoguri din ce în ce
mai subtile, în miezul multor chestiuni care priveau politica, mai cu
seamã. Altminteri, recepþia nu era
imposibil sã treacã într-o petrecere
cu mult mai sentimentalã...
Alice se cufundã în moliciunea
canapelei, îngânduratã, cu ecourile
conversaþiei de-a lungul aleilor în
pantã ºi-n adâncimi – peste care
adierile amiezii pãreau fluierele
naiului lui Pann...
„Vã povesteam, în pauza muzicalã, cum fratele meu Ion, cãruia,

în casa noastrã îi spuneam „nene”,
a stat patru ani prizonier, aproape
de Urali, într-un lagãr unde dupã
vreo jumãtate de an s-a aflat cã era
pace de mult!... Eraþi, presupun,
încã la Floreºti, domniºoara Alice
Cantacuzino, când rãzboiul, vã
aminitþi, se isprãvise, odatã cu semnarea capitulãrii de cãtre Germania... Norocul lui a stat în ingeniozitatea bucãtarului lagãrului, care la scãpat de Siberia, dar ce mai
conta depãrtarea ºi viaþa de câine
dusã acolo... Când a ajuns în casa
pãrinteascã, mama a crezut cã
intrase peste ea un hoþ, cã nu l-a
mai recunoscut, în halul în care
era...” Domniþa urmãreºte din spatele geamului, amintindu-ºi replica ei.
„Bâzu mi-a povestit cum s-a
întâlnit cu ostaºii batalionului românesc de Vânãtori de Munte, din
care, acolo, în Kramatovskaia, unde
el doborâse câteva Messerschmmituri, dacã mai rãmãseserã un sfert
în viaþã, dupã lupta aia nenorocitã,
repet: de la Kramatovskaia... Pentru
ce ajunseserã ei acolo? Aveau ei
ceva comun cu nemþii lui Hitler?...
Nici Bâzu n-ar fi ajuns în stepa
ruseascã, dacã nu ar fi primit ordin
de la mai-marii lui...! Aviator curajos,
- el ceruse în scris „favoarea” asta , Cantacuzino de onoare, doborâse
Messerchscmmit-urile ºi, întors la
popotã, i-a arãtat comandantului
poza Ancãi Diamandi cu fiica lor în
braþe, Mariona o chema...”
De fel, Alice se îmbujoreazã, chipul
ei devine un imens trandafir, de
emoþie. Maºina opreºte în dreptul
porþilor, printre zãbrele vede leii de
piatrã. Povestea cu Ion socotit mort
sau dispãrut, cãruia þaþa Safta ºi
neica Dumitru îi fãcuserã toate
pomenile, se ºterese pentru câtãva
vreme. Urcã în palat, cu mirosul
trandafirilor de Kazanlâk în toatã
fiinþa ei.. Continuau sã coboare ºi
sã urce aleile, la cotituri traversând,
peste arcade de lemn, covorul de
piatrã mãrunþitã. Îi strânsese lui
Alfons mai întâi palma, trecuse la
braþ ºi se apropiase de el, cu un fel
de severitate. „Parcã îmi citiþi dintrun roman, domnule consilier...! Fratele meu a ajuns la Kramatovskaia
ºi pentru cã i se telegrafiase de cãtre
comandantul diviziei pentru a i se
da alt ordin al Statului Major, primit
din partea domnului mareºal!”
„Domniþã Alice, când îi veþi
aduce acasã osemintele ilustrului
dumneavoastrã frate?”, se
pecipitase (i se pãru ei) Alfons pe
neaºteptate, intuind rãspunsul.
Turtureii smulgeau petale din
rozele bulgãreºti ºi zburau în desiºuri, sã ciuguleascã ori sã le aºeze
în straturi de cuib. Gunguritul lor
pãreau acorduri din Simfonia a IIIa, aduse peste parcul ambasadei,
din sonurile viorii lui Enescu exersând pãrþi din lucrare, în liniºtea
salonaºului din Rue de Clichy 26.
Când îºi loveau aripile, piepþii lor
scoteau sunete repezi, niºte pizzicato-uri care, ajunse mai sus de
turnul Effel, prindeau catifelãri care
risipeau peste Paris melancolia
înserãrii...
Serghie Bucur
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Memorandum de Înþelegere
Diabetul juvenil, în atenþia
între Ministerul Sãnãtãþii autoritãþilor ºi a specialiºtilor
din România ºi cel
din Republica Portughezã

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea,
a fãcut parte din delegaþia condusã
de premierul României, Viorica Dãncilã, în vizita oficialã în Republica
Portughezã, în perioada 6-7 iunie. În
cadrul acestei vizite, ministrul Sãnãtãþii a semnat cu omologul sãu din
Republica Portughezã Memorandumul de Înþelegere între ministerele de
resort din cele douã þãri, care are ca
scop dezvoltarea colaborãrii în domeniul sãnãtãþii dintre cele douã
state.
Printre prevederile acestui Memorandum se numarã schimbul de
informaþii ºi de bune practici în domeniul sãnãtãþii, precum ºi a modului
de administrare al sistemului sanitar.
De asemenea, Memorandumul pre-

vede cooperarea în domeniul resurselor umane ºi al dezvoltãrii sistemelor integrate de îngrijire, cu schimb
de experienþã ºi bune practici în îmbunãtãþirea calitãþii tratamentelor
medicale în unitãþile sanitare.
Schimbul de informaþii privind
supravegherea ºi securitatea sãnãtãþii
ºi schimbul de proceduri ºi bune
practici cu privire la notificarea imediatã a evenimentelor care afecteazã
securitatea sanitarã, precum ºi privind
planurile de urgenþã, în special în
ceea ce priveºte pregãtirea pentru
pandemiile de gripã ºi controlul sau
eradicarea bolilor infecþioase, sunt de
asemenea, menþionate în documentul semnat de cele douã pãrþi. Mai
mult, România ºi Portugalia vor
coopera ºi în dezvoltarea programelor
de donare ºi transplant de organe.
Cei doi miniºtri semnatari ai Memorandumului vor stabili un grup de
lucru în domeniile de cooperare, care
va identifica ariile de interes reciproc
în domeniile menþionate în document, dupã care va elabora ºi va monitoriza punerea în aplicare a planurilor de lucru pentru fiecare domeniu
de cooperare.

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea, a
participat la lansarea campaniei „Diabetul nu este o joacã”, organizatã de
Coaliþia pentru Diabet Juvenil. În cadrul
evenimentului s-a subliniat necesitatea
unui parteneriat cât mai strâns între
autoritãþi ºi asociaþiile de pacienþi pentru
a identifica mãsurile care pot duce la
îmbunãtãþirea serviciilor medicale
necesare pentru copiii cu diabet tip 1.
„Este impresionantã susþinerea de
care se bucurã acest proiect prin prezenþa la acest eveniment a unui numãr atât
de mare de personalitãþi. Acest lucru
demonstreazã cã o cauzã importantã,
precum sãnãtatea copiilor noºtri adunã
în jurul ei oameni valoroºi, în încercarea
de a gãsi cele mai bune soluþii pentru a
oferi copiilor o viaþã mai bunã. Educaþia
în sãnãtate, precum ºi politicile de sãnãtate orientate spre prevenþia ºi depistarea precoce a diabetului la copii sunt
esenþiale, cu atât mai mult cu cât vorbim
despre sãnãtatea copiilor noºtri. Fac un

Întâlnire cu directorul
pentru Europa al OMS
Vicepremierul Viorel ªtefan ºi ministrul Sãnãtãþii, Sorina
Pintea, s-au întâlnit cu Zsuzsanna Jakab, directorul regional
pentru Europa al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
.
În timpul discuþiilor, oficialul OMS a afirmat cã România a
fãcut progrese constante în domeniul sãnãtãþii. Zsuzsanna
Jakab a declarat cã ultimul raport de evaluare al OMS pentru
România aratã creºterea speranþei de viaþã în România,

În kinetoterapie, „lasã cã ne
vindecãm noi” nu funcþioneazã
Kinetoterapia a cunoscut o dezvoltare destul de importantã în ultimii ani
ºi în România, astfel cã tot mai mulþi
români au aflat despre beneficiile acestei specializãri ºi apeleazã cu încredere
pentru rezolvarea problemelor lor de
sãnãtate.
Toþi cei care au nevoie de recu-

dupã ureche ne obligã la ºedinþe de
kinetoterapie Dacã facem sport la
întâmplare putem avea probleme cu
coloana, pentru cã adoptãm poziþii
inadecvate ºi ne împovãrãm cu multe
kilograme în plus, care nu se distribuie
uniform la nivelul corpului. ªi toate
acestea nu rãmân fãrã consecinþe.

apel cãtre medicii de familie sã priveascã cu mare atenþie cãtre copiii pe care îi
au în grijã, astfel încât, prin diagnosticarea precoce, sã fie diminuate sau
eliminate complicaþiile pe care diabetul
de tip 1 nedepistat la timp le poate pro-

telefoanelor mobile, a tehnologiei în
general, a calculatoarelor, sunt alte
câteva cauze care ne duc în zona de
risc ºi mai apoi la kinetoterapeut.
Masajul este un aliat de nãdejde în
procesul de recuperare, pentru cã el
pregãteºte terenul astfel ca terapia sã
îºi atingã scopul. Prin masaj, fluxul
sanguin creºte în muºchi ºi în structurile
periarticulare care vor fi apoi utilizate în
timpul efortului fizic. În cadrul ºedinþelor
de recuperare sau profilaxie, pacientul
beneficiazã de un tratament
personalizat, în funcþie problemele
fiecãruia, dar ºi de obiectivele propuse.

îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a populaþiei, precum ºi
progrese înregistrate în rândul reducerii consumului de tutun,
prin mãsurile luate la nivel guvernamental.
Totodatã, directorul Regional pentru Europa a declarat cã
OMS are o colaborare foarte strânsã cu Ministerul Sãnãtãþii, în
special în domeniul vaccinarii ºi ºi-a manifestat speranþa cã
Legea vaccinãrii iniþiatã de Ministerul Sãnãtãþii va fi adoptatã
cât mai curând de Parlament. Mai mult, OMS are toatã
deschiderea sã colaboreze cu autoritãþile române pentru
dezvoltarea asistenþei medicale primare.
Oficialii români au subliniat cã, în domeniul sanitar, este
necesarã o abordare multisectorialã ºi progresele înregistrate
în acest domeniu de România se datoreazã efortului financiar
din ultimii ani, dar ºi faptului cã întreaga societate este preocupatã ºi contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

Efectele nebãnuite ale
consumului de lobodã
Cunoscutã ºi sub denumirea de
spanacul francezului sau spanac nemþesc de munte, aceastã plantã minunatã este folositã, încã din antichitate,
pentru deosebitele proprietãþi detoxifiante ºi antioxidante.
Loboda conþine glucide, celulozã,
proteine, substanþe minerale (potasiu,
fosfor, calciu), acidul oxalic liber, pigmenþi
clorofilieni ºi carotenoizi. Are cantitãþi
semnificative de vitamina K ºi de douã

Ce conþine
un program de
tratament

perare post-operatorie au suferit un accident vascular cerebral, au distrofii
musculare ori Parkinson, lombosciaticã,
hernie de disc, atitudini cifotice ºi alte
asemenea sunte îndrumaþi sã meargã
sã facã kinetoterapie, scrie revista Doctorul Zilei.
În afara accidentelor tragice care
ne trimit la în mod obligatoriu la recuperare, ºi statul peste mãsurã la birou,
sedentarismul, precum ºi sportul fãcut

Tinerii apeleazã tot
mai des la terapie
De altfel, tot mai mulþi tineri umplu
sãlile de terapie dupã, din neatenþie, se
aleg cu traumatisme suficient de severe
care îi împiedicã sã mai poatã avea o
viaþã normalã. Expunerea la stres
prelungit, folosirea fãrã mãsurã a

Un astfel de program poate conþine
exerciþii de gimnasticã respiratorie,
exerciþii dinamice, mobilizãri pasive,
mobilizãri pasivo-active, tehnici de facilitare neuroproprioceptive, stimulare
senzitivã ºi masaj terapeutic. Rezultatele amelioreazã sau rezolvã, dupã
caz, capacitarea motorie a pacientului,
chiar ºi la cei mai în vârstã.
De servicii de kinetoterapie se
poate beneficia chiar ºi la domiciliu, o
veste bunã pentru persoanele care nu
se pot deplasa sau fac acest lucru cu
dificultate. Cel mai important lucru de
ºtiut este însã cã nu trebuie sã lãsãm ca
afecþiunea sã se agraveze, pentru cã
„lasã cã ne vindecãm noi” nu funcþioneazã.

voca.
Este important ca la fiecare control
general al copilului, acestuia sã-i fie
verificatã ºi glicemia, mai ales în cazul
copiilor care au rude cu diabet”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.

ori mai multã vitamina C decât lãmâia
ºi spanacul.
Frunzele ei au un gust uºor sãrat ºi
acriºor ºi o texturã finã. Sunt folosite în
special în bucãtãrie, în salate, borºuri,
ciorbe sau plãcinte ºi ca remediu natural în medicina popularã. Acestea se pot
conserva peste iarnã în borcane sau se
pot pãstra în congelator, menþinându-ºi
intacte atât gustul cât ºi proprietãþile
hrãnitoare, potrivit site-ului ierburi
uitate.wordpress.com.
În scop fitoterapeutic, se utilizeazã
frunzele ºi uneori seminþele.
Loboda are acþiune depurativã,
diureticã, remineralizantã, emolientã,
calmantã ºi vitaminizantã. Datoritã

conþinutului de fibre este
recomandatã pentru reglarea digestiei
ºi prevenirea constipaþiei, dar
împiedicã ºi apariþia hemoroizilor ºi a
cancerului de colon.
Prin conþinutul de vitamina K, ajutã la fixarea calciului, dar ºi la întãrirea
vaselor de sânge. Astfel, loboda
împiedicã formarea cheagurilor de
sânge, reducând riscul atacurilor cerebrale. Datoritã conþinutului de
vitamina C, la rândul sãu antioxidant
puternic, loboda favorizeazã procesul
de regenerare celularã ºi întãreºte
sistemul imunitar al organismului.
Anto-cianina din compoziþia sa
este un antioxidant deosebit de puternic, care are capacitatea de a proteja organismul împotriva radicalilor
liberi, responsabili de apariþia celulelor
canceroase. Astfel, consumul de
lobodã ajutã la prevenirea acestei
maladii necruþãtoare. De asemenea,
consumul de lobodã stimuleazã metabolismul.
Loboda previne ºi combate astenia de primãvarã ºi contribuie la
detoxifierea organismului. În afecþiuni
pulmonare ºi dureri de stomac, loboda
este utilizatã sub formã de extract,
sucuri sau fierturi din frunze, infuzie
sau decoct din seminþe. Sub formã de
comprese sau cataplasme din frunze
fierte sau tocate se pot trata diferite
afecþiuni ale pielii, în special pe leziuni
purulente, pentru a grãbi coacerea.
Loboda, la fel ca spanacul, conþine
foarte mult acid oxalic. ªi din aceastã
cauzã nu este permisã în cantitãþi mari
în cazul litiazei renale.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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Miercuri, 20 iunie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Studio mondial;
14:00 Telejurnal;
15:00 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Portugalia - Mexic;
17:00 Telejurnal;
17:20 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Uruguay – Arabia Sauditã;
20:00 Telejurnal;
21:00 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Iran - Spania;
23:30 Studio mondial;
23:40 Pariu Mondial;
00:00 Telejurnal;
00:30 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Portugalia – Maroc (r);
02:20 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Uruguay – Artabia Sauditã (r);
04:00 Studio mondial;
04:35 Telejurnal (r).

Joi, 21 iunie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
13:00 Studio mondial;
14:00 Telejurnal;
15:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Danemarca - Australia;
17:00 Lozul cel mare;
17:30 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Franþa – Peru;
20:00 Telejurnal;
21:00 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Argentina – Croaþia;
23:05 Studio mondial;
23:40 Pariu Mondial;
00:00 Telejurnal;
00:30 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia 2018:
Danemarca – Australia (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Cap Compas (r);
11:30 Naturã ºi aventurã;
12:00 Documentar 360 de grade GEO;
13:00 Telejurnal;
13:40 Teleshopping;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:30 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
14:40 Se zice cã...
15:40 „Muºatinii” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România;
21:10 „Curajosul Pardaillan” (f);
23:10 „Misterele Orientului” (s);
00:45 Câºtigã România! (r);
01:10 „Curajosul Pardaillan” (r);
02:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
04:00 Se zice cã... (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Legendele dragonilor” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Cap compas;
11:30 Naturã ºi aventurã;
12:00 Documentar 360 de grade;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Teleshopping;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:40 Se zice cã...;
15:40 „Muºatinii” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Curajosul Pardaillar” (r);
23:10 „Misterele Orientului” (r);
00:10 Câ tigã România! (r);
01:10 “Curajosul Pardaillan” (r);
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:50 Telejurnal TVR2 (r);
04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
05:00 „Misterele Orientului” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Omu’ de la Zoo” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
23:45 „Agent sub focuri” (f);
01:45 „Las fierbinþi” (r);
02:30 Arena bucãtarilor (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
02:30 Observator (r);
03:15 Acces direct (r);
06:00 Observator.

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
19:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Spãrgãtorul de nuci 3D” (r);
14:30 „Ultima vacanþã” (r);
16:45 „Aventurile lui Napoleon” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Citaþia” (f);
22:30 „Timpuri bune” (f);
00:30 „Citaþia” (r);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Oameni ºi asteroizi;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Man vs Expert;
11:26 Lumea de mâine;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Tehnologie extremã;
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Oameni ºi asteroizi;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Man vs Expert;
16:14 Lumea de mâine;
17:02 Oameni ºi asteroizi;
17:50 Tehnologie extremã;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:05 Cum se fabricã mâncarea?
19:30 Fenomenele X – combustia spontanã;
20:20 Vânãtorii de mituri;
21:10 Coliziuni cosmice – sistemele solare;
22:00 Fenomenele X – combustia spontanã;
22:50 Lumea de mâine – Trenurile viitorului;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
00:05 Cum se fabricã mâncarea?
00:30 Vânãtorii de mituri – Explozie în apã.

Antena 1

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Frumuºica” (f);
22:30 Bãieþi de oraº (r);
23:30 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
02:30 Observator (r);
03.15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
07:00 „Aventurile lui Napoleon” (r);
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Eºti cea mai frumoasã” (r);
14:00 „Spãrgãtorul de nuci 3D” (r);
16:15 „Cei trei ninja” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Oamenii Companiei” (f);
22:45 „Legãturi riscante” (f);
00:30 “Oamenii Companiei” (r);
02:15 Cine A.M.
Discovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Fenomenele X –Combustie
spontanã;
11:26 Lumea de mâine – Trenurile viitorului;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Tehnologie extremã – Cel mai lung pod din
Serbia;
13:50 Coliziuni cosmice – sistemele solare;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:02 Cum se fabricã mâncarea?
15:26 Fenomenele X – combustia spontanã;
16:14 Lumea de mâine – trenurile viitorului;
17:02 Coliziuni cosmice – sistemele solare;
17:50 Tehnologie extremã;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cele mai ciudate fenomene meteo;
20:20 Vânãtorii de mituri;
21:10 Cum a fost construit telescopul Discovery
Channel;
22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:50 Lumea de mâine – trenurile viitorului;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?

Sâmbãtã, 23 iunie

Vineri, 22 iunie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;
13:00 Studio mondial;
14:00 Telejurnal;
14:30 Studio mondial;
15:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Brazilia – Costa Rica;
17:00 Telejurnal;
17:15 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Nigeria - Islanda;
20:00 Telejurnal;
21:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Serbia - Elveþia;
23:05 Studio mondial;
23:40 Pariu mondial;
00:00 Telejurnal (r);
00:30 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Brazilia – Costa Rica (r);
02:20 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Nigeria - Islanda (r);
04:00 Studio mondial (r);
04:35 Telejurnal (r);
05:15 Discover România.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legendele dragonilor” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Duelul pianelor (r);
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Teleshopping;
14:00 Cultura minoritãþilor;
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Cronica unei minciuni” (f);
23:10 „La graniþa libertãþii” (f);
01:20 Ieri-Azi-Mâine (r);
02:50 „Cronica unei minciuni” (f);
04:40 Cap compas (r).

PRO TV

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Ostatici” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
23:30 „Lunetistul 2" (f);
01:15 „Las fierbinþi” (r);
02:30 Ce se întâmplã, doctore? (r);
03:00 Vorbe te lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).
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07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României junior;
22:30 „Harry Potter ºi Talismanele Morþii” – Partea a
2-a (f);
01:30 „Atletico Textila” (s);
02:30 La Mãruþã (r);
04:15 Vorbe te lumea ®;
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

Antena

07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 “O poveste încâlcitã” (f);
22:00 „Magie în New” (r);
00:00 Bãieþi de oraº (r);
01:00 Prietenii de la 11 (r);
03:00 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:30 „De ce þi-e fricã nu scapi” (r);
09:30 Ce spun românii (r);
10:45 “La Bloc” (s);
13:00 “Cei trei ninja” ®;
15:00 „Aventurile lui Napoleon” (r);
16:30 „Sora mea” (r);
18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Zeii strãzii” (f);
22:45 „Rush: Rivalitate ºi adrenalinã” (f);
00:15 „Zeii strãzii” (r);
03:15 Cine A.M.
Discovery Science
09:02 Cum a fost construit Telescopul
Discovery Channel;
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Cele mai ciudate fenomene meteo;
11:26 Lumea de mâine;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Tehnologie extremã;
13:50 Cum a fost construit Telescopul Discovery
Channel;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Cele mai ciudate fenomene meteo;
16:14 Lumea de mâine – Trenurile viitorului;
17:02 Cum a fost construit Telescopul Discovery
Channel;
17:50 Tehnologie extremã – Australia se apãrã de
secetã;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cum funcþioneazã Universul? – Istorie secretã
a planetei Pluto;
20:20 Vânãtorii de mituri – Generaþia urmãtoare;
21:10 Coliziuni cosmice – Coliziuni galactice;
22:00 Cum funcþioneazã Universul? –Istorie secretã
a planetei Pluto;
22:50 Lumea de mâine – Oraºul viitorului;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:05 Cum se fabricã mâncarea?

TVR1

07:30 Campionatul Mondial de Fotbal
Rusia 2018: Serbia – Elveþia (r);
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Prietenii incredibile;
11:00 Cãlãtorii exclusiviste;
12:00 Vreau sã fiu sãnãtos!
13:00 Studio mondial;
15:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Belgia - Tunisia;
17:00 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Coreea de Sud - Mexic;
20:00 Telejurnal;
21:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Germania - Suedia;
23:05 Studio mondial;
23:40 Pariu Mondial;
00:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Belgia - Tunisia(r);
01:50 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Coreea de Sud – Mexic (r);
03:30 Studio mondial (r);
04:05 Telejurnal (r);
04:45 MAI aproape de tine (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Pene galbene” – Partea I (f);
08:50 Poate nu ºtiai;
09:00 „Safari” (r);
10:10 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Gala umorului (r);
13:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:30 Motor Vlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:10 Regatul sãlbatic;
16:40 Festivalul Internaþional de Circ de la Monte
Carlo;
17:30 E vremea ta!
18:00 „Visul canadian” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Doamnele de la malul mãrii” (f);
22:10 „Refugiu” (r);
00:10 MotorVlog (r);
00:40 „Doamnele de la malul mãrii” (r);
02:10 „Refugiu” (r);
04:05 „pene galbene”– Partea I (r);
04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu (r);
05:05 Memorialul durerii (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Prima loviturã” (f);
12:15 „Nouã luni” (f);
14:30 „O iubire ca-n poveºti” (f);
17:00 Vocea României Junior (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Transformers – Rãzboiul lor în lumea noastrã”
(f);
23:00 „Ispita” (f);
00:45 „Atletico Textila” (s);
01:45 „Harry Potter ºi Talismanele Morþii: Partea a 2a” (r);
03:45 Apropo TV (r);
04:30 „Prima loviturã” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Pãcalã se întoarce” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Frumuºica” (r);
16:00 Chefi la cu ite (r);
19:00 Observator;
20:00 Next Star;
23:00 „Gustul fructului oprit” (r);
01:00 „magie în New York” (r);
03:00 „Gustul fructului oprit” (r);
06:00 Observator (r).
PRO Cinema
08:00 „Sora mea” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:00 „De ce þi-e fricã nu scapi” (r);
14:00 „Cei trei ninja” (r);
16:00 „Invitaþie cu bucluc” (f);
18:00 „La Bloc” (f);
20:30 „Praf ºi pulbere: Rãzbunarea” (f);
22:30 „Rãfuialã în Seattle” (f);
00:30 „Praf ºi pulbere: Rãzbunarea” (r);
02:00 Cine A.M.;
Discovery Science
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Coliziuni cosmice – Pãmântul;
12:14 Oameni ºi asteroizã;
13:02 Coliziuni cosmice – Sistemele
solare;
13:50 Cum a fost construit Telescopul Discovery
Channel;
14:38 Coliziuni cosmice – Coliziuni galactice;
15:26 Vânãtorii de mituri: Zboruri ale fanteziei;
16:14 Vânãtorii de mituri – ªofat periculos;
17:03 Vânãtorii de mituri –Explozie în apã;
18:40 Vânãtorii de mituri –Pictura cu explozibil;
19:30 Ingineriile istoriei – Marele Zid chinezesc;
20:20 Man vs. Expert;
21:10 Fenomenele X – Combustia spontanã;
22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:50 Cum funcþioneazã Universul?;
00:30 Tehnologie extremã – Stadionul Olimpic Aquatic
din Londra;
01:20 Tehnologie extremã – Cel mai lung pod din
Serbia;
02:10 Tehnologie extremã – Transformarea uluitoare
a Azerbaijanului.

Duminicã, 24 iunie
TVR 1

07:30 Oameni ca noi (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Studio mondial;
15:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Anglia - Panama ;
17:00 Lozul cel mare;
17:30 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Japonia - Senegal;
20:00 Telejurnal;
21:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Polonia - Columbia;
23:05 Studio mondial;
23:40 Pariu Mondial;
00:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Anglia - Panama (r);
01:50 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018:
Japonia – Senegal (r);
03:30 Studio mondial;
04:05 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 „Pene galbene” – Partea a 2-a
(f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Vacanþã la mare” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Visul canadian” – Partea a II-a (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Iancu Jianul, zapciul” (f);
21:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
22:10 „Dansând cu un strãin” (f);
00:10 „Vacanþã la mare” (r);
01:35 „Iancu Jianul, zapciul” (r);
03:10 Festivalul Internaþional de Circ de la Monte
Carlo (r);
04:00 „Pene galbene” – Partea a 2-a (r);
05:00 Ferma(r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Cu duzina e mai ieftin!” (f);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 Apropo TV (r);
14:00 Jocuri de celebritate;
15:00 „Omu’ de la Zoo” (r);
17:00 „Bascheþii fermecaþi 2" (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Fantastic 4" (f);
22:15 „Misiune imposibilã 2" (f);
00:30 „Atletico Textila” (r);
01:30 Apropo TV (r);
02:30 „Fantastic 4" (r);
04:00 „Atletico Textila” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
10:00 „Fructul oprit” (r);
13:00 Observator;
13:45 „O poveste încâlcitã” (f);
15:45 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Soacra mea e o scorpie” (f);
22:30 Bãieþi de oraº;
23:00 Monomaniac – Carla’s Dreams;
01:00 „Pãcalã se întoarce” (r);
03:30 Monomaniac – Carla’s Dreams (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:45 „La Bloc” (r);
11:15 „Sora mea” (r);
13:15 „Invitaþie cu bucluc” (r);
15:15 „Omul –pãianjen 3" (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Legea lui Jacob” (f);
22:30 „Teoria supremã” (f);
00:45 „Legea lui Jacob” (f);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Lumea de mâine – Oraºul
viitorului;
08:14 Lumea de mâine - Ambarcaþiunile de m’ine;
09:02 Lumea de mâine – Trenurile viitorului;
09:50 Lumea de mâine – Ambarcaþiunile de mâine;
10:30 Lumea de mâine – Oraºul viitorului;
11:26 Cum se fabricã mâncarea?;
13:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Tehbologie extremã – Reconstruirea
metroului din New York City;
16:14 Tehnologie extremã – Stadionul Olimpic
Aquatic din Londra;
17:02 Tehnologie extremã – Cel mai lung pod din
Serbia;
17:50 Tehnologie extremã – Transformarea uluitoare
a Azerbaijanului;
18:40 Tehnologie extremã – Australia se apãrã de
secetã;
19:30 NASA – Cazuri neelucidate – Planeta
ucigaºã;
20:20 NASA – Cazuri neelucidate – Preºedintele
ºi OZN-ul;
21:10 NASA – Cazuri neelucidate – Pãmântul la
doi paºi de noi;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 Coliziuni cosmice - Pãmântul;
23:40 Oameni ºi asterozi.
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HOROSCOP

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Foarte animate sunt relaþiile cu anturajul apropiat. Aspectul de Lunã nouã ce se formeazã în
Semnul Gemenilor pe 13 Iunie îþi oferã ºanse
deosebite de a îmbunãtãþi relaþiile cu ceilalþi, de
a-þi face prieteni noi ºi de a-þi remodela gândirea
ºi comunicarea. Pentru cã multã lume va roi în
jurul tãu, ar fi bine sã fii prudent cu vorbele ºi
gesturile.

Firmã specializatã în consultanþã,
dezvoltare ºi integrare de soluþii IT,
cu servicii deosebite în acest domeniu.
Alte activitatati ale societãþii:
W realizarea de echipamente de cablare structurata
VDI (Voce, Date, Imagini);
W asamblarea ºi întreþinerea echipamentelor
ºi accesoriilor IT
IT;;
W proiectarea ºi comercializarea de software de bazã
ºi de aplicaþie;
W instalarea de echipamente de radiocomunicaþie
ºi telecomunicatie;
W asigurarea de servicii Internet;
W instalare sisteme antiefractie ºi antiincendiu

Vânzãri
case,terenuri
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Blejoi - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.
¡Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-

vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,

vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând aparta-

TALON MICÃ PUBLICITATE - 4204



TEXT ANUNÞ _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Nume / Prenume
B.I.

Tel:

¤ Anunþurile de micã publicitate pentru persoanele fizice se publicã gratuit.
¤ Pentru persoanele juridice, anunþurile de micã publicitate se taxeazã cu
0,5 lei/cuvânt.
¤Informaþia Prahovei nu-ºi asumã responsabilitatea pentru textul anunþului!

Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

ment 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡Vând apartament 2
camere, Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preþ 47.000 euro. Telefon: 0721700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând casã, zona Bariera Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

Vânzãri auto
¡Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vânzãri diverse
¡Vând hotã de bucãtãrie 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit. Tel.

0743-002045.
¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

Cumpãrãri
¡Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.
¡Cumpãr telefon mobil
Samsung,modelGTE1230.Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912.
¡Cumpãr urgent 2 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul
pe loc. Tel. 0727-616347.

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

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,
policlinicã, cabinete avocaturã/
notariat, proiectare, bãnciasigurãri etc. Relaþii la telefon
0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medical + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,

Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zimbrului, 150 Euro/lunã negociabil. Tel. 0732-429297.

Prestãri servicii
¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã ºi
cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile
ºi industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
¡Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Revisal, fiºe fiscale). Tel: 0726754238.
¡Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau
al dvs., în Ploieºti, pentru copii
ºi adulþi. Preþ neg. Tel.
0720908819.

Pentru procurarea abonamente
lor
abonamentelor
la “Informaþia Prahovei”, puteþi
apela la C
ALLIOPE S.R.L. Ploieºti,
CALLIOPE
str
4 C
64
C,,
tr.. Elena Doamnei nr
nr.. 6
14.052/5
14.80
1.
tel. 02
4 4-5
4.052/51
4.801
024
4-51

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Se anunþã îmbunãtãþiri financiare, încã de la
începutul sãptãmânii datoritã formãrii aspectului
de Lunã nouã în Semnul Gemenilor. Se deschide
o nouã etapã de câºtig din munca proprie, etapã
care va dura cel puþin un an de zile de acum încolo. Fii atent la cele discutate la locul de muncã
ºi acceptã schimbãrile necesare.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
deoarece în Semnul tãu zodiacal se formeazã
aspectul de Lunã nouã. Ai ºanse minunate de a
aduce îmbunãtãþiri importante pe toate planurile
vieþii tale, aºa încât rezervã momente special
pentru tine ºi gândurile tale. Un jurnal personal
þi-ar fi de mare folos pe termen lung.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Primele zile ale sãptãmânii îþi aduc dorinþã de
interiorizare, somnolenþã ºi tendinþã la visare
cu ochii deschiºi. În Semnul Gemenilor se alcãtuieºte aspectul de Lunã nouã, astfel cã stãrile
tale interioare sunt fluctuante. Ocupã-te de treburi
uºoare ºi, la nevoie, cere sprijinul celor dragi ºi
de încredere pentru a rezolva chestiunile urgente.
Leu (23 iulie - 22 august)
Relaþiile cu prietenii ºi susþinãtorii din segmentul
profesional se vor schimba încã din primele zile
ale sãptãmânii, pentru cã în Semnul Gemenilor
se formeazã aspectul de Lunã nouã. Renunþã la
persoanele care te-au necãjit ºi la cei care observi
cã stau în preajma ta doar pentru profitul lor
personal.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Apar schimbãri importante, cu bãtaie lungã în
plan profesional. În Semnul Gemenilor se
formeazã aspectul de Lunã nouã, fapt care
deschide o nouã etapã în câmpul muncii, o etapã
în care vei fi bine susþinut de cãtre ºefi. Þi se vor
recunoaºte meritele, iar unii vor dori sã afle care este secretul succesului tãu din aceastã perioadã.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Relaþiile cu strãinãtatea sunt bine susþinute,
datoritã formãrii aspectului de Lunã nouã în
Semnul Gemenilor. Vor apãrea posibilitãþi importante de a cãlãtori peste mãri ºi þãri, de a relaþiona
cu oameni de bunã calitate ºi de a-þi îmbogãþi
bagajul de cunoºtinþe cu teme interesante ºi de
folos.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Apar noutãþi la capitolul financiar, pentru cã în
Semnul Gemenilor se formeazã aspectul de Lunã
nouã, oferindu-þi ºanse minunate de câºtig de la
ºi prin alþii. Astfel vei putea rezolva datorii mai
vechi sau mai noi, poþi primi cadouri, o moºtenire sau, diverse recompense.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
O sãptãmânã importantã în plan relaþional,
deoarece în Semnul Gemenilor se formeazã
aspectul de Lunã nouã. Sunt posibile finaluri ºi
începuturi nebãnuite atât în relaþia cu partenerul
de viaþã, cât ºi în relaþiile de colaborare profesionalã. Totuºi pe 13 Iunie, îndoiala, temerile,
senzaþia de mers în gol vor fi accentuate.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
La locul de muncã se întrezãreºte o nouã etapã,
întrucât în Semnul Gemenilor se formeazã aspectul de Lunã nouã. Activitãþile profesionale le
vei desfãºura mai uºor, iar sprijinul colegilor va
fi excelent. Însã, sãnãtatea este vulnerabilã pe
segmentele sistemului digestiv. Alimenteazã-te
sãnãtos, odihneºte-te ºi, la nevoie, apeleazã la
sfaturile specialiºtilor.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspectul de Lunã nouã
ce se construieºte în Semnul Gemenilor, impulsionându-te sã fii alãturi de persoana iubitã ºi
de copii. Amorul va cãpãta o altã însemnãtate
pentru tine, iar dorinþa de aventuri, distracþii ºi
idile întâmplãtoare va fi la cote mari ºi destul de
uºor de îndeplinit.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspectul de Lunã nouã
ce se construieºte în Semnul Gemenilor, oferinduþi efecte în plan domestic. Ecourile acestei
sãptãmâni le vei simþi multã vreme de acum
încolo, pentru cã este vorba despre schimbari
importante în relaþiile familiale, ambianþa din
casã, legãtura cu locurile natale ºi cu neamurile.

formare profesionalã
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Aproape 96.000 de persoane angajate
în primele patru luni ale acestui an

Ca urmare a implementãrii Programului
Naþional de Ocupare a Forþei de Muncã, prin
intermediul ANOFM, în primele patru luni ale
anului 2018 au fost încadrate 95.945 persoane.
Din totalul persoanelor ocupate pânã la data

de 30 aprilie 2018, 34.272 au peste 45 de ani,
26.169 au vârsta cuprinsã între 35 ºi 45 de
ani, 21.190 au între 25 ºi 35 de ani, iar 14.314
sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 7.478
tineri NEET). Cele mai multe persoane încadrate

sunt de sex masculin (56.072), numãrul femeilor fiind de 39.873. În funcþie de rezidenþã, cei
mai mulþi angajaþi în perioada de referinþã,
52.413, provin din mediul urban, iar 43.532
persoane sunt din mediul rural.
Nivelul de pregãtire al persoanelor pentru
care a fost identificat un loc de muncã aratã cã
cele mai multe au studii liceale (29.238), profesionale (23.375), gimnaziale (21.507), 9.713 fiind
cu studii universitare.
Un clasament al judeþelor cu cele mai multe
persoane angajate aratã cã judeþul Timiº ocupã
primul loc (7.500), urmat de Bucureºti (6.714),
Suceava (6.158), Neamþ (4.655) ºi Iaºi (3.927).
Pentru integrarea pe piaþa muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agenþiei teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã
au domiciliul sau reºedinþa beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active prevãzute
de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei
de muncã, modificatã ºi completatã.
În primele patru luni ale anului 2018, numãrul persoanelor care au beneficiat de asistenþã
pentru înregistrarea în evidenþã ca persoane în
cautare de loc de muncã, în vederea asigurãrii
protecþiei sociale privind acordarea indemnizaþiei
de ºomaj sau cuprinderea în mãsuri active, a
fost de 201.813 persoane.
Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

În luna aprilie,

Rata ºomajului a fost de
3,58%, la nivel naþional

Rata ºomajului la nivel naþional, calculatã
de Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã, îºi menþine trendul descendent. Astfel,
la sfârºitul lunii aprilie 2018, acest indicator a
fost de 3,58%, în scãdere cu 0,23 pp faþã de
luna anterioarã ºi sub valoarea înregistratã la
finele aceleiaºi luni a anului 2017 cu 0,78 pp.
Numãrul total de ºomeri la finele lunii aprilie
a.c., de 313.025 persoane, a scãzut cu 19.705
de persoane faþã de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul ºomerilor înregistraþi, 57.491
au fost ºomeri indemnizaþi ºi 255.534 neindemnizaþi. Comparativ cu luna precedentã, rata ºomajului masculin a scãzut faþã de luna precedentã, de la 4,04% în luna martie 2018 la 3,78%
iar rata ºomajului feminin a scãzut de la 3,53%
în luna martie 2018 la 3,35 %.
În funcþie de mediul de rezidenþã, numãrul
ºomerilor la finele lunii aprilie se prezintã astfel:
88.215 ºomeri provin din mediul urban ºi
224.810 ºomeri provin din mediul rural.
Cei mai mulþi ºomeri aveau între 40 – 49 de
ani (94.398), urmaþi de cei din grupa de vârstã
30 – 39 de ani (63.263), la polul opus aflânduse persoanele între 25 – 29 de ani (19.775).
Referitor la structura ºomajului dupã nivelul
de instruire, ºomerii fãrã studii si cei cu nivel de
instruire primar au ponderea cea mai mare în
totalul ºomerilor înregistraþi în evidenþele ANOFM
(36,37%). ªomerii cu nivel de instruire gimnazial
reprezintã 32,54% din totalul ºomerilor înregistraþi, iar cei cu studii universitare 4,66 %.
Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

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

Meseria

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

PLOIEªTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Agent curier
Agent de interventie paza si ordine
Agent de securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Ambalator (brichete foc)
Ambalator manual
Analist programator
Asistent manager
Asistent medical
Bucatar
Casier
Coafor
Confectioner articole din textile
Confectioner articole din textile
Confectioner articole din textile
Confectioner tamplarie PVC
Controlor calitate
Croitor
Dispecer centru de alarma
Dispecer centru de alarma
Dulger/ tamplar
Dulgher
Dulgher
Electrian
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician intretinere in constructii
Electromecanic
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Frezor/strungar /operator CN
Functionar relatii clienti
Imprimeur textil
Inginer constructor
Inginer energetic
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator inst. tehnico sanit. si de gaze
Lacatus confectii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus constructii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Manager proiect
Manipulant
Manipulant

2
2
20
10
2
1
2
1
1
1
1
4
1
22
10
5
2
1
2
5
2
2
10
1
3
1
1
5
2
1
1
2
15
4
3
1
1
1
2
1
1
5
5
4
2
1
1
2
2
2
2
4
5
10
2
1
1
1
3

liceu
8 cls, atestat
liceu
medii
medii
medii
superioare
medii
10 clase
medii
min 8 cls
8 clase
medii
8 clase
medii
medii
12cls
scoala prof.
scoala prof.
medii
sc prof
scoala prof.
medii
8 clase
medii
calificare
medii
medii
medii
sc prof
scoala prof.
calificare
scoala prof.
scoala prof.
calificare
scoala prof.
medii
medii
medii
10 clase
10 cls
10 cls
liceu
-

1-3 ani
1-3 ani
1an
1 an
1 an
2 ani
1 an
2 ani
1-3 ani
3 ani
1 an
10
3 ani
1 an
5 ani
-

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

Nr.
crt.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Meseria
Manipulant profile PVC
Masinist pod rulant
Mecanic
Mecanic masini de cusut ind.
Montator pereti ghips carton
Motostivuitorist
Muncitor administrativ
Muncitor nec in ind. confectiilor
Muncitor nec in ind. confectiilor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - manipulant
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat in ind conf.
Operator calculator
Operator control nedistructiv
Operator intretinere corporala
Operator la masini unelte
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Patiser
Paznic
Preparator preparate culinare
Presator metale la rece
Proiectant inginer constructii
Receptioner
Reglor montator
Reprezentant comercial
Secretar
Sef schipa
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer Cat B,C,E
Sofer livrator
Sofer masina mare tonaj
Sofer Tir
Stilist protezit unghii
Stivuitorist
Stivuitorist
Strungar
Sudor
Sudor electric si mig - mag
Supraveghetor jocuri
Tehnician menten. automatizari
Vanzator
Vanzator
Vanzator/ Gestionar
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar tencuitor
Zugrav
Zugrav
Zugrav

Nr.
locuri
2
2
1
2
1
1
1
5
3
4
5
5
7
10
10
1
1
31
2
1
2
2
1
3
3
1
2
2
2
1
4
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
4
1
6
1
1
4
10
1
1
4
4
1
1
4
4

Studii
8 clase
scoala prof.
min 10 cls
scoala prof.
medii
medii
medii
8 cls
scoala prof.
medii
8 cls
8 cls
min 8 cls
medii
experienta
medii
medii
8 clase
medii
generale
medii
10 clase
medii
10 CLS
superioare ec.
8 clase
medii
medii
medii
10 CLS
10 CLS
medii
8 clase
calificare
scoala prof.
medii
liceu
medii
10 clase
medii
experienta
medii
medii
scoala prof.
scoala prof.
medii

Vechime

Tip contract

1 an
2 ani
1 an
1 an
da
2 ani
1 an
1 an
1 an
1 an
3 ani
1 an
1 an
1 an
1-3 ani
10
1 an
1 an
3 ani
3 ani
-

per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det/ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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24 iunie – Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul
Pilat era procuratorul ludeei, Irod
tetrarh al Galileii, în zilele arhiereilor
Ana ºi Caiafa, cum spunea Sf. Luca
Evanghelistul cu deosebitã preciziune,
rãsuna, în pustia Iordanului, glasul
marelui Prooroc, sabie de foc pentru
toþi cei ce se abãtuserã de la cãile
Domnului, rãscolind sufletele pânã-n

cele mai tainice profunzimi. Chipul lui,
de mag din vremuri legendare, era
aspru ºi totuºi de o blândeþe caracteristicã sufletelor mari. Predica lui în
împrejurimile Iordanului era preludiul
inaugurãrii împãrãþiei lui Dumnezeu
pe pãmânt. Al pocãinþei prin apele
cristaline ale lacrimilor. Înaintemergãtorul Domnului este totodatã ºi Botezãtorul Mântuitorului Hristos. lisus
vine din Galileea la Iordan ca sã se
boteze de cãtre loan.
Ca înainte mergãtor el binevesteºte apropiata venire a Împãrãþiei

ANECDOTE:
P Doi studenþi la Politehnicã mergeau prin campus ºi unul dintre ei spune:
- De unde ai bicicleta asta superbã?
- Sã vezi, ieri mergeam pe aici gândindu-mã la
referatele mele, când a apãrut în faþa mea o femeie
foarte frumoasã pe aceastã bicicletã. ªi-a scos toate
hainele ºi mi-a spus: “Ia de la mine orice pofteºti”.
Celãlalt dã din cap înþelegãtor ºi zice:
- Ai fãcut o alegere bunã. Hainele ei probabil nu þi
se potriveau!

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Fixate în minte (fig.)
Totalizatã

Cerurilor. Ce este în esenþã împãrãþia
Cerurilor pe care o vestea marele
Prooroc?
Împãrãþia Cerurilor este starea
paradisiacã trãitã în comuniunea
iubirii ºi a mãririi veºnice, dincolo de
acest pãmânt, în sferele senine ale
cerului, fericirea absolutã ºi eternã,
din sânul lui Dumnezeu. ªi
aceasta se cunoaºte prin
râvnã necontenitã întru cele
duhovniceºti, prin trãirea noastrã permanentã sub faldurile
de luminã ale cerului în duhul
transfigurator al Sf. Evanghelii.
Împãrãþia lui Dumnezeu este
calea Domnului, calea adevãrului, calea luminii, calea
mântuirii veºnice. Este trãirea
în Hristos, este cerul coborât
pe pãmânt. În împãrãþia lui
Dumnezeu, omul trãieºte în
veac, dar clãdeºte pentru veºnicie. Glasul marelui prooroc
este tot atât de actual ºi astãzi.
Ne porunceºte prin
veacuri sã ne gãsim echilibrul
nostru sufletesc, sã ne restaurãm noi,
cei de astãzi, fiinþa noastrã lãuntricã,
sã reîntronãm pe acest pãmânt
împãrãþia lui Dumnezeu în care un
loc de frunte sã ocupe pacea, armonia
ºi buna înþelegere între oameni ºi
popoare, premise esenþiale pentru
prosperitatea întregii omeniri, aspiraþii
legitime ale tuturor popoarelor de pe
toate meridianele globului terestru, în
veci de veci, Amin.
Pãrintele ªt. Al. Sãvulescu

PUn muncitor, beþiv ºi ºomer, se prezintã la Oficiul
Forþelor de Muncã.
- Vã putem oferi un loc de muncã unde se lucreazã mult, dar se ºi câºtigã bine.
- Nu, nu e bine. Eu, dacã am bani, îi beau...
- Atunci, vã putem oferi un loc de muncã unde se
lucreazã mai puþin ºi dar nu se câºtigã prea mult.
- Nici aºa nu e bine. Eu, dacã am timp, fac cum-va
rost de bani ºi îi beau... Nu aveþi un loc de muncã unde
se lucreazã mult dar se plãteºte puþin ?
- Ne pare rãu, dar nu aveþi pregãtirea necesarã.
Pentru asta vã trebuie studii superioare...
P- Unde trebuie sã stai într-o încãpere în care
este foarte frig?
- În colþ. Acolo sunt 90 de grade.

Relevante
Care au profesia de
a numãra
Care are calitatea de
a separa

Coº gol!
Originar din
Catalonia
Plin de mãrãcini

Informaþie
Ustensile
la croitorie

Privitor la o temã
Condimentare cu
piper

Bani
Întâlnitã în
baracament

A se conserva
în oþet

REÞETA sãptãmânii

În tezaurul doctrinar al creºtinismului, un capitol fundamental îl constituie ºi cultul sfinþilor. Pe aceste persoane din cerul creºtin, care au atins
piscurile desãvârºirii spirituale, le luãm
de ocrotitori tainici, de patroni ai noºtri,
iar ziua comemorãrii lor este o sãrbãtoare de profundã semnificaþie
moralã. în ceata numeroasã a
sfinþilor care împodobesc
sinaxarul Bisericii strãmoºeºti
strãluceºte prin austeritatea lui
moralã, ca ºi prin sublima lui
misiune, Sf. Prooroc loan Botezãtorul, pe care Sfânta Bisericã
drep mãritoare îl sãrbãtoreºte
astãzi. Minunatã este naºterea
sa, pilduitoare viaþa sa, sublimã
- conturând perspective
nebãnuite -misiunea sa.
Sf. Prooroc loan Botezãtorul este fiul preotului Zaharia
ºi al Elisabetei.
Nãscut în chip minunat,
încã din fragedã vârstã pãrãseºte casa pãrinteascã ºi se
retrage în pustie, pregãtinduse pentru înalta sa misiune. Era
îmbrãcat în hainã din pãr de cãmilã,
încins la mijloc cu curea ºi se hrãnea
cu acride ºi miere sãlbaticã. În timp
ce Fiul lui Dumnezeu aºtepta plinirea
vremii, pentru realizarea divinei sale
opere de mântuire a neamului omenesc, la capãtul unei lumi în agonie,
când omenirea se gãsea pe marginea
prãpastiei, atunci când spuneau
ultimele pâlpâiri ale filozofiei pãgâne,
în aceastã rãspântie crucialã a istoriei
ºi civilizaþiei antice, în anul al 15-lea al
împãrãþiei lui Tiberiu, pe când Ponþiu
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Adolescenþii ce utlizeazã des
smartphone-ul dorm mult mai puþin!
Smartphone-urile ºi dispozitivele portabile au devenit, în general, omniprezente,
mulþi specialiºti ºi pãrinþi au început sã se

teamã de efectele asupra sãnãtãþii mintale
în cazul copiilor ºi adolescenþilor.
O nouã cercetare prezintã o legãturã
tot mai clarã între tehnologie ºi depresie.
Conform Gizmodo, specialiºtii au descoperit cã lipsa somnului provocatã de utilizarea
dispozitivelor ar putea sta la baza problemelor psihice.
În cadrul studiului realizat de specialiºtii din Universitatea Stony Brook au fost

Au fost descoperite douã
sisteme solare ce conþin
exoplanete asemãnãtoare
cu Pãmântul

Douã noi sisteme solare au fost
descoperite relativ aproape de sistemul
nostru. Unul dintre ele se aflã la 160 de ani
luminã de Pãmânt ºi include trei planetele
extrem de similare ca mãrime cu Terra. Una
dintre cele trei planete are dimensiunea
exactã cu cea a Pãmântului, iar celelalte
douã sunt puþin mai mari. Conform Independent, pe de altã parte planetele nu
conþin condiþii pentru susþinerea vieþii
deoarece sunt foarte apropiate de steaua
sistemului, aºadar au temperaturi extrem
de ridicate.

INGREDIENTE
Cartofi, roºii, sare ºi piper dupã gust
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
O reþetã atât de simplã ºi atât de rãspânditã în rândul gospodinelor
care nu au mereu timp sã pregãteascã ceva gustos celor dragi. Uite cum
poþi prepara cartofi cu roºii la cuptor!
Cartofii se spalã foarte bine ºi se pun la fiert în coajã. Se lasã numai
20 de minute ºi apoi se curãþã ºi se feliazã. Dã brânza (de care vrei tu:
telemea de vacã, de oaie, caprã etc.) pe rãzãtoare. Bate ouãle cu un pic
de apã.
Adaugã peste
brânza rasã, smântâna, laptele. Bate bine.
Adaugã ºi usturoiul pisat. Asezoneazã cu
sare ºi piper dupã gust.
Preîncãlzeºte cuptorul.
Într-un vas de cuptor, aºazã, pe rând, straturi-straturi de felii de
cartofi ºi sos alb. La final, decoreazã cu feliile
de roºii. Dã la cuptor
pentru 20 de minute.

Cu aspect buclat
ªarpe mare
neveninos

Amorþit de somn
Peri mici

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

1) A-G2.2)
OLAR 3)
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. B-TIP-F
FATÃ-IÞE
3. ITA
IETAC-C
4. FEÞI-IªI;
5. ÞÎCÃ-CO;
6. SAN-ODOR; 7. NAª-OL; 8. UD-URMAª; 9. FRATE-RI; 10. UT-ALIN.

Descoperirile recente ale planetelor
cu o compoziþie asemãnãtoare Terrei aratã
cã acestea sunt comune în univers, de
asemenea ar putea fi mult mai habitabile
decât se credea anterior. Al doilea sistem
solar descoperit recent are douã planete
mai masive ce poartã denumirea de superpãmânturi ºi orbiteazã în jurul unei stele
roºii pitice. Stelele roºii pitice sunt astre
vechi ºi cu dimensiuni relativ mici, cele
douã descoperite recent având temperaturi
mai reduse decât Soarele. Însã din
nefericire noile planete se aflã la o distanþã
mult prea micã de steaua lor pentru a putea
susþine viaþa.
Cele cinci planete au fost descoperite
de misiunea K2. În viitor, specialiºti sperã
sã poatã utiliza noi instrumente, precum
telescopul spaþial James Webb, pentru
observarea unor noi sisteme solare.
Sursa: descopera.ro

Cartofi cu roºii la cuptor

Din neamul
asirilor

Sesiune!
Cap de pod!

analizate datele furnizate de 3.000 de adolescenþi între anii 2014 ºi 2017. Chestionarele cuprindeau întrebãri cu privire la
modul în care utilizau dispozitivele portabile: pentru a se
uita la TV, pentru jocuri, pentru
a trimite mesaje prietenilor sau
pentru internet. De asemenea,
au fost puse întrebãri ºi despre
obiceiurile de odihnã ºi prezenþa
simptomelor asociate depresiei.
În cadrul studiului, perioada petrecutã în faþa ecra-nelor
dispozitivelor a fost aso-ciatã cu
insomnii sau lipsa calitãþii somnului, acest lucru provocând
sentimente mai accentuate asociate
depresiei. Activitatea realizatã pe dispozitiv
influenþa modificãrile stãrii psihice. De
pildã, cei ce comunicau cu prietenii resimþeau mai puþin sentimente depresi-ve,
decât cei ce se jucau. Studiile ante-rioare
sugerau cã existã o legãturã între timpul
petrecut în faþa ecranului ºi de-presie, dar
prin prisma izolãrii sociale.
Sursa: descopera.ro

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699

Casa de Pensii: 0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:
0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386
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Atleþii de la CSS Ploieºti, trei medalii
la Campionatul Naþional pentru juniori 2
În perioada 16-17 iunie
a.c., pe Stadionul „Iolanda Balaº Soter” din Bucureºti, s-a
desfãºurat Finala Campionatului Naþional pentru juniori categoria 2. La concurs au parti-

cipat 548 de sportivi (268 de
fete ºi 280 de bãieþi) din toatã
þara. Atleþii de la CSS Ploieºti,
pregãtiþi de profesorii Maria ºi
Florin Andrei, au avut evoluþii
excelente, reuºind sã obþinã

douã medalii de argint ºi o medalie de bronz. Prima medalie
de argint a fost obþinutã de ºtafeta 4 x 100 m bãieþi – 44.28
sec. care, în componenþa Robert Ioniþã, Nicolae Olteanu,
Andrei Patrichi, Florin Nica, a
intrat în posesia titlului de vicecampioanã a României, la 19
sutimi de secundã de locul 1!
Cea de-a doua medalie de
argint a fost obþinutã de ºtafeta
100 +200+300 +400 m bãieþi
– 2.04.60 min., în componenþa
Nicolae Olteanu, Andrei Patrichi, Florin Nica, David Gudi, la
50 sutimi de secundã de locul1!
A treia medalie a fost obþinutã de Florin Nica, în proba
de 200 m., atletul pregãtit de
prof. Florin Andrei reuºind, cu

timpul de 22.78 sec., sã intre
în posesia medaliei de bronz.
În apropierea podiumului s-au
mai aflat a doua ºtafetã 4 x
100 m. bãieþi, locul 4, în componenþa Andrei Florea, Andrei
Toma, Eduard Chivi, David
Gudi, ºtafeta 4 x 100 m. fete –
locul 6, în componenþa Alexandru Daria, Dariana Mototolea, Raluca Baicu, Alexandra
Teodoru, a doua ºtafeta 100
+200 + 300 + 400 m. bãieþi –
locul 6, în componenþa Robert Ioniþã, Andrei Florea, Andrei
Toma, Eduard Chivi.
Mihail Marinescu

Locul 5 pe þarã pentru echipele
de handbal juniori IV ale CSM Ploieºti
În cursul sãptãmânii trecute, cele douã echipe de
handbal juniori IV ale CSM Ploieºti au participat la Turneele
finale ale campionatului, bãieþii
deplasându-se la Baia Mare, iar
fetele la Reºiþa. Ambele formaþii
s-au prezentat bine la competiþiile care au strâns cele mai
bune 16 echipe din þarã atât

la fete, cât ºi la bãieþi ºi, întâmplãtor sau nu, ambele au reuºit
aceeaºi performanþã: locul 5
pe þarã.
Bãieþii au jucat la Baia Mare, acolo unde meciurile au
fost gãzduite de Sala „Lascãr
Panã” ºi de Sala de sport „Vasile Alexandri”, iar parcursul lor
a fost urmãtorul: în Grupa B
preliminarã, au câºtigat cu 3422 cu LPS Târgu Jiu ºi cu 2419 cu Transilvania Braºov, pierzând cu 30-31 cu LPS Vaslui,
formaþie alãturi de care au
mers mai departe; în Grupa A

principalã, au pierdut cu 2223 meciul cu CSO Mizil ºi au
câºtigat cu 35-26 confruntarea cu LPS Iaºi; în jocurile pentru locurile 5-8, CSM Ploieºti a
trecut cu 27-20 de Unirea
Sînnicolau Mare ºi, în disputa
pentru locul 5, a învins-o din
nou pe LPS Iaºi, de aceastã
datã „doar” cu 29-26.

Locul 2 în Grupa B
preliminarã
Pe lângã locul al 5-lea
obþinut la finalul întrecerii, CSM
Ploieºti a cucerit ºi titlul de
golgheter al turneului, prin
Bogdan Niculaie, care a înscris
nu mai puþin de 98 de goluri
în cele 7 meciuri disputate (o
medie impresionantã de fix 14
reuºite pe meci), cifre ce l-ar fi
recomandat, cu siguranþã, ºi
pentru un post de… titular în
echipa turneului. Dar, n-a fost
sã fie…

Lotul pe care Gheorghe
Puia a contat în turneul de la
Baia Mare a fost urmãtorul:
Teodor Mitricã, Mihnea Matache, Bogdan Niculaie, David
ªtefan, George Manea, Rafael
Floroiu, Mihai Matei, Mihai Crãciun, Mihai Sîrbu, Klaus Drãgan, Ionuþ Stãnescu, Darius
Oprea ºi Mihai Stãnescu.
NFetele au jucat la Reºiþa,
în Sala Sporturilor din localitate
ºi Sala Liceului „Traian Vuia”,
având un parcurs similar cu
cel al bãieþilor. Au acumulat
douã victorii ºi o înfrângere în
Grupa D preliminarã – 30-18
cu LPS Vaslui ºi 29-18 cu
Viitorul Cluj, respectiv 19-25 cu
Torok Râmnicu Vâlcea – mergând în Grupa principalã B cu
zero puncte. Fazã a competiþiei
în care au cedat cu 16-27 la
Liceul Teoretic Traian Vuia Re-

ªahiºtii de la CSM Ploieºti, 5 medalii
la Cupa „Hotel Central” – Cupa „1 Iunie”
În organizarea DJST Prahova, a Asociaþiei
Judeþene de ªah ºi a Clubului Sportiv Universitar
Ploieºti, pe data de 9 iunie a.c. a avut loc ediþia din
acest an a Cupei „Hotel Central” – Cupa „1 Iunie”,
competiþie gãzduitã de stabilimentul ploieºtean cu
acelaºi nume. A fost o întrecere la finalul cãreia
ºahiºtii de la CSM Ploieºti, pregãtiþi de Petre Nicolae
Grigore, au reuºit sã intre în posesia a cinci medalii:
douã de aur ºi trei de argint!
Performanþele sportivilor noºtri au fost urmãtoarele: locul 1 – Rareº Anghel – Bãieþi, 10 ani;
locul 1 – Antonia Radu – Fete, 7 ani; locul 2 – Cezar
Iancu – Bãieþi, 9 ani; locul 2 – Antonia Ciapã – Fete,
12 ani; locul 2 – Marian Sandu – dezlegãri seniori.
(M. M.) Sursa: csmploiesti.ro

ºiþa ºi au trecut, apoi, cu 2522 de Corona 2010 Braºov.
Pentru locul 5, au jucat cu
CSª Bacãu, de care au trecut
cu 21-19.
ªi fetele pregãtite la acest
turneu de Robert Comandant,
Geta Stoenescu ºi Leonard
Cristescu au obþinut douã premii individuale, Eliza Lãcuºteanu fiind desemnatã cea mai
bunã extremã dreapta, iar Daria Comendant – cea mai tînãrã
jucãtoare.
Fetele care au jucat pentru CSM Ploieºti în Turneul final au fost urmãtoarele: AnaMaria Matei, Bianca Voicilã
(portari) – Anastasia Toma, Mãdãlina Iordache, Anelise Grigorescu, Eliza Lãcuºteanu, Cristina Blidaru, Daria Grãdiºteanu,
Alessia Burtea, Nicola Jianu,
Denisa Dinicu, Theodora Stere, Bianca Rãdulescu, Daria
Comendant, Andreea Chiriþã
ºi Lorena Alexe (jucãtoare de
câmp). Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro
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Micuþii atleþi de la CSS Ploieºti,
3 titluri naþionale ºi 4 medalii de
bronz în Finala CN pentru copii

Duminicã 10 iunie a.c.,
pe stadionul “Iolanda Balaº
Soter” din capital, Finala Campionatului Naþional pentru copii
categoriile 2 ºi 3. Atleþii de la
CSS Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria Andrei ºi Florin Andrei, au avut evoluþii foarte

medalii de aur ºi douã medalii
de bronz.
Prima medalie de aur a
fost obþinutã de Rebeca Toader, eleva pregãtitã de prof. Florin Andrei câºtigând medalia
de aur în proba de 300 m –
51.23 sec. intrând în posesia

bune, reuºind sã obþinã 3 medalii de aur ºi 4 medalii de
bronz.

titlului de Campioanã a României, aºa cum o fãcea ºi în
urmã cu trei luni în proba de
200 m, la Campionatul Naþional
în Salã. Cea de-a doua medalie
de aur a fost obþinutã de ºtafeta mixtã 8 x 50 m. care, în
componenþa Delia Blãnaru,

Reuniunea I
Copii 2

La categoria copii 2 (2007
- 2008), ºtafeta 5 x 80 m
bãieþi, în componenþa Teodor
Datcu, Luca Moisoiu, Alexandru ªerbãnoiu, David Radu,
Andrei Zincã, dupã o cursã
superbã, au câºtigat medalia
de aur cu timpul de 57.77
sec., intrând astfel în posesia
titlului de Campioni ai României, aºa cum o fãcuserã ºi în
urmã cu câteva luni la Finala
Campionatului Naþional în Salã.
Un rezultat bun a obþinut ºi
atletul Luca Moisoiu, fiind la 4
sutimi de secundã de medalia
de bronz în proba de 150 m
(21.29.sec.). O surprizã plãcutã
(unele fete au fost selecþionate
de câteva luni) a fost ºi ºtafeta
5 x 80 m fete, care în componenþa Diana Neagu, Maria Rãduc, Alexandra Chiricã, Mãdãlina Stan, Alexia Constantin, au
fost aproape de medalii,
ocupând locul 4 cu timpul de
62. 59 sec., cu 7 secunde mai
bine decât cursa de acum 3
sãptãmâni de la etapa de zonã!
Rezultate meritorii au mai
obþinut Teodor Datcu locul 6
la 60 m ºi David Radu locul 7
la 150 m.

Reuniunea II
Copii 3

La categoria copii 3
(2009 ºi mai mici) atleþii de la
CSS Ploieºti pregãtiþi de profesorii Maria Andrei ºi Florin Andrei, au reuºit sã obþinã douã

Ana Prunoiu, Sara Prunoiu,
Rebeca Toader, Cristian Creangã, ªtefan Moisoiu, Denis
Simion, Ayan Gudi, a intrat în
posesia titlului de Campionã a
României la aceastã probã, cu
timpul de 64.91 sec. Cele douã
medalii de bronz au fost obþinute de Sara Prunoiu în proba
de 50 m., cu timpul de 8.05
sec., ºi Cristian Creangã, tot în
proba de 50 m bãieþi, cu timpul
de 7.98 sec.
În apropierea podiumului
s-a mai aflat ºi ºtafeta a doua,
8 x 50 m a CSS Ploieºti care,
în componenþa Erika Pavel,
Maria Apostol, Andreea Bãlan,
Yanis ªoptãreanu, Yanis
Rudaru, Cezar Chircu, Sara
Echimescu, Georgian Lepuº,
au ocupat locul 5.
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