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Termenul de valabilitate
al cardului naþional de

sãnãtate a fost prelungit
de la 5 ani la 7 ani de la data emiterii

Românii din aproximativ 168.000
de gospodãrii situate în zone care nu au
reþele de comunicaþii electronice în ban-
dã largã vor putea beneficia de internet
de mare vitezã datoritã unor proiecte fi-
nanþate din fonduri europene, se aratã
într-un comunicat al Ministerului Fondu-
rilor Europene, remis, vineri, AGERPRES.

Pot solicita finanþare microîntreprin-
derile, întreprinderile mici, mijlocii sau
mari, care sunt furnizori de comunicaþii
electronice de cel puþin 3 ani neîntrerupt.
Beneficiarii direcþi ai acestor proiecte
sunt locuitorii din 3.223 localitãþi din
judeþele Tulcea, Bacãu, Brãila, Botoºani,
Buzãu, Cluj, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giur-
giu, Ialomiþa, Iaºi, Neamþ, Prahova, Su-
ceava ºi Vaslui.

Proiectele vor putea fi depuse în
perioada 6 august - 4 octombrie 2018.
Valoarea unui proiect variazã între 1,05
ºi 4,66 milioane euro, în funcþie de tipul
de solicitant ºi de indicatorii propuºi.
Durata maximã de implementare a
proiectului este de cel mult 36 luni de la
data semnãrii contractului de finanþare.
Cererile de finanþare se vor depune prin
aplicaþia electronicã MySMIS2014, cu
toate anexele solicitate prin ghid.

Ministerul pentru Mediul de Afa-
ceri, Comerþ ºi Antreprenoriat îndeam-
nã beneficiarii Start-Up Nation 2017
sã depunã deconturile cât mai repe-
de ºi sã-ºi ia banii din conturi, pentru
a se putea demara cât mai repede
etapa din acest an a programului, se

aratã într-un comunicat al instituþiei,
remis, vineri, AGERPRES. Pânã vineri,
6 iulie, au fost virate plãþile cãtre 2.102
de beneficiari din ediþia 2017.

„Astãzi am ajuns aproape la ju-
mãtate, în ceea ce priveºte numãrul
deconturilor depuse de beneficiarii
programului Start-Up Nation 2017. Le
mulþumesc celor 3.819 întreprinzãtori
care au dat curs rugãminþii noastre
ºi au depus dosarele de decont. Ne
dorim sã depunã cât mai repede aces-
te deconturi ºi ceilalþi beneficiari ai
ediþiei de anul trecut ca sã putem sã
lansãm cât mai repede ediþia 2018.
Colegii din Agenþiile regionale þin per-
manent legãtura cu cei care trebuie
sã îºi ia banii pentru a grãbi depune-
rile. Banii sunt în conturi ºi îi aºteaptã”,
a declarat, la Cluj, ministrul pentru Me-
diul de Afaceri, Comerþ ºi Antrepreno-
riat, Radu ªtefan Oprea.

La data de 6 iulie 2018 au fost
depuse pentru decont 3.819 dosare.
Dintre acestea, 1.497 se aflã în veri-
ficãri, 220 în certificãri ºi plãtite sunt
2.102 deconturi. Termenul pentru de-
punerea dosarelor de decont este 29
septembrie 2018, iar ultima platã cã-
tre beneficiarii programului va fi efec-
tuatã pânã la sfârºitul lunii decembrie
2018.

Termenul de lansare a programu-
lui Start-Up Nation 2018 va fi influen-
þat în principal de rapiditatea efectuãrii
plãþilor aferente etapei din anul 2017,
toate resursele financiare ºi umane
fiind disponibile în acest sens. Progra-
mul Start-Up Nation 2018 se va derula
în acord cu 3 principii procedurale
menite sã înlesneascã accesul bene-
ficiarilor la finanþare, anume simpli-
ficare, transparentizare, uniformizare,
mai spun reprezentanþii ministerului.

Peste 168.000 de gospodãrii din 15 judeþe
vor avea acces la internet de calitate,

cu ajutorul fondurilor europene
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Ministerul Mediului de Afaceri îndeamnã beneficiarii Start-Up
Nation sã depunã deconturile ºi sã-ºi ia banii din conturi

Modificãrile aduse Codului Pe-
nal sunt extrem de toxice pentru
sãnãtatea mediului de afaceri na-
þional, iar ele vor duce la abuzuri
pe scarã largã împotriva companiilor
ºi a antreprenorilor, precizeazã re-
prezentanþii Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României (CCIR), într-
un comunicat remis luni AGER-
PRES. “Abuzurile unor reprezen-
tanþi ai statului sunt nu doar certe,
ci ºi foarte frecvente, fiind confir-
mate de decizii ale instanþelor
româneºti. Abuzurile funcþionarilor
publici pun în pericol investiþii ge-
neratoare de locuri de muncã ºi
afecteazã mediul concurenþial na-
þional. Antreprenorii români din

toatã þarã s-au lovit în multe situaþii,
între altele, de întârzierea nejustifi-
catã a unor avize solicitate de lege
sau de fraudarea procedurilor la
licitaþiile publice”, precizeazã re-
prezentanþii CCIR.

În opinia sistemului cameral,
România are nevoie de o legislaþie
penalã care sã respecte standardele
europene, iar o modificare a legilor
penale în pripã nu face decât sã slã-
beascã credibilitatea þãrii în faþa par-
tenerilor europeni. Modificarea in-
tempestivã a Codului Penal creeazã
percepþia de lipsã de predictibilitate
ºi va afecta negativ credibilitatea Ro-
mâniei ca destinaþie de investiþii.

(continuare în pagina 2)

CCIR: Modificãrile aduse Codului Penal
sunt extrem de toxice pentru

sãnãtatea mediului de afaceri naþional

Anastasiu (ANAT): “Turiºti,
cãscaþi ochii! Preþurile
prea mici sunt un indiciu
cã nu este în regulã ceva”

Teodorovici:
“Judeþul trebuie
sã redevinã ce a fost
în anii trecuþi”

Crimã în comuna Filipeºtii de Târg
O femeie a fost ucisã în somn de soþul gelos.

Bãrbatul a vrut sã-ºi punã capãt zilelor

Amãnunte
în pagina 3

O mãicuþã de la
mãnãstirea Ghighiu
a fost prinsã când
arunca pe un camp mai
mulþi pui de câine

Fostul ºef al Poliþiei Mizil,
trimis în judecatã pentru cã
ar fi cerut favoruri sexuale
unor prostituate minore
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Pompierii ploieºteni au fost nevoiþi
sã intervinã cu o autospecialã joi
seara, pe 5 iulie, în locul amenajat
pentru depozitarea gunoiului, aflat în
vecinãtatea parcului din spatele
blocurilor de pe strada Zimbrului din
cartierul Ienãchiþã Vãcãrescu. Niºte
indivizi au dat foc unui tomberon ºi,
în scurt timp, incendiul s-a extins ºi
pe spaþiul verde aflat foarte aproape
de locul cu pricina. Întreaga vegetaþie
risca sã ardã, în mare pericol aflându-
se ºi unele autoturisme ce erau
parcate în zonã. Flãcãrile deveneau
din ce în ce mai mari, iar fumul tot
mai intens. Norocul locatarilor  a fost
faptul cã pompierii au sosit foarte
repede la faþa locului ºi, în câteva
minute, au reuºit sã stingã incendiul.

Ceea ce se întâmplã în parcul cu
pricina am relatat în mai multe rânduri
în ziarul nostru, însã se pare cã
autoritãþile ori sunt apatice, ori sunt
depãºite de situaþie. Parcul din spatele
strãzii Zimbrului a devenit locul
preferat de întâlnire pentru unii
oameni certaþi cu bunele maniere
din Ploieºti. Sunt veniþi de la casele
de pe strada Elena Doamna, dar ºi
din alte locuri mai îndepãrtate, pentru
cã se vãd cum vin cu maºinile, de
parcã ar fi staþiune aici. Toate
nenorocirile se întâmplã dupã lãsarea
întunericului, putând fi vãzute ºi fete
tinere care au un comportament
anormal, poate ºi din pricina
consumului de alcool...

Mihail Marinescu

La un pas de dezastru!
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Preþurile apartamentelor au
scãzut în iunie cu 1,2%, pânã la un
nivel mediu naþional de 1.200 de
euro pe metru pãtrat, cu doar 3,1%
mai mare faþã de cel consemnatã la
începutul anului, ceea ce aratã cã

piaþa imobiliarã intrã într-o etapã de
stabilizare, se aratã într-o analizã a
unui portal imobiliar, remisã joi
AGERPRES.

Spre comparaþie, în primul se-
mestru din 2017, preþurile apartamen-
telor s-au majorat, în medie, cu 6,7%
la nivel naþional (pânã la 1.120 euro/
mp). Cel mai mare ritm de creºtere în
prima jumãtate a acestui an a fost
consemnat în Braºov.

În Bucureºti, pretenþiile vânzãto-
rilor de apartamente s-au majorat în
iunie cu 0,4%, de la 1.328 la 1.333
euro/mp, conform analizei realizate
de Imobiliare.ro. Preþurile de la finalul
lunii iunie au fost cu 5,9% mai ridicate
decât la începutul lunii ianuarie. Pre-
þurile din Capitalã au avut, pânã acum,
un ritm de creºtere mai temperat

comparativ cu alte oraºe (Cluj-Napoca
sau Timiºoara). Tendinþa de creºtere
din primul semestru a fost susþinutã
mai ales de apartamentele noi, a cãror
valoare medie a depãºit 1.400 euro/
mp util la finalul lui iunie.

Dupã o creºtere de 2,8% consem-
natã pe parcursul lunii iunie (de la
1.048 la 1.077 euro/mp), Braºovul se
situeazã pe primul loc în clasamentul
ritmului scumpirilor în prima jumãtate
de an. Interesant este cã, în vreme
ce locuinþele din blocurile vechi s-au
apreciat cu 2,1% în ultima lunã (pânã
la 1.068 euro/mp), cele noi au con-
semnat un salt de peste 4,4%, atin-
gând pragul de 1.100 euro/mp. Faþã
de aceeaºi perioadã a anului trecut,
locuinþele din Braºov sunt cu 12,7%
mai scumpe.

Tendinþa de încetinire a creºterii
preþurilor este, de departe, cea mai
evidentã în Cluj-Napoca. Dacã în prima
jumãtate a anului trecut apar-tamen-
tele disponibile spre vânzare în Cluj-
Napoca s-au scumpit cu nu mai puþin

de 10%, în acest an, ritmul de creºte-
re este la jumãtate. Apartamentele din
Cluj-Napoca rãmân însã cele mai
scumpe din þarã, cu o valoare medie
consemnatã de 1.522 euro/mp, la
finalul lui iunie. Ambele segmente de
piaþã analizate au resimþit o temperare
a ritmului scumpirilor. Preþul mediu
cerut pentru apartamentele vechi a
ajuns la 1.553 euro/mp, iar cele noi
la 1.492 euro/mp.

Apartamentele scoase la vânzare
în Constanþa s-au apreciat cu 0,8%
în luna iunie (de la 1.147 la 1.156 eu-
ro/mp), valoarea prezentã fiind cu
5,6% mai ridicatã decât cea înregis-
tratã de indicele Imobiliare.ro în ia-
nuarie. Locuinþele din blocurile vechi
s-au depreciat cu 0,3% în iunie (de la
1.145 la 1.142 euro/mp), iar cele noi
s-au scumpit cu peste 3% (de la 1.152
la 1.192 euro/mp).

În Iaºi, preþurile au scãzut cu 0,8%
în luna iunie (de la 1.015 la 1.007
euro/mp), ceea ce a fãcut ca avansul
faþã de începutul anului sã se cifreze
la 3,4% (faþã de nivelul de 974 euro/
mp valabil în ianuarie). Apartamentele
vechi au atins pragul de 1.000 euro/
mp în iunie. Unitãþile locative noi au
consemnat o scãdere de 1,9% în ul-
tima lunã, ajungând la 1.009 euro/
mp.

Temperarea ritmului de creºtere
a preþurilor se observã ºi în Timiºoara.
Pretenþiile proprietarilor de aparta-
mente s-au majorat, per ansamblu,
cu 4,3% în prima parte a lui 2018 (de
la 1.152 la 1.202 euro/mp), în con-
diþiile unei stabilizãri în luna iunie. În
ultima lunã, apartamentele vechi din
Timiºoara s-au apreciat cu 0,1% (de
la 1.206 la 1.207 euro/mp), iar cele
noi cu 0,3% (de la 1.184 la 1.187
euro/mp).

presã, Teodorovici.
Potrivit ministrului, direcþiile regio-

nale vor mai avea doar un rol “meto-
dologic”, aceste schimbãri urmând
sã se producã în urmãtoarele luni.
“La nivel de regiune, sã rãmânã doar
un rol metodologic: culegeri de date,
informaþii, prelucrarea lor, analize,
studii, ca sã le fie utile atât la nivel de
judeþ, cât ºi la nivel central. Astea
(schimbãrile-n.r.) se vor produce în
câteva luni de zile”, a adãugat Teo-
dorovici.

Ministrul Finanþelor Publice a
vorbit, de asemenea, despre intenþia
de a externaliza o parte din serviciile
derulate de Fisc ºi trezorerii, pentru
a putea oferi cetãþenilor români
servicii comparabile cu cele din afarã.
“Un alt obiectiv al nostru este sã
externalizãm foarte mult din ceea ce
face astãzi Fiscul, Trezoreria, pentru
cã þin foarte mult la a oferi cetãþea-
nului, românului, aceleaºi servicii pe
care le primeºte un cetãþean euro-
pean în þara de origine. Nu vrem
sã facem noi, ca Fisc, ca stat, va
face piaþa ºi noi vom plãti pentru
acele servicii, ca stat”, a explicat
ministrul.

Ministrul Finanþelor Publice, Eu-
gen Teodorovici, a declarat vineri, la
Bistriþa, cã administraþiile fiscale ju-
deþene vor trebui sã redevinã “ce au
fost în anii trecuþi”, odatã cu restruc-
turarea ANAF ºi trecerea contribua-
bililor mijlocii înapoi la judeþe.

“La ANAF, existã o prevedere le-
galã care spune foarte clar cã, de la
1 august, mijlociii trec la judeþ, aºa
cum era înainte. Am discutat cu preºe-
dintele Fiscului, care mi-a prezentat
câteva motive pentru care îmi pro-
pune sã derogãm, sã extindem cu
încã o lunã de zile, aproximativ. Pot
sã fiu de acord cu aceastã derogare
doar dacã - ºi am ºi stabilit acest lucru
- de la regiune toatã activitatea trece
înapoi la judeþ, cum era înainte. Ju-
deþul trebuie sã redevinã ce a fost în
anii trecuþi, adicã sã decidã la nivel
de judeþ ce au de fãcut în privinþa
Fiscului ºi a activitãþilor pe care le au
de derulat la nivelul judeþului. Pentru
cã eu am nevoie de un interlocutor
care sã rãspundã de absolut tot ce
face acolo, dar trebuie sã îi dau ºi
pâinea, ºi cuþitul. Nu poþi pune regiu-
nea sã decidã ºi sã tragi la rãspundere
judeþul”, a spus, într-o conferinþã de

Românii au investit peste 786 de milioane de lei în
titlurile de stat din cadrul Programului Tezaur - ediþia Centenar,
14.756 de investitori achiziþionând prin trezorerii titluri în
valoare de 644,26 milioane de lei, iar 4.946 prin oficiile
poºtale, suma de 141,9 milioane de lei, a anunþat, sâmbãtã,
Ministerul Finanþelor Publice.

“Ieri, 6 iulie 2018, s-a încheiat prima emisiune de titluri
de stat lansatã de Ministerul Finanþelor Publice în cadrul
Programului Tezaur - ediþia Centenar, cu valoare de 1 leu,
dobândã de 5% ºi scadenþã la cinci ani, destinate exclusiv
populaþiei. Titlurile de stat au fost achiziþionate prin unitãþile
operative ale Trezoreriei Statului, precum ºi prin reþeaua de
oficii poºtale ale Companiei Naþionale Poºta Românã,
situaþia subscrierii fiind urmãtoarea: prin trezorerii:
644.269.745 lei (numãr de investitori 14.756); prin Poºta
Românã: 141.955.889 lei (numãr de investitori 4.946)”, se
aratã într-un comunicat al MFP remis AGERPRES.

Astfel, volumul total de subscriere atins, la data de 6
iulie 2018, este de 786.225.634 lei. În perioada 15 iunie -
6 iulie 2018 titlurile au putut fi cumpãrate de cãtre persoanele
fizice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data
efectuãrii subscrierii, iar veniturile obþinute sunt neimpozabile.

“Având în vedere interesul crescut al populaþiei faþã de

aceastã metodã de economisire, emiterea titlurilor de stat pentru
populaþie va continua ºi pe viitor, posibil ºi cu alte maturitãþi,
pânã la epuizarea plafonului anual stabilit pentru anul 2018 la
un nivel indicativ de 4 miliarde lei”, se menþioneazã în
comunicat.

Ministerul Finanþelor Publice are în vedere în 2018 emite-
rea unui volum de titluri de stat pe piaþa internã în sumã de 48
- 50 de miliarde de lei, cu o structurã a maturitãþilor de circa
30%/70%, prin emiterea de certificate de trezorerie cu discont
pe termene scurte, de pânã la un an inclusiv, obligaþiuni de stat
de tip benchmark pe termene medii ºi lungi, precum ºi titluri de
stat pentru populaþie prin intermediul unitãþilor operative ale
Trezoreriei Statului, în cadrul programului Tezaur cu un volum
estimat de pânã la 8% din valoarea titlurilor de stat de emis pe
piaþa internã, reprezentând aproximativ patru miliarde de lei.

(urmare din pagina 1)
“Considerãm cã România trebuie sã dea un semnal puternic cã reuºeºte sã se

ancoreze în principiile democratice europene, iar, pentru asta, coaliþia majoritarã ar
trebui sã aºtepte avizul Comisiei de la Veneþia, pe care România l-a solicitat.
Aºteptarea avizului Comisiei de la Veneþia ar fi ºi un semn de seriozitate a României
în faþa partenerilor europeni”, apreciazã reprezentanþii CCIR. Aceºtia considerã cã
aplicarea nediscriminatorie ºi cu fermitate a legii, inclusiv prin posibilitatea de a
pedepsi abuzurile, reprezintã un element care va duce la creºterea investiþiilor în
crearea de locuri de muncã. Camera de Comerþ ºi Industrie a României solicitã
public pãrþilor interesate sã facã tot ce e posibil pentru anularea acestor modificãri
nocive care vor duce la abuzuri pe scarã largã împotrivã companiilor ºi a
antreprenorilor din România.

CCIR: Modificãrile aduse Codului Penal
sunt extrem de toxice pentru sãnãtatea

mediului de afaceri naþional

Preþurile apartamentelor au scãzut
în iunie cu 1,2%, pânã la un nivel mediu

naþional de 1.200 de euro/mp

Românii au investit
peste 786 de milioane

de lei în titlurile
de stat “Centenar”

Teodorovici, despre
restructurarea ANAF:

“Judeþul trebuie
sã redevinã ce a fost

în anii trecuþi”
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Asociaþia Românã pentru Smart
City ºi Mobilitate (ARSCM) anunþã ini-
þierea demersurilor instituþionale pri-
vind constituirea grupului de lucru
care va avea ca principalã temã crea-
rea Strategiei Naþionale Smart City.

“Aºa cum am promis în toate ac-
þiunile ºi iniþiativele asociaþiei noastre,
dezvoltarea comunitãþilor creativ-
inteligente trebuie sã fie o prioritate
naþionalã. Prin iniþierea grupului de
lucru privind realizarea Strategiei
Naþionale Smart City, România poate
deveni una dintre primele þãri ale
Uniunii Europene privind dezvoltarea
Industriei Smart City ºi un hub regio-
nal cu o vastã recunoaºtere ºi exper-
tizã în domeniu. Noi deja am pus la
dispoziþia guvernului experþi naþionali
ºi internaþionali pentru principalele

verticale ale conceptului smart city:
digitalizare, transport/ mobilitate,
energie, mediu, etc. Rãmânem des-
chiºi continuãrii colaborãrii ºi parte-
neri ai guvernului în aceastã iniþiativã”,
declarã Eduard Dumitraºcu, preºe-
dintele ARSCM.

Pânã în prezent, pe lista demer-
surilor ºi iniþiativelor Asociaþiei se aflã:
lansarea platformei Satu Mare Smart

City, editarea primei reviste dedicate
Industriei Smart City - Smart City Ma-
gazine, dezvoltarea proiectului pilot
“Harta Proiectelor Smart City din Ro-
mânia”, înfiinþarea Academiei Smart
City - primul program educaþional de
formare al specialiºtilor în adminis-
traþia publicã cu privire la tematica
smart city, introducerea celor opt stan-
darde internaþionale ISO în legislaþie,

realizarea primului Audit Smart City
din România ºi organizarea progra-
mului Caravana Smart City.

Lansat în luna septembrie 2017,
la Bucureºti, Programul “Caravana
Smart City” a ajuns, pânã în prezent,
în Braºov, Iaºi, Piatra Neamþ, Alba Iulia,
Deva, Craiova, Cluj-Napoca, Satu
Mare. Iniþiativa a fost premiatã în ca-
drul Galei EduManager.ro pentru re-

zultatele excepþionale ºi a fost selec-
tatã ca finalist în cadrul evenimentului
internaþional “Transport&Ticketing
Awards 2018”, la categoria “Smart
City 2018”. Cu peste 150 de membri
activi, ARSCM este cea mai mare
organizaþie din România, implicatã în
dezvoltarea oraºelor creativ-inteligen-
te. Dintre membrii instituþionali amin-
tim: Primãria Sibiu, Primãria Satu Ma-
re, Primãria Turda, Primãria Mioveni,
Primãria Bistriþa, Primãria Bacãu,
Primãria Curtea de Argeº, Adeh Hu-
nedoara, Primãria Topoloveni, Univer-
sitatea Politehnicã Bucureºti, Univer-
sitatea Bucureºti - Facultatea de
Geografie, Universitatea Ecologicã din
Bucureºti, Universitatea din Craiova,
Camera de Comerþ ºi Industrie Bucu-
reºti.

Asociaþia Românã pentru Smart
City ºi Mobilitate doreºte crearea unei

Strategii Naþionale Smart City

Gest scandalos al unei mãicuþe de la
Mãnãstirea Ghighiu din judeþul Prahova. Femeia
a fost prinsã locul în timp ce abandona mai
mulþi cãþei pe un câmp din apropierea comunei
Plopu. Viceprimarul din localitate a surprins
momentul, a oprit duba la volanul cãreia se
afla mãicuþa, aceasta ºi-a recunoscut fapta,
spunând cã a greºit.

Mãicuþa care se afla la volanul unei dubiþe
a fost surprinsã în momentul în care abandona
pe un câmp saci în care se aflau mai mulþi cã-
þeluºi în viaþã. Conform martorilor, sacii erau le-
gaþi la gurã, astfel cã animalele nu puteau sã
evadeze ºi riscau sã moarã asfixiate.

Mãicuþa era însoþitã de alþi doi bãrbaþi
îmbrãcaþi civil. Când a fost opritã de un repre-
zentant al Primãriei din comuna Plopu, mãicuþa
ºi-a recunoscut fapta ºi a explicat cã nu a ºtiut
cã animalele fãrã stãpân sunt primite în mod
gratuit la Adãpostul de Câini din comuna Bucov,
aflat în imediata apropiere de mãnãstirea
Ghighiu.

Femeia a precizat cã a recurs la acest gest
pentru cã foarte multã lume abandoneazã
zilnic câinii în curtea mãnãstirii, iar numãrul lor
a crescut foarte mult.

Contactat telefonic, Vasile Albu, viceprima-
rul comunei Plopu, cel care a prins-o pe mãicuþã
în fapt, a declarat pentru ”Adevãrul” cã a fost
sesizatã ºi Poliþia Localã, dar cã sancþiunea pe
care o poate aplica este una irelevatã, de
aproximativ 100 de lei.

”Întâmplãtor eram de drumul comunal ca-
re leagã Plopu de Bucov ºi am vãzut o dubiþã
suspectã. Era parcatã pe marginea drumului,
pe câmp. Eu mai opresc aºa când vãd câte o
maºinã din asta pentru cã pe câmpul acela
toatã lumea aruncã câte ceva. Când a vãzut cã
opresc ºi eu maºina ei au plecat repede, iar eu
am urmãrit duba ºi le-am fãcut semn sã opreas-
cã. Mare mi-a fost mirarea sã vãd la volan o
mãicuþã. Am vãzut pe câmp un sac de rafie
sfâºiat aºa, iar lângã era o cãþea cu pui, dintre
care unul era mort. Am chemat pe cei de la
Parcul Bucov pentru cã nu am reuºit sã prindem
cãþeaua. M-am interesat ulterior telefonic ºi am
înþeles cã medicul a reuºit sã o tranchilizeze ºi
au dus-o la adãpost împreunã cu puii”, a de-
clarat Vasile Albu. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

O mãicuþã de la mãnãstirea
Ghighiu a fost prinsã

când arunca pe un câmp
mai mulþi pui de câine

Comunitatea din satul Mãrgineni, din
comuna prahoveanã Filipeºtii de Târg, a fost
nevitã sã asiste la scene macabre, încã de la
primele ore ale dimineþii de luni. Un bãrbat cu o
ranã adâncã în abdomen ºi plin de sânge pe
mâini ºi pe corp cerea ajutorul pe uliþele satului,
cu puþin înainte de ora ºase dimineaþa.

Vecinii n-au stat pe gânduri ºi au solicitat
ajutorul Ambulanþei. Nu-ºi închipuiau cã
bãrbatul pentru care au sãrit sã-l salveze era

autorul unei crime. Îºi omorâse soþia, iar dupã
ce a realizat ce a fãcut s-a înjughiat ºi el.

Crima s-a petrecut luni, puþin înainte de ora
ºase dimineaþa. Nica Marian, în vârstã de 47
de ani, se întorsese recent din Anglia, unde
fusese plecat la muncã. Soþia lui, Florina de 42
de ani, fusese ºi ea plecatã în Spania, la cules
de cãpºuni. Venise acasã în Mãrgineni cu puþin
înainte soþului. Aveau împreunã doi copii, iar
relaþia dintre cei doi nu era una dintre cele mai
bune. Vecinii ºi rudele asistaserã de-a lungul
timpului la mai multe scene violente între cei
doi soþi, dar bãtãile în familie nu erau consider-

ate ceva ieºit din comun în comunitatea lor.
Sâmbãtã noaptea, Florina ºi Marian fuseserã
împreunã la un botez ºi s-au întors acasã spre
dimineaþã. Nimeni nu ºtie exact ce s-a întâmplat
între ei, dar cei mai mulþi bãnuie cã bãrbatul,
extrem de gelos, ºi-a bãnuit soþia de infidelitate.

Crima s-a petrecut fãrã niciun scandal
înainte. Bãrbatul s-a dus pur ºi simplu în cam-
era unde dormea Florina ºi a înjunghiat-o cu
mai multe lovituri de cuþit. Medicul de la Serviciul

de Ambulanþã Prahova, solicitat la caz, a
declarat cã victima avea rãni în zona gâtului, pe
corp ºi pe picioare. N-a mai avut nicio ºansã. A
murit pe loc, iar medicii au declarat decesul
deîndatã ce au ajuns în casa ororilor.

Imediat dupã ce a comis crima, de faþã cu
nepoþii sãi, spun martorii, Marian Nica ºi-a dat
seama de nenorocirea pe care o fãcuse. Cu
acelaºi cuþit cu care ºi-a înjunghiat soþia, bãr-
batul s-a rãnit ºi el în zona abdominalã. Avea o
ranã profundã, cu evisceraþie ºi hemoragie
abundentã. Plin de sânge a început sã alerge
pe uliþele din sat ºi s-a îndreptat cãtre casa unde

Crimã în comuna Filipeºtii de Târg
O femeie a fost ucisã în somn de soþul gelos.

Bãrbatul a vrut sã-ºi punã capãt zilelor
spera sã primeascã ajutor de la familia sa. În
faþa casei s-a prãbuºit ºi tot acolo a fost gãsit de
medicii de la Ambulanþã.

Zarva de pe uliþã a stârnit curiozitate ºi încet,
încet oamenii au început sã iasã din curþi sã
vadã ce s-a întâmplat. Fiica Florinei, o tânãrã de
24 de ani, când ºi-a vãzut tatãl vitreg plin de
sânge ºi-a dat seama cã ceva rãu se întâmplase.
A mers într-un suflet la locuinþa mamei sale ºi
acolo a descoperit scena de groazã. Femeia
zãcea într-o baltã de sânge fãrã suflare.

”Trebuia sã plece astãzi (luni n.r.) în Spania
la muncã. Avea bilet, avea acte, tot. Din gelozie
a omorât-o. Era gelos. Mama mea avea un trai
rãu cu el. O bãtea tot timpul. A vrut sã plece de
mai multe ori de la el, dar nu o lãsa. Ei îi era
fircã de el. Eu cred cã el a avut ceva la cap el, d-
aia a omorât-o. Era gelos rãu. Eu am descoperit-
o pe mama moartã. Nimeni nu ºtia ce a fãcut el
în casã. Acum am rãmas singurã”, spune una
dintre fiicele victimei.

La faþa locului au ajuns imediat dupã
descoperirea crimei mai multe echipe de poliþie,
dar ºi trupe de intervenþie rapidã pentru a calma
spiritele în caz cã rudele victimei ºi ale
agresorului ar fi declanºat un scandal.

Cadavrul victimei a fost transportat la
Serviciul de Medicinã Legalã din Ploieºti pentru
efectuarea necropsiei ºi stabilirea cu exactitate
a cauzelor morþii.

Agresorul a fost internat la Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Ploieºti, sub pazã. Acesta a fost
suferit o intervenþie chirurgicalã, iar starea lui
de sãnãtate este una stabila. Când va fi externat,
bãrbatul va fi arestat preventiv pentru omor.

(D.F.)

Comisarul Marius Nicuºor Rotaru (52 de ani), fost comandant al Poliþiei
Oraºului Mizil din judeþul Prahova, a fost trimis în judecatã de DIICOT – Serviciul
Teritorial Ploieºti. Comisarul, în prezent pensionar, este acuzat de folosire abuzivã
a funcþiei în scop sexual, favorizarea fãptuitorului ºi folosire abuzivã a funcþiei în
scop sexual.

Dosarul sãu, care are ca obiect traficul de monori, conform portalului
intanþelor de judecatã, se aflã în faza de camerã preliminarã la Secþia Penalã a
Tribunalului Prahova, iar în acelaºi dosar mai sunt judecate alte douã persoane,
Baicu Eduard Florian, considerat a fi liderul unei reþele de trafic de persoane ºi
Cãlin Narcis Florian. Dosarul fostului ºef al Poliþiei Mizil nu a primit încã un prim
termen de judecatã.

Conform unui comunicat remis presei de Direcþia Generale Anticorupþie
(D.G.A.) – Serviciul Judeþean Anticorupþie (S.J.A.) cercetãrile în cauzã au fost
finalizate, iar procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiesti
acuztã cã fostul ofiþer de poliþie “a pretins favoruri sexuale din partea unei
minore  în scopul de a îndeplini un act privitor la atribuþiile sale de serviciu, res-
pectiv de a da curs plângerii formulatã de mãtuºa minorei, împreunã cu aceasta,
în sensul recuperãrii unor bunuri rãmase în posesia membrilor unei familii din
localitatea Mizil”, se aratã în comunicat.

De asemenea, fostul comandant al Poliþei Mizil “a favorizat membrii
unui grup infracþional prin lipsa acþiunii conferite de atribuþiile de serviciu ºi
nesesizarea organelor competente atunci când faptele sãvârºite erau de
competenþa altor organe judiciare, ajutându-i astfel pe suspecþi sã scape de
tragerea la rãspundere penalã pentru sãvârºirea infracþiunilor de constituire
a unui grup infracþional organizat”.

Marius Rotaru a fost arestat preventiv în septembrie 2016, în urma unor
percheziþii care au avut loc sub coordonarea DIICOT Ploieºti, într-un dosar de
proxenetism, alãturi de alte patru persoane. Celelalte patru persoane au fost
condamnate definitiv, între timp, de Curtea de Apel Ploieºti, la pedepse cu
închisoare cu executare.  Victimele reþelei de proxeneþi din Mizil erau
ameninþate ºi pãzite în permanenþã. Erau conduse la domiciliul clienþilor sau
în stradã chiar de cãtre unul dintre proxeneþi, astfel cã era imposibil sã scape
de vigilenþa acestora. În noiembrie 2015, una dintre fete a reuºit sã scape din
apartamentul unde era amenajat bordelul clandestin, sãrind pe geam. Fata
s-a dus la Poliþie ºi a cerut ajutorul ºefului de post, dar fãrã niciun rezultat.

Conform procurorilor, Marius Nicuºor Rotaru, ºeful Poliþiei Mizil pe atunci,
n-a sesizat serviciul competent din cadrul Poliþiei Române abilitat sã ancheteze
astfel de cazuri, permiþând traficanþilor sã-ºi continue activitatea. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Fostul ºef al Poliþiei Mizil, trimis în judecatã pentru cã
ar fi cerut favoruri sexuale unor prostituate minore
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economie

Preþul produselor turistice nu
poate varia foarte mult de la o agenþie
la alta, iar tarifele exagerat de mici re-
prezintã un semnal de alarmã cã nu
este în regulã ceva, a declarat Dragoº
Anastasiu, vicepreºedinte al Asociaþiei
Naþionale a Agenþiilor de Turism
(ANAT), într-o conferinþã de presã.

El a fost întrebat de jurnaliºti ce îi
sfãtuieºte pe turiºti sã facã pentru a
se asigura cã nu vor fi pãgubiþi de a-
genþiile de turism. “Nu existã niciodatã
garanþii. Cele mai mari bãnci din lume
au dat faliment, ca principiu. Existã
indicii dupã care un turist se poate
ghida, lucrurile clasice: care este re-
numele agenþiei respective, care sunt
referinþele despre ea, care este modul
în care se comportã cu mine când
vreau sã cumpãr ceva. Existã undeva,
mã duc la sediul lor, modul în care
interacþionez cu ei. Sunt IATA - agenþii
care vând bilete de avion ºi acolo sunt
criterii financiare, iar în IATA nu poate

fi orice agenþie de turism care apare
pe piaþã cu 200 de lei - sau sunt mem-
bri ANAT”, a spus Anastasiu.

Reprezentantul asociaþiei a oferit
exemplul prãbuºirii agenþiei Omnia,
care a practicat preþuri exagerat de
mici timp de mai mulþi ani, în baza u-
nui sistem care s-a dovedit nesuste-
nabil.

“Toatã lumea a alergat dupã preþ.
Toatã lumea s-a bucurat ani de zile
cã la Omnia gãseºte circuite la preþuri
mici faþã de cele din piaþã. Toatã
lumea a aplaudat, toþi clienþii s-au dus
acolo, s-au înghesuit la poartã, ca ºi
la Caritas. La un moment dat a bubuit.
Sistemul lor de business, pe care l-
am vãzut ºi noi ulterior, era în felul ur-
mãtor: adunau niºte bani din piaþã,
investeau cu destul de mult risc pe
bursã ºi 24 de ani sistemul a funcþio-
nat, iar lumea a beneficiat de 20-30%
reducere, au dat banii cu un an îna-
inte ºi au beneficiat de excursii. La
un moment dat, s-a spart. ªi când s-a
spart, “dom’ne, ce nenorociþi!”. În
contexul în care nici astãzi nu ºtim
dacã banii ãia existã undeva, la un
broker prin Cipru”, a adãugat Anas-
tasiu.

Astfel, el a sfãtuit turiºtii sã nu se
uite numai la preþ ºi sã analizeze mai
multe oferte de la mai multe agenþii
pentru aceeaºi destinaþie, iar o dife-
renþã mai mare de 2-3% poate însem-
na un indiciu cã ceva nu este în re-
gulã. “Toatã lumea gãteºte cu aceeaºi

apã. E normal sã se nascã diferenþe
din modul de management, dar ele
nu pot fi foarte mari, pentru cã, în ge-
neral, nu agenþiile de turism stãpâ-
nesc produsul. De exemplu, dacã un
hotel dã 50% reducere, dã la toatã
piaþa. ªi se vede în piaþã. Iar faptul cã
tu te duci ºi vezi diferenþe foarte mari
de preþuri reprezintã un indiciu sã
caºti ochii mai mult ºi mai ales dacã
nu cunoºti agenþia, nu ai mai lucrat
cu ei ºi nu ai referinþe din piaþã. Cascã
ochii la chestiile astea!”, a îndemnat
vicepreºedintele ANAT.

La rândul sãu, Nicolae Demetria-
de, preºedintele asociaþiei, a avertizat
cã pot apãrea oricând noi cazuri de
insolvenþe în sector. “Nu putem sã
excludem cã vor apãrea în continuare
cazuri de insolvenþã. Acum câteva zile
un mare vânzãtor de bilete de avion,
un mare consolidator din Grecia, ca-
re avea operaþiuni ºi în România, din
cauza unei datorii de 70 de milioane
de euro a intrat în insolvenþã deºi
avea vânzãri de 500 de milioane de
euro. Este vorba despre Tripsta. Deci
orice este posibil, oricând. Noi avem
un control sau verificãm situaþia lor
financiarã din declaraþiile de la Minis-
terul Finanþelor pentru a cunoaºte la
modul ge-neral ce se întâmplã cu ei,
însã cine vrea sã facã lucruri neper-
mise, grave, sã intre în insolvenþã pre-
meditat o poate face oricine, pentru
cã îi permite legislaþia în vigoare”, a
susþinut Demetriade.

clienþii, ºi agenþiile de turism”, a arãtat Anastasiu.
El a subliniat cã vor fi despãgubiþi integral doar

turiºtii care aleg un pachet turistic cu servicii asociate,
adicã cel puþin douã produse, spre exemplu cazare ºi
transport sau cazare ºi serviciul de închiriere de maºini.

“Pe litoralul românesc, o sãptãmânã cu mic dejun
- nu intrã. Litoralul bulgãresc, o sãptãmânã cu
demipensiune - nu intrã. Halkidiki, douã sãptãmâni cu

pensiune totalã - nu intrã, dacã nu are ºi a doua
componentã, respectiv transportul sau rent-a-car ºi aºa
mai departe. Deoarece acesta nu este un pachet. Toate
aceste servicii, oferite mondial de site-uri sau agenþii,
nu intrã în scopul directivei. Deci greºeºte cine creeazã
aºteptãri cã de mâine orice ban plãtit în avans oricui va
fi rambursat în întregime pentru cã, unu, nu intrã toate
produsele ºi, doi, nu existã mecanisme”, a avertizat
reprezentantul agenþiilor de turism.

Turiºtii nu vor putea fi despãgubiþi integral dacã aleg
doar serviciile de cazare ºi masã, fãrã transport sau un alt
serviciu asociat, a declarat, joi, Dragoº Anastasiu, vicepreºe-
dinte al Asociaþiei Naþionale a Agenþiilor de Turism (ANAT),
într-o conferinþã de presã.

El a arãtat cã, în perioada urmãtoare, trebuie preluatã
în legislaþia naþionalã o directivã europeanã care prevede
asigurarea integralã a pachetelor turistice ºi serviciilor aso-
ciate ºi returnarea întregii sume de bani
cãtre clienþi, în cazul unei insolvenþe a
agenþiei de turism.

Totuºi, aceastã directivã nu poate
fi aplicatã deocamdatã, din lipsa unor
mecanisme, a explicat oficialul ANAT.

“Suma de rambursat pentru turiºti,
în cazul unei insolvenþe, era limitatã
pânã acum la 40.000 de euro, adicã
50.000 de dolari. Suma care va trebui
returnatã de acum încolo nu mai are
pla-fon. Deci dacã un agent, pânã acum,
încasa o jumãtate de milion de euro ºi
intra în faliment fãrã sã ofere serviciile,
din jumãtate de milion se luau 50.000
de dolari ºi se împãrþeau proporþional la
fiecare. Acum, potrivit directivei, toþi banii
trebuie daþi înapoi. Ceea ce ne dorim ºi
noi, de ani de zile”, a afirmat Anastasiu.

El a mai spus cã ANAT a propus
încã din 2016 majorarea treptatã a plafonului de 50.000
de dolari, pentru ca atât piaþa turisticã, cât ºi cea de asigurãri
sã se adapteze ºi sã nu fie brusc distorsionatã prin trecerea
de la “aproape nimic” la “aproape infinit”.

“Iar Comisia Europeanã spune: “E treaba voastrã, noi
am spus în directivã cã trebuie sã returnaþi toþi banii”. ªi
noi vrem, pentru cã în acest mod agenþiile de turism îºi pot
þine clienþii aproape. Ok, lucrurile acestea costã niºte bani,
vor creºte preþurile pachetelor turistice, pentru cã toþi aceºti
bani vor fi bãgaþi în tarife ºi este normal sã fie aºa, dar toatã
lumea ar fi mulþumitã dacã preþurile ar fi ceva mai mari, ºi

Modificarea Codului Penal îngrijoreazã mediul de afaceri prin protecþia
suplimentarã asiguratã funcþionarilor din administraþia centralã ºi localã, care pot
acþiona discreþionar, producând pierderi companiilor prin neîndeplinirea obligaþiilor
legale, potrivit unui comunicat al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR) remis, joi, AGERPRES.

Funcþionarii pot acþiona dis-
creþionar inclusiv prin întocmirea
de dosare penale în scop de inti-
midare sau de eliminare a com-
paniilor de pe piaþa internã, adau-
gã reprezentanþii AOAR.

Aceºtia susþin ferm con-
tinuarea acþiunilor care vizeazã
responsabilizarea ºi profesiona-
lizarea activitãþii funcþionarilor
publici ºi a instituþiilor statului.

“Exercitarea unui control ar-
bitrar, lipsa de informare corectã,
egalã ºi la timp, lipsa de rãspun-
dere ºi protecþia excesivã acþio-

neazã ca factori de distorsionare a pieþei concurenþiale ºi pot conduce la cheltuirea
frauduloasã a fondurilor publice.

AOAR susþine necesitatea unei justiþii profesioniste ºi integre, care sã judece
faptele, actele ºi probele cu maximã celeritate, în special în cazul proceselor cu
caracter economic, situaþii în care deciziile justiþiei au consecinþe majore pentru
funcþionarea societãþilor comerciale autohtone”, se aratã în comunicat.

AOAR cere clarificarea modului în care cele circa 20% din companiile care au
câºtigat în instanþele de judecatã procesele intentate urmare a unor controale
finalizate cu acte/ sancþiuni financiare sau chiar dosare penale vor mai avea
posibilitatea de a acþiona împotriva funcþionarilor publici care au desfãºurat o acþiune
voit nelegalã, în defavoarea evidentã a antreprenorilor.

Rapoarte internaþionale, cum este cel publicat anual de Banca Mondialã,
relevã dominanþa activitãþii birocratice, arbitrare, care diminueazã semnificativ
atractivitatea investiþiilor autohtone sau strãine în România, amintesc reprezentanþii
mediului de afaceri.

“Amendarea prevederilor specifice din Codul Penal cu privire la abuzul în serviciu,
prin protejarea excesivã a funcþionarilor care refuzã sau întârzie nejustificat
numeroasele avize/ permise/ autorizaþii necesare realizãrii unor investiþii,
“aranjarea” unor achiziþii publice s.a. creeazã premisele neîndeplinirii sau îndeplinirii
defectuoase a responsabilitãþilor legale”, susþine asociaþia.

AOAR îºi exprimã preocuparea legatã de implicaþiile neevaluate ale relaþiilor
dintre mediul de afaceri ºi instituþiile statului, susþinând necesitatea unei definiþii
juridice clare ºi normative pentru abuzul în serviciu, eliminând posibilitatea folosirii
abuzive a acestei forme de sancþionare, aºa cum a rezultat din numãrul important
de achitãri pronunþate de judecãtori, dar menþinând responsabilizarea funcþionarului
public.

Un procent de 93% din cheltuie-
lile gospodãriilor au fost alocate pentru
consum ºi plata impozitelor ºi con-
tribuþiilor cãtre stat, în primele trei luni
ale acestui an, în condiþiile în care
63,9% din cheltuieli au fost direcþiona-
te cãtre consum ºi 29,1% cãtre achita-
rea taxelor, potrivit datelor Institutului
Naþional de Statisticã (INS), publicate
vineri.

“Conform clasificãrii standard pe
destinaþii a cheltuielilor de consum
(COICOP), produsele alimentare ºi
bãuturile nealcoolice au deþinut, în
trimestrul I 2018, în medie, 34,3% din
consumul gospodãriilor”, precizeazã
sursa citatã.

Principalele destinaþii ale chel-
tuielilor efectuate de gospodãrii sunt:
consumul de bunuri alimentare, neali-
mentare, servicii ºi transferurile cãtre
administraþia publicã ºi privatã ºi cãtre
bugetele asigurãrilor sociale, sub
forma impozitelor, contribuþiilor, cotiza-
þiilor, precum ºi acoperirea unor nevoi
legate de producþia gospodãriei (hra-
na animalelor ºi pãsãrilor, plata muncii
pentru producþia gospodãriei, produ-

se pentru însãmânþat, servicii veteri-
nare etc.).

Cheltuielile pentru investiþii, desti-
nate pentru cumpãrarea sau cons-
trucþia de locuinþe, cumpãrarea de
terenuri ºi echipament necesar pro-
ducþiei gospodãriei, cumpãrarea de
acþiuni etc. deþin o pondere micã în
cheltuielile totale ale gospodãriilor
populaþiei, respectiv de doar 0,3%,
menþioneazã INS.

În intervalul de referinþã, cheltu-
ielile totale au fost, în medie, de 3.317
lei lunar/gospodãrie, respectiv 1.270
lei/persoanã ºi au reprezentat 85,6%
din nivelul veniturilor totale.

În acelaºi timp, veniturile totale
ale populaþiei, medii lunare pe o gos-
podãrie, au fost de 3.873 lei, ºi 1.483
lei/persoanã.

Veniturile bãneºti au fost, în me-
die, de 3.505 lei lunar pe gospodãrie
(1.342 lei/persoanã), iar veniturile în
naturã de 368 lei lunar pe gospodãrie
(141 lei/persoanã). Salariile ºi celelal-
te venituri asociate lor au format cea
mai importantã sursã de venituri
(64,6% din veniturile totale ale
gospodãriilor).

La formarea veniturilor totale ale
gospodãriilor, au contribuit, de ase-
menea, veniturile din prestaþii sociale
(20,4%), veniturile din agriculturã
(1,5%), veniturile din activitãþi
neagricole independente (1,8%), cele
din proprietate ºi vânzarea de active
din patrimoniul gospodãriei (0,7%)
precum ºi veniturile în naturã (9,5%),
în principal, contravaloarea consumu-
lui de produse agroalimentare din
resurse proprii (8,2%).

Anastasiu (ANAT): “Turiºti, cãscaþi
ochii! Preþurile prea mici sunt

un indiciu cã nu este în regulã ceva”

ANAT: Turiºtii vor fi despãgubiþi integral numai în cazul
în care cumpãrã cazarea ºi transportul la pachet

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

AOAR: Modificarea Codului Penal
îngrijoreazã mediul de afaceri prin protecþia

excesivã a funcþionarilor publici

Românii alocã mare
parte din cheltuieli
pentru consum
ºi plata taxelor
cãtre stat (INS)
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învãþãmânt

Miercuri, 11 iulieMiercuri, 11 iulieMiercuri, 11 iulieMiercuri, 11 iulieMiercuri, 11 iulie, se susþine proba scrisã
din cadrul concursului naþional de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezer-
vate din învãþãmântul preuniversitar, pentru anul
ºcolar 2018-2019. În judeþul Prahova, numãrul
total al posturilor complete ºi incomplete, vacante
ºi rezervate, este de 1.722, din care 191 sunt
cu contract încheiat pe perioadã nedetermina-
tã, adicã titularizabile.

Pentru proba scrisã, au mai rãmas înscriºi
915 candidaþi, deºi iniþial figurau 1.109, cifrã
valabilã pânã la susþinerea probelor practice ºi
inspecþiilor la clasã.

Cei mai mulþi candidaþi întâlnim, ca de obicei,
la învãþãmânt primar, cu 126 de înscriºi pentru
catedrele de învãþãtori (35 fiind absolvenþi,
numãrul posturilor titularizabile fiind de 32), la
preºcolar – unde existã 199 (61 absolvente)
de doritoare pentru posturile de educatoare (47
posturi titularizabile).

„Bãtãlie” mare se va da, în Prahova, între
candidaþii pentru cele 3 posturi titularizabile de
la Limba românã, asta pentru cã existã 113
persoane înscrise, dintre care 9 sunt absolvente.
Mai mult decât atât, douã dintre aceste posturi
sunt la învãþãmântul particular!

Totodatã, mai avem: 101 candidaþi la Limba
englezã (7 absolvenþi si 6 posturi titularizabile);
75 la Matematicã (3 absolvenþi, 3 posturi
titularizabile); 61 pentru Educaþie fizicã (6
absolvenþi, 37 posturi titularizabile); 33 candidaþi
pentru catedrele de Istorie (2 absolvenþi, niciun
post titularizabil, însã 47 complete ºi incomplete,
netitularizabile); 33 pentru Geografie 33 (1
absolvent, un singur post titularizabil); 23 la
Religie (cu doi absolvenþi si niciun post titula-
rizabil); 13 pentru Biologie (un absolvent, douã
posturi titularizabile); 33 pentru Fizicã (niciun
absolvent, 11 posturi titularizabile).

Rezultatele de la proba scrisã se vor fiºa pe
data de 111117 iulie7 iulie7 iulie7 iulie7 iulie, iar contestaþiile se vor înregistra
la Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova, pe
111117 ºi 17 ºi 17 ºi 17 ºi 17 ºi 18 iulie (pânã la or8 iulie (pânã la or8 iulie (pânã la or8 iulie (pânã la or8 iulie (pânã la ora 1a 1a 1a 1a 13.00)3.00)3.00)3.00)3.00). Acestea
se vor rezolva în perioada 18-23 iulie. Comunica-
rea rezultatelor finale este programatã pentru
data de 24 iulie.

Calendarul mobilitãþii personalului di-Calendarul mobilitãþii personalului di-Calendarul mobilitãþii personalului di-Calendarul mobilitãþii personalului di-Calendarul mobilitãþii personalului di-
dactic, pentru iulie-august, mai cuprinde:dactic, pentru iulie-august, mai cuprinde:dactic, pentru iulie-august, mai cuprinde:dactic, pentru iulie-august, mai cuprinde:dactic, pentru iulie-august, mai cuprinde:

-25 iulie: -25 iulie: -25 iulie: -25 iulie: -25 iulie: Repartizarea, la sediul I.S.J. Pra-
hova, a candidaþilor care au obþinut media
minim 7,00 la concursul naþional din 2018 , în
ordinea descrescãtoare a mediilor pe posturi/
catedre vacante publicate pentru angajare cu
contract individual de muncã pe perioadã
nedeterminatã;

-26 iulie:-26 iulie:-26 iulie:-26 iulie:-26 iulie: Repartizare prin detaºare în
interesul învãþãmântului a cadrelor didactice
titulare, a cãror restrângere nu a fost soluþionatã
prin transfer, pânã la data de 23 iulie 2018;
Repartizarea candidaþilor cu statut de cadre
didactice titulare, care au obþinut media minim
7,00 la concursul naþional din 2018 , în ordinea
descrescãtoare a mediilor, pe posturi/catedre
vacante, indiferent de viabilitatea acestora;

-3 august:-3 august:-3 august:-3 august:-3 august: Emiterea ºi comunicarea deci-
ziilor de repartizare/transfer.

Pretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþile
de învãþãmânt ºi pretransferul perso-de învãþãmânt ºi pretransferul perso-de învãþãmânt ºi pretransferul perso-de învãþãmânt ºi pretransferul perso-de învãþãmânt ºi pretransferul perso-
nalului didactic prin schimb de posturinalului didactic prin schimb de posturinalului didactic prin schimb de posturinalului didactic prin schimb de posturinalului didactic prin schimb de posturi
prin consimþãmânt scrisprin consimþãmânt scrisprin consimþãmânt scrisprin consimþãmânt scrisprin consimþãmânt scris

-2-2-2-2-27 iulie: 7 iulie: 7 iulie: 7 iulie: 7 iulie: ºedinþã publicã de soluþionare a
cererilor de pretransfer consimþit între unitãþile
de învãþãmânt;

-2-2-2-2-27 ºi 30 iulie:7 ºi 30 iulie:7 ºi 30 iulie:7 ºi 30 iulie:7 ºi 30 iulie: înregistrarea, la ISJ
Prahova, a contestaþiilor cu privire la modul de
soluþionare a cererilor de pretransfer consimþit
între unitãþile de învãþãmânt;

-3-3-3-3-31 iulie: 1 iulie: 1 iulie: 1 iulie: 1 iulie: soluþionarea contestaþiilor de
cãtre consiliul de administraþie al ISJ Prahova;

-3 august: -3 august: -3 august: -3 august: -3 august: emiterea ºi comunicarea
deciziilor de repartizare.

Reîncadrarea în funcþia de personalReîncadrarea în funcþia de personalReîncadrarea în funcþia de personalReîncadrarea în funcþia de personalReîncadrarea în funcþia de personal
didactic a personalului didacticâ titulardidactic a personalului didacticâ titulardidactic a personalului didacticâ titulardidactic a personalului didacticâ titulardidactic a personalului didacticâ titular
care a fost pensionat ºi care nu a depãºitcare a fost pensionat ºi care nu a depãºitcare a fost pensionat ºi care nu a depãºitcare a fost pensionat ºi care nu a depãºitcare a fost pensionat ºi care nu a depãºit
cu 3 ani vârsta de pensionarecu 3 ani vârsta de pensionarecu 3 ani vârsta de pensionarecu 3 ani vârsta de pensionarecu 3 ani vârsta de pensionare

-3-3-3-3-31 iulie:1 iulie:1 iulie:1 iulie:1 iulie: validarea, de cãtre consiliul de
administraþie al ISJ Prahova, a listelor cuprinzând
personalul didactic pensionat reîncadrat ca titu-
lar în funcþia didacticã deþinutã anterior
pensionãrii;

-1 august:-1 august:-1 august:-1 august:-1 august: depunerea ºi inregistrarea
contestaþiilor la inspectoratele ºcolare;

-2 august:-2 august:-2 august:-2 august:-2 august: soluþionarea contestaþiilor de
cãtre consiliul de administraþie al I.S.J.Prahova;

-3 august: -3 august: -3 august: -3 august: -3 august: emiterea ºi comunicarea
deciziilor.

Prelungirea duratei contractelorPrelungirea duratei contractelorPrelungirea duratei contractelorPrelungirea duratei contractelorPrelungirea duratei contractelor
individuale de muncã în anul ºcolarindividuale de muncã în anul ºcolarindividuale de muncã în anul ºcolarindividuale de muncã în anul ºcolarindividuale de muncã în anul ºcolar
2020202020111118-208-208-208-208-201111199999

-1 august: -1 august: -1 august: -1 august: -1 august: soluþionarea ºi repartizarea
posturilor didactice/ catedrelor vacante/
rezervate solicitate pentru prelungirea duratei
contractelor individuale de muncã, în anul
ºcolar 2018-2019, pentru personalul didactic
angajat cu contract individual de muncã pe
perioadã determinatã ( Marcarea în aplicaþie);

-23 august: -23 august: -23 august: -23 august: -23 august: ºedinþa de repartizare cu
emiterea ºi comunicarea deciziilor.

Detaºarea in interesul invãþãmân-Detaºarea in interesul invãþãmân-Detaºarea in interesul invãþãmân-Detaºarea in interesul invãþãmân-Detaºarea in interesul invãþãmân-
tuluituluituluituluitului

-Pânã la 1 august:-Pânã la 1 august:-Pânã la 1 august:-Pânã la 1 august:-Pânã la 1 august: înregistrarea
acordurilor (dosarelor) pentru detaºare în
interesul învãþãmântului;

-2 august: -2 august: -2 august: -2 august: -2 august: organizarea ºi desfãºurarea
probelor practice/orale în profilul postului (dacã
este cazul);

-Pânã la 20 august:-Pânã la 20 august:-Pânã la 20 august:-Pânã la 20 august:-Pânã la 20 august: discutarea ºi solu-
þionarea propunerilor pentru detaºare în
interesul învãþãmântului în consiliile de
administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt;

-20 august: -20 august: -20 august: -20 august: -20 august: transmiterea rapoartelor ºi a
listei cadrelor didactice detaºate în interesul
învãþãmântului ºi a acordurilor unitãþilor, la com-
partimentul managementul resurselor umane

din cadrul I.S.J.Prahova;
-20 august: -20 august: -20 august: -20 august: -20 august: verificarea documentelor

transmise de unitãþile de învãþãmânt, verificarea
legalitãþii propunerilor, marcarea în aplicaþie a
detaºãrilor ºi reactualizarea listei posturilor
didactice/ catedrelor;

-23 august: -23 august: -23 august: -23 august: -23 august: emiterea ºi comunicarea
deciziilor.

Detaºãri în interesul învãþãmântuluiDetaºãri în interesul învãþãmântuluiDetaºãri în interesul învãþãmântuluiDetaºãri în interesul învãþãmântuluiDetaºãri în interesul învãþãmântului
pentru restrângere nesoluþionatã ºipentru restrângere nesoluþionatã ºipentru restrângere nesoluþionatã ºipentru restrângere nesoluþionatã ºipentru restrângere nesoluþionatã ºi
completãri de catedrã pentru titulari–completãri de catedrã pentru titulari–completãri de catedrã pentru titulari–completãri de catedrã pentru titulari–completãri de catedrã pentru titulari–
situaþii nou apãrutesituaþii nou apãrutesituaþii nou apãrutesituaþii nou apãrutesituaþii nou apãrute

-Pânã la 1 august: -Pânã la 1 august: -Pânã la 1 august: -Pânã la 1 august: -Pânã la 1 august: depunerea ºi
înregistrarea dosarelor la inspectoratul ºcolar;

-2 august: -2 august: -2 august: -2 august: -2 august: organizarea ºi desfãºurarea
probelor practice/orale în profilul postului (dacã
este cazul);

-2-2-2-2-21  augus1  augus1  augus1  augus1  august:t:t:t:t: ºedinþã de repartizare ºi solu-
þionare a cererilor de detaºare în interesul
învãþãmântului pentru restrângere de activitate
nesoluþionatã ºi de completare a normei
didactice; emiterea ºi comunicarea deciziilor de
repartizare se realizeazã în timpul ºedinþei.

Detaºarea la cerere, prin concursDetaºarea la cerere, prin concursDetaºarea la cerere, prin concursDetaºarea la cerere, prin concursDetaºarea la cerere, prin concurs
specific ( punctaj)specific ( punctaj)specific ( punctaj)specific ( punctaj)specific ( punctaj)

-2-2-2-2-21 augus1 augus1 augus1 augus1 august: t: t: t: t: ºedinþã de repartizare a
cadrelor didactice care au solicitat detaºare;

Repartizarea Posturilor/ CatedrelorRepartizarea Posturilor/ CatedrelorRepartizarea Posturilor/ CatedrelorRepartizarea Posturilor/ CatedrelorRepartizarea Posturilor/ Catedrelor
Pentru Încadrarea Pe Perioadã Deter-Pentru Încadrarea Pe Perioadã Deter-Pentru Încadrarea Pe Perioadã Deter-Pentru Încadrarea Pe Perioadã Deter-Pentru Încadrarea Pe Perioadã Deter-
minatã (Suplinire)minatã (Suplinire)minatã (Suplinire)minatã (Suplinire)minatã (Suplinire)

-2-2-2-2-21 augus1 augus1 augus1 augus1 august: t: t: t: t: ºedinþã de repartizare, la
sediul I.S.J. Prahova, a candidaþilor care au
obþinut media minim 7,00 la concursul naþional
din 2018 , în ordinea descrescãtoare a mediilor,
având prioritate candidaþii care beneficiazã ºi
de prelungirea contractelor individuale de
muncã, în condiþiile art.81 ºi art.85 din
Metodologie ( toate disciplinele);

-23 august: -23 august: -23 august: -23 august: -23 august: ºedinþa de repartizare a
cadrelor didactice care îndeplinesc condiþiile
de prelungire a contractelor individuale de
muncã, conform art. 81 ºi art.85;

-23 august: -23 august: -23 august: -23 august: -23 august:  ºedinþa de repartizare a can-
didaþilor cu media minim 5 obþinutã la concursul
de ocupare a posturilor / catedrelor vacante
din 2018 ºi a candidaþilor care au solicitat repar-
tizarea în baza notelor obþinute la concursurile
naþionale din2017, 2016, 2015, (2014,
2013,2012-media de repartizare peste 7,00 )
la urmãtoarele discipline : limba românã, limba
francezã, limba germanã, limba latinã,limba en-
glezã, documentariºti, matematicã, informaticã,
fizicã, chimie, biologie, istorie, culturã civicã, psi-
hologie, economie, filosofie, profesor consilier,
geografie, religie conform art. 90 din Meto-
dologie;

-2-2-2-2-24 augus4 augus4 augus4 augus4 august: t: t: t: t: ºedinþa de repartizare a
candidaþilor cu media minim 5 obþinutã la con-
cursul de ocupare a posturilor / catedrelor va-
cante din 2018 ºi a candidaþilor care au solicitat
repartizarea în baza notelor obþinute la con-
cursurile din 2017, 2016, 2015,( 2014, 2013,
2012)-media de repartizare peste 7,00) la
urmãtoarele discipline : educaþie muzicalã,
muzicã instrumentalã, educaþie plasticã,

educaþie vizualã, educaþie fizicã, educaþie
tehnologicã, discipline tehnice, instruire prac-
ticã, învãþãmânt special, clubul copiilor, educa-
toare, învãþãtori, conform art. 90 din Metodologie.

Repartizarea posturilor/ catedrelorRepartizarea posturilor/ catedrelorRepartizarea posturilor/ catedrelorRepartizarea posturilor/ catedrelorRepartizarea posturilor/ catedrelor
rãmase vacante/ rezervate rãmase neîn-rãmase vacante/ rezervate rãmase neîn-rãmase vacante/ rezervate rãmase neîn-rãmase vacante/ rezervate rãmase neîn-rãmase vacante/ rezervate rãmase neîn-
cadrate în regim de cumul plata cu oracadrate în regim de cumul plata cu oracadrate în regim de cumul plata cu oracadrate în regim de cumul plata cu oracadrate în regim de cumul plata cu ora

-20-2-20-2-20-2-20-2-20-24 augus4 augus4 augus4 augus4 august: t: t: t: t: depunerea dosarelor
pentru încadrarea în regim de platã cu ora la
unitã-þile de învãþãmânt (la I.S.J. Prahova dosarele
au fost depuse în perioada 21-22 iunie 2018);

-2-2-2-2-24 augus4 augus4 augus4 augus4 august: t: t: t: t: ºedinþã de direcþionare, în
vederea susþinerii interviului, la unitãþile de
învãþãmânt, pentru încadrarea în regim de plata
cu ora/ cumul a personalului didactic titular în
altã unitate de învãþãmânt, a personalului di-
dactic asociat ºi a personalului didactic
pensionat;

-2-2-2-2-27 augus7 augus7 augus7 augus7 august: t: t: t: t: atribuirea orelor vacante/
rezervate în regim de cumul/ plata cu ora la
nivelul unitãþilor de învãþãmânt, prin decizia
directorului ºi avizul pentru încadrare în acest
regim pentru personalul didactic titular în altã
unitate de învãþãmânt, a personalului didactic
asociat ºi a personalului didactic pensionat, pe
baza rezultatelor obþinute la interviu;

-2-2-2-2-27 augus7 augus7 augus7 augus7 august: t: t: t: t: ºedinþã cu directorii unitãþilor
de învãþãmânt pentru:

a) transmiterea listei posturilor/ catedrelor
ocupate în regim de platã cu ora/cumul ºi a
rezultatelor obþinute la interviu;

b) transmiterea listei posturilor/catedrelor
rãmase neocupate datoritã neprezentãrii la post
a candidaþilor repartizaþi în etapele anterioare
sau situaþii nou apãrute.

Concursul judeþean de ocupare aConcursul judeþean de ocupare aConcursul judeþean de ocupare aConcursul judeþean de ocupare aConcursul judeþean de ocupare a
posturilor/ catedrelor vacante rãmaseposturilor/ catedrelor vacante rãmaseposturilor/ catedrelor vacante rãmaseposturilor/ catedrelor vacante rãmaseposturilor/ catedrelor vacante rãmase
neîncadrate (calificaþi)neîncadrate (calificaþi)neîncadrate (calificaþi)neîncadrate (calificaþi)neîncadrate (calificaþi)

-2-2-2-2-24-25 augus4-25 augus4-25 augus4-25 augus4-25 august:t:t:t:t: depunerea cererilor/
dosarelor de înscriere ºi validarea/ revalidarea
fiºelor de înscriere;

-2-2-2-2-27 augus7 augus7 augus7 augus7 august:t:t:t:t:  desfãºurarea probelor prac-
tice în profilul postului (dacã este cazul);

-28 august: -28 august: -28 august: -28 august: -28 august: desfãºurarea probei scrise;
-28 august: -28 august: -28 august: -28 august: -28 august: afiºarea rezultatelor;
-29 august:-29 august:-29 august:-29 august:-29 august: înregistrarea ºi soluþionarea

eventualelor contestaþii;
-29 august:-29 august:-29 august:-29 august:-29 august: afiºarea rezultatelor finale;
-30 august:-30 august:-30 august:-30 august:-30 august: repartizarea în ºedinþã de

repartizare a candidaþilor care au obþinut me-
dia minim 5.

TTTTTesesesesestttttarararararea candidaþilor fãrã sea candidaþilor fãrã sea candidaþilor fãrã sea candidaþilor fãrã sea candidaþilor fãrã studiitudiitudiitudiitudii
corespunzãtoare posturilor/catedrelor încorespunzãtoare posturilor/catedrelor încorespunzãtoare posturilor/catedrelor încorespunzãtoare posturilor/catedrelor încorespunzãtoare posturilor/catedrelor în
vederea ocupãrii eventualelor posturi/vederea ocupãrii eventualelor posturi/vederea ocupãrii eventualelor posturi/vederea ocupãrii eventualelor posturi/vederea ocupãrii eventualelor posturi/
catedre rãmase neîncadratecatedre rãmase neîncadratecatedre rãmase neîncadratecatedre rãmase neîncadratecatedre rãmase neîncadrate

-2-2-2-2-24 ºi 25 augus4 ºi 25 augus4 ºi 25 augus4 ºi 25 augus4 ºi 25 august: t: t: t: t: depunerea cererilor/
dosarelor de înscriere;

-28 august: -28 august: -28 august: -28 august: -28 august: desfãºurarea probei scrise ºi
a interviului; afiºarea rezultatelor;

-29 august: -29 august: -29 august: -29 august: -29 august: înregistrarea ºi soluþionarea
eventualelor contestaþii ºi afiºarea rezultatelor
finale;

-30 august: -30 august: -30 august: -30 august: -30 august: repartizarea în ºedinþã de
repartizare a candidaþilor care au obþinut me-
dia minim 5.

Totul despre „Titularizare”

Au fost afiºate rezultatele, înainte de contestaþii, obþinute de absolvenþii de liceu la prima
sesiune a examenului de Bacalaureat. Astfel, în judeþul Prahova, s-a înregistrat un procent de
promovabilitate de 68,70%, reuºind sã obþinã medii egale sau mai mari de 6.00 un numãr de
3.255 elevi, dintr-un total de 4.736 prezenþi (de reþinut cã, dintre aceºtia, 3 au fost eliminaþi din
examen).

Avem ºi douã eleve care au reuºit sã obþinã media 10 la Bacalaureat. Este vorba despre
Irina Elena Popescu, de la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti, ºi de Miruna Georgiana Voinea, de la
Colegiul Naþional „Nicolae Iorga” din Vãlenii de Munte, care fac parte, astfel, din cei 104 elevi
din toatã þara care au media 10 la acest examen.

Revenind la rezultatele din judeþul nostru, sã vã arãtãm ºi cum se prezintã situaþia pe
tranºe de medii: 1.478 de candidaþi respinºi, cu medii sub 5.98; 660 elevi cu medii între 6 ºi
6.99; 892 cu medii între 7 ºi 7.99; 1.070 cu medii între 8 ºi 8.99; 631 cu medii între 9 ºi 9.99.

Mihail Marinescu

Mihail Marinescu

68,70% , promovabilitatea
la Bacalaureat, în Prahova
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...Blocul Dunãrea se frânse pe
toatã înãlþimea, tãiat de o mânã as-
cunsã, de la temelie pânã în creºtetul
cu terasa de pe care, la ora aceea
neagrã pentru România, nepotul
pianistului Caravia privea cum acea
zi de marþi se topeºte în crepusculul
de un roºu sumbru, vineþiu... Huruit
sinistru, ca ºi cum partea aceea din
Bucureºti s-ar fi scufundat fulge-
rãtor, dupã care claxonatul ºi sirene-
le unor „Sanitare” suprinse atunci
pe traseu, risipirã spaima morþii
neanunþate în apartamentele
rãmase – Dumnezeule mare! – încã
întregi... Din scheletica prãvãlire a
etajelor blochausului se cãscaserã
guri de fiare preistorice, cu dinþi
hidoºi din betonul împletit cu oþeluri
„Malaxa”, cãscându-se apocalip-
tice... Câte un dulap, o masã ori un
ºifonier atârnau în gol, zdrenþuind
verticala cu lamperii ºi lustre
legãnându-se lugubru...

În locuinþa rãmasã din relaþia
amiabilã cu primul ei soþ ºi, precum
vroise soarta, cu al doilea, Alice
tocmai gustase frugala cinã, când –
orã de ascultat muzicã – fraila bãtu
discret în uºã, pentru a-i spune cã e
cãutatã la telefon de cineva din
România. – Bonsoir, iubitã Sanda!,
rãspunse Domniþa calmã, fericitã cã
îºi aude din nou veriºoara din þara
ei (o numea, laolaltã cu genericul
Cantacuzino, patria ei, vatra pãrin-
teascã). ...- Cuuum?... S-a cutremu-
rat Bucureºtiul?... Îþi dai seama ce-
mi spui?

Ce apucase sã audã la radio,
Sanda (derutatã la auzirea numelor
Toma Caragiu, Doina Badea ºi Ale-
xandru Bocãneþ) relata din sufra-
geria viliºoarei sale, de pe o stradelã
din Câmpina, sub privirile albe ale
fiului acesteia, chimist de vazã în
celebrul Institut de Petrol de pe
bulevardul Culturii, abia scãpat din
balansurile laboratorului a cãrei
pardosealã se umpluse, în acele fa-
tale secunde, cu ciobãria în care se
prefãcuserã sute de eprubete,
mojare ºi sfere din sticlã prinse în
pãienjeniºul furtunurilor din cauciuc
colorat... – De Trianonul meu ºtii ce-
va?, simþi crescând brusc intensi-
tatea conversaþiei, doamna Sturdza-
Lupoaia. – Nu, Alice, nu! Pe-aici e
noapte, fundul iadului s-a lãsat peste
biata noastrã Românie... Dau o fugã
mâine pe-acolo, cred însã cã puterea
dumnezeiascã l-a apãrat... Doar atât
de nobil þi l-a dãruit bunicul dumi-
tale, ce dacã l-a fãcut cu cocoºei din
aur ºi tot cu ei l-ar fi acoperit!, aºa
erau vremurile...!

Imaginaþia îi acompania tremurul
mâinii în care þinea receptorul. Prin
fereastra ce da în parcul împrej-
muitor, vãzu sicriele cu rãmãºiþele
lui Pynx ºi ale Marucãi zguduite de
seism, numai cã ele erau prea
departe de locurile unde, lãsând
testament sã fie îngropaþi, guvernul
ºi clasa muncitoarea nu vrurã sã le
primeascã. Per la Chaise ºi Belu, ba
nu, Tescanii cu criptele care, dupã
juma de veac, se vor fi prãvãlit în ele
însele, rãmãseserã doar pe hârtie ºi
în glumele stupide ale ocupanþilor
conacului rosettian! – Îþi voi foarte
recunoscãtoare scumpã Sanda,
îndatã ce, sãritoare de când ne ºtim,

îmi vei da veºti despre palatul de la
Floreºti ºi, a propos, despre  castelul
de pe Zamora Buºteniului!

Istoria ºi aceia care, conºtienþi
sau nu, de menirea lor, o fac, merge
cu de la ea putere încotro aceºtia o
împing. Printre ei ºi ea – Alice, ul-
tima Cantacuzinã în viaþã, ºi Alfons
Filipescu – unul din „romanticii” ro-
mâni acum comunist sadea, trimis
aici, pe Champ Elyzee, sã trateze
exportul de  anvelope în fostele
colonii franceze din Africa. Fãrã sã-
ºi vorbit despre ceea ce amândoi
ºtiau cã nu este voie, simpatiile îi
fãcuserã empatici, Alice pãstrând
localnicilor (comuna, Cãlineºti se
numea, cu Floreºtiul suburbie) un
respect care adesea dor devenit,
i-ar fi pus aripi ca acelea ale lui
Bâzu, sã mai colinde cãlare uliþele,
miriºtile ºi iazurile moºiei sale, Alfons
visând – „chestie” ºtiutã „pânã sus,
la „geniul Carpaþilor”, ºi „moartã” –
sã se pensioneze mai repede...

Ziarele pariziene publicã foto-
grafii ale dezastrului bucureºtean
ºi, pentru a vinde tirajele suplimen-
tate ºi dupã miezul nopþii, plãteºte
lipitul afiºelor cu imagini ale trage-
diei românilor. – N-ar avea norocul
sã primeascã o catedrã la ploieº-
teanul „Petrol ºi Gaze”, fiul tãu, San-
da? Cã studii are... O ieºire „oficialã”,
douã – ºi ocazia sã rãmânã în Paris,
uite de unde-ar sãri! – Vai, tu, Alice,
nu ºtii cã suntem ascultate? Ce
naiba?Conversaþia sperie pe frailã,
încât, cu o mânã pe gurã ºi cu alta
pe-o ureche dispãru în bucãtãrie.
De-acolo se întoarse cu un buchet
de trandafiri albi, în care destinata-
ra – „Domniþa de la Floreºti” – gãsi
o carte de vizitã cu sigla ºi acronimul
Ambasadei RSR. „Mâine, la orele
11 a. m. soseºte domnul inginer
diplomat Dimitrie Gugui, pentru a
tranºa lotul de pneuri cerut în Zim-
babwue. Am onoarea sã vã invita
la întrevederea cu un compoatriot
al nostru! Automobilul meu vã stã
la dispoziþie!”.

Vãzut cu alþi ochi, pentru cã era
unul din flautiºtii formaþiei camerale
a Ambasadei, „tovarãºii” puºi sã îi
urmãreascã întâlnirile se retraserã,
când vãzurã cã pe porþile din fier
forjat intrã – într-un deux pieces
bleu-ciel –, fermecãtoarea doamnã
preºedintã a Jokey-Clubului comu-
nitãþii române din capitala Franþei,
mademoiselle Alice Cantacuzino,
întâmpinatã de ºtaifuitul Alfons
Filipescu ºi bãrbatul blond, într-un
balonzeid muºtariu, la cravatã ºi
ochelari de soare. „Într-o bunã zi,
în locul ãstuia, Doamne ajutã-ne sã
fie urmaºul Sandei!”, gândi cât sã
se audã pe sine, la câþiva paºi de
musafirul din þara lor, simþind cã i
se taie respiraþia...

Inginerul Gugui se înclinã cere-
minios, sub plãcerea educaþiei prim-
ite în clasale primare urmate în
vremuri în care Domniþa cobora din
ºa, sã urmãreascã lecþiile coanei
preotese Olimpia Negulescu. În
banca a treia – acum îºi aminteºte
Alice – întradevãr acest sobru blond
o studia imberb... Prea mic de ani,
sã-i fie soþ...

Serghie Bucur

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de

Fãrã putinþã de tãgadã, saloanele
Muzeului de Artã Ion Ionescu Quintus
din Ploieºti nu au mai gãzduit sculp-
turi ºi picturi de un aºa gigantism,
precum adãpostesc, din ziua de 22
mai 2018, masivele lucrãri ale ar-
tistului plastic ªtefan Râmniceanu, re-
levate de imensa sa expoziþie în cheie
filosoficã intitulatã LA ÎNTRETÃIEREA
LUMILOR.

Evenimentul  surclaseazã toate
expoziþiile întâlnite de noi în spaþiile
imperialului edificiu quintusian.

Proporþiile îndeosebi ale sculp-
turilor ºi ale impresionantelor pânze
pictate într-o manierã realmente de
catedralã, desigur cã genereazã sen-
timente pe mãsura acestor capodo-
pere – cu precãdere estetice – ºi toto-
datã aprecieri artistice, de regulã
cantonate în limitele propriilor noastre
gusturi ºi înþelegeri (ale Artelor plastice
- vizuale, pentru emancipaþi). De aici,
prudenþa cronicarului – nu lipsit de
o ºcolire adecvatã sub mãiestria ve-
nerabilului pictor Ovidiu Paºtina –, în
evaluãrile cu uimire ºi îndoialã croni-
cate aici. Fiindcã peste toatã aceastã
uriaºã compoziþie de dimensiuni, for-
me, culori ºi sensuri insolite,  se arcu-
iesc  întrebãrile în cãutarea rãspun-
surilor, dialogul enigmelor în dezlega-
rea stratificatã a credinþei artistice ºi
a gândirii asupra rosturilor vieþii.
Simpla judecatã de valoare ºi-a asu-
mat-o cu precãdere Artistul expozant,
tocmai prin a o dinamiza pe a noastrã

ºi astfel a defini scopul / sco-
purile – în ambivalenþa Indi-
vid-Artã – genial-persuasivei
Creaþii plastice râmnicene.

Prin urmare, preluarea
unor principii ºi concepte ale
maestrului ªtefan Râmni-
ceanu – nãscut pe 15 august
1954 ºi plecat pe drumurile
Artei în / din Ploieºti, pânã la
Paris –, întemeiazã prezenta
trecerea în revistã a expoziþiei,
pãstrând interesul mereu
mirat ºi, intactã, admiraþia –
uneori viciatã de empirismul
strecurat în receptarea este-
ticã curentã – faþã de temeri-
tatea cu care „Lumile” sale
se intersecteazã de la ima-
ginar la realul artistic ºi invers.
Susþinerea demersului  es-
tetic ne-o imprimã maestrul
Râmniceanu, în explicitãri
etajate, efect al discursului
plastic expoziþional. Ideaticul

e punctul de pornire în ivirea ºi con-
sacrarea Artei. „Evoluþia omului între
sacru ºi profan reprezintã o dimen-
siune fundamentalã a existenþei. Sa-

cralitatea este ancestralã, ea fiind
însãºi esenþa fiinþei noastre. Recu-
perarea matricei autohtone precum
ºi parcursul iniþiatic în valorile univer-
sale ale artei, ale cãror creaþii au
modelat spiritualitatea secolului XX,
constituie axele  majore ale acestui
proiect, la care se adaugã în anii’80-
’85, ºi reîntoarcerea mea la tradiþia
picturii  româneºti, avându-l drept
model pe Ion Andreescu”.

Crezul Artistului ªtefan Râmni-
ceanu îl personificã: „Este ca un arc
peste timp, cu rãdãcini în epoca me-
dievalã româneascã, influenþa bizan-
tinã, stilul brâncovenesc, pânã la
epoca modernã; un exerciþiu de sin-
tezã între Orient ºi Occident”. Acum
artistul plastic ªtefan Râmniceanu ni
se relevã: „Aceastã intersecþie a
lumilor, o simt ca pe o necesitate de
a mã construi ºi a mã defini ca subiec-
tivitate”. Conturul spaþiului „Între
tradiþie ºi modernitate” ni se dezvãluie
testamentar: „limbajul meu artistic se
reinventeazã continuu, trecând
printr-o diversitate de tehnici ºi forme
artistice, picturã, sculpturã, obiect,
desen, instalaþie, film” – ne plimbã
artistul prin cosmica sa expoziþie.

„LA ÎNTRETÃIEREA  LUMILOR”
MOMOMOMOMOTTTTTTTTTTOOOOO:::::
„...Este o expoziþie dedicatã Anului Centenar românesc„...Este o expoziþie dedicatã Anului Centenar românesc„...Este o expoziþie dedicatã Anului Centenar românesc„...Este o expoziþie dedicatã Anului Centenar românesc„...Este o expoziþie dedicatã Anului Centenar românesc

ºi integreazã cultura acestor locuri atât în spaþiul europen,ºi integreazã cultura acestor locuri atât în spaþiul europen,ºi integreazã cultura acestor locuri atât în spaþiul europen,ºi integreazã cultura acestor locuri atât în spaþiul europen,ºi integreazã cultura acestor locuri atât în spaþiul europen,
cât mai ales în cel mondial al cunoaºterii!”cât mai ales în cel mondial al cunoaºterii!”cât mai ales în cel mondial al cunoaºterii!”cât mai ales în cel mondial al cunoaºterii!”cât mai ales în cel mondial al cunoaºterii!”

(ªtefan Râmniceanu)

Fiindcã „Eclectismul stilistic ºi tematic
poate aminti parcursul lui Gerhard
Richter, prezent în ampla sa retros-
pectivã „Panorama” de la Centrul
Pompidou – Paris”.

Incursiunea prin „Lumile la între-
tãierea” lor, în viziunea ºtefanrâ-
mniceanã depãºeºte proporþiile
ecuatorului Artelor sale plastice. Printr-
un fericit „dictat” al destinului sãu ar-
tistic, împlinirea sa spiritualã ne-o
schiþeazã un alt pasaj din Comunica-
tul de Presã al Muzeului de Artã –
pãstrãtorul uriaºei expoziþii de Sculp-
turã, Graficã ºi Picturã, de la înãlþimea
uneia din recunoaºterile valorii Artei
sale, astfel: „De mai multã vreme
Râmniceanu nu mai este doar un
pictor ºi nici mãcar un „artist vizual”:
este un creator poliedric care ne ofe-
rã ºi o versiune modernã a dialogului
între arte”, citez din comentariul lui
Grigore Arbore pe marginea expoziþiei
Râmniceanu de la Veneþia, 2016

Dacã printre sculpturile maestru-
lui m-am simþit ca Gulliver în þara piti-
cilor, printre grandioasele pânze în
raporturi cromatice uluitor concepu-
te, m-am aruncat cu voluptate, pre-
cum acelaºi Gulliver, admirând – pe
frazãrii simfonice Wagner-Brahms-
Mozart-Schumann-Beethoven-Cho-
pin, reflectând în faþa portretelor
unuor Brâncuºi, Picasso, Gaughin,
Miro, Van Gogh, Þuculescu, a unor
lucrãri în lemn hiperdimensionat ca
Apostolul de lut, Manuscrisul de la
Petra, Stoicul (parabolã a Cãrþilor),
Piro, Omul universal etc.

Acelaºi critic Grigore Arbore su-
blimeazã arta plasticã râmniceanã   pe
un alte registru valoric: „Efortul gãsirii
punctelor de convergenþã al limba-
jelor tuturor artelor plaseazã demersul
artistului în teritorii fertile, deschis de
marile experienþe ale Renaºterii târzii
ºi ale barocului roman ºi central-
european”. Serghie Bucur

GigantulGigantulGigantulGigantulGigantul

GigantulGigantulGigantulGigantulGigantul
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Ochelarii cu lentile mai închiseOchelarii cu lentile mai închiseOchelarii cu lentile mai închiseOchelarii cu lentile mai închiseOchelarii cu lentile mai închise
la culoare nu protejeazãla culoare nu protejeazãla culoare nu protejeazãla culoare nu protejeazãla culoare nu protejeazã

neapãrat mai multneapãrat mai multneapãrat mai multneapãrat mai multneapãrat mai mult
Ochelarii care au lentile închise la culoare, dar nu

blocheazã razele UV, pot reduce o parte din lumina
puternicã ºi te pot ajuta sã nu-þi mai forþezi ochii, dar nu
te feresc de razele dãunãtoare UVA ºi UVB.

Lentilele închise la culoare forþeazã pupila sã se
dilate brusc ºi astfel, o cantitate mai mare de radiaþii
ultraviolete pãtrunde în ochi, ceea ce poate creºte riscul
de expunere la probleme oculare grave.

EEEEEvitã trvitã trvitã trvitã trvitã trendul ochelarilorendul ochelarilorendul ochelarilorendul ochelarilorendul ochelarilor
micro afiºat de vedetemicro afiºat de vedetemicro afiºat de vedetemicro afiºat de vedetemicro afiºat de vedete

Evitã trendul ochelarilor micro inspiraþi de moda
anilor ‘90. Chiar dacã sunt purtaþi de vedete, sunt
ochelarii cei mai slabi la capitolul protecþie. Cu cât este
mai mare dimensiunea lentilei, cu atât vei primi mai
multã protecþie pentru ochi, fiind ºanse mici ca lumina
sã pãtrundã prin pãrþi.

Ce lentile alegem pentruCe lentile alegem pentruCe lentile alegem pentruCe lentile alegem pentruCe lentile alegem pentru
ochelarii de varã?ochelarii de varã?ochelarii de varã?ochelarii de varã?ochelarii de varã?

Culoarea, precum ºi materialul lentilei ne
influenþeazã acuitatea vizualã pe parcursul verii. Totuºi,
trebuie sã þinem cont cã nu culoarea lentilelor oferã
protecþie UV, ci calitatea lentilei. Chiar dacã porþi ochelari
fumurii, asta nu înseamnã cã eºti protejat de razele
nocive. Când îþi alegi culoarea lentilelor þine cont de
activitatea desfãºuratã. Anumite culori îmbunãtãþesc
contrastul ºi ne oferã acuitatea vizualã foarte bunã
într-un anumit mediu, fiind nepotrivite în alt mediu:

Lentilele negre sau gri închis sunt unele din cele
mai eficiente în reducerea luminii puternice, fãrã sã
modifice percepþia culorilor naturale; sunt indicate
pentru ºoferi, mai ales cã aceste lentile ajutã la
întârzierea oboselii;

Lentilele maro îmbunãtãþesc contrastul, blocând
lumina albastrã reflectatã de zãpadã, deci, sunt
recomandate pentru schi, snowboarding sau alte
sporturi de iarnã;

Razele UV ating noi recorduri periculoase! Cum ne protejãm ochii?
Lentilele galbene reduc cantitatea de luminã

albastrã ºi cresc contrastul, fiind potrivite pentru
vânãtori, sporturi de iarnã; nu sunt recomandate pentru
condus sau activitãþi ce necesitã diferenþierea culorilor;

Lentilele roz ºi mov oferã o percepþie foarte clarã
a obiectelor pe un fundal verde sau albastru, aºadar,
sunt indicate pentru pescuit ºi vânãtoare; în plus, au
avantajul de a reduce oboseala ocularã;

Lentilele verzi oferã cel mai bun contrast ºi acuita-
te vizualã foarte bunã, deci pot fi purtate cu succes
pentru activitãþile zilnice, dar ºi pentru sporturi.

În ceea ce priveºte materialul lentilelor, cel mai
folosit este plasticul organic, un material durificat, ce
oferã o vedere clarã ºi un confort ridicat datoritã greutãþii
reduse. Sticla este folositã pentru ramele de ochelari
din gama premium. „Sticla oferã o vedere mai clarã de-
cât lentilele din plastic ºi rezistã mai mult la zgârieturi.
Totuºi, lentilele din sticlã sunt mai grele, iar ochelarii
pot deveni o povarã pe termen lung. Deci, atunci când
îþi alegi lentilele, trebuie sã þii cont atât de mediile unde
urmeazã sã porþi ochelarii, dar ºi de preferinþele perso-
nale”, subliniazã medic oftalmolog Beatrice Voiculescu.

Ce rame de ochelari alegemCe rame de ochelari alegemCe rame de ochelari alegemCe rame de ochelari alegemCe rame de ochelari alegem
pentru ochelarii de varã?pentru ochelarii de varã?pentru ochelarii de varã?pentru ochelarii de varã?pentru ochelarii de varã?

În afarã de tendinþe ºi branduri populare, forma ºi
dimensiunea ramei joacã ºi ele un rol important în
protecþia ochilor pe timp de varã. Cei mai indicaþi ochelari
sunt cei supradimen/sionaþi ºi cei care acoperã foarte
bine zona ochilor. Dr. Beatrice Voiculescu ne sfãtuieºte:
„Pentru a avea parte de o protecþie UV ridicatã, e reco-
mandat sã-þi alegi ramele curbate, care blocheazã razele
ultraviolete frontal, laterale, din partea de jos sau de
sus. O ramã de ochelari nepotrivitã te va proteja doar
din faþã, însã razele soarelui pot ajunge la ochi prin
aproape orice unghi. Dacã ochelarii aleºi nu au antireflex
pe interior, pot cauza mai mult rãu decât bine”.

Alte sfaturi generale pentruAlte sfaturi generale pentruAlte sfaturi generale pentruAlte sfaturi generale pentruAlte sfaturi generale pentru
protecþia ochilor pe timpprotecþia ochilor pe timpprotecþia ochilor pe timpprotecþia ochilor pe timpprotecþia ochilor pe timp

de varãde varãde varãde varãde varã
Pe lângã purtarea ochelarilor de soare, obligatorie

vara, ochii tãi au nevoie de o protecþie ridicatã, aºa cã,

pentru o vedere cât mai sãnãtoasã e important sã þii
cont ºi de urmãtoarele sfaturi:

Odihneºte-þi ochii: indiferent de sezon, ochii au
nevoie de odihnã, aºa cã un somn bun mereu te va
ajuta sã eviþi sensibilitatea ochilor, care, în timp, poate
conduce la afecþiuni oculare. Dacã lucrezi la calculator,
e indicat sã iei mici pauze de câteva minute la fiecare
orã lucratã pentru a-þi odihni ochii ºi pentru a-i feri de
mâncãrime, disconfort sau lãcrimare. Poartã accesorii
care îþi protejeazã zona ochilor: la ochelarii de soare
poþi accesoriza pãlãrii supradimensionate, pentru ca
marginile lor sã-þi fereascã cât mai bine ochii de razele
soarelui, în special de cele care cad vertical.

Ai grijã la alimentaþie: alimentaþia joacã ºi ea un
rol important pentru o vedere sãnãtoasã, aºa cã încear-
cã sã consumi alimente precum morcovi, cireºe, stru-
guri, seminþe, peºte sau alte mâncãruri bogate în nu-
trienþi, benefice ochilor. Evitã excesul de zahãr, deoarece
acesta creºte riscul de apariþie al afecþiunilor oculare.

Fereºte-te de reflexiile luminii: pe cât posibil,
încearcã sã stai departe de razele soarelui reflectate
pe maºini, pe nisipul de pe plajã, în apa piscinei sau
mãrii, în special între orele 11 ºi 17. Expunerea
îndelungatã la astfel de raze poate afecta þesuturile
ochiului ºi poate conduce la afecþiuni cum este
maculopatia de expunere.

De unde poþi achiziþionaDe unde poþi achiziþionaDe unde poþi achiziþionaDe unde poþi achiziþionaDe unde poþi achiziþiona
ochelari de soare?ochelari de soare?ochelari de soare?ochelari de soare?ochelari de soare?

Chiar dacã eºti tentat sã cumperi cele mai noi
modele de ochelari din orice magazin, doar pentru cã e
mai apropiat ºi are preþuri mai scãzute, oftalmologii
recomandã sã apelezi la un magazin specializat sau
opticã medicalã, pentru a alege modele originale, care
îþi protejeazã cel mai bine vederea.

„Ochelarii de soare de la tarabele de pe plajã sau
magazinele de pe stradã sunt, de regulã, de o calitate
scãzutã ºi blocheazã doar o parte din luminã, lãsând
restul razelor dãunãtoare sã pãtrundã spre ochi ºi sã-i
afecteze. Deºi preþul mic îþi permite sã cumperi mai
multe perechi de ochelari, achiziþionarea unei singure
perechi, dar de calitate, este cea mai bunã investiþie pe
care o poþi face pentru sãnãtatea ochilor tãi”, declarã
dr. Beatrice Voiculescu.

Aºadar, soarele puternic al verii poate sã ne
provoace efecte nedorite ochilor. Þine cont sfaturile de
mai sus ºi nu doar îþi vei proteja ochii de razele
dãunãtoare, dar îþi vei menþine ochii sãnãtoºi ºi vei
arãta ºi foarte bine.

La propunerea Ministerului Sãnã-
tãþii, în ºedinþa de Guvern de la finalul
lunii iunie a.c. a fost aprobatã o Hotarâre
de Guvern  prin care se pre-
lungeºte, de la 5 la 7 ani,
termenul de valabilitate al
cardurilor naþionale de sã-
nãtate emise pânã la data
de 31 iulie 2018. De ase-
menea, pentru cardurile
emise pânã la data de 31
decembrie 2012,  cei 7
ani de valabilitate se vor
calcula începând cu data
de 1 ianuarie 2013.

Astfel, prin prelungirea
duratei de valabilitate a cardului pânã
la data expirãrii valabilitãþii certificatului
digital necalificat emis de Autoritatea de

Certificare a CNAS, se degreveazã buge-
tul de stat pentru anul  2018 – 2019 cu
cheltuielile aferente tipãririi unui numãr

de aproximativ 14,2 milioane carduri
naþionale de asigurãri de sãnãtate, pre-
cum ºi a bugetului FNUASS de cheltu-

ielile aferente distribuirii acestora.
De asemenea, Hotarârea de Gu-

vern aprobatã de Executiv prevede o
nouã reglementare menitã sã  asigure
un acces mai bun al pacienþilor la trata-
mente. Astfel, pentru unele medicamen-
te prevãzute în Lista de medicamente
care fac obiectul programelor naþionale
cu scop curativ ºi care necesitã pres-
criere pe bazã de protocol terapeutic,
dar acesta nu a fost aprobat prin ordin
al ministrului Sãnãtãþii ºi al preºedintelui
Casei Naþionale de Asigurãri de Sã-
nãtate, pânã la elaborarea ºi aprobarea
protocolului, în condiþiile legii, prescrie-
rea se face cu respectarea indicaþiilor,
dozelor ºi contraindicaþiilor din rezuma-
tul caracteristicilor produsului, în limita
competenþei medicului prescriptor.

O nouã analizã de sânge ºi urinã va putea ajuta la depis-
tarea tulburãrii de spectru autist la copii. Cercetãtorii de la
Universitatea Warwick au descoperit legãtura dintre autism ºi
deteriorarea proteinei din sânge. Se estimeazã cã 1 din 100
de britanici suferã de tulburare de spectru autist, cu precãdere
sexul masculin.

Savanþii au pus la punct o analizã de sânge ºi urinã, care
poate detecta autismul la copii, potrivit cotidianului online
independent.co.uk. Cercetãtorii de la Universitatea Warwick
au declarat cã analiza, consideratã a fi prima de acest fel, ar
putea duce la diagnosticarea timpurie a tulburãrilor de spectru
autist la copii. În felul acesta, vor putea beneficia din timp de
un tratament corespunzãtor.

TSA (tulburãrile de spectru autist) afecteazã în principal
interacþiunea ºi comunicarea socialã a persoanei, cu simp-
tome care pot include dificultãþi de vorbire, comportamente

repetitive ºi / sau compulsive, hiperactivitate, anxietate ºi
probleme de adaptare la medii noi. Deoarece existã o gamã
largã de simptome, diagnosticul este nesigur, mai ales în sta-
diile incipiente ale tulburãrii.

Savanþii spun cã descoperirea lor se bazeazã pe legãtura
dintre tulburarea de spectru autist ºi deteriorarea proteinelor
din sânge. Ei au observat cã la copiii afectaþi de tulburarea de
spectru autist cã au niveluri mai ridicate ale markerului de
oxidare ditrozinã (DT) ºi anumiþi compuºi modificaþi la zahãr
numiþi AGE.

Cauzele genetice sunt pe locul III în topul factorilor declan-
ºatori ai autismului. Primele douã cauze sunt o combinaþie
între mediu, mutaþii ºi variaþii genetice rare.

Echipa de cercetãtori de la Warwick a colaborat cu
Universitatea din Bologna, Italia ºi a studiat probele de sânge
ºi urinã a douã grupuri de copii, cu vârste între 5 ºi 12 ani.
Dintre aceºtia, 38 erau deja diagnosticaþi cu TSA, iar 31 fãceau
parte dintr-un grup de control. Echipa a descoperit diferenþe
chimice clare între cele douã grupuri. Au folosit tehnici moderne
ºi inteligenþã artificialã pentru a pune la punct o metodã de
diagnosticare pe care o numesc cea mai bunã la ora actualã.
Vor sã repete studiul, cu alte grupuri, pentru a lãmuri dacã
analiza este concludentã ºi pentru stadiile timpurii ale bolii.

Începând de luni, 2 iulie ºi pânã în
data de 31 august 2018, inspectorii
sanitari vor desfãºura o acþiune de con-
trol în staþiunile de pe litoralul românesc
ºi perimetrul Deltei Dunãrii. Timp de 2
luni, echipele de control vor verifica res-
pectarea normelor de igienã ºi sãnãtate
publicã în taberele ºcolare ºi studenþeºti.
De asemenea, vor controla respectarea
normelor privind apele de îmbãiere na-
turale, ºtranduri, piscine, modul de orga-
nizare a posturilor de prim ajutor, pre-
cum ºi respectarea prevederilor norme-
lor de igienã în unitãþile de cazare (hote-
luri, moteluri, pensiuni), în special în cele
care organizeazã activitãþi similare
taberelor ºcolare. Conform competen-
þelor, echipele de control vor verifica ºi
respectarea legislaþiei în vigoare apli-
cabilã unitãþilor de alimentaþie publicã

ºi colectivã.
 “Am înfiinþat un comandament de

control format din 48 inspectori sanitari,
majoritatea detaºatã din þarã.  Scopul
acestor acþiuni este de a supraveghea
modul în care sunt respectate normele
de sãnãtate publicã în unitãþile de pe
litoral, astfel încât turiºtii sã-ºi poatã
petrece vacanþele în condiþii de siguran-
þã, fãrã riscuri de îmbolnãvire. În cazul în
care vor fi constatate deficienþe, se vor
aplica mãsuri conform legislaþiei în vi-
goare”, a declarat Sorina Pintea, minis-
trul Sãnãtãþii. În staþiunile de pe litoralul
româ-nesc functioneazã 450 de unitãþi
de cazare, 600 de unitãþi de alimentaþie
publicã, 4 tabere ºcolare, iar în perimetrul
Deltei Dunãrii au fost catagrafiate 220
de unitãþi de cazare, 160 de unitãþi de
alimentaþie publicã ºi 4 tabere ºcolare.

Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii ºi Cristian Grasu, secretar de stat au
participat la deschiderea celui de – al VIII – lea Curs European de
Neuroreabilitare care a avut loc la Eforie Nord. Evenimentul a reunit cercetãtori
ºtiinþifici ai neurologiei mondiale care au prezentat ºi dezbãtut, timp de o
sãptãmânã, cele mai recente descoperiri din domeniu.

„Neurologia este un domeniu insuficient dezvoltat cu toate cã avem
vârfuri din punct de vedere profesional. Ministerul Sãnãtãþii pregãteºte mai
multe proiecte în domeniu pentru îmbunãtãþirea accesului pacienþilor noºtri
la servicii medicale ºi medicamente. Calitatea vieþii pacienþilor este foarte
importantã”, a declarat Sorina Pintea.

Ministerul Sãnãtãþii intenþioneazã deschiderea unui centru de Stroke în
fiecare spital judeþean. De asemenea, se lucreazã la un program de recuperare
neurologicã a pacientului încã din faza de terapie intensivã ºi la dezvoltarea
programelor existente prin extinderea accesului la trombolizã a pacienþilor
care au suferit un accident vascular cerebral ischemic.

Inspectorii sanitari verificã
respectarea normelor de sãnãtate

publicã pe litoral ºi în Delta Dunãrii

Al VIII – lea Curs European de
Neuroreabilitare, la Eforie Nord

Termenul de valabilitate al cardului naþional de sãnãtate
a fost prelungit de la 5 ani la 7 ani de la data emiterii

Autismul va putea fi
depistat printr-o banalã

analizã de sânge

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
03.00 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Dovada vie” (r);
14:00 „Regina din Sud” (r);
16:00 „Lawrence al Arabiei – Partea

I” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Bãrbatul ideal” (f);
22:30 „Sfârºitul aventurii” (f);
00:30 “Bãrbatul ideal” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Construcþii colosale – Staþia
Spaþialã Internaþionalã;
09:02 NASA – Cazuri neelucidate;

09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:38 Silicon Valley – Istoria unui fenomen;
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Construcþii colosale – Staþia Spaþialã
Internaþionalã;
13:02 Morgan Freem,an în spaþiu;
13:50 NASA – Cazuri neelucidate;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:02 Cum se fabricã mâncarea?
15:26 Silicon Valley – istorie unui fenomen;
16:14 Ce ar putea merge rãu?;
17:02 NASA – Cazuri neelucidate;
17:50 Morgan Freem,an în spaþiu;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cele mai ciudate fenomene meteo;
20:20 Construcþii colosale – Staþia Spaþialã
Internaþionalã;
21:10 NASA – Cazuri neelucidate;
22:00 Cele mai ciudate fenomene meteo;
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:05 Cum se fabricã mâncarea?;

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Adevãruri despre trecut;

13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
19:00 Studio mondial;
20:00 Telejurnal;
21:10 Unde sunt banii?;
23:05 Studio mondial;
23:40 Un pariu Mondial;
00:00 Telejurnal (r);
00:30 Dosar România;
01:30 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
02:25 Studio mondial (r);
03:00 Istoria cu Virgil;
03:10 Adevãruri despre trecut (r);
03:35 Izolaþi în România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 Festivalul Naþional de Creaþie ºi
Interpretare Mamaia Copiilor 2018;
23:10 „Drumul cãtre crimã” (f);
00:45 Poate nu ºtiai;
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r);
02:50 „Rãzboi contra clanului” (f);
04:40 Cap compas (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României junior;
22:30 „X-Men: Ultima înfruntare” (f);
01:00 „Atletico Textila” (s);
02:00 „Taken 2: Teroare în Istanbul” (r);
03:30 Inspiraþia de week-end (r);
04:15 Vorbe�te lumea ®.

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
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 “Cenuºãreasa” (f);
21:30 „Nuntã cu peripeþii” (f);
23:30 „Regele Scorpion 3" (f);
01:30 Prietenii de la 11 (r);
03:15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 “La Bloc” (s);
11:45 “Regina din Sud” (f);
13:45 “Lawrance al Arabiei”- Partea I
®;
16:00 „Lawrance al Arabiei” - Partea

II;
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Speed 2: Croazierã infernalã” (f);
23:00 „Rãzbunarea unui asasin” (f);
01:00 „Sfârºitul aventurii” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:02 NASA: Cazuri neelucidate;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri;
10:38 Cum se fabricã?;

11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Mega maºinãrii în Alaska;
13:02 Morgan Freeman în spaþiu;
13:50 NASA: Cazuri neelucidate;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Cum se fabricã?;
16:14 Ce ar putea merge rãu?;
17:02 NASA: Cazuri neelucidate;
17:50 Morgan Freeman în spaþiu;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cum funcþioneazã Universul? – Lumi
extraterestre bizare;
20:20 Construcþii colosale – cea mai mare cale
feratã din lume;
21:10 Cazuri neelucidate;
22:00 Cum funcþioneazã Universul? – Lumi
extraterestre bizare;
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:05 Cum se fabricã mâncarea?
01:20 Morgan Freeman în spaþiu.

T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1
07:00 #Creativ;
07:30 Campionatul Mondial de Fotbal
Rusia 2018 (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 Tezaur folcloric;
13:50 Bucureºti – capitala rezistenþei româneºti;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Inima reginei;
17:00 Studio mondial;
18:00 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia
2018;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 „Ora zero” (f);
23:05 Studio mondial;
23:40 Pariu Mondial;
00:05 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018
(r);
02:00 Studio mondial (r.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (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 Documentar 360 de grade Geo (f);
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Festivitatea de premiere ºi Gala Festivalului
Mamaia Copiilor;
22:10 „Sânge ºi vin” (r);
00:10 MotorVlog (r);
00:40 „Drumul cãtre crimã” (r);
02:20 Vara amintirilor (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Fete rele” (f);
12:00 „Sunt plecat în oraº” (f);
14:00 „Ana ºi Regele” (f);

17:00 „O noapte la muzeu” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Fotbal SuperCupa României: CFR Cluj -
Craiova;
22:30 „Justiþiarul: Zona de rãzboi” (f);
00:30 „Atletico Textila” (s);
01:30 „X-Men: Ultima înfruntare” (r);
03:00 „Justiþiarul: Zona de rãzboi” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Clopoþica” (f);
11:45 „Pistruiatul - Ascunziºuri” (f);
13:00 Observator;
13:45 Poftiþi pe la noi! (r);
19:00 Observator;

20:00 Next Star;
23:00 „Vizitatori 3" (r);
01:30 „Nuntã cu peripeþii” (r);
03:30 „Clopoþica” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Lawrance al Arabiei” – Partea
I (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Lawrance al Arabiei” – Partea
a II-a (r);

14:00 „Speed 2: Croazierã infernalã”
(r);
16:30 „Jesse Stone: în ape tulburi” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Minte-mã frumos” (f);
22:45 „Rãfuialã în Seattle” (f);
00:45 „Minte-mã frumos” (r);
02:45 Cine A.M.;

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?

09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 NASA – cazuri neelucidate;
12:14 NASA – cazuri neelucidate – Extratereºtrii
ºi raza morþii;
13:02 NASA – cazuri neelucidate – Cavalerul
negru;
13:50 NASA – cazuri neelucidate – Goana dupã
aur interstelarã;
14:38 NASA – cazuri neelucidate – Focuri ciudate
ºi iahtul fantomã;
15:26 Mega maºinãrii în Alaska;
16:14 Construcþii colosale – cea mai lungã
conductã submarinã din lume;
17:02 Construcþii colosale – Staþia spaþialã
internaþionalã;
18:40 Construcþii colosale – Cea mai mare cale
feratã din lume;
19:30 Invenþii ºi investiþii;
20:20 Nerecomandat celor slabi de inimã;
21:10 Silicon Valley – Istoria unui fenomen;
22:00 Cum se fabricã.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 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 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Studio mondial;
17:50 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia
2018;
20:05 Studio modial;
21:00 Telejurnal;
22:00 „Ora zero” (f);
23:05 Studio mondial;
00:00 Lozul cel mare;
00:40 Campionatul Mondial de Fotbal Rusia
2018 (r);
02:35 Studio mondial (r);
03:25 Discover România;
04:10 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 „Trenul cu dinozauri” (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 „Declaraþie de dragoste” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Documentar 360 de grade: Geo;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Drumul oaselor” (f);
22:15 „Iubire” (f);
00:35 „Declaraþie de dragoste” (r);
02:10 „Drumul oaselor” (r);
04:05 D’ale lu’ Miticã (r);
05:00 Ferma (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Anna ºi Regele” (f);
13:15 Ce spun românii? (r);
14:15 „Indiana Jones ºi Ultima

cruciadã” (f);
17:00 „Eu ºi Prinþul 4: Vizita regalã” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Lunetistul” (f);
22:45 „Codul lui Da Vinci” (f);
01:45 „Atletico Textila” (r);
02:30 „Indiana Jones ºi Ultima cruciadã” (r);
03:30 Inspiraþie de week-end (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Next Star (r);
13:00 Observator;
14:00 „Cenuºãreasa” (f);
15:50 Poftiþi pe la noi! (r);

19:00 Observator;
20:00 „Sahara” (f);
22:30 Bãieþi de oraº;
23:00 „Shaft” (f);
03:30 „Pistruiatul” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Lawrance al Arabiei” –
Partea a II-a (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Speed 2: Croazierã infernalã”
(r);
15:00 „Jesse Stone: în ape tulburi”;

16:45 „Nãzdrãvanii din pãdure” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Þara mea” (f);
22:45 „Vampirii” (f);
00:45 „Þara mea” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Ce ar putea merge rãu? –

Erupþia vulcanului din curte;
08:14 Ce ar putea merge rãu? -  - Cercuri de
foc ucigaºe;
09:02 Ce ar putea merge rãu? – Avionul de
hârtie gigant;
09:50 Ce ar putea merge rãu? – Regii haosului;
10:38 Ce ar putea merge rãu? – Cãutãtorii
butoiului pierdut;
11:26 Cum se fabricã mâncarea?;
13:26 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Morgan Freeman în spaþiu – Misterele
subconºtientului;
16:14 Morgan Freeman în spaþiu – Noi L-am
inventat pe Dumnezeu;
17:02 Morgan Freeman în spaþiu – Se va sfârºi
vreodatã eternitatea?;
17:50 Morgan Freeman în spaþiu – Cum
gândesc extratereºtrii;
18:40 C Morgan Freeman în spaþiu –Am putea
supravieþui dupã ce moare Soarele?;
19:30 Cosmosul;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 NASA: Cazuri neelucidate ;
23:40 NASA: Cazuri neelucidate – Extratereºtrii
ºi raza morþii;
00:30 NASA: Cazuri neelucidate -  - Cavalerul
negru;
01:20 NASA: Cazuri neelucidate – Goana dupã
aur interstelarã;
02:10 NASA: Cazuri neelucidate – Focuri
ciudate & Iahtul fantomã  .
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Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244-
518649; 0722670300.

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

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
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. 0729-
682282.

Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zim-
brului, 150 Euro/lunã negocia-
bil. Tel. 0732-429297.

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

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

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

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

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

Ofer servicii complete de
contabilitate (balanþã, declaraþii,
bilanþ) ºi personal salarizare (Re-
visal, fiºe fiscale). Tel: 0726-
754238.

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau
al dvs., în Ploieºti, pentru copii
ºi adulþi. Preþ neg. Tel.
0720908819.
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vând  apartament 3 camere, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

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

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

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

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

Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
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, su-
prafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu simi-
lar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

Câmpina - vând aparta-

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, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

Buºteni, zonã de munte,

Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

Blejoi  - vând teren loc de
casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.

Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.

Ploiesti, vând aparta-
ment 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-
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Tel:

0743-002045.
Vând cãrucior cu motor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 30 mp al doilea spaþiu,
foarte elegant, zonã centralã,

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

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

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

Vând casã, zona Barie-
ra Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.

Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordã-
cheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.

Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.

 Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.

Vând Dacia 1310, fabri-
caþie 1999,  stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

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.
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Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Prestãri servicii

Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Prietenii ºi prietenia capãtã noi valenþe pentru
tine, începând cu aceastã sãptãmânã. Cu
toate cã astrele nu-þi dau încã frâu liber la
acest capitol, raze minunate ºi binevenite îm-
bunãtãþesc mult situaþia. Ar fi bine, totuºi, sã
te desprinzi de persoanele care te necãjesc
prea mult.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
În primul rând cariera ºi imaginea ta în socie-
tate sunt temele principale ale sãptãmânii.
Este bine sã observi punctele tari ºi pe cele
slabe ale acestor sectoare de viaþã ºi sã trasezi
un plan de îmbunãtãþire. Numai tu eºti artizanul
vieþii tale, astfel cã acum este momentul sã
preiei frâiele a tot ce doreºti sã schimbi.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Recomandabil este sã-þi faci planuri pentru
cãlãtorii ºi excursii la începutul sãptãmânii.
Personalitatea ta sclipeºte, iar comunicarea
primeºte raze minunate, ajutându-te sã vor-
beºti cu multã artã. A viziona o piesã de teatru,
un film bun sau o vizitã la o galerie de artã, ar
fi activitãþi potrivite.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Mantia divinã te înconjoarã, oferindu-þi o aurã
misterioasã ºi farmecãtoare în acelaºi timp.
Capitolul financiar începe sã se îmbunãtã-
þeascã, atât cât sã-þi dea încredere în viitor. Se
vor ivi binevoitori care sã te sprijine în a-þi mãri
bugetul de venituri. Apar ceva cheltuieli, dar
rezonabile.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Relaþiile parteneriale, domeniile oculte, moº-
tenirile, elevarea spiritualã, un adevãrat amal-
gam de stãri ºi evenimente, caracterizeazã
aceastã sãptãmâna. Dorinþa de a-þi înfru-
museþa ºi rafina trupul ºi sufletul, devine o
preocupare majorã. Sunt posibile activitãþi
legate de chestiuni financiare

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Sunt posibile discuþii aprinse cu partenerul de
viaþã sau colaboratorii. Evitã provocãrile
celorlalþi! Sunt momente pasagere uºor de
rezolvat. Finalul sãptãmânii aduce cheltuieli
comune cu alþii, fie pe facturi, taxe, moºteniri,
fie pe activitãþi distractive.

Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Se pare cã orice altceva apare în jurul tãu,
gândurile îþi vor fi îndreptate cãtre aventuri,
distracþii ºi iubiri în aceastã sãptãmânã. Tipic
naturii tale schimbãtoare te plictiseºti repede
de tot ºi treci la un alt subiect. Noroc cã astrele
vegheazã atent asupra ta ºi îþi mai tempereazã
elanul, chiar dacã nu-þi prea convine acest
lucru.

Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)
În aceastã sãptãmânã eºti preocupat cu tre-
burile casnice. De asemenea este rost ºi de
dialoguri cu membrii familiei ºi cu neamurile.
Predominã aspectele legate de patrimoniu,
moºteniri, problemele celor dragi. Ai ºi chef
de distracþii, aventuri sau te gândeºti la persoa-
na iubitã ºi la copii. Sfârºitul sãptãmânii aduce
provocãri la locul de muncã.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Întâlnirile ºi dialogurile cu persoanele din
anturajul apropiat sunt frecvente în primele
zile ale sãptãmânii. Este bine sã-þi selectezi
informaþiile aflate ºi unele întâlniri, pentru cã
te vor obosi mult ºi pe deasupra sunt inutile.
Ar fi bine sã te desprinzi de unii care doar
profitã de pe urma ta.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Capitolul financiar începe sã primeascã raze
astrale minunate, dar discrete. O mânã nevã-
zutã te ajutã, liniºtindu-þi sufletul ºi ameliorân-
du-þi puþin situaþia financiarã. Sunt posibile
moºteniri sau veºti legate de acestea.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Începi sãptãmâna cu chef de viaþã, dornic de
a rezolva treburile restante ºi de a fi în mijlocul
celorlalþi. Relaþiile primesc raze astrale mi-
nunate, astfel cã teatrul va fi la el acasã. Pe 3
ºi 4 Iulie sunt posibile cadouri sau recompense
bãneºti. Oricum chestiunile financiare vor fi
la ordinea zilei.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Fiind foarte sensibil la mediul înconjurãtor,
binevenite ar fi plimbãrile în aer liber sau
meditaþia în locuri sfinte. În urmãtoarele zile,
chestiunile financiare predominã. Poþi primi
cadouri, recompense bãneºti, oricum lucruri
care te bucurã mult. La locul de muncã apar
ceva modificãri benefice, atât cât sã-þi dea
curaj sã mergi mai departe.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

Agent de interventie paza si ordine
Agent de securitate
Agent de securitate si interventie
Agent securitate
Agent vanzari
Agent vanzari
Ajutor ospatar
Ambalator manual
Asistent comercial
Asistent manager
Barman
Barman ospatar
Betonist
Brodeza
Bucatar
Bucatar
Bucatar
Calcator textile
Casier
Casier
Casier
Coafor
Coafor
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Constructor de acoperisuri
Contabil
Cosmetician
Croitor
Croitor
Director adjunct
Director comercial
Dispecer centru de alarma
Dispecer centru de alarma
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Economist
Electrian
Electrician
Electrician
Electrician in constructii
Electromecanic
Faiantar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist/Dulgher
Gestionar
Imprimeur textil
Inginer constructor
Inginer constructor
Inginer energetic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic tehnolog
Inginer mecanic/ inginer economist
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator instalatii tehnico sanitare
Izolator hidrofug
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lucrator bucatarie
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial

2
20
6

10
2
2
5
8
1
1
2
3
5
1
2
1
2
8
3
7
4
1
1

11
10
5

10
5
1
1
2
1
1
1
5
2
1
5

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

10
10
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1

10
5
1
3
8

10
1
2
2
3

10
8
1
8
1
5

10
2
1
1

10

liceu
8 cls, atestat
8 cls, atestat

liceu
medii

-
sc. profes.

10 cls
superioare
superioare
de spec.

medii
-

medii
liceu
medii
medii

8 clase
liceu
10 cls
medii
medii
medii

min 8 cls
8 clase
medii

8 clase
-
-
-

medii
medii

superioare
superioare

12cls
-
-
-

superioare
superioare

medii
-
-

liceu
-
-

8 cls
medii

-
-

superioare
-

superioare
medii

-
superioare

medii
-

sup – ing.
superioare
sup – ing.
sup – ing.

-
superioare

-
medii

-
calificare

medii
calificare

medii
-

medii
superioare

10 cls
medii
liceu
medii
10 cls
10 cls

-
liceu
liceu
10 cls

-
-

1 an
-
-
-

2 ani
-

1-3 ani
-

2 ani
-
-
-
-

1 an
-
-
-
-

3 ani
1-3 ani

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5 ani
3 ani
1an

-
10 ani

-
-

3 ani
-
-
-

2 ani
-
-
-
-

9 ani
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0-3 ani
3 ani
exp.
3 ani

-
-
-

1 an
-

3 ani
-

3 ani
-
-

5 ani
-
-

1 an
-

1 an
-
-
-

5 ani
-
-

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

per det/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 det
per ned

Lucrator comercial
Lucrator in bucatarie
Manager proiect
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Maseur
Mecanic auto
Mecanic intretinere masini de cusut ind.
Modelier lemn
Montator elemente prefabricate
Montator gips carton
Muncitor nacalificat la asamblarea pieselor
Muncitor nec in ind. confectiilor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Operator calculator
Operator CNC
Operator intretinere corporala
Operator la masini unelte
Operator taietor textile
Ospatar
Ospatar
Ospatar
Patiser
Pavator
Paznic
Polizator
Preparator produse semifabricate
Presator metale la rece
Primitor distribuitor
Proiectant inginer constructii
Receptioner marfa
Receptioner salon
Responsabil SSM
Sablator
Sculer matriter
Sef atelier productie
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer cat B
Sofer masina mare tonaj
Stilist protezit unghii
Stivuitorist
Stivuitorist
Stivuitorist
Strungar carusel
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor autogen
Sudor electric
Sudor manual
Sudor manual
Tamplar
Tehnician mentenenta
Tehnician retele calculator
Tehnician sisteme securitate
Vanzator
Vanzator
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar
Zugrav
Zugrav
Zugrav-vopsitor

1
4
1
1
3

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

10
5
3

10
5

10
1
5
4

10
1
5
1

15
10
2
5
2
2
4
3
4
1
2
5
2
8
2
2

13
1
2
1
1
8
1
1

10
2
2
2
1
1
1
8
1
3
1

15
3

10
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
2
5
2

10
4
1
3

10 cls
sc. profes.

-
-
-

liceu
medii

10 clase
-
-

10 cls
-
-
-

8 clase
medii
8 cls

-
8 clase

-
-
-

superioare
liceu

-
liceu
medii

generale
8 cls

-
min 8 cls

8 cls
sc. profes.

medii
-
-

min 10 cls
8 clase

sc. profes.
medii
liceu

-
generale

10 cls
liceu

-
sc. profes.

-
10 cls

-
sup – ing.

10 cls
-

sup – ing.
liceu
liceu
medii

-
medii

-
-

sc. profes.
-

calificare
-

medii
medii

superioare
medii
medii

-
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Persoanele care au vârsta cuprinsã între 16
ani ºi pânã la împlinirea vârstei de 25 de ani, care
nu au loc de muncã, nu urmeazã o formã de învãþã-
mânt ºi nu participã la activitãþi de formare profe-

sionalã pot contacta experþii de ocupare din cadrul
echipelor locale de intervenþie pentru a primi sprijin
de specialitate.

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã implementeazã, în parteneriat cu Minis-
terul Muncii ºi Justiþiei Sociale, Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi

Inspecþie Socialã, proiectul INTESPO - Înregistrarea
Tinerilor în Evidenþele Serviciului Public de Ocupa-
re.Obiectivul general al proiectului îl constituie
creºterea numãrului de tineri NEETs înregistraþi la

Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea
furnizãrii de mãsuri specializate de sprijin.
În cadrul proiectului, în fiecare judeþ, au fost
constituite echipe locale de intervenþie for-
mate din experþi de ocupare, asistenþi sociali,
consilieri ºcolari/mediatori ºcolari, care au
rolul de a sprijini tânãrul NEET în funcþie de
nevoile concrete ale acestuia. Experþii de
ocupare din cadrul echipelor locale de inter-
venþie, pe lângã o serie de responsabilitãþi,
asigurã realizarea activitãþilor de bazã ale
proiectului: contactarea ºi profilarea tinerilor
NEETs, înregistrarea acestora în baza de date

a agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei de mun-
cã, informarea ºi consilierea acestora, monitoriza-
rea parcursului tinerilor NEETs înregistraþi. Numele
experþilor de ocupare din echipele locale de inter-
venþie de la nivelul fiecãrui judeþ ºi datele de con-
tact ale acestora sunt disponibile pe site-ul
www.anofm.ro.

Angajatorii din Spaþiul Economic European oferã, prin intermediul reþelei EURES România, 1.126 locuri de
muncã vacante, dupã cum urmeazã:

GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 329 locuri de muncã: 53 electrician, 51 sudor, 51 lãcãtuº, 50 instalator, 37 manipulant bagaje,
22 ºofer de camion, 11 ospãtar, 7 cameristã/roomboy, 6 lucrãtor în depozit, 6 tehnician în domeniul electric, 4
mecatronist, 3 bucãtar, 3 ºofer autobuz, 2 brutar, 2 mãcelar, 2 mecanic instalaþii sanitare, de încãlzire ºi
climatizare, 2 montator instalaþii electrice, 1 barman, 1 carosier, 1 commis de cuisine, 1 inginer frigotehnist, 1
inginer programare instalaþii, 1 inginer service, 1 manager de proiect construcþii conducte industriale, 1 montator
acoperiºuri, 1 montator schele, 1 operator CNC, 1 operator excavator, 1 personal întâmpinare oaspeþi, 1 programator
PLC, 1 recepþioner, 1 ºofer automacara, 1 tehnician instalaþii, 1 vopsitor auto;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 307 locuri de muncã: 60 manipulant depozit, 50 manipulant marfã, 30 muncitor în producþia de
hranã pentru câini ºi pisici, 30 muncitori necalificaþi, 30 lucrãtor la banda de producþie, 30 lucrãtor în bucãtãrie,
30 stivuitorist, 10 creatori buchete de flori, 10 culegãtori floarea soarelui, 10 lãcãtuº confecþii metalice, 10
inginer, 5 sudor, 2 ajutor bucãtar;

AAAAAususususustriatriatriatriatria – 300 locuri de muncã: 100 bucatar, 100 cameristã, 100 chelner;
IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 61 locuri de muncã: 50 ciontolitor tranºator carne, 10 îngrijitor bãtrâni, 1 ºef complex zootehnic;
PPPPPoloniaoloniaoloniaoloniaolonia – 50 locuri de muncã: 25 sudor, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor în construcþii;
MarMarMarMarMarea Britanieea Britanieea Britanieea Britanieea Britanie – 17 locuri de muncã: 10 asistent social, 5 sudor MIG, 1 director adjunct, 1 coordonator

îngrijitori persoane la domiciliu;
LetoniaLetoniaLetoniaLetoniaLetonia – 12 locuri de muncã: 10 constructor de drumuri, 2 excavatorist;
SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 12 locuri de muncã: 12 sticlar;
BulgariaBulgariaBulgariaBulgariaBulgaria – 10 locuri de muncã: 10 specialist serviciul clienþi;
NNNNNorororororvvvvvegiaegiaegiaegiaegia – 8 locuri de muncã: 5 mãcelar/tranºator miei, 2 frizer/coafor, 1 inginer programator (CTO);
SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia – 8 locuri de muncã: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto;
SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia – 3 loc de muncã: 2 ºofer autocamion/maºini de mare tonaj, 1 inginer
mecanic/energetician;
SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 3 locuri de muncã: 3 tehnician;
UUUUUngariangariangariangariangaria – 2 locuri de muncã: 1 frezor-strungar, 1 sudor;
BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 1 loc de muncã: 1 tehnician;
CroaþiaCroaþiaCroaþiaCroaþiaCroaþia – 1 loc de muncã: 1 muncitor necalificat în construcþii;
Franþa Franþa Franþa Franþa Franþa – 1 loc de muncã: 1 angajat polivalent în domeniul hotelier;
MaltaMaltaMaltaMaltaMalta – 1 loc de muncã: 1 montator semne de circulaþie.

În atenþia persoanelor cu vârsta cuprinsã între
16 ºi 25 de ani ºi care nu au încã un loc de muncã!

Mihail Marinescu

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

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

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. I-PA-A 2. CABALINE 3. PISTÃ-A 4. PARIURI; 5. T-J-LB-M;
6. ARAB-ARI; 7. ORIE-OS; 8. PI-C-AÞI; 9. BRIªCAR;  10. VIE-ARªI.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Jurnalistic
Scris (fig.)

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ Publicisticã
Rubrica de jos!

Semnificaþie
Autor de opere

literare

Publicaþie periodicã
Deasupra

Paginã goalã!

Cãrþi de astrologie
Garniturã

diverse
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Teste!

Cãrþi valoroase
Cartã sacrã a Religiei

islamice

File
Fãrã gust

Note

Scriºi!

DICÞIONAR:DICÞIONAR:DICÞIONAR:DICÞIONAR:DICÞIONAR:

CSI; OICCSI; OICCSI; OICCSI; OICCSI; OIC

Localitate în
Norvegia

Bunã pentru pânza
de cas

Literã chirilicã
Cititã la urmã!

Radu Zaharescu

Înþeles

Cel care creazã
o  operã literarã

Zece

Volume în
bibliotecã

A   pavela

Editat
Prima paginã a

fiecãrei file

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 200 g fãinã,  1 200 g fãinã,  1 200 g fãinã,  1 200 g fãinã,  1 200 g fãinã,  175 g zahãr pudrã,75 g zahãr pudrã,75 g zahãr pudrã,75 g zahãr pudrã,75 g zahãr pudrã,
150 g ciocolatã amãruie, simplã,  150 ml lapte,150 g ciocolatã amãruie, simplã,  150 ml lapte,150 g ciocolatã amãruie, simplã,  150 ml lapte,150 g ciocolatã amãruie, simplã,  150 ml lapte,150 g ciocolatã amãruie, simplã,  150 ml lapte,
2 ouã,  18 g unt,  1 plic praf de copt,  sare,  afine2 ouã,  18 g unt,  1 plic praf de copt,  sare,  afine2 ouã,  18 g unt,  1 plic praf de copt,  sare,  afine2 ouã,  18 g unt,  1 plic praf de copt,  sare,  afine2 ouã,  18 g unt,  1 plic praf de copt,  sare,  afine

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Brioºele cu ciocolatã sunt un

desert rapid ºi o sursã de bucurie
pentru cei mici. Mai ales cã le poþi
face la tine acasã atât de simplu!

1. Într-un vas, se freacã ouãle
cu zahãrul pânã se albesc. Ciocolata
ºi untul se topesc la bain-marie ºi
se adaugã peste crema din ou cu
zahãr.

2. Se amestecã fãina cu sarea
ºi praful de copt ºi se adaugã, lingurã
cu lingurã, amestecând dupã
fiecare. Se adaugã laptele ºi se
amestecã.

3. Se toarnã în forme, se pun
fructele deasupra ºi se dau la cuptor
pentru 20 de minute. Se lasã sã se
rãceascã ºi apoi se scot din forme.

- Câte persoane lucreazã în biroul acesta?
- Cu ºef cu tot, cinci.
- Deci, fãrã ºef, patru ?
- Nu, fãrã ºef nu lucreazã nimeni...

- Moº Crãciun e bãrbat ºi nu femeie?
- Unde aþi mai vãzut femeie sã poarte aceleaºi

haine în fiecare an?
- Când a folosit Lenin expresia: “Învãþaþi! Învãþaþi!

Învãþaþi!”
- Când a vãzut carnetul de note al lui Stalin...

- Cum poþi trãi doar din salariu?
- Nu ºtiu. N-am încercat...

- Când va începe Marea Foame
Mondialã?

- Când vor înceta chinezii sã mãnânce
numai orez.

- D-l Bush are dovezi cã Irakul are arme
de distrugere în masã?

- Doar dacã a pãstrat chitanþele...
- Spuneþi-mi, cum sã procedez pentru a

emigra în SUA?
- Lãsaþi numele ºi adresa exactã ºi va veni

cineva sã vã ia!

Biserica noastrã ne îndeamnã per-
manent ºi nu numai din când în când la
acele examene de conºtiinþã pentru a
nu scãpa niciodatã din vedere starea în
care ne aflãm. Mã numesc creºtin, dar
oare eu mai sunt creºtin cu adevãrat?
Prin ce se cunoaºte lucrul acesta?

Nimeni nu ar putea ºti cã suntem
creºtini, dacã noi singuri nu spunem
lucrul acesta. La ce foloseºte sã fim
creºtini, dacã noi nu ne deosebim cu
nimic faþã de alþii, dacã faptele noastre
de fiecare zi nu o doresc? Fiecare
dintre noi ar trebui sã se întrebe în
mod conºtient: „Mai sunt creºtin?”
Poate cineva sã mai re-cunoascã
în mine chipul lui Hris-tos? Sã simtã
dragostea lui Hristos în bãtãile inimii
mele? Sã cunoascã înþelepciunea
ºi dreptatea lui Dumnezeu în fap-
tele mele, în modul de comportare
faþã de viaþã, de oameni ºi de
Dumnezeu?

Trebuie sã ne gândim foarte
serios la aceste întrebãri pentru cã,
la judecata finalã vom fi întrebaþi: „Ai
avut inimã de om, sau în locul inimii ai
avut o piatrã?”. Vorbindu-le tinerilor,
Papa Ioan al II-lea spunea: „Voi toþi valo-
raþi atât cât valoreaszã inima voastrã”.

Toatã istoria umanitãþii este istoria
nevoii de a iubi ºi de a fi mereu iubit.
Pentru a putea iubi cu adevãrat, trebuie
sã te detaºezi de lucruri ºi mai ales de
tine însuþi de a te dãrui total ºi dezin-
teresat pânã la capãt. Aceastã depose-
dare de sine este sursa de echilibru ºi
secretul fericirii. Omul care a iubit cel
mai mult, cel mai conºtient, cel mai
voluntar ºi cel mai dezinteresat este
omul lui Dumnezeu.

Dostoievski spune ºi el în „Fraþii
Karamazov” cã unicul lucru necesar,

unicul lucru pentru care viaþa meritã sã
fie trãitã este iubirea: „nu þin eu dragos-
tea, ci dragostea mã þine pe mine!”.
Atunci de ce refuzã omul de astãzi sã
iubeascã? A iubi înseamnã a te implica,
a te ataºa de toþi cei din jur, a suferi
alãturi de cei pe care îi iubeºti. Probabil
cã omul se teme de suferinþã ºi de aceea
el refuzã sã iubeascã. Acest refuz
înseamnã refuzul lui Dumnezeu care
este iubire. El ne-a iubit pe noi toþi fãrã
sã meritãm. Aceasta ar trebui sã fie ºi

pentru noi raþiunea cea mai puternicã
de a ne schimba viaþa, de a pune un
început bun, de a schimba „inima de
piatrã”. Doar cu o astfel de inimã putem
descoperi „secretul fericirii”.

Un mare negustor ºi-a trimis fiul sã
afle secretul fericirii de la cel mai învãþat
dintre oameni. Bãiatul a mers foarte
mult pânã ce a ajuns la o cetate fru-
moasã, pe vârful unui munte înalt. Acolo
locuia înþeleptul pe care el îl cãuta. Dar,
în loc sã gãseascã un bãrbat sfânt, bã-
iatul s-a trezit într-o încãpãere cu foarte
multã forfotã, cu oameni care vorbeau,
mâncau ºi ascultau muzicã, iar înþe-
leptul vorbea cu toatã lumea. A trebuit
sã aºtepte vreo douã ore pânã i-a venit
ºi lui rândul. ªi înþeleptul a ascultat cu

mare atenþie scopul vizitei lui, dar i-a
spus cã nu are timp sã-i explice taina fe-
ricirii”. I-a suferat sã dea o raitã prin palat
ºi sã revinã dupã douã ore.

„Dar pânã atunci vreau sã-þi cer o
favoare, i-a spus înþeleptul, întindându-i
o linguriþã în care a picurat doi stropi de
untdelemn. În timp ce te plimbi, þine
linguriþa aceasta fãrã sã laºi sã curgã
untdelemnul.

Bãrbatul a început sã urce ºi sã
coboare scãrile palatului, cu ochii
în permanenþã la linguriþã. Du-pã
douã ore s-a prezentat din nou în
faþa înþeleptului. „Va sã zicã, a
întrebat înþeleptul, ai vãzut tapise-
riile persane din sufragerie? Ai vã-
zut frumuseþea grãdinii la care am
lucrat zece ani? Ai vãzut frumu-
seþea pergamentelor din biblio-
tecã? Ruºinat, bãiatul a mãrturisit
ca nu vãzuse nimic. Singura sa
preocupare fusese sã nu verse
picãturile de untdelemn încredin-
þate. „Atunci întoarce-te ºi priveºte

atent minunile lumii mele, a spus
înþeleptul. Nu poþi avea încredere în
cineva pânã nu-i cunoºti bine casa”.

Mai liniºtit, bãiatul a luat linguriþa ºi
a plecat prin palat, de data aceasta
foarte atent la toate frumuseþile expuse.
Prezentându-se din nou în faþa înþelep-
tului, i-a arãtat foarte amãnunþit ceea
ce vãzuse. „Dar cele douã picãturi de
untdelemn unde sunt?”. Uitându-se
atent la linguriþã, bãiatul a observat cã
se vãrsaserã. „E singurul sfat pe care
þi-l pot da, a grãit înþeleptul. Taina fericirii
stã în a privi toate minunile lumii ºi a nu
uita niciodatã de cele douã picãturi de
untdelemn din linguriþã”. Aºa sã ne ajute
ºi nouã bunul Dumnezeu.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

„Secretul fericirii”

Un nou studiu al cercetãtorilor de la
Georgia Institute of Technology ºi de la
Harvard-Smithsonian Center for Astro-
physics aratã cã douã exoplanete,
Kepler-186f ºi Kepler-62f, aflate la 500,
respectiv 1.200 de ani luminã, sunt ex-
trem de asemãnãtoare cu Pãmântul.

Savanþii au identificat cã distanþa
faþã de stea ºi înclinarea axialã sunt do-
uã elemente esenþiale pentru o climã
propice apariþiei vieþii. Ambele planete
din acest studiu au o înclinare axialã
stabilã, aºa cum este ºi cazul Terrei, scrie
Phys.

Cât despre zona habitabilã, poate
fi dat un exemplu din sistemul nostru
solar. „Marte este în zona locuibilã, dar
înclinarea axialã este foarte instabilã -
variind de la 0 la 60 de grade”, a precizat
Gongje Li de la Georgia Tech Assistant,
care a condus studiul împreunã cu
Yutong Shan de la Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics. „Aceastã insta-
bilitate a contribuit probabil la degrada-
rea atmosferei marþiene ºi la evapora-
rea apei de suprafaþã”.

Ca o comparaþie, înclinarea axei
Pãmântului variazã de între 22,1 ºi 24,5
grade, trecând de la o extremã la alta o
datã la circa 10.000 de ani.

Kepler-186f are o razã cu mai puþin
de 10% mai mare decât Terra, dar masa,
compoziþia ºi densitatea sunt necunos-
cute. Completeazã o orbitã în jurul stelei
sale o datã la 130 de zile. Conform NA-
SA, luminozitatea lui Kepler-186 (stea-
ua) la amiazã ar pãrea la fel de intensã
ca Soarele la apus.

Kepler-62f este cea mai asemã-
nãtoare exoplanetã (cu Pãmântul) dupã
cea menþionatã mai sus. Este cu circa
40% mai mare decât planeta noastrã,
fiind ultima planetã din sistemul din care
face parte.

Se poate întâmpla oricui. Laºi un comentariu postarea unui prieten pe Facebook ºi
totul se transformã într-o discuþie interminabilã, anunþatã cu alerte pentru fiecare mesaj
nou adãugat. Situaþia se repetã dupã acelaºi scenariu ºi în cazul comentariilor lãsate
pentru ºtiri distribuite pe Facebook de diferite publicaþii.

În urmã cu puþin timp, Facebook a început testarea unei noi setãri pentru oprirea
temporarã a mesajelor de notificare, scrie Go4it.

Snooze, opþiunea disponibilã încã din luna decembrie, permite oprirea notificãrilor
pentru discuþiile la care am participat, dar de care nu mai suntem interesaþi, pentru o
duratã de pânã la 30 de zile. În forma extinsã, opþiunea Keyword Snooze permite filtrarea
tuturor postãrilor pe baza unor cuvinte cheie, cele care conþin respectivul cuvânt trecând
neobservate.

Momentan, funcþia este testatã cu un numãr redus de utilizatori din Statele Unite ºi
alte câteva þãri, însã va fi disponibilã pentru toþi utilizatorii reþelei începând cu a doua
jumãtate a acestui an.

Mai multe dovezi cã
douã planete similare

Terrei sunt... într-adevãr
similare Terrei!

Susa: descopera.ro

Sursa: descopera.ro

Snooze, opþiunea ce opreºte
notificãrile pentru postãri ºi subiecte
care nu te intereseazã pe Facebook!

Carte!
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Duminicã, 8 iulie, Hipodro-
mul Ploieºti a gãzduit, în or-
ganizarea Clubului Sportiv Mu-
nicipal Ploieºti, o nouã reuniu-
ne oficialã, în cadrul cãreia au
avut loc patru curse de trap.
Reuniunea a fost deschisã de
Premiul Debutanþilor, o întrece-
re semiclasicã reprogramatã
din data de 10 iunie, atunci
când nu s-a putut desfãºura
din cauza lipsei numãrului ne-
cesar de cai. Cursa a fost câºti-
gatã de iapa Bonita, avându-l
în sulky pe Vasile Gheorghe.

A urmat Premiul Indianul,
câºtigat de iapa Venera, apoi
principala cursã a zilei, Premiul
de Varã, cu 7 cai la start. La
capãtul unei curse încinse, cu

un final pe muche de cuþit, s-a
impus favorita Detoxicated,
care a fost premiatã de repre-
zentantul unuia dintre parte-
nerii Hipodromului, Complexul
„Rezidenþial 9 Mai”, Aurelian
Alexandru.

Reuniunea a fost închisã
de Premiul Intim, în care s-a
impus iapa Calligenia BMW.

Urmãtoarea reuniune
oficialã va avea loc duminicã,
22 iulie, când se organizeazã
Premiul Municipiului Ploieºti, o
alergare clasicã rezervatã celor
mai buni cai indiferent de vârs-
tã ºi provenienþã, pe distanþa
de 2.100 metri.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

În perioada 28 iunie – 1
iulie, la Sarajevo (Bosnia), au
avut loc Campionatele Europe-
ne de judo pentru cadeþi –
„U18", la care au participat 457
de sportivi din 42 de þãri. Prin-
tre aceºtia s-au numãrat ºi doi
judoka de la CSM-CFR-CSª
Ploieºti, Paul Onofrei ºi Anto-
nio Minigote, ambii reprezen-
tând România în competiþia

individualã, iar Onofrei ºi în cea
pe echipe mixte.

De altfel, principala perfor-
manþã a fost realizatã în com-
petiþia pe echipe, în care Româ-
nia a obþinut o medalie de
bronz la care a contribuit cu
victorii ºi sportivul clubului
nostru.

În competiþia desfãºuratã
duminicã, „tricolorii” au trecut

cu 5-3 de Belarus, cu 5-2 de
Ucraina, apoi au pierdut în se-
mifinalã cu 5-3 în faþa Rusiei
(care avea sã devinã campioa-
nã) ºi s-au impus dramatic, cu
5-4, în faþa Franþei, în lupta
pentru bronz.

Paul Onofrei (în foto, al 4-
lea de la stânga la dreapta) a
luptat la categoria 66 kg, avân-
du-i coechipieri pe Silvia Gher-

man (44 kg), Andrei Moga (55
kg), Alexandra Paºca (52 kg),
Florentina Ivãnescu (63 kg),
Alex Creþ (81 kg), Adrian ªulca
(81 kg), Bianca Prodan (+63
kg), David Nagy (+81 kg).

În întrecerea pe echipe au
concurat 15 formaþii: Austria,
Belarus, Bosnia-Herþegovina,
Franþa, Georgia, Germania, Ma-
rea Britanie, Grecia, Ungaria,
Olanda, România, Rusia, Tur-
cia ºi Ucraina. Echipele mixte
sunt formate din 4 fete ºi 4
bãieþi ºi câºtigã echipa care
ajunge prima la 5 victorii.

În întrecerile individuale,
Paul Onofrei s-a clasat al IX-lea
la „66 kg”, iar Antonio Minigote
a pierdut în primul tur la ciprio-
tul Andreou Kyprianos, la cate-
goria „60 kg”. Onofrei a trecut
în primul tur de moldoveanul
Ion Tonofrei, apoi a pierdut în
turul secund la cel care avea
sã devinã campion, rusul
Abrek Naguchev, a trecut în
recalificãri de suedezul Alfred
Hansson, dar a cedat ulterior
la medaliatul cu bronz, austria-
cul Samuel Gassner.

Sursa: csmploiesti.ro

Judo Paul Onofrei, bronz cu echipa României la
Campionatele Europene de judo pentru cadeþi

„Detoxicated” s-a impus în Premiul
de Varã, pe Hipodromul din Ploieºti
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Liga Profesionistã de
Fotbal nu va implementa arbi-
trajul video (VAR), deocamda-
tã, pentru cã acest sistem ar
putea fi susþinut financiar de
UEFA sau de Asociaþia Ligilor
Profesioniste Europene în mo-
mentul în care va deveni obli-
gatoriu, a anunþat, joi, 5 iulie,
într-o conferinþã de presã, pre-
ºedintele LPF, Gino Iorgulescu.

„Noi suntem interesaþi de
VAR, pentru cã ºi la Cupa Mon-
dialã a dat rezultate. Dar avem
semne de la UEFA ºi de Aso-

ciaþia Ligilor Profesioniste Euro-
pene cã se va impune obliga-
toriu la un moment dat, iar
acum sunt preocupãri pentru
strângerea de fonduri. Adicã
ar putea veni fonduri pentru
VAR de la UEFA sau de la Aso-
ciaþia Ligilor Profesioniste
Europene (ALPE) pentru a se
implementa ºi la noi. Costurile
variazã, depinde de aparaturã,
între 1 milion ºi 2 milioane de
euro. Am fãcut niºte calcule ºi
cam pe aici se învârte suma”,
a spus Iorgulescu.

Fundaºul croat Domagoj Vi-
da este vizat de o anchetã a FIFA
dupã ce a publicat o înregistrare
video în care dedicã victoria
Croaþiei în faþa Rusiei, în sferturile
de finalã ale Cupei Mondiale de
fotbal, Ucrainei, a anunþat dumi-
nicã Federaþia Internaþionalã.

Dupã calificarea þãrii sale,
jucãtorul de 29 de ani a strigat
„Glorie Ucrainei!”, într-un video
postat de fostul internaþional
croat Ognjen Vukojevic. Cei doi
jucãtori au evoluat în cursul ca-
rierei la clubul ucrainean Dinamo
Kiev. În înregistrare, Vukojevic
adaugã: „Aceastã victorie este
pentru Dinamo Kiev ºi pentru
Ucraina! Tot înainte Croaþia!”.

„Pânã nu vom analiza toate
informaþiile disponibile, noi nu

vom face niciun alt comentariu”,
a transmis instanþa mondialã a
fotbalului.

Jocul amical, primul al verii
pentru Petrolul, s-a disputat la
Strejnic, pe soare ºi cãldurã,
dar pe un teren foarte bun.
Petroliºtii au întâlnit tot o
divizionarã secundã, FC Balo-
teºti, condusã de Emil Ursu,
care a contat mai mult pe apã-
rare, fiindu-i fatal acest lucru.

Mai mult, oaspeþii nu au
ºutat pe spaþiul porþii deloc în
cele 90 de minute de joc.

În schimb, ploieºtenii au
dominat copios, având vreo 5-
6 ocazii foarte bune de a
marca.

Scorul a fost deschis de
autogolul lui Marciuc (32), fun-
daºul central al oaspeþilor de-

viind nefericit în propria poartã
o minge perfect centratã de
cãtre Velisar: 1-0!

Golul doi avea sã se mar-
cheze dupã pauzã, când ªaim
Tudor (64) a înscris din faþa
porþii, dupã o centrare bunã a
lui Arnãutu: 2-0!

De luni, 9 iulie, Petrolul a
plecat în cantonamentul din
Slovenia, întins pe durata a 12
zile. Aici, elevii lui Leo Grozavu
vor susþine patru jocuri de pre-
gãtire. Adversarele sunt: F.K.
Sloga Simin (Bosnia – 11 iulie),
N.K. Krsko (Slovenia – 14 iulie),
HNK Gorica (Croaþia – 17 iulie)
ºi N.K. Lokomotiva Zagreb
(Croaþia – 20 iulie).

Ionuþ Mitoiu

Stadion: Strejnic. Spectatori: cca.500. Marcatori: Marciuc
(32 – autogol), ªaim Tudor (64).

Petrolul (I): Izvoranu (30 Bolboaºã) – Olaru, Prunescu
(31 Þicu), Ghinga, Velisar – Antoche, Cruceru, Herea – N.
Popescu, Nica, Ciocâlteu.

Petrolul (II): Bolboaºã (60 Petriºor) – Olaru (60 Rus), Þicu,
Ghinea – Naziri – Chindriº, Danci, Ene – ªaim Tudor, Arnãutu,
Lambru. Antrenor: Leo Grozavu.

F.C. Baloteºti: Iordan – R. Catanã, Marciuc, Riza,
Flãmânzeanu – Ghiþã, R. Mihai – Nicolae, Marin, C. Mihai –
Clãtinici. Au mai jucat: Fulga – Paraschiv, Neagu, Gojnea,
Pleºca, Dumitru, Rãileanu. Antrenor: Emil Ursu.

Cartonaºe galbene: Chindriº (81) / Dumitru (66), Pleºca
(89).

Au arbitrat: Andrei Moroiþã – Gabi Rãduþã (ambii din
Ploieºti) ºi Bogdan Mociorniþã (Bãicoi).

Primul amical, prima victorie

LPF nu implementeazã,
deocamdatã, arbitrajul video

Anchetã FIFA la
Mondialul din Rusia!

Biletele pentru turneul de tenis BRD Bucharest Open 2018, ce
se va desfãºura în perioada 14-22 iulie 2018, la Arenele BNR din
Capitalã, au fost puse în vânzare ºi pot fi achiziþionate online, pe
www.bilete.ro, ºi în reþeaua Bilete.ro din magazinele Inmedio,
Germanos ºi Poºta Românã.

Preþurile acestora sunt:
20 lei (luni, 16 iulie); 20 lei (marþi, 17 iulie)
30 lei (miercuri, 18 iulie); 30 lei ( joi, 19 iulie)
50 lei (vineri, 20 iulie)
75 lei (sâmbãtã, 21 iulie); 75 lei (duminicã, 22 iulie)
Intrarea este liberã pentru publicul larg în zilele de calificãri,

sâmbãtã ºi duminicã, 14 ºi 15 iulie, iar copiii, elevii, studenþii ºi
pensionarii beneficiazã de acces liber ºi în perioada 16-19 iulie, în
limita locurilor disponibile, fãcând dovada cu un act de identitate
(legitimaþie, carnet de elev sau student, talon de pensie etc.). Pe o
comandã pot fi achiziþionate cel mult patru bilete pentru fiecare zi de
competiþie.

Copiii preºco-
lari, dar nu mai
mici de 3 ani, au
acces gratuit, ocu-
pând acelaºi loc cu
persoanele majo-
re care îi însoþesc,
deþinãtoare a unui
bilet valabil.

Persoanele
cu dizabilitãþi vor
avea intrarea li-
berã, în limita locu-
rilor disponibile, cu condiþia sã trimitã o solicitare nominalã pe adresa
office@frt.ro.

Biletele pentru BRD Bucharest
Open 2018 s-au pus în vânzare

www.informatiaprahovei.ro


