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Ministerul Finanþelor Publice va mo-
difica schemele de ajutor de stat pentru
stimularea investiþiilor iar una dintre
mãsuri este acordarea acestor facilitãþi
ºi pentru cheltuielile de naturã salarialã
ale beneficiarilor, potrivit unor proiecte
de acte normative elaborate de ins-
tituþie.

“Principalele modificãri ale schemei
de ajutor 807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiþiilor cu im-
pact major în economie sunt urmãtoa-
rele: introducerea posibilitãþii acordãrii
ajutorului de stat pentru acelaºi proiect
de investiþii, atât pentru cheltuieli de na-
tura activelor corporale ºi necorporale
cât ºi pentru cheltuieli de naturã sala-
rialã, fãrã a se depãºi valoarea eligibilã
cea mai mare a oricãreia dintre cele 2
categorii; introducerea anumitor condiþii
în vederea stabilirii eligibilitãþii cheltu-

ielilor de natura costurilor salariale; sta-
bilirea mecanismului de recuperare pro-
porþionalã a ajutorului de stat plãtit
pentru costuri salariale”, se aratã în-
tr-un comunicat al MFP remis miercuri
AGERPRES.De asemenea, se are în
vedere modificarea intensitãþilor maxim
admise în funcþie de nivelul de dezvol-
tare al judeþelor, astfel încât sã se elimine
decalajele de dezvoltare dintre judeþe
prin stimularea realizãrii de investiþii în
judeþele slab dezvoltate, precum ºi eli-
minarea unor formulare în vederea de-
birocratizãrii.

În ceea ce priveºte schema de
ajutor de stat instituitã prin H.G. nr. 332/
2014 pentru sprijinirea investiþiilor care
promoveazã dezvoltarea regionalã prin
crearea de locuri de muncã, modificãrile
vizeazã: înlocuirea mecanismului de
depunere a cererilor pentru finanþare în
sesiuni cu mecanismul de depunere
continuã ºi eliminarea selecþiei pe bazã
de punctaj; introducerea posibilitãþii
demarãrii proiectului de investiþii dupã
depunerea cererii pentru finanþare; mo-
dificarea pragului minim de creare a
locurilor de muncã precum ºi a catego-
riei acestora, respectiv minimum 30 lo-
curi de muncã înalt calificate ºi calificate;

(continuare în pagina 4)

Cei mai mulþi dintre români (95%)
oferã bacºiº în timpul vacanþelor, dar
aproape jumãtate dintre aceºtia (48%)
au avut nedumeriri în ceea ce priveºte
suma potrivitã, reiese dintr-un sondaj
realizat de cãtre reprezentanþii unei
platforme care comparã cele mai bune
oferte în materie de turism.

Conform rezultatelor cercetãrii mo-
mondo.ro, peste o treime dintre români
(39%) au menþionat cã 9-10% din va-
loarea notei reprezintã un bacºiº bun în
restaurantele de acasã, la distanþã
mare de participanþii din SUA care con-
siderã cã 19-20% din preþul final ar tre-
bui adãugat pentru calitatea serviciilor.
Pe de altã parte, peste jumãtate dintre
români (57%) au declarat cã nu ºi-ar dori
ca bacºiºul sã fie inclus automat în nota
de platã într-un restaurant.

La nivelul Europei, sondajul aratã

se lasã pe masã), în plus faþã de nota de
platã. În Franþa este considerat opulent
ca cineva sã lase un bacºiº fãrã un motiv
bun. În destinaþiile din estul Europei nu
este uzual ca nota sã fie suplimentatã
cu preþul serviciilor, de aceea se obiº-
nuieºte adãugarea unei sume la preþul
final. Þãrile nordice asigurã salarii decen-
te ºi pentru lucrãtorii în restaurante sau
hoteluri, de aceea bacºiºul nu este aº-
teptat, dar nici considerat jignitor”, no-
teazã realizatorii cercetãrii.

Cele mai vizitate þãri de cãtre români
în care se oferã bacºiº sunt: Italia (la res-
taurant - inclus în notã sau 10%; bar sau
taxi - rotunjirea sumei; personal hotelier
- între 1 ºi 3 euro), Spania (la restaurant
- bacºiºul este inclus în notã, plus 5-10%;
bar -20 de cenþi; taxi - rotunjirea sumei;

cã, în statele din vestul continentului,
preþul final include, de regulã, taxa de
serviciu, prin urmare plata poate fi fã-
cutã doar rotunjind suma finalã. “(...)
dacã cineva meritã o recompensã ge-
neroasã este de preferat ca bacºiºul sã
ajungã direct la persoana respectivã (în
special în Germania, unde bacºiºul nu
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71,30% este
promovabilitatea,
în Prahova, la Bac-ul
de varã, înainte de
contestaþii

Mãsuri necesare
pentru prevenirea
infectãrilor cauzate
de înþepãturile
de þânþari
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Patru tineri care transportau o cantitate impresionantã de droguri au
fost prinºi la Ploieºti de procurorii DIICOT. Grupul se îndrepta cãtre Constanþa,
la un festival care a avut loc în acest weekend, spun surse apropiate
anchetei.

Din grupul de traficanþi de droguri fãceau parte trei bãrbaþi ºi o femeie.
Aceºtia sunt din Cluj ºi se îndreptau spre litoral, unde a avut loc festivalul
de muzicã Neversea, potrivit unor  surse apropiate de anchetã. Aceleaºi
surse au declarat cã tinerii aveau în bagaje nu mai puþin de zece kilograme
de droguri de risc, în special canabis. Cei patru au fost reþinuþi pentru 24
de ore ºi ulterior arstaþi preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Prahova.

În urmã cu douã zile, un alt tânãr a fost arestat la Constanþa tot
pentru trafic de droguri. Acesta avea în casã un kilogram de substanþe
interzise, de la ecstasy pânã la haºiº, porþionat deja pentru vânzare.
Anchetatorii au precizat cã drogurile erau pregãtite pentru a fi vândute
tinerilor care urmau sã participe la acelaºi festival. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Traficanþi de droguri prinºi cu zece
kilograme de cannabis la Ploieºti
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Neputinþã sau batjocurã!
Multe zone din Ploieºti
au arãtat înfiorãtor
la începutul acestei
luni, mirosul
gunoiului simþindu-se
ºi în apartamentele
oamenilor

Mihail Marinescu

Numãrul total de cetãþeni cu drept
de vot înscriºi în Registrul electoral la
data de 30 iunie este de 18.964.514,
cu 4.326 mai puþini faþã de ultima infor-
mare publicã realizatã de Autorita-
tea Electoralã Permanentã (AEP) pe
aceastã temã, potrivit cãreia la data de
25 mai figurau în Registrul electoral
18.968.840 de cetãþeni români cu
drept de vot.

Potrivit unui comunicat al AEP, dife-
renþele apar ca urmare a operaþiunilor
curente efectuate de primari în Registrul
electoral aferent unitãþilor administrativ-
teritoriale conduse de aceºtia.

AEP precizeazã cã, în perioada cu-
prinsã între data întocmirii listelor elec-
torale pentru alegerile din 26 mai ºi data
de 30 iunie, la nivelul primãriilor au fost
operate în Registrul electoral urmãtoa-
rele radieri: 25.544 de persoane au fost
radiate ca urmare a decesului, conform
prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/
2015 privind alegerea Senatului ºi a
Camerei Deputaþilor, precum ºi pentru
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Electorale Permanente, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare; 189 de per-
soane au fost radiate ca urmare a înca-
drãrii în prevederile art. 39 din aceeaºi
lege, referitor la radierea din Registrul
electoral a alegãtorilor cãrora li s-a inter-
zis exercitarea dreptului de a alege sau
au fost puºi sub interdicþie.

Un numãr de 144 de persoane au
redobândit drepturile electorale ca

urmare a expirãrii perioadei de radiere.
Numãrul de alegãtori care au îm-

plinit 18 ani în aceeaºi perioadã este
de 21.263, aceºtia fiind înscriºi în Regis-
trul electoral din oficiu de cãtre Autorita-
tea Electoralã Permanentã, pe baza co-
municãrii Direcþiei pentru Evidenþa Per-
soanelor ºi Administrarea Bazelor de
Date.

“Din totalul de alegãtori români care
figureazã în Registrul electoral, un nu-
mãr de 18.263.728 au domiciliul sau
reºedinþa în þarã, iar 700.786 au domi-
ciliul în strãinãtate ºi sunt posesori de
paºaport CRDS”, menþio-neazã AEP.

Potrivit Legii nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului ºi a Camerei De-
putaþilor, precum ºi pentru organiza-rea
ºi funcþionarea Autoritãþii Electo-rale
Permanente, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, Registrul electoral este
un sistem informatic naþional de înre-
gistrare ºi actualizare a datelor de iden-
tificare a cetãþenilor români cu drept de
vot ºi a informaþiilor privind arondarea
acestora la secþiile de votare. Registrul
electoral este structurat pe judeþe, mu-
nicipii, oraºe, comune, pentru cetãþenii
români cu domiciliul sau reºedinþa în
þarã. Persoanele autorizate sã efec-
tueze operaþiuni în Registrul electoral
cuprinzând cetãþenii români cu domi-
ciliul sau reºedinþa în þarã sunt primarii
sau persoanele desemnate de cãtre
primari, prin dispoziþie, conform legii, mai
aratã comunicatul.

AEP: Numãrul total de cetãþeni
cu drept de vot înscriºi în Registrul electoral

la data de 30 iunie este de 18.964.514

România are cea mai micã fiscalitate în turism din Uniunea
Europeanã, TVA 5%, iar acest fapt a generat creºteri constante
ale numãrului de turiºti în þarã, considerã ministrul de resort,
Bogdan Trif.

“Avem cea mai micã fiscalitate din UE în turism. Cele mai
mici taxe din UE. TVA 5%. Chiar discutam cu operatorii care
spuneau cã nu mai au ce sã ne reproºeze acum pe acest
segment. Sunt foarte mulþumiþi motiv pentru care se ºi vãd
investiþiile ºi o sã se vadã de la an la an. (...) Anul trecut am avut
cu 6,5% mai mulþi turiºti în România decât în 2017. Anul acesta
pe primul trimestru avem iar o creºtere de 6%. Doar în luna
mai, raportat la 2018, avem o creºtere cu aproape 13% a
numãrului de turiºti. Sunt creºteri constante iar acestea nu au
venit totuºi picate din cer. Am avut mãsuri în programul de
guvernare pe care le-am imple-mentat. Fiscalitatea a fost una
dintre principalele mãsuri. Trebuie sã le laºi bani oamenilor sã
poatã sã investeascã”, a declarat ministrul Turismului la Digi24.

Bogdan Trif a arãtat, în context, cã bugetul din acest an al
Ministerului Turismului este de ºase ori mai mare faþã de anul
trecut precizând, totodatã, cã este importantã promovarea
locurilor unice pe care le are România, cum este Delta Dunãrii.
Astfel, ministrul a amintit un ordin de anul trecut potrivit cãruia

pensiunile agroturistice din Delta Dunãrii se pot realiza inclusiv
pe o suprafaþã mai micã, de aproximativ 200 mp, arãtând
cã era un inconvenient sã se facã o agropensiune în Deltã
pe 1000 mp.

“Era un inconvenient sã facã o agropensiune în Delta
Dunãrii pe 1000 mp. Nu se prea putea decât în foarte puþine
locuri motiv pentru care foarte mulþi operatori erau vãduviþi
de astfel de oportunitãþi. Acum, aceºtia pot accesa fonduri
europene ºi fonduri naþionale astfel încât sã-ºi poatã
dezvolta aceste agropensiuni. Avem o strategie pe care vrem
sã o implementãm la nivel naþional ºi care face referire
inclusiv la Delta Dunãrii. Am promovat peste tot, pe la toate
târgurile de turism ºi la toate reuniunile, inclusiv în noul clip
de promovare a României ca destinaþie turisticã 365 de zile
pe an, Delta a ocupat un rol important. Este prioritar sã ne
ocupãm de locurile unice pe care le avem, iar Delta este
unul din aceste locuri. Nu întâmplãtor a fost integratã în
Patrimoniul UNESCO”, a subliniat ministrul citat.

Totodatã, acesta a afirmat cã se încearcã promovarea
României ºi în plan extern arãtând cã este important sã vinã
ºi turiºti din afara þãrii, inclusiv în Delta Dunãrii.

“Trebuie sã fim însã foarte atenþi pentru cã trebuie sã
dezvoltãm în Delta Dunãrii un turism durabil, sã nu afectãm
acest ecosistem pentru ca ºi generaþiile viitoare sã se poatã
bucura de el aºa cum este acum. Vom promo-va Delta Dunãrii
prin toate mijloacele pe care le are Minis-terul Turismului iar
rezultatele se vãd. Avem deja o creºte-re destul de mare
faþã de anul trecut. Operatorii îmi spu-neau cã sunt cu 50%
mai mulþi turiºti faþã de anul trecut. Pensiunile din Deltã în
sezon sunt pline”, a mai spus Trif.

România are cea mai micã
fiscalitate în turism din UE,
afirmã ministrul de resort

Ministerul Educaþiei Naþionale a
publicat luni, 8 iulie, primele rezultate
ale examenului de Bacalaureat, înainte
de contestaþii. Astfel, în judeþul Prahova,
procentul de promovabilitate este de
71,30%, promovând examenul 3.582
de candidaþi, dintr-un total de 5.025
prezenþi.

Existã, în judeþul nostru, 6 elevi care
au obþinut media generalã 10:  Miruna
Ioana Constantin (Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti), Petre-Dan Drã-
ghici (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti), Alexandra-Valentina Irimia (Co-
legiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti),
Bogdan-Andrei Leca (Colegiul Naþional
„Al.I. Cuza” Ploieºti), Andreea-Diana
Poinãriþa (Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti) ºi Bianca Elena Sandu
(Colegiul Naþional Militar „Dimitrie Can-
temir” Breaza). Medii între 9 ºi 9,99 au
obþinut 883 candidaþi, iar pe celelalte
tranºe de medii situaþia se prezintã
astfel: 1.125 de elevi cu medii între 8 ºi
8,99; 888 elevi cu medii între 7 ºi 7,99;
680 elevi cu medii între 6 ºi 6,99.

La nivel naþional, procentul de pro-
movabilitate este de 67,2%, înregis-

trându-se 177 de medii generale de 10.
S-au consemnat procente ridicate

de promovare în: sectorul 4 al Capitalei
(80,94%), judeþele Cluj (80,71%), Iaºi
(76,34%), Bacãu (75,96%), Sibiu
(74,54%), Brãila (73,40%), Galaþi
(73,01%), Municipiul Bucureºti
(72,84%), respectiv judeþele Buzãu
(72,84%) ºi Braºov (72,74%).

Constestaþiile se-au soluþionat  între
9 ºi 12 iulie, dupã care, pe 13 iulie, se
vor afiºa rezultatelor finale.

A doua sesiune a examenuluiA doua sesiune a examenuluiA doua sesiune a examenuluiA doua sesiune a examenuluiA doua sesiune a examenului
de Bacalaurde Bacalaurde Bacalaurde Bacalaurde Bacalaureat 20eat 20eat 20eat 20eat 20111119 ar9 ar9 ar9 ar9 are ure ure ure ure urmã-mã-mã-mã-mã-

toarea structurã:toarea structurã:toarea structurã:toarea structurã:toarea structurã:
15 - 19 iulie: 15 - 19 iulie: 15 - 19 iulie: 15 - 19 iulie: 15 - 19 iulie: înscrierea candi-

daþilor; 26 iulie: înscrierea candidaþilor
care au promovat examenele de co-
rigenþe; 21 august: 21 august: 21 august: 21 august: 21 august: limba si literatura
românã - proba Ea) - proba scrisã; 2222222222
august:august:august:august:august: limba si literatura maternã -
proba Eb) - proba scrisã; 23 august:23 august:23 august:23 august:23 august:
proba obligatorie a profilului - proba Ec)
- proba scrisã; 26 august: 26 august: 26 august: 26 august: 26 august: proba la
alegere a profilului ºi specializãrii - proba
Ed) - proba scrisã; 222227 & 28 augus7 & 28 augus7 & 28 augus7 & 28 augus7 & 28 august:t:t:t:t:
evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã -
proba A; 29 august:29 august:29 august:29 august:29 august: evaluarea compe-
tenþelor lingvistice de comunicare oralã
în limba maternã - proba B; 30 august30 august30 august30 august30 august
& 2 septembrie: & 2 septembrie: & 2 septembrie: & 2 septembrie: & 2 septembrie: evaluarea compe-
tenþelor digitale - proba D; 2 – 3 septem-
brie: evaluarea competenþelor lingvis-
tice într-o limba de circulaþie internaþio-
nalã - proba C; 3 septembrie: afiºarea
rezultatelor la probele scrise (pânã la
ora 12:00) ºi depunerea contestaþiilor
(orele 12:00 - 16:00); 3 - 6 septembrie:
rezolvarea contestaþiilor; 7 septembrie:
afiºarea rezultatelor finale.

Mihail Marinescu

71,30% este promovabilitatea, în Prahova,
la Bac-ul de varã, înainte de contestaþii

Uitaþi cum arãta, la începutul lunii
iulie 2019, în oraºul european numit
Ploieºti, un spaþiu destinat gunoiului
menajer, spaþiu aflat între blocuri, în
cartierul Ienãchiþã Vãcãrescu! ªi nu
e singurul loc de acest gen care arãta
aºa de înfiorãtor, numeroase zone din
Ploieºti erau (paote unele încã mai

sunt) acoperite de gunoiul care tot
aºtepta sã fie ridicat de cei specializaþi
sã facã acest lucru. Imaginea
prezentatã este mai mult decât
sugestivã. Mirosul specific gunoiului
se simþea pânã ºi în casele oamenilor
ºi vã daþi seama cum era atmosfera
pe timp de caniculã. Indiferent ce

neînþelegeri au fost sau mai sunt între
autoritãþile locale ºi firma care este
specializatã sã se ocupe de ridicarea
gunoiului din oraº, cetãþeanul trebuie
sã fie respectat, ori lãsarea acestei
situaþii în voia sorþii nu este deloc de
bun augur, afectând gradul de
civilizaþie. Lãsaþi-vã, domnilor, orgoliile
de o parte ºi apucaþi-vã de treabã, cã
dumneavoastrã sunteþi în slujba
noastrã, a locuitorilor acestui oraº, nu
invers!

De�i proiectul a fost gândit sã reducã
numãrul accidentelor produse la inter-
secþia dintre DN1 ºi drumul judeþean
care duce spre comuna Buda, noul sens
giratoriu încurcã ºi mai mult circulaþia.
Pur ºi simplu nu poate prelua valori de
trafic intens ºi se produc astfel cozi
kilometrice pe sensul de coborâre.

La mai bine de o lunã de la inau-
gurare, autoritãþile au ajuns la concluzia
cã proiectul a fost prost gân-
dit ºi cã se impun modificãri
urgente, pentru a fluidiza
traficul.

Potrivit preºedintelui
Consiliului Judeþean Praho-
va, Bogdan Toader, s-au fã-
cut monitorizãri în zonã ºi s-a
stabilit cã aglomeraþie pe
acest tronson de drum (Mo-
vila Vulpii - Centrua de Vest,
pe sensul de coborâre) se
înregistreazã la începutul ºi
sfârºitul sãptãmânii.

Pentru a se evita aglo-
meraþia, s-a stabilit ca traficul greu sã fie
deviat pe DJ 236. De altfel, locuitorii
municipiului sunt sfãtuiþi sã foloseascã
ºi celelalte intrãri în oraº, pentru a evita
blocajul din giratoriu. Acestea sunt mã-
surile care se vor lua pânã ce autoritãþile
vor reuºi sã modifice sensul giratoriu
care produce atâtea neplãceri ºoferilor.
Noul proiect prevede lãrgirea drumului
cu încã o bandã de 3 metri ºi jumatate
pentru ca ºoferii care vin dinspre Valea
Prahovei sã nu mai fie nevoiþi sã intre în
sensul giratoriu, dacã nu vor sã intre în
Ploieºti.

Bogdan Toader a precizat cã modi-
ficãrile nu vor afecta alþi proprietari, pen-
tru cã nu se impun exproprieri. Potrivit
autoritãþilor judeþene, CNAIR dispune în
vecinãtatea drumurilor naþionale de o
zonã de rezervã.

Sensul giratoriu ar fi trebuit finalizat
în toamna acestui an, dar autoritãþile
au grãbit constructorul, astfel cã, pro-
iectul a fost finalizat ºi inaugurat în luna
mai, în plinã campanie electoralã pentru
alegerile europarlamentare.

Reconfigurarea sensului giratoriu
va fi gata în trei sãptãmâni, promite pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Prahova.

Pânã la finalul anului, vor începe

lucrãri ºi la alte trei sensuri giratorii care
au ca scop fluidizarea circulaþiei la
intersecþiile dintre DN1 ºi drumurile
judeþene din Prahova. Astfel, cons-
trucþia primului giratoriu va începe la in-
tersecþia dintre DN1 cu drumul jude-
þean care duce la Bãneºti, al doilea va fi
construit la intesecþia cu drumul jude-
þean care duce spre comuna  Floreºti,
iar al treilea la intersecþia cu DJ155 care
duce spre Pãuleºti.

Important de precizat cã despre
construirea acestor sensuri giratorii pe
DN1 pe tronsonul Câmpina-Ploieºti se
vorbeºte de cel puþin zece ani.

Cele trei intersecþii menþionate
anterior sunt considerate punctele ne-
gre ale DN1 unde se produc cele mai
frecvente accidente mortale sau sol-
date cu rãniþi grav. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)

Sensul giratoriu de la intrare pe Centura
de Vest a Ploieºtiului va fi modificat

În forma actualã încurcãÎn forma actualã încurcãÎn forma actualã încurcãÎn forma actualã încurcãÎn forma actualã încurcã
ºi mai mult circulaþia pe DN1ºi mai mult circulaþia pe DN1ºi mai mult circulaþia pe DN1ºi mai mult circulaþia pe DN1ºi mai mult circulaþia pe DN1
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Elevii de zece ai Prahovei

Alexandra Valentina Irimia, absolventã a
Colegiului ”Mihai Viteazul” din Ploieºti, este unul
dintre elevii care au reuºit sã obþinã media zece la
Bacalaureat în sesiunea din iulie 2019. Cu o aºa
performanþã, Alexandra a ales sã plece sã-ºi con-
tinue studiile la o universitate de prestigiu din Anglia.
Pentru ea mediul universitar românesc nu a fost o
opþiune, însã nu alungã gândul de a se întoarce
cândva în þara unde s-a format pentru a aplica
ceea ce va aprofunda pe meleaguri strãine.

Alexandra Irimia recunoaºte cã în anii de liceu
s-a simþit încorsetatã de programa de învãþãmânt
care nu a permis elevilor care performau sã stu-
dieze ºi altceva decât ceea ce era impus. Însã,
dupã 12 ani de ºcoalã în România a ajuns la con-
cluzia cã nu notele, nu rezultatele la concursurile
ºcolare conteazã, ci ceea ce a asimilat în timp,
ceea ce a determinat-o sã se autodepãºeascã,
ceea ce a ajutat-o sã-ºi definescã personalitatea la
finalul acestui stagiu de pregãtire.

- Cum ai primit vestea cã ai reuºit per-- Cum ai primit vestea cã ai reuºit per-- Cum ai primit vestea cã ai reuºit per-- Cum ai primit vestea cã ai reuºit per-- Cum ai primit vestea cã ai reuºit per-
formanþa unui zece pe linie la Bac?formanþa unui zece pe linie la Bac?formanþa unui zece pe linie la Bac?formanþa unui zece pe linie la Bac?formanþa unui zece pe linie la Bac?

Alexandra Irimia:Alexandra Irimia:Alexandra Irimia:Alexandra Irimia:Alexandra Irimia: Este într-adevãr o mare
împlinire sufleteascã. Nu neapãrat cã nu m-am
aºteptat la acest rezultat, dar a venit într-un mo-
ment în care, dupã muncã ºi efort susþinut, îmi
pierdusem oarecum speranþa. Nu mai reuºeam
sã disting foarte clar între ceea ce îmi doresc eu,
obiectivele la care eu þintesc ºi pentru ce muncesc
de fapt sau pentru ce am început sã mucesc când
am intrat la liceu. Este o mare bucurie ºi satisfacþie
sã ºtiu cã munca mea a fost rãsplãtitã. Deºi a fost
o muncã titanicã, a meritat cu siguranþã.

- De unde aceastã confuzie ºi lipsã de- De unde aceastã confuzie ºi lipsã de- De unde aceastã confuzie ºi lipsã de- De unde aceastã confuzie ºi lipsã de- De unde aceastã confuzie ºi lipsã de
speranþã?speranþã?speranþã?speranþã?speranþã?

- Întotdeauna am avut aceastã preferinþã dualã
între profilul uman ºi profilul real, cãtre materiile
pur ºtiinþifice ºi de aceea am încercat tot timpul sã
le armonizez pe amândouã cât de bine am putut
astfel încât sã nu renunþ la niciuna dintre cele douã,
la românã ºi matematicã în principiu. Deºi am ales
în clasa a noua profilul de matematicã - intensiv
informaticã, o parte din mine ºtia cã tot îmbinându-
le pe amândouã, ºi românã ºi matematicã, even-
tual informaticã, aº fi cu adevãrat împlinitã ºi m-ar
mulþumi cel mai tare. Nu regret însã cã am muncit
la amândouã, deºi uneori îmi spuneam cã, dacã
mi-aº fi canalizat energia mai mult spre matematicã
ºi informaticã, aº fi ajuns sã am ºi o medalie la
olimpiada naþionalã la care am mai participat. A
fost bine ce am fãcut ºi nu regret deciziile pe care
le-am ales la momentul respectiv pentru cã munca
mea susþinutã ºi la românã ºi la matematicã ºi
mai nou la fizicã au dat roade ºi s-au concretizat în
notele de la bacalaureat.

- Încotro te îndrepþi acum? Mulþi dintre- Încotro te îndrepþi acum? Mulþi dintre- Încotro te îndrepþi acum? Mulþi dintre- Încotro te îndrepþi acum? Mulþi dintre- Încotro te îndrepþi acum? Mulþi dintre
colegii tãi din Colegiul ”Mihai Viteazul” dincolegii tãi din Colegiul ”Mihai Viteazul” dincolegii tãi din Colegiul ”Mihai Viteazul” dincolegii tãi din Colegiul ”Mihai Viteazul” dincolegii tãi din Colegiul ”Mihai Viteazul” din
Ploieºti au ales sã studieze la facultãþi dePloieºti au ales sã studieze la facultãþi dePloieºti au ales sã studieze la facultãþi dePloieºti au ales sã studieze la facultãþi dePloieºti au ales sã studieze la facultãþi de
prestigiu din afara þãrii. Eºti în aceeaºiprestigiu din afara þãrii. Eºti în aceeaºiprestigiu din afara þãrii. Eºti în aceeaºiprestigiu din afara þãrii. Eºti în aceeaºiprestigiu din afara þãrii. Eºti în aceeaºi
situaþie?situaþie?situaþie?situaþie?situaþie?

- Am aplicat la începutul anului la facultãþi din
SUA ºi Anglia, am fost pusã, din pãcarte aº zice, pe
liste de aºteptare în SUA, având în vedere cã sunt
foarte tare condiþionatã de bursa aproape integralã
pe care mi-aº fi dorit-o, însã în Anglia am fost
acceptatã. Opþiunea mea este UCL în Londra
(Universitu College London n.r.) pentru specializarea
computer sience.

- Þi-e fricã de ceea ce te aºteaptã de- Þi-e fricã de ceea ce te aºteaptã de- Þi-e fricã de ceea ce te aºteaptã de- Þi-e fricã de ceea ce te aºteaptã de- Þi-e fricã de ceea ce te aºteaptã de
aici încolo?aici încolo?aici încolo?aici încolo?aici încolo?

- Nu-mi este atât de fricã, deºi ºtiu cã va fi o
tranziþie destul de complicatã. Mã despart de sânul
familiei ºi de locul acesta unde am avut confortul
dat de familie, prieteni ºi profesori. Sunt însã
pregãtitã pentru aceastã nouã etapã a vieþii mele
ºi vreau sã cred cã acesta va fi drumul pe care îmi
este scris sã merg.

- De ce ai ales sã studiezi la o uni-- De ce ai ales sã studiezi la o uni-- De ce ai ales sã studiezi la o uni-- De ce ai ales sã studiezi la o uni-- De ce ai ales sã studiezi la o uni-
versitate din afara României?versitate din afara României?versitate din afara României?versitate din afara României?versitate din afara României?

- Momentan nu am explorat atât de mult
opþiunile ca sã fac o comparaþie între sistemul
universitar din România ºi cel din altã þarã. Am
fãcut consiliere de la începutul anului pentru SUA
ºi Anglia ºi toate aceste detalii ºi informaþii pe care
le-am cules pentru toate aceste medii universitare
m-au fãcut sã fiu convinsã cã vreau o schimbare.
Nu pot sã confirm sau sã infirm ceva ce nu cunosc,
ºi anume mediul universitar din România, însã
vãzând cum au decurs aceºti ani ºi confruntându-
mã cu rigiditatea ºi mentalitãþile acestea oarecum
închistate, toate aceste rigiditãþi, teorie prea multã,
practicã prea puþinã, ore de laborator aproape spre
zero, toate acestea mi-au confirmat mie cã poate
pentru moment a studia în strãinãtate este o
opþiune mai bunã pentru mine.

- Cu toþii aºteptãm un rãspuns de la- Cu toþii aºteptãm un rãspuns de la- Cu toþii aºteptãm un rãspuns de la- Cu toþii aºteptãm un rãspuns de la- Cu toþii aºteptãm un rãspuns de la
voi, cei care plecaþi la studii în strãinãtate.voi, cei care plecaþi la studii în strãinãtate.voi, cei care plecaþi la studii în strãinãtate.voi, cei care plecaþi la studii în strãinãtate.voi, cei care plecaþi la studii în strãinãtate.
TTTTTu tu tu tu tu te ve ve ve ve vei întei întei întei întei întoaroaroaroaroarce în þarã?ce în þarã?ce în þarã?ce în þarã?ce în þarã?

- Încã nu sunt hotãrâtã, vreau sã urmez un
master în strãinãtate, probabil în SUA mã voi în-
drepta, dar sunt convinsã cã, dacã la un moment
dat voi considera cã am ce sã aduc înapoi în Ro-
mânia, sã aplic ceea ce învãþ acolo ºi sã creez un
bine pentru compatrioþii mei, pentru neamul meu
pânã la urmã, sã creez ceva mai bun ºi durabil, cu
siguranþã mã voi întoarce.

- Ce mesaj ai pentru colegii tãi care nu- Ce mesaj ai pentru colegii tãi care nu- Ce mesaj ai pentru colegii tãi care nu- Ce mesaj ai pentru colegii tãi care nu- Ce mesaj ai pentru colegii tãi care nu
au reuºit sã promoveze bacalaureatul? Nuau reuºit sã promoveze bacalaureatul? Nuau reuºit sã promoveze bacalaureatul? Nuau reuºit sã promoveze bacalaureatul? Nuau reuºit sã promoveze bacalaureatul? Nu
sunt deloc puþini...sunt deloc puþini...sunt deloc puþini...sunt deloc puþini...sunt deloc puþini...

- Sunt convinsã cã dacã ºi-ar fi dorit foarte tare,
dacã ar fi muncit, dacã ei, în subconºtient, dacã
subliminal ºi-ar fi propus acest lcuru, cu siguranþã
cã ºi munca le-ar fi fost validatã în niºte rezultate
onorabile. Consider cã fiecare trebuie sã-ºi gãseascã
motivaþia aceea intrinsecã de a se autodepãºi ºi
de a realiza cã ceea ce fac este pentru ei, nu
neapãrat pentru acea diplomã de Bacalaureat.
Diploma a devenit o convenienþã socialã. Ar trebui
sã o am pentru a avea o poziþie mai bunã în socie-
tate sau pentru a avea un job mai bun ºi mai bine
plãtit. Nu, diploma de bacalaureat ar trebui sã fie în
primul rând pentru tine ºi pentru încununarea
efortului pe care l-ai fãcut.

- Cum ai simþit anii de liceu? Au fost- Cum ai simþit anii de liceu? Au fost- Cum ai simþit anii de liceu? Au fost- Cum ai simþit anii de liceu? Au fost- Cum ai simþit anii de liceu? Au fost
presiuni asupra voastrã? Competiþia a fostpresiuni asupra voastrã? Competiþia a fostpresiuni asupra voastrã? Competiþia a fostpresiuni asupra voastrã? Competiþia a fostpresiuni asupra voastrã? Competiþia a fost
dificil de dus?dificil de dus?dificil de dus?dificil de dus?dificil de dus?

- Având în vedere cã eu am fost încã din gim-
naziu la clasa de olimpici, am cãutat tot timpul
aceastã competiþie acerbã, deºi nu este neapãrat
de recomandat sã te compari cu ceilalþi. Eu am
cãutat mai degrabã în ultimii ani, având în vedere
cã m-am mai maturizat, sã duc aceastã competiþie
cu mine însãmi. Aºa am ajuns la o concluzie. Dacã
tu devii mai bun decât versiunea ta cea mai bunã
de astãzi ºi mâine te autodepãºeºti, ei bine, sã ºtii
cã ai pãºit în faþã, cã ai ajuns în acea ierarhie de
valori pe care tu þi-au dorit-o, mai sus ºi într-adevãr
ai drumul liber spre vârful acelei piramide. Cum
ziceam, întotdeauna a fost acea competiþie între
mine ºi colegii mei, mai ales cã la olimpiade cãutam
sã fiu în poziþiile fruntaºe în clasamentele judeþene
pentru calificarea la olimpiada naþionalã. Mi-am
dat seama mai târziu cã aceste rezultate sunt oa-
recum efemere. Nimeni nu te mai întreabã ce ai
fãcut în clasa a opta sau a noua ºi aºa mai departe
ºi mi-am dat seama cã bagajul de cunoºtinþe pe
care eu mi l-am format ºi ceea ce mã defineºte pe
mine, personalitatea mea, ceea ce am preluat de
la profesorii mei, de la pãrinþii mei, toate acestea
sunt aspectele care conteazã cu adevãrat, nu
notele.

- Ai un mesaj pentru cei care conduc- Ai un mesaj pentru cei care conduc- Ai un mesaj pentru cei care conduc- Ai un mesaj pentru cei care conduc- Ai un mesaj pentru cei care conduc
sistemul de învãþãmânt, care vã tot alungãsistemul de învãþãmânt, care vã tot alungãsistemul de învãþãmânt, care vã tot alungãsistemul de învãþãmânt, care vã tot alungãsistemul de învãþãmânt, care vã tot alungã
sã studiaþi prin alte þãri?sã studiaþi prin alte þãri?sã studiaþi prin alte þãri?sã studiaþi prin alte þãri?sã studiaþi prin alte þãri?

- Un mesaj sincer ar fi cã ar trebui sã se aplece
mai mult înspre nevoile elevilor. ªtiu cã este greu
sã îi mulþumeºti pe toþi, având în vedere cã au un
nivel diferit, cã vin din medii sociale, culturale total
diferite, ºi evident cã nu poþi sã împaci toate nevoile
ºi standardele acestora. Însã ar trebui conceput un
sistem de învãþãmânt care sã permitã elevului sã
se exprime, sã comunice ceea ce simte fãrã sã fie
inhibat de ceea ce ar putea fi considerat greºealã,
sã fie acuzat de colegi ºi de profesori cã nu a scris
bine ceva, cã nu a gândit conform unui barem,

conform unui anumit standard. Este total eronat.
ªi tocmai de aceea, important este a ne îndepãrta
de acea rigiditate a sistemului ºi a lãsa elevul sã se
exprime, sã vinã totul de la sine.

- Înþeleg cã ai simþit asta în anii de li-- Înþeleg cã ai simþit asta în anii de li-- Înþeleg cã ai simþit asta în anii de li-- Înþeleg cã ai simþit asta în anii de li-- Înþeleg cã ai simþit asta în anii de li-
ceu, ai fost încorsetatã de sistem, de pro-ceu, ai fost încorsetatã de sistem, de pro-ceu, ai fost încorsetatã de sistem, de pro-ceu, ai fost încorsetatã de sistem, de pro-ceu, ai fost încorsetatã de sistem, de pro-
gramã?gramã?gramã?gramã?gramã?

- Exact, profesorii veneau în grabã la ore ºi
spuneau cã trebuie sã se respecte programa ºi
toate acele scheme ºi rapoarte pe care le întoc-
meau la începutul anului indiferent dacã noi doream
sã lecturãm ceva din literatura universalã. Nu era
posibil pentru cã nu aveam acest timp la dispoziþie,
pentru cã programa nu permitea. Acest lucru este
trist. La fel de trist este ºi cã stigmatizãm greºelile.
Erau colegi cãrora le era fricã sã ridice mâna pentru
cã nu ºtiau exact dacã rãspunsul lor este corect ºi
atunci preferau sã se complacã în acea situaþie, sã
rãmânã tãcuþi în banca lor pânã aflau rãspunsul
lor, fãrã a încerca sã se confrute cu ei înºiºi, cu pro-
fesorul pentru a cere mai multe explicaþii, pentru a
li se dezvolta imaginaþia, originalitatea, creativi-
tatea. Acesta ar fi sfatul meu, sistemul de învãþã-
mânt românesc ar trebui sã se desprindã de aceste
prototipuri, sã fie mai deschis cãtre elevi.

vestea?vestea?vestea?vestea?vestea?
Au fost foarte mândri de mine. Se aºteptau sã

iau o notã mare, ºtiau cã mi-am propus sã iau zece
sau mãcar o notã mare, dar tot au fost plãcut
surprinºi ºi au fost foarte entuziasmaþi ca ºi mie de
altfel. Speram sã iau o medie bunã, dar nu mã
aºteptam sã fie chiar zece zero zero.

- Cum ai af- Cum ai af- Cum ai af- Cum ai af- Cum ai aflat cã eºti printrlat cã eºti printrlat cã eºti printrlat cã eºti printrlat cã eºti printre cei 1e cei 1e cei 1e cei 1e cei 1777777 de7 de7 de7 de7 de
absolvenþi de liceu din þarã cu media zeceabsolvenþi de liceu din þarã cu media zeceabsolvenþi de liceu din þarã cu media zeceabsolvenþi de liceu din þarã cu media zeceabsolvenþi de liceu din þarã cu media zece
la Bac?la Bac?la Bac?la Bac?la Bac?

- Mama a aflat înaintea mea. Ea a stat mai
mult pe site decât mine. Am fost foarte entuziasmat,
dar nu pot sã descriu momentul. Chiar am fost
fericit pentru cã ºtiam cã am muncit pentru lucrul
acesta.

- Ce înseamnã pentru tine zece la BAC?- Ce înseamnã pentru tine zece la BAC?- Ce înseamnã pentru tine zece la BAC?- Ce înseamnã pentru tine zece la BAC?- Ce înseamnã pentru tine zece la BAC?
- La evaluarea naþionalã tot media zece am

avut, dar în liceu nu am luat nota macimã chiar în
fiecare an. Nici nu consider cã este pânã la urmã
atât de important sã ai note perfecte întotdeauna.
Atâta timp cât tu ºtii cã munceºti ºi cã înveþi ceva
din materia pe care o faci la ºcoalã cred cã asta
conteazã mai mult

- Acesta sã fie mesajul tãu cãtre colegii- Acesta sã fie mesajul tãu cãtre colegii- Acesta sã fie mesajul tãu cãtre colegii- Acesta sã fie mesajul tãu cãtre colegii- Acesta sã fie mesajul tãu cãtre colegii
de liceu care vor susþine Bac-ul la anul:de liceu care vor susþine Bac-ul la anul:de liceu care vor susþine Bac-ul la anul:de liceu care vor susþine Bac-ul la anul:de liceu care vor susþine Bac-ul la anul:
<<Mai mult decât acel zece conteazã  cu<<Mai mult decât acel zece conteazã  cu<<Mai mult decât acel zece conteazã  cu<<Mai mult decât acel zece conteazã  cu<<Mai mult decât acel zece conteazã  cu
ceea ce rãmâi>>ceea ce rãmâi>>ceea ce rãmâi>>ceea ce rãmâi>>ceea ce rãmâi>>

- Da, eu aºa aº spune.
- Cum ai simþit anii de liceu, concurenþa,- Cum ai simþit anii de liceu, concurenþa,- Cum ai simþit anii de liceu, concurenþa,- Cum ai simþit anii de liceu, concurenþa,- Cum ai simþit anii de liceu, concurenþa,

efortul studiului intens. Ai ceva sã reproºeziefortul studiului intens. Ai ceva sã reproºeziefortul studiului intens. Ai ceva sã reproºeziefortul studiului intens. Ai ceva sã reproºeziefortul studiului intens. Ai ceva sã reproºezi
ºcolii în general?ºcolii în general?ºcolii în general?ºcolii în general?ºcolii în general?

- Nu cred. Concurenþã acerbã nu pot spune cã
am avut, ba chiar cred cã la noi în liceu existã o
concurenþã pozitivã, dacã pot spune aºa. Existã o
mentalitate de concurenþã care mai degrabã ne
înpinge sã fim mai buni decât sã fim invidioºi unii
pe alþii ºi nu cred cã am ce sã reproºez. Cel puþin în
liceul în care am fost eu am avut parte de un mediu
bun ºi din punct de vedere al colegilor ºi al pro-
fesorilor.

- Ai fost un abondat al concursurilor- Ai fost un abondat al concursurilor- Ai fost un abondat al concursurilor- Ai fost un abondat al concursurilor- Ai fost un abondat al concursurilor
ºcolare, al olimpiadelor în timpul liceului?ºcolare, al olimpiadelor în timpul liceului?ºcolare, al olimpiadelor în timpul liceului?ºcolare, al olimpiadelor în timpul liceului?ºcolare, al olimpiadelor în timpul liceului?

- Nu am participat la concursuri ºi olimpiade
ºcolare, în schimb m-am ocupat foarte mult de
dezbateri. În clasa a zecea am fãcut parte din lotul
naþional de dezbateri ºi am participat la mai multe
concusuri naþionale ºi internaþionale.

- Ce-þi doreºti sã faci în viitor? Ce carierã- Ce-þi doreºti sã faci în viitor? Ce carierã- Ce-þi doreºti sã faci în viitor? Ce carierã- Ce-þi doreºti sã faci în viitor? Ce carierã- Ce-þi doreºti sã faci în viitor? Ce carierã
te atrage mai mult?te atrage mai mult?te atrage mai mult?te atrage mai mult?te atrage mai mult?

- Nu ºtiu sã spun acum, pentru cã niciodatã nu
mã gândesc aºa de departe în viitor. Acum ce ºtiu
sigur este cã vreau sã merg sã studiez economie.
Dupã ce reuºesc ºi lucrul acesta o sã mã gândesc
ce vreau sã fac mai departe.

- Ai emoþii înainte de plecarea în- Ai emoþii înainte de plecarea în- Ai emoþii înainte de plecarea în- Ai emoþii înainte de plecarea în- Ai emoþii înainte de plecarea în
Anglia?Anglia?Anglia?Anglia?Anglia?

- Voi pleca la sfârºitul lunii septembrie pentru
cã pe 1 octombrie încep cursurile. Am emoþii într-
un fel pentru cã mã aºtept sã fie o schimbare
radicalã ºi sã fie nevoie de ceva efort de adaptare
din partea mea, pentru cã o sã fie un mediu strãin,
oameni strãini, o limbã strãinã, un sistem de
învãþãmânt foarte diferit. Cred cã va trebui sã-mi
revizuiesc modul la care mã raportez la mediul din
jurul meu ºi modul în care muncesc. Mã aºtept sã
am mult mai mult de muncã decât am avut în
timpul liceului.

(D.F.)

Petre Drãghici, absolvent al Colegiului ”Mihai
Vitezul” din Ploieºti, face ºi el parte din lotul celor
ºase elevi prahoveni care au reuºit performanþa
unei medii de zece la Bacalaureat. La fel ca ºi
Alexandra Irimia, colega lui de clasã, notatã cu zece
la BAC, Petre îºi face bagajele. Nici el nu va rãmâne
în România pentru a-ºi continua studiile, ci a ales
Universitatea Warwick din Anglia unde se va
specializa în domeniul economiei.

În altã ordine de idei, colegiul ploieºtean înre-
gistreazã un record al ultimilor zece ani cu ºase
medii de zece obþinute de elevi ai acestei ºcoli la o
singurã sesiune de bacalaureat.

Petre Drãghici a mãrturisit cã pentru el nu nota
a contat, ci informaþia pe care a asimilat-o în timpul
studiului intens.

Probabil cã, la fel ca ºi colegii tãi de generaþie
care au fost notaþi cu zece la BAC, vei pleca la
studii în strãinãtate, nu?

Da. Am ales sã plec sã studiez afarã. Am fost
admis în Anglia, iar prima opþiune este Unviersitatea
Warwick unde mã voi specializa în economie.

Ciudatã alegere, având în vedere cã cei mai
mulþi dintre colegii tãi aleg domeniul IT!

Asta este ceea ce m-a atras pe mine de mic
pentru cã mi se pare interesant sã studiezi modul
în care circulã bunurile ºi resursele ºi pur ºi simplu
mã atrage domeniul de studiu. Eu nu am ales sã
studiez domeniul economic pentru cã vreau o
anume carierã, ci pur ºi simplu pentru cã vreau sã
învãþ în domeniul ºtiinþei respective. Nu mi-am fãcut
planuri pe termen lung. Eu sunt de pãrere cã este
mai bine sã-mi planific viaþa pe etape, sã-mi dau
seama ce doresc sã fac pe mãsurã ce trec prin
aceste etape.

- Cât ai lucrat pentru zecele de la BAC?- Cât ai lucrat pentru zecele de la BAC?- Cât ai lucrat pentru zecele de la BAC?- Cât ai lucrat pentru zecele de la BAC?- Cât ai lucrat pentru zecele de la BAC?
- Am muncit destul de mult, clar în acest ultim

an a fost mai greu, am dedicat mai mult timp
studiului pentru ºcoalã, dar în acelaºi timp am avut
ºi niºte profesori extraordinari cãrora trebuie sã le
mulþumesc. Totuºi, am avut ºi timp liber, nu pot sã
spun cã mi-am petrecut zece ore pe zi stând la
birou. Consider cã  este important sã ai ºi timp de
relaxare, dacã îþi doreºti sã ai o aºa notã mare,
pentru cã fãrã timp de liber pentru tine nu poþi
învãþa eficient ºi nu poþi ajunge la o performanþã
notabilã.

- Ce le spui colegilor care au ales sã nu- Ce le spui colegilor care au ales sã nu- Ce le spui colegilor care au ales sã nu- Ce le spui colegilor care au ales sã nu- Ce le spui colegilor care au ales sã nu
se prezinte la examenul de Bacalaureat?se prezinte la examenul de Bacalaureat?se prezinte la examenul de Bacalaureat?se prezinte la examenul de Bacalaureat?se prezinte la examenul de Bacalaureat?

- Eu cred cã au fãcut o greºealã pentru cã pânã
la urmã, dacã tot ai fost înscris la examen, nu vãd
de ce nu ai merge acolo, sã dai tot ce poþi, chiar
dacã consideri cã nu ai învãþat suficient. Poate nu
reuºeºti sã iei examenul, dar cred cã ai putea sã
mergi acolo unde s-ar putea sã fii surprins de cât ai
asimilat în anii de ºcoalã ºi câte ºtii. Mi se pare cã
nu meritã sã iroseºti ºansa aceasta.

- Sunteþi patru colegi din Colegiul- Sunteþi patru colegi din Colegiul- Sunteþi patru colegi din Colegiul- Sunteþi patru colegi din Colegiul- Sunteþi patru colegi din Colegiul
“Mihai Viteazul” care aþi luat zece la Bac.“Mihai Viteazul” care aþi luat zece la Bac.“Mihai Viteazul” care aþi luat zece la Bac.“Mihai Viteazul” care aþi luat zece la Bac.“Mihai Viteazul” care aþi luat zece la Bac.
Vã întâlniþi, faceþi o petrecere?Vã întâlniþi, faceþi o petrecere?Vã întâlniþi, faceþi o petrecere?Vã întâlniþi, faceþi o petrecere?Vã întâlniþi, faceþi o petrecere?

- Nu am apucat sã discutãm despre asta, doar
ne-am felicitat. Poate facem un fel de petrecere,
cred cã ar fi frumos sã ne bucurãm de performanþa
aceasta.

- Pãrinþii tãi ce au spus? Cum au primitPãrinþii tãi ce au spus? Cum au primitPãrinþii tãi ce au spus? Cum au primitPãrinþii tãi ce au spus? Cum au primitPãrinþii tãi ce au spus? Cum au primit

Alexandra Irimia Petre Drãghici
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introducerea criteriului privind angajarea
forþei de muncã înalt calificatã ºi califica-
tã remuneratã cu un salariu minim brut
lunar în valoare de 8.000 lei pentru un
loc de muncã înalt calificat (circa 4.600
lei net), respectiv în valoare de 5.500 lei
pentru un loc de muncã calificat (circa
3.200 lei net).

Totodatã, modificarea schemei
presupune eliminarea obligativitãþii
operatorului economic de a nu înregistra
debite restante la bugetul general con-
solidat al statului la momentul depunerii

cererii de acord pentru finanþare, nu se
mai solicitã Cerificat de atestare fiscalã
la momentul depunerii cererii de acord
pentru finanþare. Aceastã obligaþie rã-
mâne valabilã la momentul plãþii
ajutorului de stat, acestea fiind solicitate
de reprezentanþii DGAS.

Actualizarea schemei de ajutor mai
aduce modificarea intensitãþilor maxim
admise în funcþie de nivelul de dezvol-
tare al judeþelor, astfel încât sã se elimine
decalajele de dezvoltare dintre judeþe
prin stimularea realizãrii de investiþii în
judeþele slab dezvoltate; introducerea

posibilitãþii utilizãrii bugetului neconsu-
mat în anii anteriori; flexibilizarea
procedurii de platã a ajutorului de stat.

“Vreau sã adaptãm prevederile
schemelor de ajutor de stat atât la
realitãþile economice cât ºi la nevoile ºi
provocãrile cãrora trebuie sã facã faþã
mediul de afaceri din România. Pentru
asta, lansãm în dezbatere publicã un
amplu proces de consultare cu toþi ac-
torii din piaþã care ar putea sã beneficie-
ze de cele douã scheme de ajutor de
stat administrate de MFP”, a precizat
Eugen Teodorovici, ministrul Finanþelor
Publice. Proiectele de acte normative
sunt publicate pe site-ul MFP la rubrica
Transparenþã decizionalã.

Agenþia pentru Finanþarea Investi-
þiilor Rurale (AFIR) este prima instituþie
publicã din România care a obþinut din
partea organismului Rina Simtex cer-
tificarea internaþionalã pentru standar-
dul ISO 37001:2016, aplicabilã sistemu-
lui de management anti-mitã, a anunþat,
joi, AFIR.

“Suntem prima instituþie publicã din
România care obþine aceastã certificare
importantã a sistemului de manage-
ment ISO 37001 din partea Rina Simtex,
fiind un standard de referinþã care asigu-
rã un set de bune practici cunoscute
atât la nivel naþional, cât ºi la nivel in-
ternaþional. Sistemul de management
implementat la nivelul agenþiei, care ne-
a permis obþinerea acestui standard de
calitate a actului administrativ, are ca
principal obiectiv scãderea continuã a
riscurilor de mituire, atât în cadrul insti-
tuþiei, cât ºi în raport cu colaboratorii sãi.
În acest sens, sistemul încurajeazã ºi
promoveazã o culturã instituþionalã
adecvatã, menitã sã descurajeze orice
potenþiale fapte de mituire ºi instituie
un set de reguli ºi criterii anticorupþie,

care sã fie respectate în toate activitãþile
în care este implicatã agenþia. Am dorit
sã obþinem acest certificat pentru a
adãuga încã un aspect pozitiv în cons-
trucþia unui parteneriat de încredere cu

beneficiarii noºtri. Consecinþa directã a
dobândirii acestui certificat este creº-
terea încrederii partenerilor în agenþie,
inclusiv a organismelor europene”, a
declarat directorul general al AFIR,

Adrian Chesnoiu.
În acest sens, conducerea AFIR ºi-a

reafirmat angajamentul sãu pentru
îmbunãtãþirea continuã a eficacitãþii sis-
temului de management, având ca o-
biectiv principal prevenirea ºi comba-
terea practicilor de mituire.

Potrivit unui comunicat al AFIR, cer-
tificarea ISO 37001 oferã direcþii
importante pentru organizaþii, fiind con-
ceput pentru a ajuta organizaþiile sã pre-
vinã, sã detecteze ºi sã rãspundã pro-
ceselor de corupþie, respectând în ace-
laºi timp actele normative incidente în
domeniu. Mãsurile impuse de ISO
37001 pot fi integrate cu procesele ºi
controalele existente, iar standardul
urmãreºte structura comunã la nivel
înalt, cerutã de standardele sistemului
de management ISO.

Directorul general al AFIR a primit
la începutul lunii iulie acest certificat de
conformitate a sistemului de manage-
ment anti-mitã din partea lui Alessandro
Romei, EMEA Senior Director la Rina
Simtex, organismul de certificare pentru
acest standard de calitate.

România a absorbit fonduri euro-
pene în valoare totalã de 9,25 miliarde
de euro, din alocarea 2014-2020, repre-
zentând o ratã de 30%, a declarat, joi,
Roxana Mânzatu, ministrul Fondurilor
Europene, într-o conferinþã de presã.

“România are o alocare totalã de
31 miliarde de euro în zona de politicã
de coeziune ºi zona agricolã, iar din
aceastã sumã Comisia Europeanã ne-
a rambursat 9,25 miliarde de euro, ceea
ce reprezintã o ratã de absorbþie de
30% la jumãtatea anului 2019”, a spus
Mânzatu. Spre comparaþie, rata de
absorbþie medie în UE este de 33%.

“Îmi doresc sã depãºim media euro-
peanã ºi sã avem 100% absorbþie pânã
în 2023. Pentru acest an ne propunem
sã cheltuim 2,3 miliarde de euro ºi moni-
torizãm sãptãmânal îndeplinirea aces-
tui target”, a arãtat Mânzatu.

Totodatã, au fost deschise apeluri
de proiecte în valoare de 25 de miliarde
de euro pânã la aceastã datã, a adãugat
ea. “Din aceste 25 miliarde de euro puse
pe masã, avem contracte de finanþare
semnate de 23,6 miliarde de euro, în-

semnând o ratã de contractare de
79%”, a continuat oficialul guvernamen-
tal. Pentru urmãtoarea alocare bugetarã,
respectiv 2021-2027, propunerea de
buget pentru România este de 30,6
miliarde de euro, propunere care va fi
negociatã între Comisia Europeanã ºi
Parlamentul European. Cea mai mare
alocare, de 17,3 miliarde de euro, este
prin Fondul European de Dezvoltare Re-
gionalã, urmând ca prin Fondul Social
European sã fie alocatã o sumã de 8,5
miliarde de euro, prin Fondul de Coeziu-
ne - 4,5 miliarde de euro, iar pentru coo-
perare teritorialã - 300.000 de euro.

Producþia de cãrbune net a Româ-
niei a totalizat, în primele patru luni ale
anului în curs, 1,284 milioane de tone
echivalent petrol, fiind cu 7,8% (108.000
tep) mai micã faþã de cea din perioada
similarã a anului trecut, conform datelor
centralizate de Institutul Naþional de
Statisticã (INS).

În perioada menþionatã, România
a importat 175.800 tep cãrbune net,
cu 33.700 tep (23,7%) mai mult faþã
de cantitatea importatã în ianuarie -
aprilie 2018.

Conform proiectului Strategiei Ener-
getice, publicat pe site-ul ministerului de
resort, cãrbunele este resursã energeticã

primarã de bazã în componenþa mixului
energetic, fiind un combustibil strategic
în susþinerea securitãþii energetice naþio-
nale ºi regionale.

Resursele de lignit din România
sunt estimate la 690 milioane tone
(124 milioane tep), din care exploatabile
în perimetre concesionate 290
milioane tone (52 milioane tep). La un
consum mediu al resurselor de 4,5 mili-
oane tep/an, gradul de asigurare cu re-
surse de lignit este de 28 de ani, în con-
diþiile în care în urmãtorii 25 de ani consu-
mul va rãmâne constant ºi nu vor mai fi
puse în valoare alte zãcãminte de lignit.
Resursele de huilã cunoscute sunt de
232 milioane tone (85 milioane tep),
din care exploatabile în perimetre conce-
sionate 83 milioane tone (30 milioane
tep). La un consum mediu al rezervelor
de 0,3 milioane tep/an, gradul de asigu-
rare cu resurse de huilã este de 104
ani, dar exploatarea acestei resurse
energetice primare este condiþionatã de
fezabilitatea economicã a exploatãrilor.
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personal hotel - între 1 ºi 5 euro), Grecia (restaurant - inclus în
notã, plus rotunjirea sumei; bar, taxi, personal hotelier - rotunjirea
sumei), Franþa (restaurant - inclus în notã, plus rotunjirea sumei;
bar - nu se obiºnuieºte; taxi ºi personal hotelier - între 2 ºi 3
euro), Regatul Unit al Marii Britanii (restaurant - inclus în notã
sau 10-15%; bar - nu se obiºnuieºte; hotel ºi taxi - între 10-15%
din nota finalã).

La polul opus se aflã þãri ca Japonia sau China, unde nu se
practicã aceastã formã de recompensare, ºi care de multe ori
este privitã ca o insultã. “În celelalte þãri asiatice (în special în
locurile mai turistice) obiceiurile vestice s-au instalat treptat. În
multe dintre restaurante apare o taxã de serviciu de pânã la

Asigurarea energiei electrice ºi a celei termice va necesita o finanþare totalã de
4,37 miliarde de lei pentru perioada în perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie
2020, potrivit unui proiect de hotãrâre de Guvern iniþiat de Ministerul Energiei. Din
total, 3,14 miliarde de lei reprezintã suma necesarã pentru asigurarea combus-
tibilului aferent producþiei de energie ºi 1,23 milioane de lei - pentru lucrãrile de
reparaþii (538 milioane de lei pentru reparaþii la centrale ºi 700 de milioane de lei
pentru reþelele de distribuþie ºi transport
energie electricã).

În nota de fundamentare, iniþiatorii
proiectului au arãtat cã, pentru iarna ur-
mãtoare, Dispeceratul Energetic Naþio-
nal (DEN) ia în calcul o creºtere cu 2,2%
a consumului de electricitate.

“Þinând cont de evoluþia consumu-
lui de energie electricã de la începutul
anului pânã în prezent, de inexistenþa
unor semnale privind apariþia de noi a-
genþi economici cu consum relevant de
energie electricã, de faptul cã scenariul
DEN este astfel construit încât sã ia în
considerare un scenariu cu temperaturi
în jurul mediilor lunare multianuale, esti-
marea de creºtere medie a consumului
luat în calcul pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 este de 2,2%
faþã de consumul realizat în perioada noiembrie 2018 - martie 2019”, aratã
documentul. Experþii mai puncteazã cã, în perioada de iarnã, pot avea loc disfuncþio-
nalitãþi în reþeaua de transport gaze naturale, respectiv scãderea presiunii, fie din
cauza creºterii consumului casnic de gaze naturale pe fondul temperaturilor scãzute,
fie din lipsa unor cantitãþi suficiente a gazelor din import. Aceastã situaþie poate
conduce la reducerea producþiei de energie electricã în termocentralele cu func-
þionare pe gaze naturale, o parte dintre acestea urmând sã treacã la utilizarea de
pãcurã. În aceste condiþii, se impune colaborarea cât mai strânsã a celor doi operatori
de transport ºi sistem în vederea funcþionãrii echilibrate a sistemului energetic
naþional ºi a sistemului de gaze naturale, recomandã specialiºtii din minister.

“Analizând valorile estimative lunare ºi având în vedere evoluþia producþiei
interne de energie electricã din iarna anterioarã, se constatã cã închiderea balanþei
producþie - consum va fi sensibil influenþatã de producþiile din surse regenerabile ºi
cã, în condiþii meteorologice deosebite, pot exista perioade de neacoperire a
vârfurilor de consum de energie electricã din producþia internã”, se mai precizeazã
în nota explicativã.

MFP modificã schemele de ajutor de stat

AFIR, prima instituþie publicã din România care primeºte certificare
internaþionalã aplicabilã sistemului de management anti-mitã

INS: Producþia de cãrbune a scãzut cu 7,8% în primele
patru luni, iar importurile au crescut cu 23,7%

Majoritatea românilor oferã
bacºiº în timpul vacanþelor

10%, dar nu întotdeauna acei bani ajung la persoana care
serveºte. Prin urmare este recomandatã o rotunjire a notei
în numerar, pentru a mulþumi pentru serviciile de calitate”,
se precizeazã în concluziile studiului. În regiunea Asiei, printre
cele mai vizitate state de cãtre români, în care se lasã bacºiº,
sunt Thailanda, Malaezia ºi Hong Kong, unde recompensele
variazã între rotunjirea sumei ºi 10-15% din suma finalã.

De asemenea, în Statele Unite ale Americii ºi Canada
bacºiºul este mai mult decât uzual, fiind tratat ca parte a
venitului angajaþilor, în timp ce în America Centralã este cel
puþin la fel de important, întrucât cei mai mulþi dintre cei care
lucreazã în restaurante sau hoteluri au salarii mici ºi se
bazeazã pe aceste sume lãsate în plus pentru venitul lor
lunar. În plus, în America de Sud, frecvenþa “atenþiilor’ scade,
dar sunt în continuare binevenite ºi, în general, nu se renunþã
la bacºiº decât pentru motive întemeiate.

Studiul a fost realizat pe datele colectate în 2019 printr-
un sondaj online în rândul a 23.400 de persoane din 22 de
þãri, dintre care 1.006 de români cu vârste cuprinse între 18
ºi 65 de ani.

Mânzatu: România a atras 9,5 miliarde
de euro din fonduri europene,
rata de absorbþie fiind de 30%

Ministerul Energiei: Alimentarea
cu electricitate ºi cãldurã
în timpul iernii urmãtoare

va costa 4,37 miliarde de lei

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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învãþãmânt

A fost publicatã ierarhia mediilor
candidaþilor din judeþul Prahova care
participã la prima etapã de Admitere în
liceu. Astfel, patru elevi din judeþul nostru
au media de admitere 10 (media de la
Evaluarea Naþionalã plus media claselor
V-VIII). Este vorba despre Tania Maria
Mincu (Colegiul Naþional „Nicolae Grigo-
rescu”, Municipiul Câmpina), Marina Ele-
na Nedelcu (Colegiul Naþional „Nichita
Stãnescu”, Municipiul Ploieºti), Maria
Cornelia Pãunescu (ªcoala Gimnazialã,
Comuna Gornet) ºi Victoria Vasile (ªcoala
Gimnazialã nr. 2 Boldeºti-Scãeni).

Mulþi elevi s-au aflat extrem de
aproape de media 10 de admitere, cu
9.99, 9.98, 9.97 etc. Cu media de ad-
mitere 9.99 întâlnim, în aceastã ierarhie,
ºase elevi: Lorena Ioana Ilie (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti), Iris
Ionescu (Colegiul Naþional „Nicolae
Grigorescu” Câmpina), Elena Diana
Nicolae (Colegiul Naþional „Ion Luca
Caragiale” Ploieºti), Denisa Ioana
Popescu  (Colegiul Naþional „Ion Luca
Caragiale” Ploieºti), Andrei Cristian
Tabãrã (Colegiul Naþional „Mihai Vi-
teazul” Ploieºti) ºi Aida ªtefania Vlãduþã
(Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti). Cu media de admitere 9.98
este eleva Irina Larisa Coman (Colegiul
Naþional „Nicolae Grigorescu”, Munici-
piul Câmpina).

Numãrul elevilor prahoveni care au
obþinut medii de admitere mai mari sau
egale cu 9.00 este de 756, incluzân-
du-i, aici, ºi pe cei cu 10, iar medii mai
mari sau egale cu 5 sunt 4.876 candidaþi.
Cea mai micã  medie de admitere o
deþine un elev de la ªcoala „Sf. Vasile”
ºi este 2.34. Aceste clasamente sunt

nerelevante, asta pentru cã absolut
toate mediile vor intra în calcul la
Repartizarea computerizatã ºi nu
rãmân pe afarã decât cei care nu ºi-au
completat corect fiºele de opþiuni sau
care ºi-au trecut prea puþine coduri de
licee pe respectivele fiºe. Bineînþeles cã
nu trebuie sã-i omitem pe elevii care,
încã, nu au situaþia la învãþãturã neîn-
cheiatã, corigenþii – aceºtia urmând a
participa la etapa a doua dedicatã Ad-
miterii la liceu.

Pregãtiþi-vã emoþional pentruPregãtiþi-vã emoþional pentruPregãtiþi-vã emoþional pentruPregãtiþi-vã emoþional pentruPregãtiþi-vã emoþional pentru
Repartizarea computerizatã!Repartizarea computerizatã!Repartizarea computerizatã!Repartizarea computerizatã!Repartizarea computerizatã!

Repartizarea computerizatã a
absolvenþilor de clasa a VIII-a care au
participat la prima etapã de admitere
se organizeazã pânã la data de 12 iulie,
în ordinea descrescãtoare a mediilor de
admitere ºi în funcþie de opþiunile
candidaþilor, înscrise în fiºa de opþiuni.

La repartizarea computerizatã par-
ticipã, evident, ºi elevii care provin din
alte judeþe ºi care au optat pentru a

efectua liceul în Prahova.
Dupã Repartizarea computerizatã

urmeazã, pe 18 iulie, transmiterea de
cãtre unitãþile de învãþãmântul liceal de
stat a situaþiei locurilor rãmase libere în
urma neînscrierii candidaþilor admiºi în
aceastã etapã de admitere. Între 19,
22 ºi 23 iulie are loc rezolvarea, de cãtre
Comisia de Admitere Judeþeanã, a
situaþiilor speciale apãrute dupã etapa
de repartizare computerizatã, a repar-
tizãrii candidaþilor care nu ºi-au depus

Patru elevi din Prahova au media de admitere 10
dosarele de înscriere în termen ºi a
candidaþilor care nu au participat sau
au participat, dar nu au fost repartizaþi
în etapa repartizãrii computerizate.

Etapa a doua de Admitere laEtapa a doua de Admitere laEtapa a doua de Admitere laEtapa a doua de Admitere laEtapa a doua de Admitere la
liceuliceuliceuliceuliceu

A doua etapã de admitere în învãþã-
mântul liceal de stat, pentru candidaþii
din seria curentã, precum ºi pentru cei
din seriile anterioare care nu împlinesc
18 ani pânã la data începerii cursurilor
anului ºcolar 2019 – 2020:

23 iulie: 23 iulie: 23 iulie: 23 iulie: 23 iulie: Afiºarea situaþiei locurilor
rãmase libere, a locului de desfãºurare
ºi a graficului probelor de aptitudini sau
de verificare a cunoºtinþelor de limbã
modernã ori maternã.

25 iulie: 25 iulie: 25 iulie: 25 iulie: 25 iulie: Înscrierea candidaþilor la
liceele care organizeazã probe de apti-
tudini sau probe de verificare a cunoº-
tinþelor de limbã modernã sau maternã.

26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie: Desfãºurarea pro-
belor de aptitudini sau de verificare a
cunoºtinþelor de limbã modernã sau
maternã.

222224-30 iulie: 4-30 iulie: 4-30 iulie: 4-30 iulie: 4-30 iulie: Primirea cererilor de
înscriere a absolvenþilor clasei a VIII-a
care nu au participat sau nu au fost re-
partizaþi în etapa anterioarã, care nu
s-au înscris în perioada prevãzutã de me-
todologie sau care ºi-au încheiat situaþia
ºcolarã ulterior etapei anterioare.

333331 iulie – 1 augus1 iulie – 1 augus1 iulie – 1 augus1 iulie – 1 augus1 iulie – 1 august: t: t: t: t: Repar-
tizarea absolvenþilor clasei a VIII-a care
nu au participat sau nu au fost reparti-
zaþi în etapa anterioarã, care nu s-au
înscris în perioada prevãzutã de meto-
dologie sau care ºi-au încheiat situaþia
ºcolarã ulterior etapei anterioare, uti-
lizând aplicaþia informaticã centralizatã.

Mihail Marinescu

Perioada 3-7 iulie a.c. a fost dedicatã înscrierilor absolvenþilor de învãþãmânt
gimnazial pentru participarea la Repartizarea computerizatã din 12 iulie, absolvenþi
care au susþinut Evaluarea Naþionalã.

Înscrierea candidaþilor pentru admiterea în liceele din judeþul de provenienþã s-
a fãcut la ºcolile gimnaziale pe care aceºtia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenþii
din seriile anterioare). Candidaþii care participã la admitere în alte judeþe, s-au înscris
la Centrul special de înscriere din judeþul în care doresc sã fie admiºi. Centrul special
de înscriere pentru elevii din alte judeþe a funcþionat în sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova. Ei bine, elevii proveniþi din alte judeþe au avut mult de aºteptat

pe la uºile inspectoratului,
nervii lor, ai pãrinþilor lor, dar
ºi ai profesorilor care au fã-
cut parte din comisia de
primire ºi înregistrare a do-
sarelor, fiºelor de înscriere
fiind puºi la grea încercare.
De ce? Pentru faptul cã
aplicaþia care înregistreazã
respectivele fiºe de înscrie-
re ºi care îºi are centrul la
Ministerul Educaþiei Na-
þionale a picat de nenumã-
rate ori în prima zi de îns-

criere, din pricina penelor de curent care aua vut loc, în acea zi, în Bucureºti ºi care
a cuprins ºi sediul Ministerului Educaþiei, deºi normal, dacã nu cumva ºi obligatoriu,
aceastã instituþie (Minsiterul Educaþiei) trebuia sã aibã generator de energie electricã
prevãzut special pentru astfel de evenimente! Astfel, timp de 6 ore, ISJ Prahova nu
a putut sã înscrie în aplicaþie, în prima zi, decât 14 elevi, dintr-un total de 50 câþi au
depus cereri, de la ora 9:00 ºi pânã la ora 15:00! În cele din urmã, situaþia s-a reme-
diat ºi toate cererile ºi fiºe de opþiuni au putut sã fie introduse în aplicaþia respectivã.

Numãrul total al elevilor care s-au înscris pentru Admitere la liceu, în judeþul
nostru, provenind din alte judeþe, este de 96. Deºi calendarul prevedea cã înscrierile
se pot face ºi pe 6 ºi 7 iulie, adicã ºi sâmbãtã ºi duminicã, absolut nimeni nu a venit
sã se înscrie, profesorii din comisia de înregristrare a dosarelor prezentându-se
degeaba la ISJ Prahova. Acest lucru ar trebui sã dea de gândit celor de la Ministerul
Educaþiei atunci când mai... compun astfel de calendare!

Mihail Marinescu

spirit competitiv prin participarea la
concursul „Vacanþa, bucuria copilãriei
mele”, aflat la a VI-a ediþie, activitate din
cadrul proiectului cu acelaºi nume,
înscris în C.A.E.R.I. - 2019, organizat de
ªcoala Gimnazialã „Carol I” din Plopeni,
în data de 8 iunie 2019.

Prin creaþiile literare ºi artistico-plas-
tice realizate, participanþii la acest con-
curs ºi-au exprimat liber sentimentele,
emoþiile, visele ºi speranþele, ºi-au dez-
voltat imaginaþia ºi creativitatea, au
redescoperit farmecul vacanþelor pe-
trecute alãturi de cei dragi. Efortul lor a
fost recompensat cu diplome ºi cu
cadouri oferite de preºedinta „Asociaþiei

Miercuri, 17 iulie, se anunþã o zi extrem de interesantã
pentru cei care vor sã profeseze în sistemul de învãþãmânt în
calitate de cadru didactic, asta pentru cã atunci se susþine
Concursul pentru ocuparea posturilor didactie vacante din
învãþãmântul preuniversitar prahovean, cunoscut mai bine
sub denumirea de Concurs de Titularizare. Proba scrisã a
acestui concurs este prevãzutã a avea loc pe data de 17 iulie,
în trei centre, la Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti, Cole-
giul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti ºi Colegiul „Spiru Haret”
Ploieºti.

Existã 1.541 de coduri ale posturilor scoase la concurs,
dintre care 169 sunt cu contract pe perioada nedeterminatã
(titularizabile) ºi 1.372 cu contract pe perioadã determinatã.
Dintre codurile posturilor titularizabile, 113 se gãsesc în mediul
urban ºi 56 în cel rural. De reþinut ºi faptul cã numãrul posturilor
complete este de 541, iar al celor incomplete este de 131.

Sunt înscrise 1.043 de persoane pentru etapele de mo-
bilitate din aceastã varã, dintre care 886 pentru susþinerea
probei scrise din 17 iulie. Pe centre de concurs avem: 295 de
candidaþi ce vor susþine concurs la Colegiul Naþional „I.L.

Caragiale” Ploieºti, 313 la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti ºi 268 la Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti.

De asemenea, sunt 136 de absolvenþii ai promoþiei
2019, iar cei dintre aceºtia care vor lua ºi licenþa urmeazã a
se prezenta la Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova, pentru
validarea dosarelor de înscriere, în 10 iulie 2019, între orele
9.00-14.00.

Mai sunt ºi unii candidaþi, destul de însemnaþi ca numãr,
care, însã, nu doresc sã participe în acest an la concurs, ei
alegând sã intre la repartizãrile pe posturi/catedre cu notele
ce l-au primit în 2013-2018.

Prima repartizare, în ºedinþã publicã, este anunþatã
pentru data de 25 iulie, fiind pentru candidaþii pe posturi
didactice/ catedre publicate pentru angajare cu contract de
muncã pe perioadã nedeterminatã. Pe 31 iulie are loc
repartizarea titularilor care au participat la concurs ºi care
au obþinut media cel puþin 7,00 (atât la proba scrisã, cât ºi la
inspecþia specialã), pe posturi didactice/ catedre vacante,
indifent de viabilitatea acestora.

Mihail Marinescu

Aplicaþia ce permite
înscrierea elevilor la Admitere

în liceu a dat rateuri dupã
rateuri în prima zi de înscrieri

96 de absolvenþi de clasa a VIII-a
ce provin din alte judeþe s-au înscris pentru

Admiterea în liceele prahovene

Începe concursul de „titularizare”
 Sunt înscriºi 886 de candidaþi pentru proba scrisã
Numãrul posturilor titularizabile este 169 de posturi titularizabile,

    iar cel total al codurilor posturilor este de 1.541

„Vacanþa, bucuria copilãriei mele”

Vacanþa este cea mai frumoasã
perioadã a copilãriei, paradisul copilãriei.
Copiii doresc sã petreacã alãturi de
familie ºi de prieteni o vacanþã de vis.

Preºcolari ºi elevi au demonstrat cã
iubesc vacanþele, cã au vocaþie artisticã,

Frunza de Stejar Plopeni”, doamna
Florentina Boþoc. Lucrãrile artistico-
plastice ne-au încântat privirile prin
expoziþia realizatã în sediul Casei de
Culturã Plopeni, cu sprijinul Domnului
Director al instituþiei menþionate, Nelu
Ghiorghe.

O vacanþã minunatã, vãO vacanþã minunatã, vãO vacanþã minunatã, vãO vacanþã minunatã, vãO vacanþã minunatã, vã
dorim!dorim!dorim!dorim!dorim!

Profesor pentru învãþãmânt
primar Ana Anton, directorul
adjunct al ªcolii Gimnaziale

„Carol I”, oraºul Plopeni
Profesor pentru învãþãmânt

primar Oana Ana Maria Tudor,
ªcoala Gimnazialã „Carol I”,

oraºul Plopeni
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„Al 5-lea copil al lui Dincã Brãtianu (1768-
1844, ocârmuitor, deputat ºi mare clucer – n.
red.) ºi al soþei lui Anastasia (Sica) Tigveanu (?-
1839)”, Ion C. Brãtianu urmeazã „cursurile de
la College de France” unde „cunoaºte pe
Quinet, Michelet, Bataillard ºi Ulbach, ºi a în-
ceput sã lucreze pentru cauza româneascã”.
Urmare exilului post-1848 la Paris „Îºi întinsese
relaþunile cu Texier (1816-1887, literat ºi publi-
cist francez), Renan (1823-1892, filosof  ºi istoric
al religiilor) ºi Pierre Leroux (1797-1871),
sociolog, paºoptist francez), cu Mazzini (1895-
1872) politician pro-Garibaldi) ºi Manin (1804-
1857, conducãtor al Republicii Veneþa)”.

„Tata dorea sã ia o orfanã ca sã nu aibã
piedici în viaþa lui politicã”, aºadar „cãsãtorindu-
se, dupã un eºec cu d-ra Kestner (…) (fiica lui
Scherer Kestner, unul din iniþatorii afacerii
Dreyfus), cu fiica – de numai 16 ani – a vãda-
nului Luca Pleºoianu, cunoscutã prin Maica Ma-
ximilia, stare�ã la Ostrov ºi la Vãleni (…) în strictã

intimitate la Ostrov la Cãlimãneºti”, mirii „plecarã
cu o trãsurã la Piteºti – petrecere povestitã în
jurnalul mamei din 1919”. O cunoscuse pe vii-
toarea lui soþe ºi mama Floricãi – pierdutã la 3
ani de la naºtere, a Sabinei, Elena în certificat
ºi a celor trei juniori Brãtianu, Vintilã (1867-
1930), Ion / Ionel (1864-1927) ºi Constantin /
Dinu (1866-1950) „în salonul Capellanilor, la o
masã unde juca loto cu mãtuºile ºi unchii ei”.

„În noiembrie 1865, tata pleacã pe ascuns
în strãinãtate, pentru aducerea Principelui
strãin” ºi „dupã 5 luni (…) porneºte de la Dus-
seldorf cu principele Carol de Hohenzollern care
fusese proclamat domnitor prin plebiscit. Tre-
cerea prin Austria, în timpul rãzboiului cu Ger-
mania prezenta o adevãratã primejdie; principele
fiind ofiþer prusian, risca sã fie fãcut prizonier”,
sã scape „Cãlãtoria pe vaporul de la Baziaº a
fãcut-o ca fecior al tatei la clasa a II-a”.

Politica i-a acaparat existenþa, familia,
cãlãtoriile, regele ºi diplomaþi acreditaþi, însem-

nând viaþa lui. Dupã un „accident de trãsurã
petrecut la 1 iulie 1878, când, venind de la Vo-
dã, caii au bruscat atelajul, Brãtianu a rãmas
pe pavaj ¾ de orã, pânã au venit sergenþi ºi l-au
dus într-o casã de mahala, salvat mai târziu de
dr. Davila”, a urmat altul, în 2/14 decembrie
1880, când „ieºind de la Camerã – deloc pãzitã,
„un individ ieºi din umbrã ºi voi sã-l loveascã în
inimã cu un cuþt (…) Tocmai sosea dl Goga, de-
putat de Vlaºca, care (sic!) îl lovi pe agresor cu
bastonul lui de modã veche (…). Pietraru fu
predat agenþlor” Rãul – fructul invidiei – l-a tãiat
calea ºi în 3/15 septembrie 1886, „Însoþt de d.
C. F. Robescu, venea acasã de la preºedinta
Consiliului, pe strada Vãmii, ulterior Wilson, când,
un anume Stoica Alexandrescu, înarmat cu un
revolver, nu îl nimereºte pe Ion C. Brãtianu!

Aºezarea la Florica, 1869-1877, amplificã
stresul  pentru Ion C. Brãtianu. Se succed:  Între-
vederile cu regele Carol ºi regina Elisabeta,
Vacanþele 1883-1884, Incendiul casei Rosetti,

CARTEA

ISTORIE
de Ion C. Brãtianu

26 I 1884, Primul bal la Curte, 21 II 1884, Prie-
teniile cu familiile Bataillard, Michelet, Baudoin,
Duarras, Pherekyde, cu Vasile Alecsandri,
Alexandru Odobescu, cu junimistul Nicolae
Gane, apar curele de sãnãtate la Marienbad,
Vâlcea, Slãnic ºi Bistriþa, Govora, 1881-1888 –
anul demisiei…

Serghie Bucur

„Grãdina lui Akademos” = „Grãdina
lui Sterom” = Grupul de la Ploieºti (1991-
2014) a primit, a crescut ºi a consacrat
în vastele ei spaþii spirituale, cel puþin
80 de autori ºi autoare ispitiþi/ispitite
de Muza Poeziei. Pleiada (de ce nu?) un
deceniu ºi ceva, din cele 4 puncte cardi-
nale prahovene ºi de peste fruntariile
judeþului, cu Victor STEROM (14 II 1937-
10 VIII 2014) la manºa navei GDLP, s-a
structurat de la sine, prin cernerea ope-
ratã de valoare, timp ºi  destin, o parte a
ei consacrându-se „dupã chipul ºi ase-
mãnarea” cu propriilor „Eu-ri”.

La un ceas al privirii înapoi, cu cãrþile
pe masa prezentului, o privire din foiºorul
lecturii coboarã labirintic în magma
„figurilor de stil” care animã gusturile ºi
sentimentele, energizezã „dominoul”
ideatic al valorilor estetice.

Membru al Uniunii Scriitorilor din

România, personlitate marcantã a poe-
ziei moderne, poet cu Opera Omnia în

raftul de sus al Literaturii de gen, domnul
Martin Culcea ne-a uimit, deopotrivã,
atât cu nonconformismul sãu rebel, cât
ºi prin modernitatea sa eclatantã pentru
temperamentele „la locul lor” reverbe-
rând diamantin ºi incomod. Prototip al
autorului „Fii tu în ceea ce scrii ºi cum
scrii”, maestrul Martin Culcea s-a con-
turat cu vocaþie în extremul gladiator al
cuvintelor capabile sã iºte sensuri noi,
fulgere ºi trãsnete (compoziþia omoni-
mã, sonor-poematicã, al lui Johann
Strauss!): „închipuiþi-vã un poem scris /
cuvânt cu cuvânt / - ei ºi? / (veþi spune)
/ dar pentru acest poem / eu / am refu-
zat toate cuvintele! / în afarã de acestea
//” (AMOR PE TAVAN, capitolul Geografie
umanã, editura Karta-Graphic, 2008;

„refuz” pag. 5). A propos de titlul volu-
mului – stratagema construcþiei, cu ma-
caz al sensurilor: „infirm / aerul mi-a mur-
dãrit termopanul / europeanã bricheta
mi-a virusat discheta / o continuare a
propriului picior / calcã încãpãþânat /
pe urma piciorului meu // un zeu au-
tentic de fals / cãruia îi este fricã sã de-
clare //” capitolul Ocrotirea candorii: „alt
amor / alt tavan” pag. 78).Poezia fiind,
prin Martin Culcea, ALTCEVA, înalþã, ag-
nostic, spiritul în straturile Artei.

Salcie pe promontoriul Poeziei,
discret legãnându-se sub melancoliile
adiind din turnul lui Kronos, doamna
ªtefania Nedelcu Ene vine alunecând
pe oglinzile sfioase ale Otiliei Cazimir,
însufleþind sonuri cu finitatea în ceea ce
ne- lãsat testamentar, Octavian Paler:
„Un cântec nu se poate cânta niciodatã
de la sfârºit la început. Trebuie sã-l cânþi
totdeauna îndreptându-te spre sfârºit”
Fiindcã – a crezut cu stenicã îndoialã,
Domnul Paler – „Noi suntem ca un cân-
tec, nu credeþi?” Subtilã artistã plasticã
– probã ilustraþiile volumului STARE DE

CRONICÃ

LITERARÃ
CÂNTEC, editura Grafoanaytis Ploieºti
2015, în egalã mãsurã poetã, volum
asupra cãruia ne-am aplecat cu emoþie,
doamna ªtefania Nedelcu Ene („fruct”
al aceluiaºi GDLP) dizolvã aparenþele
realitãþii înconjurãtoare în simple adân-
cimi imagistice, prefãcând sensibilitatea
în sunet, în muzicã. Apanajul feminitãþii
este, precum în cartea autoarei de faþã,
ecoul miracolului care va fi mereu „Fe-
meia” (pag. 41): „Vârstele mele / se des-
pletesc / în flori de stele , / zâmbetul mi
se prinde / în floarea de mãceº, / privire-
mi se ascunde / în ochi de rândunele,
din trupul meu / de veacuri / tot se-nfi-
ripã vieþi, / sufletul meu este idee… / Eu
sunt – precum Geea! – Femeie…”

„Nici ºaizecist nici optzecist ºi cu
atât mai puþin nouãzecist ” (Apud Nico-
lae Oprea). „poet pur ºi simplu” (idem),
Ioan Vintilã Fintiº, membru al USR, liderul
Cenaclului de Luni (prelungire a GDLP)
cu ºezãtori lunare în incinta – spre
cinstea ei a - Filarmonicii Paul Constan-
tinescu, „urcã muntele poeziei” (citat
Victor Sterom), ºi pe „treptele” (paginile)
volumului MARELUI REGE CLOWN,
editura Grinta 2019. „Stihurile poetului
I. V. F. exprimã o melancolie fixatã în
consemnãri lapidare, al cãrei merit  e cã
nu se revarsã, ci se pãstreazã în propria
sa substanþã, ca ºi cum spaþiul ar în-
fricoºa-o” (Apud Ghe. Grigurcu). Ne con-
vinge autorul: „în aceastã dimineaþã /
doar îngerii spânzuraþi pe balcoane / ºi
conºtiinþa noastrã uitatã într-o locomo-
tivã // sã ascultãm zgomotul ploii cum
sparge zidul oraºului / iar în parc doar
prietenul nostru beþiv / privind la cer

chiar înainte de prohibiþie // eu dorm
pe valiza cu pãsãri / trenul din gara zero
are întârziere cât o viaþã / lovituri de stat
filozofii iluzionism” – „valiza cu pãsãri”,
pag 53).

TRIO POEMATIC LOCO

Poeta ªtefaniaPoeta ªtefaniaPoeta ªtefaniaPoeta ªtefaniaPoeta ªtefania
Nedelcu EneNedelcu EneNedelcu EneNedelcu EneNedelcu Ene
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Profesorul Sixtus Caragea e anun-
þat de ºoferul sãu, un ardelean sadea,
cã limuzina „s-o gãtat ghe drum!”. A dor-
mit prea bine, încântat de onoarea ce
i-o arãtase, dupã un seminar, Traian Ce-
zeanu, fostul sãu elev la „Istoria moder-
nã ºi contemporanã”, invitându-l la Flo-
reºti,  sã vadã Micul Trianon, cât încã îl
mai reprezintã ruina în care a ajuns. În
esenþã, sã cutreiere împreunã parcul
ºi pãdurea altãdatã raiul acelui  Canta-
cuzino supranumit Nababul, ridicat –
cu plata în mii de lei-aur, din care, spu-
neau localnicii trecãtorilor pe-aici, cu ei
acoperise boierul, palatul! –, unii zic cã
pentru soþia lui, Ecaterina, fiindcã îi
adusese pe lume copiii doriþi, alþii pentru
nepoata lui, Alice – progenitura fiului
sãu licenþiat la Paris ºi succesor, gândi-
se, la ºefia Partidului Conservator. Uni-
versitarul ºi-l fixase în panoplia sim-
patiilor sale pentru lucrãrile studentului
celui mai în vârstã, din anul lui, pentru
cã obþinuse nu numai 10 în linie, dar
descoperise în el un aparte pasionat
de Istorie, un norocos de vestigii exis-
tente în satul unde, printr-o cãsãtorie
de roman, se aºezase parcã pus, dupã
inima Lui, de mâna lui Dumnezeu; cer-
ceta de pe la 30 de ani – îi relatase pro-
fesorului (autor al unui studiu cu valenþe
epice, epuizat din librãrii), trecutul plin
de legende al palatului cu ramificaþii în
satul de peste râul Prahova, unde – ºi
de-aici pornise el o povestire la care
lucra de atunci - , într-un castel, pe vre-
muri al generalului Mavros, se ascun-
sese Nicolae Bãlcescu în ajunul revolu-
þiei paºoptiste, trimis de Guvernul Provi-
zoriu, sã o porneascã în fruntea mãgla-
ºilor din ocnele de sare de la Telega,
cãtre Bucureºci… „Cam acesta este su-
biectul cãrþii pe care gândesc sã o pub-
lic, domnule profesor!... Pentru studiile
pe care mi le doresc temeinice, incon-
testabile, m-am înscris la Facultate, aºa,
„bãtrân” cum pare unora cã sunt…” „Cât
de bãtrân, domnule student?”, se lãsã
prins, radios, în conversaþie, profesorul,
admirându-l cu respectul lesne de vãzut
în zâmbetul ce îi lumina figura. „ªapte-
zeci ºi trei, dacã mã credeþi!”, dupã o
secundã, plusând: „Mulþumesc de
întrebare!”. Adãugase, aprins în obraji,
de vãpaia  tulburãtoare a emoþiei, dova-
da recunoºtinþei lui,  salutând cu dege-
tele la tâmplã, pentru acest raport de
onoare sui-generis.

Cãlãtoria a însemnat o splendidã
evadare din „cazanul” bucureºtean, iar
vizitarea Domeniului Cantacuzino rã-
mase, de-atunci, o revelaþie pentru inte-
resul ºtiinþific al mentorului  într-adevãr
bãtrânului absolvent în Istorie, Traian
Cezeanu. Profesorul se lãmuri, pe tra-
seul strãbãtut, în ceea ce vrea sã sem-

nifice cuvântul „Domeniul” Cantacu-
zino, din sursa cea mai autenticã –
„UNIVERSUL ecvestru”, publicaþie pe
care Traian Cezeanu, reporter la ediþia
a II-a a concursului KARPATIA HORSE
TRIALS, o cumpãrase la intrarea în
incinta evenimentului hipic. Retraºi
amândoi pe singurul podeþ în imitaþie
de lemn, din beton armat, curmeziº
peste iazul în serpentine ce trece pe
sub  giganticul arþar, declarat „Monu-
ment al Naturii” („între balustradele lui,
domnule profesor, Enescu a strâns-o
de nenumãrate ori în braþe pe Maruca,
în plimbãrile romantice petrecute
împreunã prin acest colosal parc, în
anii lor de idilicã pasiune amoroasã,
când ea se despãrþise de bãrbatul ei,
prins în pat cu sora ei de sânge, Nelly,
la ceva timp dupã cãsãtorie!”, þinu Ce-
zeanu sã îl aducã pe Caragea în
atmosfera romanului pe care deja îl
publicã, de patru ani, în foileton, într-
un ziar judeþean (o altã satisfacþie pe
care ºi-o adaugã profesiei). Universi-
tarul rãsfoi gazeta, citind titlurile la rând.
Într-o paginã cu multã reclamã, se opri
asupra titlului care era de fapt numele
iniþiatoarei acestui proiect, „Doamna
Irina Bossy – Ghica”, memorat cu plã-
cerea istoricului de faþã  cu un vestigiu
unic, de data asta, istorisirea renaºterii
spaþiului în care era oaspete în pre-
mierã: „Domeniul Cantacuzino Flo-
reºti”!

Gravurã viu înãspritã de ororile
care au umilit destinele predecesorilor
ºi ale moºiei de odinioarã, cu palatul –
epicentrul dureroasei poveri morale,
portretul descendentei din arborescen-
þa Cantacuzinã întregi, în conºtiinþa mu-
safirului, speranþa reînvierii Micului
Trianon, sesizatã în peroraþia fostului
sãu student, izvorul cert, totodatã, din
rândurile citite în gând; „Pentru mine,
Floreºti nu este o „reîntoarcere”, pen-
tru cã în copilãrie nu fusesem niciodatã
în acest loc unde s-a nãscut bunica
mea („DOMNIÞA, adicã, domnule Ce-
zeanu?”, prinse tâlcul profesorul); nu
aveam voie sã cãlcãm în locurile unde
familia noastrã „a supt sângele po-
porului”, dupã cum obiºnuiau comu-
niºtii sã spunã. Nu este o reîntoarcere,
ci achitarea unei datorii.”!

Dreapta lui Sixtus Caragea apucã,
fulger, mâna lui Cezeanu, pe care o
strânse afectuos, lãsând emoþia sã
rezoneze în elanul ei sincer: „Dragul
meu licenþiat în Istorie, te fe-li-cit!” Peste
câteva clipe – în care privirile lor, ilu-
minate interior, se regãsirã la unison –
Caragea rosti cu aceeaºi fervoare.
„Sunt tare mândru de dumneata!”

Serghie Bucur
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sãnãtate

Accidentul vascular cerebral (AVC)
atunci când se produce la o persoanã
tânãrã nu mai uimeºte pe nimeni, fiind
tot mai frecvent întâlnite. De aceea, re-
cuperarea dupã o astfel de problemã
medicalã este extrem de importantã.
Sunt însã anumite dificultãþi medicale
care îngreuneazã recuperarea bolna-
vului. Una dintre acestea este hemiple-
gia. Aceasta este o slãbiciune resimþitã
pe o parte a corpului, opusã pãrþii unde
s-a produs leziunea cerebralã. Sau altfel

spus, este paralizia totalã sau parþialã a
unei jumãtãþi a corpului. Aceastã duce
la imposibilitatea de miºcare a
bolnavului ºi implicit de recuperare a
lui. Totodatã, hemiplegia altereazã
musculatura. Totodatã, este posibil ca
declanºarea hemiplagiei sã fie bruscã
sau treptat, în etape. În literatura de
specialitate, în funcþie de creºterea sau
scãderea tonusului muscular, hemiple-

gia poate sã fie spasticã sau flascã.
Vestea bunã este însã cã aceasta se
poate trata, scrie revista Doctorul Zilei.

În consecinþã, pacientul cu hemi-
plegie va avea parte de îngrijirea medi-
calã a unei echipe complete. Aceasta
este formatã din medicul neurolog, me-
dicul de reabilitare medicalã, psihologul,
kinetoterapeutul, fizioterapeutul ºi
psihologul.

Atenþie! Hemiplegia este o afectare
neurologicã sechelarã. În lipsa trata-

mentului adecvat poate sã ducã la o
dizabilitate permanentã ºi ireversibilã.
Poate de aceea, medicii spun cã este
vital ca un pacient care a avut un AVC sã
ajungã în mai puþin de 4 ore la spital. În
acest fel, medicii specialiºti neurologi au
timpul necesar de a interveni.

În caz contrar, urmãrile sunt uneori
extrem de grave. Mai exact, în funcþie
de gravitatea AVC-ului dar ºi de partea

De ce e vital ca un pacient cu accident vascular
cerebral sã ajungã la spital în maximum 4 ore

Iodul are un rol esenþial pentru
sinteza hormonilor tiroidieni. În orga-
nismul uman, iodul se regãseºte în can-
titãþi mici. Beneficiile pe care le aduce
iodul sãnãtãþii sunt uriaºe.

Iodul sprijinirea metabolismului
sãnãtãþii, menþinerea nivelului de ener-
gie, susþinerea sãnãtãþii pãrului ºi a pielii,
sprijinirea dezvoltãrii fãtului, asigurarea
unei imunitãþi mai puternice ºi preveni-
rea hipotiroidismului. Însã, iodul are ºi
beneficii în tratarea bolilor fibrochistice,
prevenirea cancerului.

Atenþie! Medicii susþin
cã deficitul de iod este cea
mai importantã cauzã de
retard mental care poate fi
prevenit.

Iatã care sunt
consecinþele
deficitului
de iod:

Medicii spun cã deficitul de iod este
cea poate cea mai importantã cauzã
de retard mental. Paradoxal, aceasta
poate sã fie prevenit. Lipsa iodului are
ca ºi consecinþã scãderea capacitãþii
tiroidei materne ºi fetale de a produce
cantitãþi suficiente de hormoni tiroi-
dieni. Iar în formele severe ducând la
retard mental ºi psihomotor important
la fãt. Carenþã severã de iod la adult
este însoþitã de creºterea numãrului de
cazuri de guºã, hipotiroidism, infertilitate.
Nu în ultimul rând are loc o scãdere a
capacitãþilor intelectuale.

Deficitul este
periculos în sarcinã

În ceea ce priveºte sarcina, deficitul
sever de iod se asociazã cu creºterea
numãrului de avorturi spontane, a
numãrului de naºteri premature ºi cu
nou-nãscuþi cu o greutate scãzutã la
naºtere. La fãt, hipotiroidismul matern
ºi fetal, indus de deficitul sever de iod,
are consecinþe grave asupra dezvoltãrii
ºi mielinizãrii sistemului nervos central.
Practic existã riscul de apariþie al unui
retard mental important pânã la cretin-
ism. Dar creºte ºi riscul de apariþie a
tulburãrilor psihice, tulburãri motorii

spastice, surditate dar ºi tulburãri de
vorbire. Deficitul sever de iod este
principala cauzã de retard mental care
poate fi prevenitã, pe glob.

Deficitul sever de iod în sarcinã se
defineºte printr-o valoare a iodului în
urinã de sub 50µg/L. Iar în afara sarcinii
sub o valoare de 20µg/L. La copil de-
ficitul moderat de iod poate fi respon-
sabil de o serie de anomalii de dez-
voltare psihomotorie ºi intelectuale pre-
cum deficite în domeniul vederii, mo-
tricitãþii, capacitãþii de percepþie ºi o

scãdere a funcþiilor intelectuale. Deficitul
de iod se asociazã ºi cu o scãdere a IQ-
ului global (cu pânã la 13.5 puncte) ºi cu
apariþia unor tulburãri de tip hiperactiv
cu deficit de atenþie.

Iatã care sunt
principalele alimente
care conþin iod:

Apa este o veritabilã sursã de iod.
Dar ºi vegetalele reprezintã o sursã
importantã de iod. Însã conþinutul lor de
iod variazã în funcþie de concentraþia
acestui element în sol, astfel în zonele
geografice cu deficit de iod, cum este ºi
cea mai mare parte din România, apor-
tul de iod prin alimentaþie este insufi-
cient. De aceea, a fost introdusã supli-
mentarea iodului în alimentaþie prin io-
darea universalã a sãrii ºi prin fortifierea
unor alimente cu iod precum pâinea ºi
uleiul.

Alimentele cele mai bogate în iod
sunt peºtele (ton, cod, macrou), fructele
de mare ºi algele marine. ªi legumele
din clasa cruciferelor: varza, conopida,
napii ºi guliile conþin în mod natural anu-
mite substanþe ce au o acþiune competi-
tivã cu iodul. ªi oul, brânzã, iaurtul, cãp-
ºunile ºi afinele sunt bogate în iod.

Remedii naturale care diminueazã stresul

Ministerul Sãnãtãþii recomandã populaþiei
sã ia toate mãsurile necesare pentru prevenirea
infectãrilor cu West Nile. Principalele mãsuri de
protecþie recomandate sunt:

– evitarea expunerii la þânþari, îmbrãcãminte
cu mâneci lungi ºi pantaloni lungi;

– utilizarea substanþelor repelente de
þanþari;

– montarea de plase la ferestrele locuintelor
pentru a impiedica patrunderea tantarilor;

– limitarea deplasarilor zonelor cu multã
vegetaþie ºi umiditate ridicatã (parcuri, pãduri,
ape stãtãtoare etc.)

– asigurarea mãsurilor de desecare a bãl-
tirilor de apã din jurul gospodãriilor;

– îndepãrtarea recipientelor/obiectelor care
favorizeaza acumularea apei ºi a gunoiului
menajer.

De asemenea, Ministerul Sãnãtãþii recoman-
dã autoritãþilor administraþiei publice locale sã
intensifice mãsurile de dezinsecþie în localitãþi
pentru a preveni rãspândirea infecþiei cu virus

În cazurile severe, care afecteazã cel mai
frecvent persoanele peste 60 de ani cu afecþiuni
cronice (cancer, diabet, hipertensiune, boala
renalã cronicã), pot apãrea ºi alte simptome:
rigiditate a gâtului; sensibilitate crescutã la
luminã; convulsii; frisoane; obosealã cronicã;
slãbiciune muscular.

Supravegherea privind infecþia cu virusul
West Nile a debutat încã din luna iunie ºi pânã
în momentul de faþã nu au fost raportate cazuri
în þara noastrã.

În ceea ce priveºte alte boli transmise prin
intermediul þânþarilor precizãm cã cele câteva
cazuri de malarie înregistrate în fiecare an sunt
cazuri izolate, depistate la persoane care au
cãlãtorit sau provin din zone în care existã ma-
larie. Infecþia cu virus West Nile nu se transmite
de la om la om, ci doar prin înþepãtura de þânþar
ºi nu existã cazuri de malarie cu transmitere
secundarã prin intermediul þânþarilor. Din
pãcate, nu existã vaccin sau tratament antiviral
specific pentru infecþia cu virus West Nile.

Mãsuri necesare pentru prevenirea
infectãrilor cauzate de înþepãturile de þânþari

West Nile. Aproximativ 80% din persoanele
infectate nu prezintã simptome, însã în cazul în
care identificaþi semnele ºi simptomele de mai
jos, specialiºtii în sãnãtate publicã ai Ministerului

Sãnãtãþii vã recomandã sã vã prezentaþi la cel
mai apropiat cabinet medical: febrã; durere de
cap intensã; dureri musculare; vãrsãturi; erupþii
cutanate.

pe care acesta s-a produs, bolnavul poa-
te sã dezvolte urmãtoarele: paralizie,
hemiplegie, tulburãri de înþelegere ºi ex-
primare a limbajului, tulburãri de vedere,
imposibilitatea de a se hrãni singur,
amnezie, depresie. Medicii susþin cã
recuperarea dupã un accident vascular
cerebral ar trebuie sã înceapã dupã
maximum douã luni de la producerea
evenimentului medical.

De asemenea, specialiºtii spun cã
hemiplegia sau hemipareza apare dupã
accidentele vasculare cerebrale, acci-
dentele ischemice sau cele hemoragice.
Însã poate sã se instaleze ºi dacã o per-
soanã are o tumorã cranianã. Mai rãu
este cã nu doar mersul va fi afectat ci ºi
echilibrul. Sunt ºi cazuri în care asistãm
la dificultãþi de înghiþire sau de comu-
nicare. De asemenea, sunt des întâlnite
ºi tulburãrile de vedere.

Iatã ce factori de risc ai
AVC –ului care pot fi controlaþi

Nu în ultimul rând, cauzele care pot
provoca un AVC ar trebui sã fie controlate
sau prevenite. De exemplu, hiper-
tensiunea arterialã, fibrilaþia atrialã,
excesul de colesterol ºi trigliceride,
diabetul zaharat, obezitatea, fumatul,
consumul exagerat de alcool sunt
principalii factori de risc ai AVC-ului. Ei
bine, toþi pot fi controlaþi ºi preveniþi cu
ajutorul unui stil de viaþã sãnãtos. De
asemenea, dupã ce a avut loc un AVC,
oricând poate sã se producã altul. De
aceea, renunþarea la fumat, la alcool, la
sedentarism sunt foarte importante.

Este adevãrat: existã o relaþia strânsã dintre nivelul stresului
din organismului unui individ ºi afecþiunile de care acesta suferã.
Însã, oricât am crede sau am încerca sã eliminã stresul nu prea
reuºim. Înainte de a apela la medicamente, ai putea totuºi sã încerci
anumite remedii naturale, din plante.

Sunt plante care pot diminua nivelul de stres din corp ºi îþi pot
alunga insomnia. În plus, fiind ceaiuri nu prea au cum sã-þi facã rãu,
ele neavând efecte adverse, scrie revista Doctorul Zilei.

Uite ce plante te ajutã sã diminuezi nivelul stresului:
Rozmarinul. Rozmarinul. Rozmarinul. Rozmarinul. Rozmarinul. Ceaiul de rozmarin poate sã stimuleze

circulaþia sangvinã, ajutã la diminuarea stresului, a anxietãþii ºi în
plus, are efect calmant asupra sistemului nervos. Ceaiul de rozmarin
dacã este consumat regulat, poate sã þi asigur un confort emoþional.

Lavanda. Lavanda. Lavanda. Lavanda. Lavanda. Este o plantã renumitã pentru efectele sale cal-
mante, este de real ajutor celor care se luptã cu anxietatea, depresia,
insomnia. În plus, ajutã la scãderea tensiunii arteriale. De asemenea,
este renumitã pentru proprietãþile sale antiinflamatorii.

Ceaiul verde. Ceaiul verde. Ceaiul verde. Ceaiul verde. Ceaiul verde. Acesta conþine tianina, adicã un aminoacid
ce are acþiune directã asupra hipotalamusului astfel încât în corp se

elibereazã dopaminã ºi serotoninã care eliminã stãrile de
anxietate.

Salvia.Salvia.Salvia.Salvia.Salvia. Existã cercetãtori care susþin cã acestã plantã
dacã este consumatã sub formã de ceai poate contribuie la
stimularea memoriei, a concentrãrii, stimuleazã performanþele
intelectuale, dar cel mai important aspect este cã salvia are un
important efect anxiolitic. Ceaiul de salvie te poate calma ºi-þi
garanteazã un somn de calitate noaptea.

Ghimbirul.Ghimbirul.Ghimbirul.Ghimbirul.Ghimbirul. Acesta nu este recunoscut doar pentru
proprietãþile sale de normalizare a tensiunii arteriale, el este bun
ºi atunci când vrei sã scapi de stres. În plus, este un tonic
excelent care ajutã digestia ºi contribuie la detoxifierea corpului.

Valeriana. Valeriana. Valeriana. Valeriana. Valeriana. Rãdãcina acestei plante constituie un
remediu natural eficace împotriva oboselii dar ºi al anxietãþii.
Totodatã, valerianã este beneficã ºi persoanelor care se confruntã
cu depresie, dureri frecvente de cap sau celor care au dese dureri
abdominale.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Ce complicaþii sunt posibile
dacã ai un deficit de iod
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08:00 1 Matinal;
09:00 Adevãrul despre trecut (r);
10:00 Ca-n viaþã;
11:45 Teleshopping;
12:20 „Iubire imposibilã” (r);

13:30 Cronici Mediteraneene;
14:00 Telejurnal;
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis;
20:00 Telejurnal;
16:45 „Iubire imposibilã” (f);
18:00 Observatori la Parlamentul European;
18:35 Europa mea;;
19:40 Sport; Meteo;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Un american liniºtit” (f);
23:00 „Legende ºi mistere” (r);
23:30 #Creativ;
00:00 Telejurnal;
00:30 „Un american liniºtit” (r);
02:10 Moºtenirea clandestinã;
03:00 Discover România;
03:15 Vorbeºte corect! (r);
03:20 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
04:10 Telejurnal (r);
05:00 „Legende ºi mistere” (r).
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07:00 Documentar 360 de grade
GEO (r);
08:00 „Cireºarii” (r);
08:50 Discover România;
09:00 „Bibliotecarii” (r);

09:55 Generaþia Fit;
10:00 Câºtigã România! (r);
11:00 Ferma (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade GEO;
15:00 Vibe By Ioana Voicu (r);
15:30 Zile cu stil (r);
16:00 „Bibliotecarii” (s);
17:05 Oanapp;
17:50 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Impostoarea” (f);
22:50 Discover România;
23:10 „Refugiu” (f);
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 Descãlecaþi în Carpaþi (r);
03:15 „Refugiu” (r);
05:00 D’ale lu’ Miticã (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 “Las fierbinþi” (s);
21:30 „Minciuni adevãrate” (f);
00:30 „Scãpat de sub control” (r);
02:00 Arena bucãtarilor;
03:00 Lecþii de viaþã:
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Fetiþa mea” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Ultimul rãzboinic al aerului” (f);
22:00 „Regele Arthur” (f);
00:30 Insula iubirii (r);
03:00 Acces direct (r);
04:15 „Surorile” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „S-a întâmplat îmtr-o
noapte” (r);
10:45 „La Bloc” (r);
13:00 „Drumul spre Bali” (r);
15:00 “Puterea credinþei” (r);

17:00 „Insula interzisã” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Legãturi de sânge” (f);
22:30 „Pânza de pãianjen” (r);
00:30 „Legãturi de sânge” (r);
02:30 „Pânza de pãianjen” (r);
04:15 „La bloc” (r);
06:15 Ce spun românii (r).
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08:45 „Elif” (r);
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13:30 “Feriha”  (r)

15:00 „Marimar” (f);
17:30 „CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Rãdãcini” (f);
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Rãdãcini” (r);
01:30 „Marimar” (r);
02:00 Teleshopping;
03:15 „Feriha” (r);
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
06:00 CulTour (r);
06:45 „Dragoste eternã” (r).
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07:00 #Creativ (r);
07:35 Politicã ºi delicateþuri;
08:35 Aventurã urbanã;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sãfiu sãnãtos;

11:00 Levintza prezintã;
11:30 Constructori de visuri;
12:00 Drumul succesului;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Exclusiv în România;
13:45 Discover România;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 „Toate pânzele sus!” (f);
16:30 Vedeta popularã;
18:30 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã
00:00 „Ora zero” (f);
01:00 Arheologia crimelor comunismului;
02:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (r);
02:55 Moment Art;
03:25 Viaþa satului (r);
06:30 Teleenciclopedia (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Regatul Sãlbatic;
07:40 În inima Africii;
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Armãsarul sãlbatic” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;

11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Vibe By Ioana Voicu;
12:30 Cap Compas;
13:00 Memorialul Durerii;
14:00 Gala umorului (r);
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotolVlog;
18:00 În inima Africii (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Jandarmul la New York” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
00:00 Zile cu stil;
00:35 MotorVlog;
01:10 „Impostoarea” (r);
02:40 „Onoare ºi respect” (r);
04:10 „Jandarmul la New York” (r);
06:00 MotorVlog (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Spionii în vacanþã” (f);
12:00 „Tipic masculin” (f);
14:15 „Eragon” (f);

16:15 „Miss Agent Secret 2: Înarmatã ºi
seducãtoare” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Thor” (f);
22:15 „Jocurile foamei: Sfidarea” (r);
01:15 „Ai noºtri” (r);
02:15 „Miss Agent Secret 2: Înarmatã ºi
seducãtoare” (r);
04:15 „Spionii în vacanbþã” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Asia Express;
13:00 Observator;
13:30 „Cum sã scapi de un tip în
10 zile” (f);

16:00 Poftiþi pe la noi! (r);
19:00 Observator;
20:00 „Misiune imposibilã 2" (f);
22:15 „Star Wars – Atacul clonelor” (f);
01:30 „Regele Arthur”(r);
03:45 „Star Wars: Atacul clonelor” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Drumul spre Bali” (r);
10:30  „La Bloc” (s);
12:45 „S-a întâmplat într-o noapte”
(r);
15:00 „Insula interzisã” (r);

16:15 „Marele Buck Howard” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Larry Crowne” (f);
22:30 „Þapi ispãºitori” (r);
00:45 „Ea e Monica Velour” (r);
02:30 „Þapi ispãºitori” (r);
04:30 „La bloc” (r);
06:45 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 ColTour (r);

12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (f);
14:00 „Inima oraºului” (f);
16:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Rãdãcini” (f);
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Rãdãcini” (r);
01:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York”  (r);
03:15 CulTour;
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
06:00 CulTour (r).
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07:00 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 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 Teatru TV (r);
17:30 Replay;
19:00 Iubiri celebre;
19:30 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:10 Muzici ºi tradiþii în Bucureºti;
23:00 Garantat 100%;
00:00 „Toate pânzele sus” (r);
01:00 „Ora zero” (r);
02:00 Iubiri celebre (r);
02:30 Garantat 100% (r);
03:20 Pro Patria (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 În grãdina Danei  (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Regatul sãlbatic;
07:40 În inima Africii;
08:30 Vibe By Ioana Voicu
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;

10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Tudor” (f);
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 În inima Africii (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR;
20:10 „Tudor” (f);
21:45 Discover România;
22:10 „Africa mea” (f);
00:00 Drag de România mea;
02:00 „Africa mea”(r);
03:50 „Armãsarul sãlbatic” (r);
04:15 „Sid, micul savant” (r);
04:40 Zile cu stil (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Eragon” (r);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 Apropo Tv;

14:00 „Danseazã cu mine” (r);
16:30 „Harry Potter ºi Talismanele Morþii –
Partea a II-a” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „2 pistoale” (f);
22:15 „Revolver” (f);
00:30 „Ai noºtri” (f);
01:30 Apropo TV (r);
02:00 „Harry Potter ºi Talismanele Morþii:
Partea a II-a” (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Asia Express  (r);
13:00 Observator;
13:45 „Ultimul rãzboinic al aerului”
(r);

16:00 Poftiþi pe la noi! (r);
19:00 Observator;
20:00 „Joc periculos” (f);
21:45 „Bãieþi de oraº” (s);
23:45 „Misiune imposibilã 2"(r);
02:15 Asia Express(r);
05:00 Bãieþi de oraº (r);
05:00 „Bãieþi de oraº” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 „Insula interzisã”(r);
10:00 „La bloc” (r);
12:15 „Marele Buck Howard” (r);
14:15 „Larry Crowne” (r);
16:15 „Vechi prieteni” (f);

18:15 „La bloc” (s);
20:30 „Dragoste de probã” (s);
22:45 „Legenda lui Bloody Mary” (f);
00:45 „Dragoste de probã” (f);
03:00 „Legenda lui Bloody Mary” (r);
04:30 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 CulTour (r);

12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
14:00 „Inima oraºului” (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „O grãmadã de caramele” (f);
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:30 „O grãmadã de caramele” (r);
01:30 „Gosspi Girl: Intrigi la New York” (r);
03:15 CulTour (r);
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
1â06:00 CulTour (r);
06:45 „Marimar” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Teleshopping;
12:20 „Iubire imposibilã” (r);
13:30 Banii tãi
14:00 Telejurnal;

14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele Geun-
chogo” (f);
18:00 Fan  de varã;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 Teatru TV;
00:00 Telejurnal;
00:30 Fan de varã (r);
02:00 Teatru TV (r);
04:00 Discover România;
04:15 Telejurnal (r);
04:35 Constructori de visuri (r);
05:05 Adevãruri despre trecut (r);
05:30 Banii tãi (r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 „Tudor” (r);
09:00 „Bibliotecarii” (r);
09:55 Generaþia Fit;
10:00 Mic dejun cu un campion (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;

12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Cireºarii” (f);
16:00 „Bibliotecarii” (s);
16:50 OanApp;
17:50 „Primãverii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Dragoste accidentalã” (f);
22:10 „Caracatiþa” (s);
23:10 Câºtigã România! (r);
00:10 „Tudor” (r);
01:50 OanApp (r);
02:40 E vremea ta! (r);
02:55 Zile cu stil (r);
04:10 „Caracatiþa” (r);
05:05 Naturã ºi aventurã (r);
05:30 Sãnãtate cu de toate (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Ninja: Rãzbunarea” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
23:45 „Thor” (r);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
12:00 Observator;
14:00 „Surorile” (f);

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Insula iubirii;
23:00  Xtra Night Show;
01:00 „Joc periculos” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Surorile” (f);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Arestat la domiciliu” (r);
10:45 „La Bloc” (s);
13:00 „Larry Crowne” (r);
15:00 „Spionii în vacanþã” (r);
16:45 „Iubire mare” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Lista”  (f);
22:15 „Ziaristul” (f);
00:30 „Lista” (r);
02:15 „Ziaristul” (r);
03:45 „La Bloc” (r)
05:15 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
11:00 „Legea familiei” (r);
13:00 “Feriha”  (r);

15:00 „Marimar” (f);
17:00 CulTour;
18:00 „Elif” (f);
20:00 „Þine-mã de mânã” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 „Inima oraºului” (r);
00:00 CulTour (r);
01:00 „Jane, mama virginã” (r);
02:00 „Marimar” (s);
03:30 „Feriha” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r);
06:45 „Marimar” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
10:15 Ca-n viaþã;
11:45 Teleshopping;
12:20 „Legendele palatului:
Regele Geunchogo” (r);

13:30 Lumea azi;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu;
16:45 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (f);
18:00 Fan de varã;
19:40 Sport; Meteo;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Destine în rãzboi” (f);
00:20 Telejurnal;
00:35 Fan de varã (r);
02:00 „Destine în rãzboi” (r);
04:35 #Creativ (r);
05:00 Drumul succesului (r);
05:30 Lumea azi (r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade
(r);
08:00 „Cireºarii” (r);
09:00 „Bibliotecarii” (r);
09:55 Gebneraþia Fit;

10:00 Câºtigã România! (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
12:00 Telejurnal TVR2 (r);
12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Cireºarii” (f);
16:00 „Lensome dove: suflet de pistolar”
(s);
16:50 OanApp;
17:00 „Primãverii” (s);
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 D’ale lu’ Miticã (r);
21:00 Destine ca-n filme;
22:10 „Caracatiþa” (f);
23:10 Câºtigã România! (r);
00:10 „Dragoste accidentalã” (r);
02:00 OanApp (r);
02:50 E vremea ta! (r);
04:10 „Caracatiþa” (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15 Teleshopping,

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Dragonul de aur” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
23:45 „2 pistoale” (f);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Surorile” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Poftiþi pe la noi!;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Surorile” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Surorile” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Arestat la domiciliu” (r);
09:15 „La bloc” (r);
11:45 „Tipic masculin” (r);
14:00 „Vechi prieteni” (r);
16:00 „Inside Job: Adevãrul despre

crizã” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Furia” (f);
22:30 „Din culise” (f);
00:15 „Furia” (r);
02:15 „Din culise” (r);
04:00 „La Bloc” (r);
06:00 La Mãruþã (r).

Happy ChanneHappy ChanneHappy ChanneHappy ChanneHappy Channel HDl HDl HDl HDl HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:15 „Þine-mã de mânã”;
13:30 “Feriha”  (r);

15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Inima oraºului”  (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
03:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 CulTour (r);
04:00 „Inima oraºului” (r);
04:45 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).
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Luni, 15 iulieDuminicã, 14 iulieSâmbãtã, 13 iulie



notariat, proiectare, bãnci-
asigurãri etc. Relaþii la 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 medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,
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
studente. 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.

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

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.
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metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

Buºteni, zonã de munte,
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 cons-
truit, teren 2300 mp, toate uti-
litãþile, se preteazã ºi pentru fir-
mã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.

Vând casã central, comu-
na Vâlcãneºti, Prahova. 4 ca-
mere, 2 holuri, cãmarã, supra-
faþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Câmpina - vând apar-

totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

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-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 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

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.

Vând casã garsonierã
vis-a-vis de Spitalul Judeþean
Ploieºti, complet mobilatã ºi
utilatã, balcon închis cu termo-
pan, uºã metalicã intrare ºi ter-
moizolatã la exterior. Preþ 70000
Euro, negociabil. Tel. 0746-
261142.

Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
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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 hotã de bucãtãrie
- 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.

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

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.

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

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 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 clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,
policlinicã, cabinete avocaturã/

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-
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 apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, 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 Bariera
Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.

Vând teren intravilan
3300 mp în comuna 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.
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Vânzãri
case,terenuri

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
Prestãri servicii

Cumpãrãri

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

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)
Relaþiile cu membrii familiei sunt accentuate în
perioada analizatã, recomandabil fiind sã discuþi
pe îndelete cu toþi cei de acasã care te solicitã.
Sunt posibile discuþii aprinse, aflarea unor se-
crete ale membrilor familiei, dar ºi acþiuni contro-
versate. Rãbdare, prudenþã, detaºare!

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)
Discuþii ºi întâlniri cu persoanele din anturajul
apropiat. Aflarea unor informaþii despre unii te
vor pune serios pe gânduri. Chiar ºi temele so-
ciale vehiculate în preajma ta îþi vor atrage atenþia
în mod deosebit. Selecteazã totul ºi concentrea-
zã-te pe partea pozitivã a lucrurilor. Ar fi bine sã
renunþi la persoanele care te solicitã prea mult.

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)
Aspectele financiare îþi marcheazã sãptãmânã
în sensul cã primeºti bani sau bonusuri dinspre
locul de muncã. Totuºi, efortul depus în câmpul
muncii ºi plata aferentã este de departe mult
mai mare faþã de recompensele primite. Se
contureazã ºi cheltuieli majore pe cele necesare
traiului cotidian. Alcãtuieºte o listã de prioritãþi
ºi respect-o cu stricteþe.

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)
Eºti în vervã încã de la începutul sãptãmânii, im-
plicându-te în tot felul de discuþii ºi acþiuni.
Dozeazã-þi energia vitalã, pentru cã existã riscul
devitalizãrii prin implicarea în acþiuni care te
consumã prea mult ºi fãrã rost. Sunt momente
favorabile trasãrii unor planuri noi pe toate seg-
mentele vieþii cotidiene.

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)
Fii cât mai retras în aceastã sãptãmânã ºi ocupã-
te pe îndelete de planurile tale personale. Cu
toate cã vei fi solicitat mult de cãtre colegii de
serviciu sau de cãtre cei dragi, cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã le eviþi compania ºi impli-
carea în treburi obositoare sau care nu te privesc.

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)
Dinamica sãptãmânii te bulverseazã mult, pentru
cã multe din ideile ºi concepþiile tale privitoare
la situaþiile în care eºti implicat ºi la oamenii din
preajma ta, se vor schimba radical ºi definitiv.
Un dialog cu un prieten sau cu o persoanã impor-
tantã din segmentul profesional te va ajuta sã
priveºti obiectiv la tot ce te înconjoarã.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã în plan
socio-profesional. Discuþii cu ºefi, cu oficialitãþi,
prezentãri profesionale de anvergurã, dar ºi con-
troverse sau situaþii dificil de gestionat la prima
vedere. Este bine sã-þi pregãteºti temeinic apari-
þiile ºi dialogurile cu ceilalþi, întrucât unii îþi vor
pune beþe în roate.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Bine ar fi sã-þi faci propriile planuri, ascultându-
þi vocea interioarã ºi þinând cont de impulsurile
sufleteºti. La serviciu se animã atmosfera pe la
mijlocul perioadei analizate, fiind nevoit sã
participi la discuþii oficiale alãturi de ºefi sau de
reprezentanþi oficiali ai unor instituþii. Prudenþã
ºi discernãmânt! Prietenii te vor provoca la
discuþii aprinse ºi la acþiuni amuzante.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Este nevoie sã te ocupi de bani ºi bunuri comune
cu alþii. Achitarea facturilor, datoriilor, verificarea
documentelor financiare ºi dialoguri pe teme
contabile. De evitat investiþiile ºi cheltuielile ne-
fondate! Este posibil sã primeºti bani sau favoruri
dinspre segmentul profesional, datoritã eforturilor
depuse în ultima vreme.

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)
Discuþii parteneriale ºi acþiuni comune cu parte-
nerul de viaþã ºi cu cei de afaceri în primele zile
ale sãptãmânii. Creativitatea este accentuatã,
dar cumva ceilalþi te blocheazã în a-þi expune în
totalitate ideile. Vorbeºte puþin, ascultã cu atenþie
ce þi se spune ºi nu-þi divulga toate intenþiile. Unii
te pot înþelege greºit.

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)
Sãptãmâna debuteazã cu multã muncã la servi-
ciu. Sarcini de lucru repetitive, controverse cole-
giale, urgenþe de rezolvat în timp record. Detaºea-
zã-te, îndeplinºete-þi corect ºi la timp sarcinile de
lucru ºi evitã escaladarea conflictelor. Sãnãtatea
este vulnerabilã pe segmentele sistemului diges-
tiv, mai ales pe stomac, deci fii prudent ºi îngrijeº-
te-te corespunzãtor

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)
La serviciu este forfotã ºi sarcini de lucru urgente.
Bine ar fi sã lucrezi singur ceea ce intrã în sfera
de obligativitate profesionalã, deoarece existã
animozitãþi serioase din partea colegilor. Dozea-
zã-þi eforturile pentru cã sãnãtatea este vulnera-
bilã. De evitat în aceastã sãptãmânã terapiile
invazive ºi cele care forþeazã cumva organismul!
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1. S-N-V 2. VITEZÃ  3. TARTAR 4. VALORI;
5. A-ET-A; 6. SAN-LN; 7. STRAT; 8. ETERNÃ;

Rezolvarea integramei din
numãrul trecut

INTEGRAMÃ Actori celebri
D o v e z iD o v e z iD o v e z iD o v e z iD o v e z i

d ed ed ed ed e
înc redereînc redereînc redereînc redereînc redere

A g e n t u lA g e n t u lA g e n t u lA g e n t u lA g e n t u l
000000000077777

s u r s a :s u r s a :s u r s a :s u r s a :s u r s a :
r e b u s - i n t e g r a m e . r or e b u s - i n t e g r a m e . r or e b u s - i n t e g r a m e . r or e b u s - i n t e g r a m e . r or e b u s - i n t e g r a m e . r o

A g e n t u lA g e n t u lA g e n t u lA g e n t u lA g e n t u l
000000000077777

Scos dinScos dinScos dinScos dinScos din
j o cj o cj o cj o cj o c
H o þH o þH o þH o þH o þ

V ã z u þ iV ã z u þ iV ã z u þ iV ã z u þ iV ã z u þ i
Bunã laBunã laBunã laBunã laBunã la

p r i n sp r i n sp r i n sp r i n sp r i n s
p e º t ip e º t ip e º t ip e º t ip e º t i

P i c ã t u r ãP i c ã t u r ãP i c ã t u r ãP i c ã t u r ãP i c ã t u r ã
FinanþatorFinanþatorFinanþatorFinanþatorFinanþator

E n eE n eE n eE n eE n e
G e o r g eG e o r g eG e o r g eG e o r g eG e o r g e

Rãs fã þa þ iRãs fã þa þ iRãs fã þa þ iRãs fã þa þ iRãs fã þa þ i

A cultivaA cultivaA cultivaA cultivaA cultiva

Þ ã r iÞ ã r iÞ ã r iÞ ã r iÞ ã r i

L i n i º t eL i n i º t eL i n i º t eL i n i º t eL i n i º t e

A c e s t aA c e s t aA c e s t aA c e s t aA c e s t a

În linieÎn linieÎn linieÎn linieÎn linie
d r e a p t ãd r e a p t ãd r e a p t ãd r e a p t ãd r e a p t ã

A u r e l i a nA u r e l i a nA u r e l i a nA u r e l i a nA u r e l i a n
TTTTTe m i º a ne m i º a ne m i º a ne m i º a ne m i º a n

A faceA faceA faceA faceA face

TTTTTenacitenacitenacitenacitenacitatatatatateeeee

S e r g i uS e r g i uS e r g i uS e r g i uS e r g i u
NicolaescuNicolaescuNicolaescuNicolaescuNicolaescu

12 luni12 luni12 luni12 luni12 luni

M u n c aM u n c aM u n c aM u n c aM u n c a
a c t o r u l u ia c t o r u l u ia c t o r u l u ia c t o r u l u ia c t o r u l u i

Eu laEu laEu laEu laEu la
þ a r ãþ a r ãþ a r ãþ a r ãþ a r ã

C e n u º i uC e n u º i uC e n u º i uC e n u º i uC e n u º i u

R â u r iR â u r iR â u r iR â u r iR â u r i

Greu deGreu deGreu deGreu deGreu de
g ã s i tg ã s i tg ã s i tg ã s i tg ã s i t

( f e m . )( f e m . )( f e m . )( f e m . )( f e m . )

C e n t r u lC e n t r u lC e n t r u lC e n t r u lC e n t r u l
a c þ i u n i ia c þ i u n i ia c þ i u n i ia c þ i u n i ia c þ i u n i i

A l i f i eA l i f i eA l i f i eA l i f i eA l i f i e

În ultimii cinci ani, ponderea seg-
mentului tânãr, sub 15 ani, în popula-
þia totalã a scãzut progresiv, ajungând
la 14,8% în 2018, iar numãrul româ-
nilor de peste 65 de ani l-a depãºit pe
al celor sub 15 ani începând cu anul
2014, aratã o analizã EY.

Vârsta medie în România a cres-
cut cu aproximativ 4 ani în ultimele
douã decenii, ajungând la 41 ani în
2018. În aceeaºi perioadã, s-a înre-
gistrat cel mai mare procent de per-
soane în vârstã în rândul populaþiei
urbane româneºti, una din ºase per-
soane având peste 65 de ani în 2018.

Oraºul cu cea mai tânãrã popula-
þie din România este Suceava, cu o
vârstã medie de 39,5 ani ºi cu doar
una din opt persoane cu vârsta de
peste 65 ani. Acesta este urmat tot
de douã oraºe din zona Moldovei:
Iaºi (39,7) ºi Botoºani (40,2). Iaºi ºi
Botoºani au cele mai mari procente
de locuitori cu vârsta sub 18 ani –
19,1% în 2018. Acest lucru este ex-
plicat, în cazul Iaºiului, de rata nata-
litãþii, care înregistreazã valoarea cea
mai mare comparativ cu celelalte ora-

ºe – 11,3 naºteri la o mie de locuitori,
dar ºi cu media naþionalã, de 9,3 naº-
teri la o mie de locuitori în 2017.

La polul opus, municipiul Brãila
are cea mai îmbãtrânitã populaþie, cu
o vârstã medie de 44,1 ani. La o dife-
renþã destul de mare, se claseazã pe
locul doi în topul oraºelor îmbãtrânite
municipiul Braºov (43,6 de ani), ur-
mat îndeaproape de Ploieºti ºi Cons-
tanþa (43,3 ani). Aceste oraºe înre-
gistreazã cele mai mari valori în ceea
ce priveºte numãrul de persoane de
peste 65 ani (Brãila, Constanþa, Plo-
ieºti – 18%, Braºov – 17% din totalul
populaþiei). Observãm cã oraºele cu
un numãr mare de persoane care
îndeplinesc vârsta de pensionare se
aflã în oraºe turistice, fie cã vorbim
de zona montanã – Braºov sau de la
malul mãrii – Constanþa.

Valorile înregistrate de indicele de
îmbãtrânire a populaþiei susþin con-
cluziile de mai sus, municipiile Cons-
tanþa ºi Braºov se situeazã pe primul
loc în ceea ce priveºte numãrul de
persoane vârstnice înregistrate la 100
persoane tinere – 137 persoane,

comparativ cu media naþionalã de
110 persoane.

Capitala se aflã în top 10 oraºe
cu vârsta cea mai ridicatã din Româ-
nia, clasându-se pe locul 9 cu 42,6
ani, la o diferenþã foarte micã de me-
dia naþionalã (42,2). Deºi cu o ratã a
natalitãþii destul de ridicatã – 9,7 naº-
teri la 1.000 de locuitori, capitala pier-
de în continuare capital uman ºi asta
datoritã emigrãrii, dar în cea mai mare
mãsurã a sporului natural negativ.

92% dintre oraºele mari (dintre
cele analizate) au înregistrat în ultimii
18 ani scãderi ale populaþiei. Cea mai
mare scãdere înregistratã este în
municipiul Brãila cu o pierdere a 13%
din populaþie în perioada analizatã.
La polul opus avem trei oraºe – Iaºi
cu o creºtere a populaþiei de 13%,
Suceava 3% ºi Cluj-Napoca 1%.

Îngrijorãtor este cã numãrul locui-
torilor de 65 de ani ºi peste din oraºe
a crescut cu 51% în ultimii 20 de ani,
depãºind 1 milion în 2018. Dacã ne
raportãm la totalul populaþiei din
România, 29% dintre tineri se aflã în
oraºele mari, cu 4% mai puþin compa-
rativ cu anii 2000. Pe de altã parte,
numãrul de locuitori în vârstã (peste
65 de ani) a crescut în aceeaºi perioa-
dã, ajungând sã devanseze valoarea
medie iniþialã cu 6% (24% în 2000
vs. 30% în 2018).

Analiza a fost realizatã pe baza
datelor de la Institutul Naþional de Sta-
tisticã. Datele luate în considerare au
fost: populaþia dupã domiciliu – nu-
mãrul de persoane de cetãþenie
românã ºi domiciliul pe teritoriul Ro-
mâniei, delimitat dupã criterii admi-
nistrativ-teritoriale în anul 2018.

Sursa: descopera.ro
Sursa foto: YouTube

Aflaþi unde este cea mai tânãrã populaþie din România,
dar ºi care este ºi cel mai îmbãtrânit oraº

În perioada ianuarie-mai 2019, Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesionalã organizate prin
intermediul centrelor regionale de formare profesionalã a adulþilor ºi centrelor
proprii din cadrul agenþiilor teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã, 10.108
persoane. Dintre acestea, 7.313 sunt ºomeri, 1.243 sunt persoane beneficiare de
formare la locul de muncã prin programe de ucenicie, 146 sunt persoane beneficiare
de servicii gratuite, alþii decât ºomerii, iar 8 sunt persoane beneficiare de servicii
gratuite de evaluare a competenþelor. Restul de 1.398 persoane participante la
cursuri de formare profesionalã fac parte din categoria celor care nu beneficiazã de
gratuitate, potrivit prevederilor legale în vigoare. În perioada de referinþã au fost
organizate 452 de programe de formare profesionalã gratuite dintre care, 291
programe de calificare/recalificare ºi 161 programe de iniþiere, perfecþionare sau
specializare. În ceea ce priveºte participarea ºomerilor la cursurile de formare
profesionalã, cel mai ridicat interes pentru astfel de programe s-a înregistrat în
rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani (42,53%), urmaþi de cei din grupa de
vârstã 35–45 de ani (28,93%), de tinerii cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 35 de ani
(18,54%) la polul opus fiind cei cu vârsta sub 25 de ani (10,00 %). În funcþie de
nivelul de studii al ºomerilor participanþi la cursurile de formare profesionalã, cei
mai mulþi cursanþi, 4.201 persoane (59,45%) au studii profesionale, liceale sau
postliceale, urmaþi de cei cu studii gimnaziale – 2.120 persoane (28,99%) ºi cei cu
studii superioare - 992 persoane (13,56%). Principalele meserii/ocupaþii, în funcþie
de numãrul de participanþi, pentru care s-au organizat programele de formare
profesionalã gratuite pentru ºomeri în luna mai 2019 sunt: agent de securitate –
814, lucrãtor în comerþ – 729, inspector (referent) resurse umane – 649, bucãtar
– 513, operator introducere ,validare ºi prelucrare date – 471, frizer – coafor
manichiurist pedichiurist – 268, contabil – 206, competenþe în limba englezã –
168, agricultor în culturi vegetaleºi crescãtor de animale – 159, competenþe cheie
- comunicare în limba românã/competenþe de bazã în matematicã – 149,
îngrijitoare bãtrâni la domiciliu – 137, coafor – 133, patiser – 128, Infirmierã –
122, manichiurist pedichiurist – 120.

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

10.108 de participanþi
la cursurile ANOFM în primele

cinci luni ale anului 2019

Angajatorii din Spaþiul Economic Eu-
ropean oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 330 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 178 locuri de muncã
pentru: culegãtor legume ºi fructe,
muncitor în sera de flori, muncitor în
producþia de roºii, muncitor necalificat
în grãdinãrit ºi
horticulturã, ope-
rator la maºini ºi
utilaje pentru fa-
bricarea produse-
lor alimentare,
procesor bulbi de
flori, procesor de
flori ºi plante în
serã;

Germania Germania Germania Germania Germania –
55 locuri de mun-
cã pentru: ajutor
curãþenie, bucãtar,
bufetier, cameris-
tã, chef de partie,
chef de rang, commis de rang, consult-
ant IT, demichef de rang, dezvoltator soft-
ware, electrician, îngrijitor persoane
vârstnice în azil, instalator instalaþii sani-
tare, de încãlzire ºi gaz, junior sous chef,
lãcãtuº, manager recepþie, maseur, me-
canic de proces, mecanic maºini de
prelucrare a plasticului, ospãtar, parche-
tar, personal în domeniul gastronomiei
de sistem, preparator de îngheþatã,
recepþioner, ºef de echipã, specialist IT,
sudor, tâmplar, tehnician electrician sau
electronist, zidar;

AustriaAustriaAustriaAustriaAustria – 32 locuri de muncã pen-
tru: montator de mobilã, reactJS fron-
tend developer;

NNNNNorororororvvvvvegiaegiaegiaegiaegia – 17 locuri de muncã
pentru: mecanic auto, ospãtar, tinichigiu
auto, vopsitor auto;

Spania Spania Spania Spania Spania – 15 locuri de muncã: teh-
nician mecanic ºi electric la întreþinere
echipamente;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 12 locuri de muncã
pentru: sticlar;

UngariaUngariaUngariaUngariaUngaria – 10 locuri de muncã pen-
tru: montator structuri metalice, sudor;

Finlanda Finlanda Finlanda Finlanda Finlanda – 10 locuri de muncã
pentru: instalator de schele;

FranþaFranþaFranþaFranþaFranþa – 1 loc de muncã pentru:
lucrãtor polivalent în hotel.

Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã pot viziona ofertele acce-
sând www.eures.anofm.ro, sau se pot
prezenta la sediul agenþiei judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã din
raza de domiciliu sau reºedinþã, unde
consilierul EURES îi poate îndruma.

330 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro
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ANECDOTE:

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

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 12 - 18 iulie, de-a lungul istoriei
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Pui cu sos de ardei copt
Bancuri cu brunete
O brunetã întreabã un þip:

– Câþi ani îmi daþi ?
– Dupã ochi - 20, dupã sprâncene - 18,

dupã culoarea dinþilor - 16. În total, 54!
- De ce brunetele se râd pe braþe ?

- Pentru a citi ceasul !
- Ce îi lipseºte unei brunete pentru a

participa la o petrecere?
- Invitaþia...

*- Cum recunoºti la cinematograf o
brunetã?

- Este singura care cautã telecomanda!
- Ce striga o brunetã când vrea sã facã

sex ?

- Hei ! Blondã a plecat ?
- Care este diferenþa dintre o brunetã

inteligenta ºi un extraterestru?
- Niciuna, pentru cã existenþa lor nu a

fost încã doveditã.
*Douã prietene ajung la lift. Blonda

spune:
- Cheamã tu ascensorul !
Bruneta strigã cu voce tare:
- Ascensorule ! Ascensorule !
- Nu aºa, cu degetul !
Bruneta pune degetul în gurã ºi strigã:
- Asensorule ! Asensorule !

- Cum se numeºte un bãrbat frumos,
care însoþeºte o brunetã?

- Ostatic...
- De ce inventeazã brunetele ban-

curi cu blonde?
- Pentru cã vor sã-ºi povesteascã viaþa.

IIIIINGREDIENTENGREDIENTENGREDIENTENGREDIENTENGREDIENTE
 500 g piept de pui,  5-6 ardei graºi 500 g piept de pui,  5-6 ardei graºi 500 g piept de pui,  5-6 ardei graºi 500 g piept de pui,  5-6 ardei graºi 500 g piept de pui,  5-6 ardei graºi
 2 cepe,  1 roºie, 2 cepe,  1 roºie, 2 cepe,  1 roºie, 2 cepe,  1 roºie, 2 cepe,  1 roºie,
 3 cãþei de usturoi 3 cãþei de usturoi 3 cãþei de usturoi 3 cãþei de usturoi 3 cãþei de usturoi
 sar sar sar sar sare, pipere, pipere, pipere, pipere, piper, boia - dupã gus, boia - dupã gus, boia - dupã gus, boia - dupã gus, boia - dupã gusttttt
 200 ml smântânã de gãtit 200 ml smântânã de gãtit 200 ml smântânã de gãtit 200 ml smântânã de gãtit 200 ml smântânã de gãtit

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
O mâncare care ne aduce atât de mult aminte de copilãrie, datoritã combinaþiei

simple dar atât de gustoase de ingrediente. Are un sos atât de gustos, îþi vine sã rupi un
colþ proaspãt ºi crocant de pâine sã îl întinzi prin el. Deliciu fãcut în 2 paºi ºi 3 miºcãri.

Tu decizi ce dimensiune sã aibã bucãþile de pui folosite, noi le-am lãsat destul de mari,
dupã cum observi. Dupã ce le aduci la mãrimea/forma doritã, prãjeºte-le într-o tigaie, 3
minute pe fiecare parte. Cãleºte ardeii, dacã nu îi ai deja cãliþi. Taie-i cât mai mãrunt posibil.
Într-o tigaie, cãleºte cea-
pa cu usturoiul ºi roºia,
asezoneazã cu sare, pi-
per ºi boia (dulce sau pi-
cantã, dupã gust). Adau-
gã smântâna ºi, dupã 3
minute ºi ardeii.

Dacã vrei ca sosul
sã fie cremos, paseazã-l
sau dã-l prin blender. Da-
cã nu, îl poþi lãsa fãrã pro-
bleme aºa. Adu în ace-
laºi vas puiul ºi sosul de
ar-dei, pune capacul ºi
mai lasã pe foc pânã se
pãtrunde de tot puiul (cel
mult 7-8 minute).

12 IULIE:12 IULIE:12 IULIE:12 IULIE:12 IULIE:
18221822182218221822 - S–a nãscut Milton Waldo Han-

chett, inventator american al scaunului de
dentist (m.28.12.1904).

18841884188418841884 - S-a nãscut Amedeo Modiglia-
ni, pictor ºi sculptor italian (m.24.01.1920).

19041904190419041904 - S-a nãscut poetul Pablo
Neruda, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatura pe 1971 (“Spania în inima”, “Ode
elementare”) (m.23.09.1973).

19301930193019301930 - S-a nãscut Janina Ianoºi,
traducãtoare ºi eseistã.

19341934193419341934 - S-a nãscut Van Cliburn (Harvey
Lavan Cliburn), pianist american de muzicã
clasicã.

19601960196019601960 - Franþa a acceptat sã acorde
independenþa statelor Nigeria, Volta
Superioarã, Coasta de Fildeº, Ciad, Africa
Centralã ºi Congo.

19621962196219621962 - S-a nãscut Anca Constan-
tinescu, politician român.

19651965196519651965 - S-a nãscut Damian Florea,
politician român.

11111999997373737373 - S-a nãscut fotbalistul italian
Christian Vieri.

2000 2000 2000 2000 2000 - Modulul rus “Zvezda”, al trei-
lea element al Staþiei Spaþiale Internaþio-
nale (ISS), a fot amplasat pe orbitã, la numai
zece minute dupã decolarea rachetei
purtãtoare Proton-K de pe cosmodromul
Baikonur din Kazahstan.

20022002200220022002 - Ofiþeri irakieni aflaþi în exil ºi
reprezentanþi ai opoziþiei creeazã, la Londra,
un consiliu militar avînd drept scop înlãtura-
rea de la putere a lui Saddam Hussein.

13 IULIE:13 IULIE:13 IULIE:13 IULIE:13 IULIE:
19081908190819081908 - Femeile concureazã la Jocurile

Olimpice moderne pentru prima datã.
11111999991111166666 - S-a nãscut scriitorul Bucur

Stãnescu.
1921 1921 1921 1921 1921 - S-a nãscut scriitorul L.M. Ar-

cade (Leonid-Mãmãligã).
19211921192119211921 - S-a nãscut Ernest Gold, com-

pozitor american, nãscut la Viena.
1928 1928 1928 1928 1928 - La concursul automobilistic

de la Monthelery din Franþa, Matei Ghica

stabileºte 8 recorduri mondiale.
19301930193019301930 - Primul Campionat Mondial de

fotbal a fost organizatã la Montevideo, Uru-
guay.

19401940194019401940 - S-a nãcut Patrick Stewart, ac-
tor american.

11111999994444411111 - S-a nãscut scriitorul George
Anania.

1942 1942 1942 1942 1942 - S-a nãcut Harrison Ford, ac-
tor american.

19451945194519451945 - A fost transportatã prima bom-
bã atomicã în deºertul din New Mexico,
fiind pregãtitã pentru primul test al unei
bombe atomice care a avut loc douã zile
mai târziu.

11111999997272727272 - S-a nãcut Gabriela Vrânceanu-
Firea, fost editor-prezentator ºi realizator-
prezentator la „Antena 1", actual politician
ºi primar al capitalei Românei, Bucureºti.

19851985198519851985 - A avut loc (simultan la Londra
ºi Philadelphia) celebrul concert Live Aid,
organizat de Bob Geldof.

19951995199519951995 - Republica Moldova a semnat
documentele de aderare la Consiliul Euro-
pei, devenind, oficial, cel de–al 35–lea
membru al organizaþiei (Strasbourg).

20032003200320032003 - A fost inaugurat primul guvern
interimar în Irak.

14 IULIE:14 IULIE:14 IULIE:14 IULIE:14 IULIE:
12231223122312231223 - Ludovic al VIII-lea devine rege

al Franþei.
15821582158215821582 - A apãrut “Palia de la Orãºtie”

- prima traducere româneascã a vechilor
cãrþi biblice “Geneza” ºi “Exodul”, tipãritã
la Orãºtie de meºterul-tipograf ªerban, fiul
diaconului Coresi, ºi diaconul Marian.

16021602160216021602 - S-a nãscut Jules Mazarin, car-
dinal ºi om politic francez (m.09.03.1661).

11111700700700700700 - A fost semnat Tratatul de pace
de la Constantinopol între Rusia ºi Turcia,
prin care Marea Azov a fost atribuitã Rusiei.

11111789789789789789 - Cãderea Bastiliei a marcat
începutul Revoluþiei franceze.

1933 1933 1933 1933 1933 - În Germania, toate partidele
politice, cu excepþia celui nazist, au fost
scoase în afara legii.

19331933193319331933 - S-a nãscut Del Reeves, cântã-
reþ, chitarist ºi compozitor country ame-
rican.

19361936193619361936 - S-a nãscut scriitoarea Ileana
Hogea-Veliºcu.

11111939939939939939 - S-a nãscut Vince Taylor, cântã-
reþ, chitarist ºi compozitor britanic.

11111999994444477777 - Un grup de zece conducãtori
ai PNÞ, în frunte cu Ion Mihalache, vicepreºe-
dinte, Nicolae Penescu, secretar general,
ºi Nicolae Carandino, director la ziarul
“Dreptatea”, a fost arestat pe aeroportul
din Tãmãdãu, la 46 de km de Bucureºti,
sub acuzaþia de “fugã într-o þarã strãinã”.

19481948194819481948 - S-a nãscut scriitorul Nicolae
Dabija.

19581958195819581958 - S-a nãscut Dan Mircea Geoa-
nã, fost preºedintele PSD.

19671967196719671967 - S-a nãscut Mãdãlina Manole,
solistã de muzicã uºoarã.

2000 2000 2000 2000 2000 - Camera superioarã a Parla-
mentului german (Bundesrat) a aprobat, la
Berlin, un proiect de lege, lansat de cance-
larul federal, Gerhard Schroeder, privind
acordarea de vize de lucru informaticienilor
din afara Uniunii Europene (UE).

15 IULIE:15 IULIE:15 IULIE:15 IULIE:15 IULIE:
12121212124040404040 - Victoria armatelor ruseºti asu-

pra armatelor suedeze (Bãtãlia de pe Neva).
11111494949494977777 -  început construcþia bisericii

Curþii domneºti de la Piatra Neamþ, ctitorie
a lui ªtefan cel Mare, domnul Moldovei
(1457-1504). Lucrãrile au fost finalizate la
11 noiembrie 1498.

11111799799799799799 - Piatra din Rosetta este desco-
peritã în oraºul egiptean Rosetta, de cãpi-
tanul francez Pierre-François Bouchard.

18581858185818581858 - Au fost tipãrite în Moldova,
primele mãrci poºtale . Acestea erau ves-
titele “Cap de bour” a cãror primã emisiune
cuprindea patru timbre.

18891889188918891889 - S–a nãscut scriitorul, scena-
ristul ºi regizorul francez Jean Cocteau. Tal-
ent polivalent – poet, prozator, pictor, actor,
dramaturg –, el a dat cinematografiei o serie
de filme insolite ca facturã, puternic im-
pregnate de atmosfera poeticã specificã
operei sale literare (liricã: “Dansul lui Sofo-
cle”, “Cântec neted”; romane: “Marea
întorsãturã”, “Copiii teribili”; balet satiric:
“Soþii din Turnul Eiffel”; piese: “Maºina in-
fernalã”, “Pãrinþii teribili”, “Monºtrii sacri”;
film: „Sângele unui poet”, „Frumoasa ºi
bestia”, „Orfeu”) (m.10.10.1963).

1955 1955 1955 1955 1955 - 18 laureaþi ai Premiului Nobel
semneazã o declaraþie împotriva armelor
nucleare; mai târziu declaraþia a fost
semnatã de alþi 34 laureaþi Nobel.

19641964196419641964 - S-a înfiinþat, la Bucureºti, stu-
dioul cinematografic „Animafilm”.

1111199999999997 7 7 7 7 - Slobodan Miloševiæ este ales
preºedinte al RF Iugoslavia. Este învestit în
funcþie la 25 iulie 1997.

16 IULIE:16 IULIE:16 IULIE:16 IULIE:16 IULIE:
12641264126412641264 - Prima menþiune documentarã

a oraºului Bistriþa.
15441544154415441544 - Filip Moldoveanul a tipãrit la

Sibiu “Catehismul românesc”, prima carte
tipãritã în limba românã.

1921 1921 1921 1921 1921 - A avut loc primul Congres al
medicilor din România, prezidat de prof. dr.
Ioan Cantacuzino. (16-23).

1929 1929 1929 1929 1929 - S-a nãscut Mindy Carson,
prezentatoare TV ºi cântãreaþã americanã.

19451945194519451945 - În deºertul Alamogordo - SUA,
a avut loc primul test al unei bombe atomice
“Trinity Test”, în care s-au folosit ºase kilo-
grame de plutoniu ºi care a declanºat o ex-
plozie echivalentã cu puterea a 19 kilotone
de TNT; ca urmare a exploziei, suportul de
lansare a fost pulverizat, iar nisipul, pe o
razã de 700 metri, calcinat.

11111999994444477777 - S-a nãscut Thomas Boggs,
baterist american (The Box Tops).

11111999994949494949 - S-a nãscut Ray Major, chitarist
ºi vocalist britanic (British Lions, Mott The
Hoople).

19521952195219521952 - S-a nãscut Stewart Copeland,
baterist ºi compozitor american (Curved Air,
Police, Animal Logic).

19651965196519651965 - Charles de Gaulle ºi preºedin-
tele Italiei, Giuseppe Saragat inaugureazã
tunelul de sub Mont Blanc, care leagã lo-
calitatea francezã Chamonix de cea italianã
Aosta; considerat, la inaugurare, cel mai
lung tunel din lume (11600 m), în prezent
ocupã locul al patrulea.

19691969196919691969 - Este lansatã racheta Saturn V
în cadrul misiunii Apollo 11 care va duce
pentru prima datã oameni pe Lunã.

11111999997979797979 - Saddam Hussein îl înlocuieºte
la conducerea Irakului pe Ahmad Hassan
al-Bakr, care a demisionat, invocînd mo-
tive de sãnãtate, din funcþiile de preºedinte
al Republicii, de secretar general al partidului
Baas ºi de preºedinte al Consiliului
Comandamentului Revoluþiei.

111117 IULIE:7 IULIE:7 IULIE:7 IULIE:7 IULIE:
14401440144014401440 - Vladislav al III-lea, regele Polo-

niei (1434-1444), devine ºi rege al Ungariei.
1111188888111110 0 0 0 0 - S-a nãscut Al. Treboniu Lau-

rian, filolog, istoric, publicist ºi om politic,

membru fondator al Societãþii Academice
Române (m.25.02.1881).

1821 1821 1821 1821 1821 - Lupta de la Slobozia. Cetele
de panduri, rãmase fãrã Tudor Vladimires-
cu, au fost înfrânte de turci. Printre cei luaþi
prizonieri se afla ºi Papa, fratele lui Tudor
Vladimirescu. Este sfârºitul revoluþiei.

19551955195519551955 - A fost inaugurat parcul de dis-
tracþii - “Disneyland”, cu mult fast, în pre-
zenþa a peste 30.000 de vizitatori veniþi de
pretutindeni. Ceremonia a fost transmisã
în direct de televiziune. (sudul oraºului Los
Angeles, SUA).

1968 1968 1968 1968 1968 - A avut loc, la Londra, premiera
filmului “Yellow Submarine”.

111119999970 70 70 70 70 - S-a nãscut Mandy (Amanda
Luise) Smith, cântãreaþã britanicã.

1980 -1980 -1980 -1980 -1980 - Au fost inaugurate lucrãrile
de construcþie a centralei nuclearo-electrice
de la Cernavodã.

11111980 980 980 980 980 - A murit Traian Herseni, socio-
log, psiholog, etnolog, colaborator al lui Di-
mitrie Gusti ºi Mihai Ralea (n.18.02.1907).

11111985985985985985 - 17 state au fondat, la Paris,
Agenþia de Coordonare a Cercetãrilor Euro-
pene - EUREKA - (European Research Co-
ordination Agency).

18 IULIE:18 IULIE:18 IULIE:18 IULIE:18 IULIE:
18981898189818981898 - Marie ºi Pierre Curie anunþã

descoperirea unui nou element ºi propun
sã se numeascã poloniu.

11111999991111188888 - S-a nãscut Nelson Mandela,
primul preºedinte de culoare al Republicii
Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel.

19251925192519251925 - Adolf Hitler îºi publicã manifes-
tul personal, intitulat “Mein Kampf”.

1929 1929 1929 1929 1929 - S-a nãscut Screamin’ Jay
(Jalacy) Hawkins, cântãreþ ºi compozitor
american.

11111939393939377777 - S-a nãscut Roald Hoffman,
chimist de origine polonezã, laureat al Pre-
miului Nobel.

19551955195519551955 - A luat fiinþã Adunarea Parla-
mentarã a NATO.

11111959595959577777 - S-a nãscut Johnny B. Frank,
basist american (Kingdom Come).

19581958195819581958 - S-a nãscut Audrey Landers,
cântãreaþã ºi actriþã americanã.

11111958958958958958 - S-a nãscut Nigel Twist, baterist
britanic (Alarm).

19651965196519651965 - A fost lansatã staþia automatã
ruseascã “Sonda 3” care a fotografiat
partea nevãzutã a lunii.

Sursa: calendar.eclub.ro
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A fost  al treilea amical, atat
pentru braºoveni, cât ºi pentru
petroliºti în aceastã varã.

Meciul a fost, cum era ºi
normal, controlat cap-coadã
de ploieºteni, dar încheiat doar
cu 1-0 pentru formaþia antre-
natã de Flavius Stoican!

Prima reprizã a fost mai
disputatã, cu ocazii de-o parte
ºi de alta, cea mai mare fiind
cea a lui Bratu, al cãrui ºut a
nimerit bara!

Pe final de joc, petroliºtii
au avut 2-3 ocazii de gol, dar
au fructificat-o numai pe cea

Ultimul amical din
cantonamentul montan

Marcator: Arnãutu (90 - penalty)
AS SR BRAªOAS SR BRAªOAS SR BRAªOAS SR BRAªOAS SR BRAªOVVVVV: : : : : Maxim - Rãducanu, Toader, Stoian,

Dumbravã - Nicolau, Stângã, Enceanu - Danciu, D. Popa, H. Popa.
Au mai jucat: Caslariu, Balcan, Pãtraºcu, Renta, Dragomir, Babeiu,
Piko, Horhocea, Cenk, Vârtosu, Toderaºcu, Gambos. Antrenor: Florin
Stângã.

PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Apostolachi (30 - Ailenei, 60 - Bãrbãlãu) - C.
Costache (46 - ªaim Tudor), Walace, Cioinac, Manolache –
Marinescu (53 - Neto), Cracea, (26-Simionescu, 60 - V.Lazãr), June
(60 - Bãrboianu),  Bratu (53 - Þicu), I. Stoica (46 - ªtefãnescu) – Nica
(60 - Arnãutu). Antrenor: Flavius Stoican.

din ultimul minut!
Min.90, 0-1Min.90, 0-1Min.90, 0-1Min.90, 0-1Min.90, 0-1. . . . . ªaim Tudor

a fost faultat în careu ºi penaty-
ul acordat fiind transformat de
Arnãutu.

De menþionat cã, spre fi-
nalul meciului, la braºoveni au
evoluat ºi copii de 13 ºi 14 ani!

De asemenea, în prima re-
prizã, la echipa gazdã a jucat
ºi antrenorul Florin Stângã (41
de ani)!

Acum Petrolul se aflã în
cel de-al doilea cantonament,
cel din Turcia.

Ionuþ Mitoiu

Primul meci oficial al sezo-
nului 2019-2020, Supercupa
României, s-a disputat sâmbã-
tã, pe stadionul “Ilie Oanã” din
Ploieºti, iar FC Viitorul Constan-
þa s-a impus cu 1-0 în faþa cam-
pioanei României, CFR Cluj,
unicul gol al partidei fiind îns-
cris de Andrei Artean în minu-
tul 86. La meci au asistat 7218
spectatori.

Câºtigãtorii au fost premiaþi
de selecþionerul U21, Mirel Rã-
doi, în timp ce directorul tehnic
al FRF, Mihai Stoichiþã, le-a în-
mânat Supercupa. Pe podiu-
mul câºtigãtorilor au urcat ºi
internaþionalii U21 Virgil Ghiþã,
Andrei Ciobanu, Ianis Hagi,

Viitorul lui Hagi a cucerit Supercupa la Ploieºti!

Denis Drãguº, Cãtãlin Cãbuz ºi
Radu Boboc. Deºi nu au fãcut
parte din lotul pentru aceastã
partidã, fiind în vacanþã dupã

EURO, jucãtorii au îmbrãcat tri-
courile de câºtigãtori ºi s-au
bucurat alãturi de colegilor lor
pe teren.

CFR CluCFR CluCFR CluCFR CluCFR Cluj: j: j: j: j: 87. Arlauskis –
77. Peteleu, 55. Vinicius, 30.
Mureºan, 45. Camora-cpt – 37.
Bordeianu, 8. Djokovic, 94. Itu
(19. Culio 46) – 10. Deac, 9.
Omrani (20. Þucudean 76), 18.
Costache (62. Petrila 70).
Antrenor: Dan Petrescu. Re-
zerve: 12. Vâtcã, 3. Burcã, 7.
Pãun, 16. Susic.

FC ViitFC ViitFC ViitFC ViitFC Viitorororororul: ul: ul: ul: ul: 1. Tordai –
5. Mladen, 15. Þîru-cpt, 21.
Iacob, 6. De Nooijer (4. Bas) –
19. Houri, 18. Artean, 11. Vînã
– 28. Mãþan – 9. Iancu (30.
Calcan 61), 99. Ganea (26. Le-
ca 72). Antrenor: Gheorghe
Hagi. Rezerve: 12. Cojocaru,
20. Tîrcoveanu, 77. Achim, 80.
Pitu.

categoria 3. Atleþii de la CSS Ploieºti pregãtiþi de profesorii Maria
Andrei ºi Florin Andrei au reuºit sã obþinã un titlu de campioni ai
României ºi un titlu de vicecampioni ai României în probele de ºtafete.
În prima zi, ºtafeta 4 x 100 m bãieþi, în componenþa Andrei Blãnaru,
Andrei Dragoº, Alexandru Blãnaru, Ruben Chivi, a reuºit, cu timpul de
47.13 sec., sã intre în posesia medaliilor de argint, ploieºtenii fiind la
4 sutimi de secundã de titlul de campioni. A doua zi, atleþii ploieºteni
s-au mobilizat exemplar ºi nu au dat nici o ºansã celorlalte echipe la
ºtafeta 100 +200 + 300 + 400 m, care cu timpul de 2.08.14 min.,
în formaþia Andrei Dragoº, Andrei Blãnaru, Alexandru Blãnaru, Ruben
Chivi, au reuºit sã obþinã medaliile de aur  la peste 4 secunde de
ocupanta locului 2 ºi sã intre în posesia titlului de campioni ai
României. În apropieirea podiumului s-au mai aflat: Ruben Chivi –
locul 4 la 400 m ºi ºtafeta 4 x 100 m fete – locul 4, în componenþa
Lorena Gherman, Raluca Diaconu, Laura Manolescu, Rossana
Ristulescu. Aceata a fost ultimul campionat naþional în acest an
competiþional, sportivii ºi profesorii intrând într-o binemeritatã vacanþã.

Mihail Marinescu

Atleþii de la CSS Ploieºti, campioni ai României la C.N. de juniori 3

În  zilele de 7 ºi 8  iulie a.c., pe stadionul  „Nicolae Dobrin” din
Piteºti s-a desfãºurat Finala Campionatului Naþional pentru juniori

Cea mai importantã reuniu-
ne a anului la hipism, ce în care a
avut loc ºi derby-ul de trap al Ro-
mâniei, a adunat la start ºapte
curse, între care ºi una interna-
þionalã.

Derby-ul de Trap al Româ-
niei a fost a treia în programul
zilei ºi a propus duelul anticipat
de specialiºti: Calypso RM –
condus de Vasile Gheorghe, ver-
sus Veritable Yankee, avându-l
în sulky pe Mihai Pãun! Câºtig de
cauzã a avut armãsarul Calypso.
Extrem de interesantã a fost ºi
cursa internaþionalã Criteriul cai-
lor de 4 ani, ce face parte din
Campionatul Mediteranean al
Driverilor. ªase driveri din tot
atâtea þãri europene, cãrora li
s-a adãugat, în afara concursului,
celebrul Jos Verbeeck, au con-
curat pe cai puºi la dispoziþie de

þara gazdã a etapei, învingãtor
ieºind maltezul Clint Vassalo.
Celelalte curse de trap ale zilei
au fost câºtigate de Gazette de
Cym (Premiul Hemeiuº), Dona
Pilar ºi Saya Best CD „la foto-
grafie” (Premiul Phonixy), Calli-
genia BMW (Premiul Hera –
Fortuna Gold), Girus du Patural
(Premiul Sofia) ºi General de Bry
(Premiul Hinsar – Fortuna Silver).
Cursa rezervatã poneilor i-a re-
venit „piticului” Morcovel, condus
de Nicola Ivan, iar cele douã
curse de galop au fost câºtigate
de Ferment, condus de Valentin
Atanasov (Apprentice), respectiv
Nordika, jokeu Deniel Alyson (La-
dies).

Înotãtorii de la CSM Ploieºti
au participat, în zilele de 6 ºi 7 iulie
a.c., la Cupa „Ziua Naþionalã a Îno-
tului”, competiþie organizatã în in-
cinta Complexului Olimpic Izvorani
ºi care a fost rezervatã copiilor cu
vârste cuprinse între 8 ºi 14 ani.
Au participat, la comeptiþie, 155 de

copii de la 19 cluburi din þarã, spor-
tivii pregãtiþi de Tamara Costache
ºi Ciprian Toma având din nou
evoluþii foarte bune, bilanþul fiind
de 46 de medalii (21 de aur, 19 de
argint ºi 6 de bronz) ºi un loc 2 în
clasamentul general al cluburilor.

Iatã care au fost performanþele
înotãtorilor de la CSM Ploieºti: Luca
Marinescu – 4 medalii de aur ºi
premiul pentru cea mai bunã perfor-
manþã la categoria „9 ani”; Fabian
Pãun – 4 medalii de aur ºi premiul
pentru cea mai bunã performanþã
la categoria „10 ani”; Briana Pãun
– 3 medalii de aur ºi una de argint
ºi premiul pentru cea mai bunã per-

formanþã la categoria „10 ani”; Aida
Stancu – 3 medalii de aur ºi una de
argint ºi premiul pentru cea mai
bunã performanþã la categoria „12
ani”; Patrick Iacob – 3 medalii de
aur ºi una de argint;Victor Ana – o
medalie de aur ºi 3 de argint; Cristian
Lupu – o medalie de aur, douã de

argint ºi una de bronz; Andra Niþã –
o medalie de aur ºi trei de argint;
Erika Forþu – o medalie de argint ºi
trei de bronz; Darius Radu – 3
medalii de argint ºi una de bronz;
Denisa Pãunescu – o medalie de
aur; Cristina Þolea – douã medalii
de argint; Cezara Cercel – o medalie
de argint; ºtafeta mixtã 4×50 metri
liber (Aida Stancu, Andra Niþã, Cris-
tian Lupu, Luca Marinescu) – o me-
dalie de argint; ºtafeta mixtã 4×50
metri mixt (Patrick Iacob, Fabian
Pãun, Erika Forþu, Cristina Þolea) –
o medalie de bronz.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Gimnastele de la CSM Plo-
ieºti au participat, în week-end-
ul trecut, la cea de-a XXVII-a ediþie
a Turneului Internaþional „Prize
of Queen Margarita”. Ploieºten-
cele au reuºit sã obþinã cinci me-
dali, bilanþ prin care au repetat
performanþa de la ediþia ante-
rioarã, din luna septembrie a
anului trecut. Denisa Stoian a fost
sportiva care a urcat de cinci ori
pe podiumul de premiere în con-
cursul senioarelor, cucerind me-
dalia de aur în finala de la mã-
ciuci (17.200 puncte). A mai ob-
þinut medalia de argint la indivi-
dual compus, acolo unde pre-
miul cel mare a fost obþinut de
reprezentanta gazdelor, Anna
Kelman (66.750 puncte). Deni-
sa a avut un total de 66.300
puncte, iar podiumul a fost com-
pletat de azera Yelyzaveta Luzan
(63.700 puncte). Sportiva pregã-
titã de Simona Puiu a primit tot
medalia de argint ºi la panglicã,
iar la cerc ºi minge a intrat în po-
sesia medaliilor de bronz.

Evoluþii promiþãtoare a avut
ºi cealaltã gimnastã a CSM
Ploieºti prezentã la competiþie,
junioara Miruna Ciocârlan, care
a fost  la jumãtate de punct de
medalia de bronz de la individual

compus, iar în finale a concurat
la trei obiecte, venind pe 5 la
coardã ºi pe 7 la minge ºi mã-
ciuci. Cele douã sportive au fost
însoþite la Varna de antrenoarea
Simona Puiu ºi de coordonatoa-
rea secþiei de gimnasticã ritmicã
a CSM Ploieºti, Liliana Bãescu,
prezentã în Bulgaria ºi în calitate
de arbitru internaþional.

Cea de-a XXVII-a ediþie a Tur-
neului Internaþional „Prize of
Queen Margarita” a beneficiat
de un record de participare, a-
vând la start sportive din 25 de
þãri ale lumii.

Armãsarul Calypso a câºtigat
Derby-ul de Trap al României

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Denisa Stoian
ºi-a adjudecat
5 medalii la Turneul
Internaþional de
gimnasticã ritmicã
„Prize of Queen
Margarita”

Mihail Marinescu

46 de medalii obþinute
de ploieºteni la Cupa „Ziua

Naþionalã a Înotului”
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