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Luni, 24 martie a.c., în jurul orei 03.41, Garda de Intervenþie Bãicoi a fost alertatã
pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un atelier de croitorie, din localitatea
Bãicoi. La locul indicat de apelantul numãrului unic 112 s-au deplasat cu operativitate,
16 pompieri militari care au acþionat cu trei autospeciale de lucru cu apã ºi spumã
pentru localizarea ºi lichidarea incendiului care se manifesta la clãdirea de birouri ºi
la sala de mese, pe o suprafaþã de aproximativ 150 mp. Operaþiunea de stingere a
fost finalizatã în jurul orei 05.30, echipajele de pompieri reuºind sã împiedice
propagarea flãcãrilor la întreaga halã. Ca urmare a producerii evenimentului, provocat
cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric, respectiv un frigider lãsat sub
tensiune, au ars birouri, mobilier, echipamente electrice ºi electronice. (D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)

Duminicã, 23 aprilie a.c., în jurul orei
14.17, echipajul pirotehnic al Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã “ªer-
ban Cantacuzino” a desfãºurat o misiu-
ne de asanare a teritoriului de muniþia

rãmasã neexplodatã din timpul celui de-
al Doilea Rãzboi Mondial. Muniþia, care
a constat într-o grenadã defensivã, a fost
gãsitã de un cetãþean pe un teren de pe
raza localitãþii Gherghiþa. Specialiºtii
pirotehnicieni au asanat o suprafaþã de
teren de aproximativ 500 metri pãtraþi
ºi au acþionat pentru identificarea, ridica-
rea, transportul ºi depozitarea muniþiei
în condiþii de siguranþã, aceasta urmând
a fi distrus la o datã ulterioarã. (D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)

O schimbare majorã a modalitãþii
de fiscalizare nu trebuie fãcutã din
scurt, din acest motiv nu ar fi oportun
ca proiectul privind impozitarea
globalã a gospodãriilor sã intre în
vigoare chiar de anul viitor, considerã
Dan Bãdin, partener coordonator
Servicii fiscale ºi juridice în cadrul
Deloitte România. Acesta a explicat
cã un asemenea proiect are nevoie,
înainte de a fi adoptat, de dezbateri
publice ample, de educarea populaþiei
ºi de rezolvarea problemelor admin-
istrative, astfel încât aplicarea lui sã
rezolve probleme, sã aducã beneficii
ºi nu doar “sã aducã schimbare de
dragul schimbãrii”.

În acest context, Bãdin a dat
exemplul altor þãri care au avut nevoie
de o perioadã de 3 pânã la 10 ani
pentru astfel de schimbãri legislative
importante. “Din punctul meu de
vedere, aº zice cã o astfel de lege
poate nu ar fi oportun sã intre în

vigoare de anul viitor, aºa cum se doreºte.
O astfel de lege, care aduce o schimbare
majorã în modalitatea de fiscalizare,
trebuie în primul rând sã fie supusã unor
dezbateri publice ample, generoase,
astfel încât sã ne asigurãm cã forma
finalã va rezolva probleme ºi va aduce
niºte beneficii. Nu doar sã aducã o
schimbare de dragul schimbãrii. Un al
doilea lucru care mi se pare extrem de
important îl reprezintã educarea
populaþiei. Nivelul de educaþie financiarã
în România este unul dintre cele mai
mici din UE, deci este nevoie de timp,
oameni, bani, efort. A treia problemã este
cea administrativã, care ar trebui
rezolvatã înainte de a intra în vigoare o

astfel de lege. În alte þãri, când are loc
schimbare legislativã majorã, se fac
analize, evaluãri, consultãri care pot
sã dureze, trei, cinci ani. Câteodatã trec
ºi 10 ani de la iniþierea discuþiilor pânã
la intrarea în vigoare. La noi se întâmplã
în mai puþin de un an. Aº spune cã sun-
tem foarte optimiºti. Putem sã o facem,
pentru cã pânã la urmã nu este nevoie
decât de voinþã politicã pentru a
aproba o lege, dar cred cã problemele
administrative ºi efortul populaþiei de
a-ºi face declaraþiile ºi de a calcula
corect vor fi destul de mari”, a explicat
Dan Bãdin pentru AGERPRES.

El a mai ridicat problema consul-
tanþilor fiscali care se presupune cã se
vor ocupa de declaraþiile fiscale ale
gospodãriilor. În opinia sa, este neclar
ce interes vor apãra aceºtia, atâta timp
cât vor fi plãtiþi de stat, dar vor lucra în
beneficiul contribuabililor. “Cum vor fi
plãtiþi (consultanþii fiscali - n.r.)?

(continuare în pagina 3)

Incendiu la un atelier de
croitorie din Bãicoi

Grenadã gãsitã
la Gherghiþa

Dan Bãdin (Deloitte): “O schimbare majorã a
impozitãrii veniturilor nu trebuie fãcutã din scurt”

Ea necesitã educarea
populaþiei ºi rezolvarea

problemelor
administrative

Cetãþenii români plecaþi din þarã
pot fi subiectul dublei impuneri,
dacã nu se conformeazã cu
procedurile necesare (analizã)

Alexandru
Frangulea, campion
naþional la atletism,
categoria Masters

Cãtãlina Ponor ºi Marian
Drãgulescu au scris istorie la
Europenele de la Cluj, devenind
campioni continentali

Guvernul a modificat unele
condiþii de acordare a burselor de merit
olimpic internaþional pentru elevii pre-
miaþi la olimpiadele ºcolare interna-
þionale, astfel încât de aceste burse
sã beneficieze ºi elevii care obþin men-
þiuni la olimpiadele ºcolare interna-
þionale, indiferent de disciplina de
învãþãmânt. Guvernul a aprobat un
proiect de lege de modificare ºi
completare a Legii 235/2010 care
prevede acordarea burselor de merit
olimpic internaþional elevilor care
obþineau premiile I, II ºi III la olimpiadele
ºcolare internaþionale. Cuantumul lu-
nar al bursei de merit acordate pentru
obþinerea unei menþiuni la olimpia-
dele ºcolare internaþionale a fost
stabilit la un nivel echivalent cu 25%
din salariul de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã la data acordãrii
bursei.

De asemenea, cuantumul lunar
al burselor de merit olimpic inter-

naþional pentru elevii care obþin pre-
miile I, II ºi II la olimpiadele ºcolare
internaþionale va fi raportat la salariul
de bazã minim brut pe þarã garantat în
platã la data acordãrii bursei, dupã
cum urmeazã:

- Elevii care obþin locul I la o olimpia-
dã ºcolarã internaþionalã vor primi o
bursã de merit olimpic internaþional în
cuantum lunar echivalent cu salariul
de bazã minim brut pe þarã garantat în
platã la data acordãrii bursei.

- Pentru elevii care obþin locul al II-
lea, cuantumul lunar al bursei de merit
olimpic internaþional reprezintã echiva-
lentul a 75% din salariul de bazã minim
brut pe þarã garantat în platã la data
acordãrii bursei.

- Pentru locul al III-lea, cuantumul
lunar al bursei de merit olimpic interna-
þional reprezintã echivalentul a 50%
din salariul de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã la data acordãrii
bursei.

Burse de merit
olimpic internaþional
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Cooperare românã-islandezã în
activitãþi incluse în cadrul
Proiectului „Centre de incluziune
socio-profesionalã a tinerilor aflaþi
în situaþie de risc”
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În perioada 26-29 martie a.c.,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Pra-
hova a organizat o vizitã de lucru în
Islanda, la Reycjavik, împreunã cu
Asociaþia Centrul de Resurse Apollo
ºi în parteneriat cu  Organizaþia
Cursus Iceland. Vizita s-a derulat prin
finanþarea activitãþilor, iniþiativelor ºi
relaþiilor bilaterale în vederea facilitãrii
contactului, schimbului ºi transferului
de cunoºtinþe, experienþã ºi bune
practici între Promotorii de Proiect din
România ºi entitãþi din statele Dona-

toare ºi/sau organizaþii internaþionale,
pe perioada de implementare a pro-
iectelor, în valoare de 21.661,92 lei.

Activitatea face parte din pro-
iectul „Centre de incluziune socio-pro-
fesionalã a tinerilor aflaþi în situaþie de
risc”, proiect finanþat cu sprijinul fi-
nanciar al Programului RO10 - CO-
RAI, program finanþat de Granturile
SEE 2009-2014 ºi administrat de
Fondul Român de Dezvoltare Socialã,
cu o valoare totalã de 2.034.332,80
lei, implementat în perioada ianuarie

2016-decembrie 2017.
Vizita de lucru a fost organizatã

cu scopul de a facilita cooperarea ro-
mâno-islandezã în domeniul formãrii
cadrelor didactice care lucreazã cu
tineri aflaþi în situaþie de risc. Specificul
instituþiei din Islanda vizeazã activi-
tãþile outdoor, activitãþi care atrag elevii
ºi tinerii în ºcoalã, care le oferã aces-
tora un set de experienþe sociale ne-
cesare ºi utile, prin folosirea judicioasã
a timpului lor liber, prin crearea unor
oportunitãþi în vederea valorificãrii

experienþelor de viaþã, într-un cadru
mai flexibil ºi deschis ºi prin diver-
sificarea mediilor de învãþare cotidie-
ne. Gama largã de activitãþi propuse
ºi posibilitatea fiecãrui elev de a de-
cide asupra participãrii permit dez-
voltarea competenþelor pentru viaþã
ºi pregãtirea tinerilor de a deveni
cetãþeni activi. Pregãtirea profesorilor
în acest domeniu ºi aplicarea meto-
delor de lucru outdoor la clasã vor
asigura succesul tinerilor aflaþi în
situaþie de risc.

În perioada 17-21aprilie a.c., SC Servicii de
Gospodãrire Urbanã SRL Ploieºti a efectuat o
serie de lucrãri pe domeniul public, dupã cum
urmeazã:

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri de corecþie
la arborii de pe domeniul public ºi privat al
municipiului în ordinea depunerii cererilor ºi
verificãrii în teren, în conformitate cu legislaþia
în vigoare (total doborâri arbori – 20; total tãieri
de corecþie ºi toaletãri –73) în zonele: Mihai Emi-
nescu, Centrul Civic, Petuniei, Târnave, Negru
Vodã, Milcov, Ciucului, Arnãuþi, Ghe.Doja.

2.Lucrãri de întreþinere executate pe spaþiile
verzi (parcuri, grãdini publice, aliniamente,
peluze): strâns ºi încãrcat gunoi ºi crengi, golit
coºuri de gunoi, curãþenie-(strâns gunoi menajer,
pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.), îndepãrtat resturi
vegetale.

* Sere ºi pepiniere – activitãþi de îngrijire,
întreþinere material dendro-floricol, livrat mate-
rial la terþi etc.

3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori din incin-

ta cimitirelor, întreþinerea aleilor prin curãþenie
zilnicã ºi transport gunoi, întreþinere curãþenie
capelã, grupuri sanitare ºi clãdiri administrative,
monitorizare ºi intervenþii utilitãþi ori de câte ori
a fost necesar, îndepãrtare gheaþã de pe aleile
din incinta cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public: demontat
electropompã fântânã Eroii Sovietici ºi
transportat la sediul Mircea cel Bãtrân pentru
reparaþii; pornit ºi monitorizat fântâni; demontat
podea scenã mare, instalaþie de sunet ºi lumini
- Catedrala Sf. Ioan Botezãtorul; montat ciºmele
tip Sanitas pe domeniul public; demontat racord
electric - Târg de Paºte - Parc Toma Socolescu;
umplere bazin ºi efectuat probe - fântânã Parc
Eminescu; reparat coºuri gunoi; transportat ºi
montat electropompã Cimitir Eroii Sovietici;
confecþionat ºi vopsit rigle bãnci pentru
esplanada Galerii Comerciale; confecþionat
capace coºuri gunoi; demontat aparat fitness
Sala Sporturilor ºi identificat defecte; montat o
bancã loc joacã Aleea Stãniºoarei.

Fondul de Garantare a Asiguraþilor
(FGA) anunþã potenþialii creditori de
asigurãri ai companiei Forte Asigurãri,
intratã în faliment, cã termenul limitã
pentru transmiterea cãtre FGA a cere-
rilor de platã, pentru a putea beneficia
de despãgubirile cuvenite, este 24
aprilie.

“În conformitate cu articolul 14,
alin. 1 din Legea 213/2015 privind Fon-
dul de garantare a asiguraþilor, orice per-
soanã care pretinde un drept de creanþã
împotriva Forte Asigurãri poate formula

Principalele rezultate ale vizitei
sunt: Asumarea bunelor practici în
formarea cadrelor didactice, reciproc;
Crearea unei platforme de lucru
comunã, ca loc durabil de punere în
aplicare a parteneriatelor ºi proiectelor
viitoare, ca resursã de formare pentru
profesori; Diseminarea rezultatelor
printr-o conferinþã de presa ºi direct
cãtre ºcolile cu elevi aflaþi în situaþie
de risc.

Cooperare românã-islandezã în
activitãþi incluse în cadrul Proiectului
„Centre de incluziune socio-profesionalã
a tinerilor aflaþi în situaþie de risc”

Mihail Marinescu

Activitatea SGU Ploieºti în perioada 17-21 aprilie

o cerere de platã, motivatã, în termen
de 90 de zile de la data rãmânerii de-
finitive a hotãrârii de deschidere a pro-
cedurii falimentului sau de la data naº-
terii dreptului de creanþã, atunci când
acesta s-a nãscut ulterior. Termenul
prevãzut de aceastã dispoziþie legalã,
de 90 de zile, se împlineºte în data de
24 aprilie 2017, în cazul societãþii Forte
Asigurãri”, informeazã un comunicat al
fondului.

FGA menþioneazã cã dispoziþia
legalã prevede ºi situaþia în care dreptul

25 de candidaþi s-au retras
din examen la proba scrisã

organizatã pentru
obþinerea definitivãrii

La Colegiul Naþional „Jean
Monnet” din Ploieºti s-a desfãºurat,
pe 20 aprilie, proba scrisã a exa-
menului de definitivare în învãþãmânt.
Din cei 197 de candidaþi înscriºi, patru
au absentat, însã numãrul celor care
s-au retras din examen este ceva mai
semnificativ, respectiv 25 de candidaþi,
ei luând aceastã decizie probabil din
pricina faptului cã subiectele nu au

fost pe placul lor! Rezul-
tatele se vor afiºa pe 25
aprilie, iar înregistrarea
contestaþiilor este pro-
gramatã pentru 25 ºi 26
aprilie. Timp pentru re-
corectare este pânã pe
29 aprilie, data de 30
aprilie fiind pentru afi-
ºarea rezultatelor finale.
Reamintim faptul cã no-
ta minimã de promo-
vare a examenului
este 8.

Mihail Marinescu

Potenþialii creditori de asigurare ai Forte Asigurãri
pot depune cereri de platã pânã pe 24 aprilie

de creanþã al creditorului de asigurãri s-
a nãscut ulterior datei rãmânerii defini-
tive a hotãrârii judecãtoreºti de faliment,
respectiv, ulterior datei de 23 ianuarie
2017. În aceastã situaþie, termenul de
90 de zile se va calcula/aplica de la
data naºterii dreptului de creanþã.

Potrivit instituþiei, pânã la data de
31 martie 2017, FGA a înregistrat 1.206
cereri de platã, atât pentru cele 1.626
de dosare preluate de la Forte Asigurãri,
cât ºi pentru cele 275 de dosare nou
deschise de cãtre Fond. FGA reamin-
teºte potenþialilor creditori de asigurãri
ai companiei Forte Asigurãri cã, potrivit
art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,
este în drept sã efectueze plãþi din dis-
ponibilitãþile sale doar cãtre creditorii de
asigurãri care au depus cereri de platã
ºi care au dosarele complete. Plata se
va face în limita a 450.000 de lei pentru
fiecare creditor de asigurare, al societãþii
în faliment.

Consiliul Autoritãþii de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) a constatat, în
ºedinþa din data de 28 iunie 2016,
starea de insolvenþã a societãþii Forte
Asigurãri Reasigurãri ºi a decis retra-
gerea autorizaþiei de funcþionare, conco-
mitent cu promovarea cererii de deschi-
dere a procedurii de faliment, potrivit
Legii 85/2014.
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(urmare din pagina 1)
În alte þãri, unde existã sisteme de

impunere similare, consultanþii fiscali
sunt plãtiþi de cãtre cei care beneficiazã
de serviciile lor. La noi ar urma sã fie plã-
tiþi de stat. Interesul cui îl apãrã respec-
tivul consultant fiscal dacã este plãtit
de cineva ºi lucreazã în beneficiul alt-
cuiva?”, întreabã reprezentantul
companiei de consultanþã.

În plus, nu este clar deocamdatã
cum vor fi selectaþi aceºti consultanþi
fiscali având în vedere cã, în România,
sunt certificate în acest moment 4.000
- 5.000 de persoane, din care o parte
sunt consultanþi inactivi, adicã nu
profeseazã, pentru cã lucreazã la Fisc.

“Observãm cã apare un nou con-
cept de consultant fiscal care pare sã
fie diferit de cel actual. Din ce înþelegem
noi, din declaraþiile de pânã acum, ar fi
alte persoane care s-ar ocupa de acest
impozit pe venit, nu consultanþii fiscali
actuali. Cine vor fi ei? Preºedintele ANAF
a spus cã nu vor fi lucrãtorii de la ANAF.
Consultanþii fiscali sunt prea puþini.
Lucrurile sunt complicate. Este foarte
posibil ca aceastã idee a consultanþilor
fiscali sã disparã pânã la urmã. Sã fie
într-o altã variantã. Pe varianta anunþatã
pânã acum e greu de crezut cã va func-
þiona în realitate”, a mai spus Dan Bãdin.

La fel de complicatã este, potrivit
sursei citate, ºi modalitatea de adminis-
trare a acestui impozit, care presupune
procesarea unui numãr de 7 milioane
de declaraþii de impozit, în condiþiile în
care ºeful Fiscului a arãtat, la începutul
acestui an, cã sistemul informatic al
instituþiei funcþioneazã greu iar instituþia
se confruntã cu un deficit de personal.

“ANAF are o problemã în momen-
tul de faþã. Acum vreo douã luni spu-
neau cã sistemele lor informatice sunt
undeva la 99% ocupare ºi funcþionare.
Se vorbeºte de o lipsã de vreo 3.000

de angajaþi la ANAF. Asta spune ºeful
ANAF. Vor urma probabil 7 milioane de
declaraþii noi de impozit care vor trebui
procesate. Cine, cum va face toate
aceste lucruri? Este o procedurã admi-
nistrativã complicatã care trebuie avutã
în vedere”, a explicat Bãdin.

Principalele schimbãri faþã de sis-
temul actual de impozitare sunt, potrivit
reprezentantului companiei de consul-
tanþã, cota de impozitare, dar ºi subiectul
impunerii.

“Prima deosebire faþã de sistemul
actual este cã vom avea cote regresive.
Dar depinde din ce unghi ne uitãm. Pu-
tem spune cã sunt, de fapt, progresive.
Se vorbeºte despre o trecere de la cota
actualã de 16% la trei cote sau douã
cote ºi niºte scutiri, 16%, 10% ºi scutiri.
A doua diferenþã o reprezintã persoana
impozabilã. Pânã acum, persoana fizicã
era persoana impozabilã. Conform
noului sistem, persoana impozabilã va
fi un grup de persoane care formeazã o
gospodãrie. ªi acest grup de persoane
ar plãti impozitul împreunã. A treia deo-
sebire o reprezintã faptul cã practic se
permite deducerea unor cheltuieli ºi
atunci impozitul va fi mai mult sau mai
puþin un fel de impozit pe profit ca la o
companie, ºi nu un impozit pe venit.
Practic, deducând un numãr de chel-
tuieli, rãmâne un profit impozabil”, a mai
spus Dan Bãdin.

O altã diferenþã faþã de actuala
legislaþia o constituie efectuarea plãþilor.
Persoanele fizice ar urma sã achite
impozitele care nu vor mai reþinute la
sursã. Iar în condiþiile în care plata impo-

zitului va fi efectuatã mai târziu, res-
pectiv în anul urmãtor realizãrii venitului,
bugetul de stat se va confrunta cu un
gol de venituri cel puþin în primul an.

“În actualul conþinut al legii în care
se vorbeºte despre reduceri de taxe ºi
de deduceri aº zice cã în principiu pentru
contribuabili ar fi mai bine pentru cã ar
putea sã plãteascã mai puþin. Din punct
de vedere administrativ, însã, probabil
va fi mai complicat ºi pentru contribua-
bili ºi pentru ANAF. Aº spune cã la acest
nivel pierzãtorul este evident bugetul
statului. Pe de-o parte în termeni ab-
soluþi, cu deduceri, cotã redusã, va trebui
sã încaseze mai puþin. În termeni relativi,
vor fi amânãri în încasarea veniturilor
dacã plata impozitului se va face în anul
urmãtor”, a explicat sursa citatã.

Cu privire la lista de deduceri, Dan
Bãdin a spus cã este posibil sã fie redus
numãrul faþã de propunerile actuale,
dând exemplul altor state unde sunt
scãzute din impozit cheltuielile cu in-
vestiþiile în casã sau cu educaþia. “E po-
sibil însã ca statul sã aibã în vedere
scoaterea la luminã a unor venituri din
zona economiei gri, negre. Dacã vrea
cineva sã obþinã deducere, sã
plãteascã mai puþin, atunci va fi obligat
sã vinã cu chitanþã sau alte documente”,
a afirmat Dan Bãdin.

El a menþionat cã asociaþiile profe-
sionale au avut discuþii cu autoritãþile
referitoare la acest proiect, dar nu pe
conþinut. “Se pare cã existã voinþã
politicã sã se meargã în aceastã direcþie.
În general, noi (asociaþiile profesionale
n.r.) nu prea suntem favorabili unei astfel
de schimbãri majore din scurt. Totuºi,
înþelegem cã se va întâmpla. Probabil
va trebui sã contribuim ca sã ne asigu-
rãm cã legea va ieºi într-o formã cât mai
aproape de nevoile cetãþeanului ºi ale
þãrii. Nu am avut discuþii pe conþinut.
Vor urma”, a mai precizat acesta.

Dan Bãdin (Deloitte): “O schimbare majorã a
impozitãrii veniturilor nu trebuie fãcutã din scurt”

Ea necesitã educarea
populaþiei ºi rezolvarea

problemelor
administrative

Confederaþia Operatorilor ºi Transportatorilor Autorizaþi din România (COTAR)
solicitã premierului Sorin Grindeanu, printr-o scrisoare deschisã, scoaterea în afara
legii a tuturor platformelor care funcþioneazã în România ilegal, fãrã a avea
acreditare, autorizãri, licenþe, printre acestea menþionând ºi UBER.

“Confederaþia Operatorilor ºi Transportatorilor Autorizaþi din România (COTAR)
vã atrage atenþia asupra pericolului pe care-l reprezintã activitãþile de transport
situate în afara legii în România. Intrarea pe piaþã a unor firme care fac transport
neautorizat înseamnã aruncarea în haos a pieþei de Transporturi, falimentul firmelor
de Transport rutier, dar mai ales lipsa colectãrii, pe viitor, a taxelor ºi impozitelor la
bugetul statului - atât de la actualii transportatori, care vor intra în faliment din
cauza concurenþei neloiale, cât ºi din partea celor care sfideazã legislaþia ºi care
vor declara foarte curând cã aºa cum nu fac transport de persoane, nu au nici
încasãri de bani, deci n-au pentru ce sã plãteascã taxe ºi impozite. Din acest motiv
vã cerem sã analizaþi foarte bine situaþia creatã de firmele care se sustrag de la
prevederile legislaþiei în vigoare, ascunzându-se în spatele unor platforme online ºi
invocând evoluþia tehnologiei pentru a se apãra de acuzaþiile de sustragere de la
legile în vigoare”, se spune în scrisoarea COTAR.

Organizaþia cere premierului sã analizeze “pretenþiile” companiei americane
UBER de a se schimba legislaþia în þãrile în care firma a intrat pe piaþã. COTAR
susþine cã UBER se laudã cu prezenþa în 75 de þãri ºi cu faptul cã se luptã cu
legislaþia tuturor statelor, pe care o declarã învechitã, pentru cã legile prevãd peste
tot în lume anumite reglementãri pentru transporturi ºi serviciile de taximetrie, pe
care UBER recunoaºte cã le încalcã, dar se apãrã spunând cã nu ei încalcã legea,
ci chiar legea le încalcã lor dreptul la liberã funcþionare în afara legii.

“UBER ne aduce în atenþie chiar o recomandare a Comisiei Europene - în
niciun caz o directivã - care le spune þãrilor afectate de activitatea în afara legii a
firmei UBER cã ar putea sã reevalueze posibilitãþile de a accepta ºi acest tip de
prestãri servicii, dacã vor gãsi o bazã legalã în acest sens”, menþioneazã COTAR.

Organizaþia precizeazã cã asta nu înseamnã cã toate þãrile îºi vor “distruge”
Transporturile ºi cã vor crea haos ca sã ajute firma UBER sã câºtige bani ºi sã nu
mai încaseze taxe ºi impozite la buget. “De fapt, astfel de activitãþi ascunse în
spatele tehnologiei au acaparat deja, prin platforme online, nu doar activitãþile de
taximetrie sau de transporturi, în general, ci ºi serviciile de turism, consultanþã, etc.
precum ºi activitãþile de comerþ, astfel încât sã nu se mai plãteascã taxe ºi impozite
la bugetele þãrilor afectate, printre care se numãrã ºi România. Aºteptãm
soluþionarea acestei situaþii printr-o Ordonanþã de Urgenþã care sã scoatã în afara
legii activitatea tuturor platformelor care funcþioneazã în România ilegal, fãrã a
avea acreditare, autorizãri, licenþe, etc. Ordonanþa de Urgenþã privind scoaterea în
ilegalitate a activitãþilor de transport care nu respectã legea deja este promovatã
de Ministerul Transporturilor ºi aºteaptã avizul de la MAI, MDRAP ºi semnãtura
domniei voastre”, se aratã în scrisoarea deschisã.

Cetãþenii români cu domiciliul în România,
care au plecat din þarã ºi nu ºi-au clarificat rezi-
denþa fiscalã, pot fi subiectul dublei im-puneri,
dacã nu se conformeazã cu procedurile nece-
sare la organul fiscal competent, reiese dintr-o
analizã realizatã de Andreea Cosmãnescu, ma-
nager la Departamentul de asistenþã fiscalã ºi
juridicã, EY România remisã, vineri, AGERPRES.

„Persoanele care nu-ºi declarã venitul glo-
bal pânã la 25 mai pot primi notificãri de la
organele fiscale, pe baza datelor obþinute prin
schimbul de informaþii cu statele membre sau
þãrile din afara Uniunii Europene. Cel puþin
câteva mii, posibil ºi zeci de mii de persoane,
pot fi în aceastã situaþie, iar cetãþenii români cu
domiciliul în România care au plecat din þarã ºi
nu ºi-au clarificat rezidenþa fiscalã pot fi subiectul
dublei impuneri, dacã nu se conformeazã cu
procedurile necesare la organul fiscal compe-
tent. Acelaºi risc existã ºi în cazul cetãþenilor
strãini care au avut statut de rezidenþi fiscali în
România, dar nu s-au scos din evidenþele fiscale
la plecarea din þarã pentru o perioadã mai mare
de 183 de zile”, se aratã în document.

Andreea Cosmãnescu susþine cã, în con-
diþiile globalizãrii ºi extinderii tranzacþiilor
transfrontaliere, schimbul de informaþii a de-
venit o necesitate, fiind o mãsurã impusã ºi
acceptatã atât în Uniunea Europeanã, cât ºi în
relaþia cu statele din afara Uniunii Europene,
pentru combaterea evaziunii fiscale. „Astfel,
acþiunile administraþiilor fiscale nu mai rãmân
limitate la teritoriul dintre graniþele naþionale,
aºa cum s-a întâmplat în trecut. Avantajele
acestui mecanism sunt claritatea asupra
rezidenþei fiscale ºi obþinerea unor informaþii

consolidate globale asupra veniturilor obþinute,
dar existã ºi un dezavantaj substanþial: anul fis-
cal diferit de anul calendaristic pentru unele
state. Schimbul de informaþii se poate face sub
trei forme: la cerere, spontan sau automat.
Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE) are o lungã istorie de lucru
cu privire la combaterea evaziunii fiscale ºi
formele de schimb de informaþii, iar articolul
26 din Convenþia-model a OCDE oferã o bazã
pentru toate cele trei forme de schimb de
informaþii”, conform documentului citat.

Codul de Procedurã Fiscalã, ce transpune
la nivel naþional Directiva 2014/107/EU privind
schimbul automat obligatoriu de informaþii în

domeniul fiscal începând cu anul trecut, spune
analiza, asigurã o mai mare transparenþã admi-
nistraþiilor fiscale asupra situaþiei persoanelor
fizice.

„Situaþia veniturilor din salarii, remuneraþiile
administratorilor, produsele de asigurãri de viaþã,
situaþia conturilor financiare, veniturile din pensii,
informaþia despre bunurile imobile ºi veniturile
din înstrãinarea acestora este astfel accesibilã
organelor fiscale din fiecare þarã membrã UE.
Cu toate acestea, existã câteva situaþii în care
contribuabilii nu pot sã se conformeze proce-
durilor declarative anuale datoritã lipsei de
documente justificative, întrucât, în anumite
state, anul fiscal nu corespunde cu cel calen-

COTAR cere premierului aprobarea
unui OUG care sã scoatã în afara legii

platformele ilegale,inclusiv UBER

daristic. Un astfel de caz este întâlnit de per-
soanele fizice care obþin venituri în Marea
Britanie, unde veniturile obþinute anual sunt
raportate în douã declaraþii anuale (de ex. anul
calendaristic 2016 este acoperit de douã
declaraþii fiscale din Marea Britanie: aprilie 2015
- aprilie 2016, respectiv aprilie 2016 - aprilie 2017,
cu termen de înregistrare mult dupã termenul
anual din România)”, aratã Cosmãnescu.

Astfel, multe persoane rezidente fiscal în
România preferã sã nu depunã declaraþiile de
venit anuale ºi în þara noastrã pentru a evita
emiterea unor decizii de impunere eronate ce
nu pot fi contestate în timp util. „În cazul de
faþã, datoritã lipsei documentaþiei ce reflectã
impozitul pe venit plãtit în Marea Britanie care
trebuie recunoscut în scop de credit fiscal,
evitându-se astfel dubla impunere a aceluiaºi
venit în douã state diferite, riscul cu care se
confruntã aceste persoane include amenda
pentru nedepunerea în termen a declaraþiei
anuale de venit în Romania ºi chiar un control
fiscal preliminar pentru veniturile a cãror sursã
nu a fost identificatã pentru sume ce depãºesc
echivalentul a 50.000 lei.

Urmeazã o perioadã de doi ani de negocieri
privind condiþiile ieºirii Marii Britanii din Uniunea
Europeanã, cu implicaþii profunde - nu doar
pentru Marea Britanie, dar ºi pentru Europa ca
întreg, implicit România. Rãmâne de vãzut care
vor fi meca-nismele agreate pentru uºurarea
raportãrii veniturilor anuale, precum ºi
modificãrile legislative cu privire la schimbul de
informaþii în acest sens, þinând cont ºi de
candidatura României la OCDE”, mai infor-
meazã analiza menþionatã.

Cetãþenii români plecaþi din þarã pot fi subiectul dublei impuneri,
dacã nu se conformeazã cu procedurile necesare (analizã)
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Palatul Copiilor Ploieºti  a reuºit
sã triumfe ºi în acest an Festivalul-
Concurs Naþional al Teatrelor de
Revistã pentru copii „Toatã lumea
râde, cântã ºi danseazã!”, concurs
care a ajuns la ediþia a XXII-a ºi care a
avut loc în perioada 7-9 aprilie a.c., la
Buºteni, pe scena Centrului Cultural
„Aurel Stroe”. Trupa de teatru de
revistã a Palatului Copiilor din Ploieºti
a prezentat piesa „Vreau sã fiu
rockstar” ºi a încântat asistenþa ºi,
bineînþeles, juriul, intrând în posesia
Marelui Premiu al festivalului.

Textul spectacolului „Vreau sã fiu
rockstar” a fost opera mult apreciatei
ºi binecunoscutei profesoare Antone-
ta Trifu, care dovedeºte în continuare
cã este extrem de ataºatã ºi dãruitã
copiilor, profesionalismul sãu fiind
demn de remarcat ºi dat ca exemplu
ºi altora. Coregrafia a purtat semnã-
tura profesoarei Maria Anghel, regia
artisticã a aparþinut Cristinei Bivolaru,
iar ilustraþia muzicalã a fost asiguratã
de profesorii Silviu Anghel (directorul
Palatului Copiilor Ploieºti) ºi de Cristi

Un nou succes pentru Palatul Copiilor
Ploieºti la Festivalul Teatrelor de Revistã

Florea. În distribuþie: Andreea Gâr-
bea, Marian Tiu, Mihai Trãsnea, Ale-
xandra Vasile, Delia Tiu, Eliza Stoian,
Maria Antoneta Tãtulescu, Andrei
Bãnicã, Andrei Dorogan, Sonia Maer,
Alexandra Rãduþã, Augustin Brânzea,
Luiza Tãtaru, Ioana Voiculescu. Au
dansat copiii din Trupa „Jumpers”:
Alexia Grigore, Elena Gheorghe, Ana
Maria Calotã, Andreea Dan, Andreea

Bîrdea, Andreea Ioniþã, Lavinia ªuºu,
Natalia Lazãr, Cristina Radu, Ana Ma-
ria Tomescu, Daniela Constantin, Ale-
xandra Dragomir, Sorina Andrei. Au
cântat Maria Minodora Papuc,
Eduard Stoica, Monica Apostol. La chi-
tarã au interpretat Eduard Stãtescu,
Gabriel Madan, Cãtãlin Madan, Bãg-
dan Madan, iar la tobe – Lucian Stã-
tescu.

Locul I a fost ocupat de Colegiul
Naþional de Arte – “Regina Maria”;
Constanþa, cu “Petrecerea de pietoni”
ºi de ªcoala de teatru ºi dans Dia Fun,
cu „Prinþesa mofturoasã”. Pe locul al
II-lea s-a clasat Clubulul Copiilor Bãicoi,
cu piesa „Mâinile sus...acesta este un
jaf!” ºi Clubul Copiilor Sector 1 Bucu-
reºti, cu „Duel vs Duet”. Premiul III a
intrat în posesia Clubului Copiilor Si-

ghiºoara/Clubului Copiilor Moreni/
Clubului Copiilor Pucioasa, cu „Cãlã-
tor ºi cãlãtorii cu bucluc”, ºi a Palatu-
lui Copiilor din Craiova, cu „Wi-Fi
Family”.

Menþiune a fost acordatã Clubu-
lui Copiilor sector 6 Bucureºti, care
s-a prezentat cu spectacolul „Elixirul
secret”.

Festivalul s-a desfãºurat sub
egida Ministerului Educaþiei Naþionale
ºi a Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prahova, fiind un festival unic de
acest gen pentru copii. Au participat
250 de copii artiºti din 14 palate ºi
cluburi ale copiilor, ºcoli ºi licee, pre-
cum ºi cluburi particulare din 7 jude-
þe ale României. La succesul acestei
ediþii au contribuit ca parteneri, urmã-
toarele instituþii: Primãria Municipiului
Ploieºti, Primãria oraºului Buºteni,
Centrul Cultural „Aurel Stroe” Buºteni,
Colegiul „Ion Kalinderu” Buºteni, Cen-
trul de pregãtire pentru personalul
din industrie – Buºteni.

Mihail Marinescu

156 de cereri pentru pretransferare

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul
Ploieºti a organizat ºi în acest an cele douã
concursuri de antreprenoriat, anume Târgul firmelor
firmelor de exerciþiu ºi Romanian Business Chal-
lenge, ajunse la cea de-a 8-a ediþie. Parteneri au
fost Primãria Municipiului Ploieºti, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova, Camera de Comerþ ºi
Industrie Prahova, Universitatea Petrol Gaze
Ploieºti, agenþi economici, bãnci ºi alte instituþii,
promotor ºi coordonator al acestei activitãþi tra-
diþionale fiind prof. ec. Simona Lupu – director al
Colegiului Economic „Virgil Madgearu”.

Firma de exerciþiu stimuleazã creativitatea,
capacitatea de analizã ºi sintezã a fenomenelor
din mediul economic,  formeazã competenþe pro-
fesionale temeinice pentru integrarea tinerilor pe
piaþa muncii, reprezintã un Paºaport pentru
profesie.

„La Colegiul Economic „Virgil Madgearu” func-
þioneazã 32 de firme de exerciþiu anual, un ade-
vãrat Centru de antreprenoriat, care familiarizeazã
elevii cu activitãþile specifice unei firme reale. Târgul
firmelor de exerciþiu creeazã premisele unor cola-

borãri ºi schimburi de „bune practici” între ºcoli la
nivel naþional, dezvoltã abilitãþile antreprenoriale,
capacitatea de a comunica a tinerilor ºi familia-
rizarea lor cu mecanismele economiei de piaþã:
preþ, concurenþã, cerere ºi ofertã. Obiectivele con-
cursurilor se coreleazã cu obiectivele învãþã-
mântului profesional ºi tehnic din România ºi cu
Strategiile Uniunii Europene. Aceste obiective vi-
zeazã: promovarea ºi dezvoltarea antrepreno-
riatului autohton pentru o economie globalã; dez-
voltarea de competenþe necesare unui între-
prinzãtor dinamic ºi viabil; dezvoltarea carierei
profesionale pentru o piaþã a muncii dinamicã ºi
flexibilã; asigurarea ºi dezvoltarea calitãþii în
unitãþile de învãþãmânt profesional ºi tehnic”, ne-a
declarat prof. Sioma Lupu.

*La concursul Romanian Business Challenge,
gãzduit de Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova,
au participat 42 de tineri, aceºtia fiind organizaþi în
8 echipe multiregionale, din care 34 de elevi, 2
studenþi de la Universitatea Valahia Târgoviste ºi 6
studenþi de la Universitatea Petrol Gaze Ploieºti.

Premiul I a fost câºtigat de: Cristian Ionuþ Sima

(Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti, prof.
Simona Lupu ºi Corina Lazãr), Denisa Geroºanu
(Universitatea Perol-Gaze Ploieºti, prof. Daniela Uþã),
Alin Chelea (Colegiul Tehnic Buzãu, prof. Claudia
Hritcu), Horia Florescu (ªcoala Superioarã” N.
Kretzulescu” Bucureºti, prof. Cãtãlin Hantulie),
Andreea Nicoleta Frãþilã (Colegiul Tehnic Buzãu,
prof. Roxana Lungu);

Premiul II: Diana Andreea ªtefan (Colegiul Eco-
nomic „Virgil Madgearu” Ploieºti, prof. Florentina
Badea), Andreea Cãtãlina Stan (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti, prof. Rodica Matei),
Alexandru Bãcalu (Colegiul Tehnic Buzãu, prof.
Claudia Hritcu), Bogdan Boboc (Universitatea Perol-
Gaze Ploieºti, prof. Daniela Uþã), Andreea Petre
Ioana (Liceul  Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil,
prof. Mihaela Ionescu);

Premiul III: Irina Plavie (Universitatea  Valahia
Târgoviºte, prof. Gabriel Croitoru), Gabriela Nãstase
(Universitatea Perol-Gaze Ploieºti, prof. Daniela
Uþã), Georgiana Moise (Colegiul  Tehnic „C-tin Istrati”
Câmpina, prof. Costache Raluca), Tudor Cristian
Gomeaja (ªcoala  Superioarã „N. Kretzulescu” Bu-
cureºti, prof. Cãtãlin Hantulie), Mihai Cornel Ciobotã
(Universitatea Perol-Gaze Ploieºti, prof. Daniela Uþã),
Aurelia Lupu (Colegiul Tehnic Buzãu, prof. Roxana
Lungu).

*La Târgul Naþional al Firmelor de Exerciþiu,
desfãºurat la Casa de Culturã a studenþilor Ploieºti,
au participat la competiþii, direct sau indirect tineri
din judeþele Prahova, Dâmboviþa, Buzãu, Bucureºti,
Iaºi ºi Galaþi organizaþi în 50 de firme de exerciþiu ºi
2 întreprinderi simulate (iniþiate de studenþi). Firmele
de exerciþiu/Întreprinderile simulate au fost apre-
ciate de 22 de evaluatori: profesori, manageri de
firme, Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova, insti-
tuþii financiare. La evaluarea firmelor concurente a
participat prof. Geta Boe, din Timiºoara, primul di-
rector al Centralei Firmelor de Exerciþiu din Ro-
mânia (ROCT) ºi cea care a fost baza acetui gen de
competiþie. „Felicitãri participanþilor pentru profe-
sionalism, creativitate , entuziasm, dedicare, ima-
ginaþie... competenþe ºi abilitãþi demonstrate ex-

emplar în cadrul activitãþilor de la târg... ºi în cadrul
competiþiei Global Business Challenge... Elevii s-
au comportat ca ºi adevãraþi profesioniºti. Cu sigu-
ranþã, participarea la acest târg constituie un sprijin
semnificativ în ceea ce priveºte pregãtirea lor atât
în plan profesional cât ºi în plan personal. Com-
petiþia Global Business Challenge a fost pregãtitã
excelent din toate punctele de vedere: locaþie,
organizare echipe, studiu de caz, comisie de jurizare
competentã ºi dedicatã, recompensarea elevilor
participanþi... toate acestea au dat credibilitate ºi
cotaþie foarte bunã întregii competiþii”, a declarat
prof. Geta Boe.

Premiul I a fost câºtigat de firma de exerciþiu
„Fe Bio Life Technology”, aparþinând Colegiului Eco-
nomic „Virgil Madgearu” din Ploieºti, prof. Simona
Lupu ºi Corina Lazãr. Podiumul a fost completat de
cãtre „Fe Cookies Land” (Colegiul Economic „Costin
Kiritescu” Bucureºti, prof. Maria Adelina Cristea) –
premiul II, respectiv „Fe Domeniile lui Bacchus”
(Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti) –
premiul III.

Alte premii oferite la Târgul Naþional al Firmelor
de Exerciþiu:

Cel mai bun vânzãtor: „Fe Chocolate Bridge”
– Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti, Flo-
rentina Badea; cel mai bun stand –„I.S. Wavy Car-
ton”, prof. Gabriel Croitoru; cea mai bunã mascotã
- „Fe Cosmet Ique de L Art – Colegiul Tehnic
„Constantin Istrati”, prof. Carmen Petre, Anda Vintila
ºi Elena Niþu; cel mai bun catalog – „Fe Stampstyle”
– Colegiul Tehnic Buzãu, prof. Caludia Hritcu; cel
mai bun spot – „Fe Rowings” – Colegiul Tehnic
„Mircea cel Bãtran” Bucureºti, prof. Daniela Pavil ºi
„Fe Sapphire” – Colegiul Economic „Virgil Madgea/
ru” Ploieºti, prof. Nicoleta –Valentina Bãloi; cea
mai bunã paginã Web - „Fe Chocolate Bridge” –
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti, prof.
Florentina Badea ºi „Fe Big Sun” - Liceul Tehnologic
de Marinã Galaþi, prof. Roxana Cîrcotã; cele mai
bune materiale promoþionale – „Fe Unforgetable
Events” - Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Plo/
ieºti, prof. Georgiana Constantin.

Mihail Marinescu

Cea de-a opta ediþie a concursurilor pentru elevi
Romanian Business Challenge ºi Târgul firmelor
de exerciþiu – rezultate, declaraþii, pãreri

Firmele de exerciþiu, o ºansã realã pentru dezvoltarea economicãFirmele de exerciþiu, o ºansã realã pentru dezvoltarea economicãFirmele de exerciþiu, o ºansã realã pentru dezvoltarea economicãFirmele de exerciþiu, o ºansã realã pentru dezvoltarea economicãFirmele de exerciþiu, o ºansã realã pentru dezvoltarea economicã

Pentru pretransferare prin schimb de
posturi/catedre în baza consimþãmântului
scris, respectiv pretransfer consimþit între
unitãþile de învãþãmânt la inspectoratele ºco-
lare s-au primit 156 de cereri din partea a
152 de cadre didactice care solicitau acest
lucru, patru cadre fiind pentru dublã speciali-
zare. Pe data de 25 aprilie  este programatã
ºedinþa  publicã de soluþionare a cererilor de
pretransfer consimþit între unitãþile de învã-
þãmânt, la care sunt aºteptate sã participe
toate aceste cadre didactice ale cãror cereri
au fost înregistrate. Emiterea ºi comunicarea
deciziilor de repartizare se va face în luna
mai, pe 5, în intervalul orar 15:30-16:30.

Mihail Marinescu
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sãnãtate

Alcoolul în exces ne afecteazã
grav sãnãtatea, provocând mari
probleme la nivelul inimii, ficatului ºi
chiar al sistemului nervos, scrie revista
Doctorul Zilei.

„Nu existã alcool bun. Indiferent
cã este fãcut în casã sau e cumpãrat,
alcoolul ne afecteazã în funcþie de
comportamentul de consum al fiecã-
ruia. Consumul abuziv înseamnã de-
pãºirea a patru unitãþi la bãrbaþi ºi
trei unitãþi la femei, iar o unitate are
12 g de alcool pur”, explicã Mihai
Bãdicã, coordonator Alcocentru din
Bucureºti.

O unitate înseamnã o bere de
330 de ml, un pahar de vin de 125
ml, sau un shot de votcã sau whis-
key. Tot ce depãºeºte aceºti parametri,
chiar ºi ocazional, reprezintã consum
abuziv.

Românii ocupã locul doi în topul
celor mai mari consumatori de alcool
din Europa. Iatã cele mai des întâlnite
afecþiuni cauzate de alcoolul în exces:

ANEMIE. Când consumãm o
cantitate mare de alcool, scade nu-
mãrul de celule roºii din sânge, res-
ponsabile de oxigenarea organis-
mului. Acest fenomen, cunoscut
drept anemie, poate provoca stãri de

leºin, probleme de respiraþie ºi chiar
ameþeli.

CANCER. „Consumul repetat de
alcool creºte riscul de cancer,” explicã
medicul Jurgen Rehm, de la Univer-
siatatea din Toronto. Alcoolul a fost
legat de cancerul la gât, gurã, esofag,
ficat ºi chiar la sân. Specialiºtii cred
cã pericolul constã în faptul cã orga-
nismul nostru transformã alcoolul în
acetaldehidã, care are potenþial
cancerigen.

AFECÞIUNI CARDIOVASCULARE.
Excesul de alcool cauzeazã îngro-
ºarea sângelui, iar asta provocã apa-
riþia cheagurilor, care pot duce la
infarct.De asemenea, apar fluctuaþii
mari ale tensiunii, care pot duce la
pierderea bruscã a cunoºtinþei.

CIROZÃ. Alcoolul este toxic pen-
tru celulele hepatice ºi cei mai mulþi
dintre cei care au probleme cu alco-
olul dezvoltã acestã boalã.

DEMENÞÃ. Odatã cu înaintarea
în vârstã, creierul uman se micºo-
reazã cu aproximativ 1,9%, la fiecare
zece ani. În cazul alcoolicilor, acestã
degenerare este acceleratã, mai ales
în anumite zone ale creierului, de
aceea ei pot suferi o scãdere drasticã
a memoriei, îºi pierd capacitatea or-
ganizatoricã sau dezvoltã alte simpto-
me specifice demenþei.

DEPRESIE. „Dependenþii de
alcool se îndepãrtezã de familie, pe-
trec tot mai puþin timp la muncã ºi
evitã personele care nu consumã
alcool”, spune psihoterapeutul Mihai
Bãdicã.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

La invitaþia doamnei Ruxanda Glãvan, ministrul
Sãnãtãþii din Republica Moldova ºi a doamnei Zsuzsanna
Jakab, director regional al Biroului OMS pentru Europa,
ministrul Sãnãtãþii, prof. dr. Florian Bodog, a participat la
cel de-al patrulea Forum Ministerial al Reþelei de Sãnãtate
Sud-Est Europeanã în domeniul sãnãtãþii: „Sãnãtate,
Bunãstare ºi Prosperitate în Sud-Estul Europei în cadrul
obiectivelor de dezvoltare durabilã Agenda 2030” care
s-a desfãºurat la Chiºinãu, Republica Moldova, în perioada
2 – 4 aprilie 2017.

Forumul a reunit reprezentanþi la nivel înalt ai guverne-
lor statelor din Sud – Estul Europei ºi din alte zone ºi este
piatra de temelie a cooperãrii regionale pentru sãnãtatea
publicã ºi bunãstare în statele din Sud-Estul Europei.
Scopul principal al Forumului a fost de a introduce acþiuni
comune regionale ºi naþionale în regiunea de sud – est a
Europei pentru implementarea ºi realizarea obiectivelor
de dezvoltare durabilã Agenda 2030.

Evenimentul urmãreºte sã ducã mai departe coopera-
rea politicã ºi tehnicã pentru un parteneriat mai strâns
pe viitor, în vederea îmbunãtãþirii stãrii de sãnãtate a
populaþiei, echitate ºi responsabilitate în domeniul sãnãtãþii.

În cadrul evenimentului, ministrul Florian Bodog a

prezidat Sesiunea a 2 – a a Forumului miniºtrilor Sãnãtãþii
din Europa de Sud – Est. Cu acelaºi prilej, acesta a avut
o întâlnire bilateralã cu ministrul Sãnãtãþii din Republica
Moldova, doamna Ruxandra Glãvan, cu care a discutat
posibilitatea colaborãrii în domeniul formãrii profesionale,
în domeniul ortopediei-protezare de genunchi ºi ºold, în
domeniul oncologiei ºi tratamentul hepatitei C ºi cu doam-
na Zsuzsanna Jakab, director regional al Biroului OMS
pentru Europa, în urma cãreia s-a convenit organizarea
unui eveniment OMS, la nivel înalt, în România, sub pa-
tronajul Guvernului, la sfârºitul acestei luni.

De asemenea, ministrul Sãnãtãþii român a avut o în-
trevedere cu doamna dr. Mira Jovanovski Dasic, nomina-
lizatã ca director al Secretariatului Reþelei de Sãnãtate
din Europa de Sud-Est (SEEHN), în cadrul careia a fost
abordat subiectul vaccinurilor ºi s-au stabilit linii de
colaborare în viitor.

În acelasi context, ministrul Florian Bodog a semnat
„Angajamentul de la Chiºinãu”, un document finalizat în
urma procesului formal de consultare multiguvernamen-
talã, ce a avut loc în perioada iulie-decembrie 2016. Toto-
datã, Ministerul Sãnãtãþii a fost premiat pentru întreaga
activitate din cadrul SEEHN.

Prof. dr. Florian Bodog, ministrul
Sãnãtãþii, a participat la al doilea Sum-
mit Ministerial cu privire la Siguranþa
Pacienþilor, desfãºurat în Germania,
Bonn, în perioada 29 – 30 martie
2017. Evenimentul a fost organizat de
Ministerul Sãnãtãþii din Germania în
colaborare cu Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii (OMS) ºi Organizaþia

pentru Cooperare ºi Dezvoltare Eco-
nomicã (OCDE) ºi vine ca pregãtire a
primei reuniuni a miniºtrilor sãnãtãþii
G20. În acest context, ministrul
Sãnãtãþii român a avut o întâlnire cu
omologul sãu din Marea Britanie Jere-
my Hunt, în care s-a dezbãtut pro-
blema medicilor români care îºi des-
fãºoarã activitatea în unitãþile sanitare

din Marea Britanie, în contextul „Bre-
xit”. De asemenea, cei doi oficiali au
discutat ºi despre candidatura noului
Director General al Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii.

Siguranþa pacienþilor trebuie sã
fie garantatã în fiecare sistem de asis-
tenþã medicalã. În ultimele douã de-
cenii, noii factori de decizie din întrea-
ga lume au devenit din ce în ce mai
conºtienþi de importanþa acestui sim-
plu deziderat. Pe scena internaþionalã,
în ultimul timp, este tot mai vizibilã im-
portanþa deosebitã a siguranþei
pacienþilor.

Iaurtul este considerat de cãtre specialiºtii
în nutriþie printre cele mai sãnãtoase alimente,
deoarece conþine diverºi nutrienþi esenþiali ºi
ar trebui sã fie nelipsit din orice dietã echilibratã.
Având puþine calorii ºi o densitate ridicatã în
nutrienþi valoroºi (proteine complete, glucide,
lipide, calciu, zinc, magneziu, fosfor, vitamine
din grupul B ºi, desigur, bacteriile lactice vii),
iaurtul ocupa locul 2 în ierarhia alimentelor sãnã-
toase, imediat dupã legume ºi fructe, scrie revista
Doctorul Zilei.

Un studiu realizat în 2013 de Institutul
Român pentru Evaluare ºi Strategie a evidenþiat
cã 9 din 10 persoane sunt de pãrere cã românii
mãnâncã nesãnãtos ºi cã afecþiuni precum obe-
zitatea, bolile cardiovasculare ºi diabetul sunt
determinate sau favorizate de un stil de viaþã
sedentar ºi de o alimentaþie dezechilibratã.

Cel mai adesea invocãm lipsa de timp pe
care sã-l dedicãm alegerii ºi pregãtirii alimentelor
sãnãtoase, uitând cã avem la îndemânã soluþii
„gata de consum”– cum este iaurtul.

ªi, totuºi, în ciuda beneficiilor recunoscute
ale iaurtului, România se aflã pe ultimele locuri,
în rândul þãrilor din Europa, în ceea ce priveºte
consumul acestui aliment, cu o medie de un
pahar de iaurt la douã sãptãmâni.

„Lactatele fermentate, aºa cum este iaurtul,
trebuie consumate zilnic, ca obicei alimentar
sãnãtos ºi benefic pentru organism, fiind ºi foarte
accesibile. Este foarte simplu sã le introducem
în alimentaþia zilnicã, pentru toþi membrii familiei.
Nutriþioniºtii recomandã consumul zilnic de iaurt,
pentru cã acesta asigurã o bunã parte din nece-
sarul de proteine, calciu, minerale ºi vitamine,
de care avem nevoie la orice vârstã. Datoritã
fermentãrii ºi reþetei, iaurtul este mai bogat în
nutrienþi decât laptele. În România aportul de
calciu este insuficient, conform sintezelor publi-
cate de Ministerul Sãnãtãþii. Faþã de un necesar

de 800 mg/zi, bãrbaþii consumã cam 743 mg,
în timp ce femeile consumã doar 635 mg. Un
iaurt pe zi practic ar compensa o parte din de-
ficitul de calciu. Reþineþi cã lactatele sunt prin-
cipalele surse alimentare naturale de calciu, cel
mai bine utilizate de organism”, afirmã prof. dr.

Nicolae Hâncu, membru de onoare al Acade-
miei Române. Reputatul profesor este de pãrere
ºi cã iaurtul este un aliment esenþial pentru
nutriþia zilnicã, contribuind major la realizarea
echilibrului alimentar.

Un articol publicat în revista Diabetologia în
2014, referitor la Studiul EPIC-Norfolk, a arãtat
cã persoanele care consumã regulat produse
lactate fermentate cu conþinut redus de grãsimi,

precum iaurtul, au un risc cu 24% mai mic de
a dezvolta diabet de tip 2, în timp ce la persoa-
nele care consumã 4,5 pahare de iaurt pe
sãptãmânã riscul este cu 28% mai mic.

Prof. dr. Nicolae Hâncu a mai precizat ºi cã
un consum regulat de iaurt, în cadrul unui re-

gim restricþionat caloric, determinã o scãdere
mai mare în greutate ºi în depozitul adipos vis-
ceral decât în cazul aceleiaºi raþii calorice, însã
fãrã consum de iaurt.

Explicaþiile pentru aceasta au fost date de
mai mulþi autori în câteva articole publicate în
2014 în Jurnalul American de Nutriþie Clinicã ºi
au vizat: impactul creºterii aportului de calciu
asupra echilibrului energetic (aportul scãzut de

calciu fiind un factor de risc pentru obezitate).
O altã explicaþie ar putea sã fie aceea cã pro-
teinele din lactate inhibã pofta de mâncare ºi
stimuleazã mecanismele reglatoare care anunþã
saþietatea.

Specialiºtii în nutriþie au început sã acorde
o atenþie deosebitã, în ultimii ani, proprietãþilor
nutriþionale ale lactatelor fermentate, în special
celor asociate iaurtului. Un studiu publicat în
2014 în Jurnalul American pentru Nutriþie Clini-
cã a evidenþiat impactul pozitiv al consumului
de iaurt ca parte dintr-o alimentaþie echilibratã,
în reducerea riscului cardiometabolic la copii ºi
adolescenþi.

Nutriþioniºtii sunt de pãrere cã iaurtul este
genul de aliment care poate fi consumat la orice
masã: asociat cu cereale, la micul dejun, la gus-
tarea dintre mese, sau seara, în completarea
unei cine uºoare. Iaurturile special create pentru
copii au, susþin specialiºtii, un profil nutriþional
echilibrat ºi nutrienþi valoroºi pentru creºtere,
datoritã conþinutului superior de calciu ºi vita-
mina D.

„Se apropie Sãrbãtorile de iarnã, perioadã
în care obiºnuim sã facem multe concesii la
capitolul alimentaþie echilibratã, pentru ca, mai
apoi, sã ne plângem de disconfort digestiv, sau
de câteva kilograme în plus. Depinde de noi sã
ne bucurãm cu moderaþie de mâncãrurile tradi-
þionale de Crãciun, iar la micul dejun, gustare
sau cinã sã savurãm un iaurt, clasic sau pro-
biotic, uºor ºi înviorãtor, care va compensa mi-
cile excese calorice ºi ne va ajuta ºi digestia. Iar
între „rundele” de sãrbãtori, recomand mãcar
o zi în care iaurtul, salatele de cruditãþi ºi fructele
de sezon sã fie baza alimentaþiei.”- este îndem-
nul adresat de prof. dr. Nicolae Hâncu, autor al
„Abecedarelor” (de nutriþie, de obezitate) dedi-
cate promovãrii cunoºtinþelor ºi practicilor de
alimentaþie sãnãtoasã în rândul românilor.

Specialiºti: Iaurtul, alimentul care
nu trebuie sã lipseascã din frigider

ªase boli provocate de alcool Al patrulea Forum Ministerial al Reþelei
de Sãnãtate Sud-Est Europeanã – Chiºinãu

Al doilea Summit Ministerial cu privire
la Siguranþa Pacienþilor – Bonn



Program  Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”
SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ

Joi, 27 Aprilie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –
„Amãrãºtenii”„Amãrãºtenii”„Amãrãºtenii”„Amãrãºtenii”„Amãrãºtenii”, de Zadok Zemach. Regia: Sânziana Stoican.
În distribuþie: Ionuþ Viºan (Auricã), Andi Vasluianu (Shwartz), Ioan
Coman (Marmar), Ada Simionicã (Bella), Sânziana Tartã (Lulu).

Sâmbãtã, 29 Aprilie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
– „„„„„TTTTTakakakakake, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke ºi Cadâr”e ºi Cadâr”e ºi Cadâr”e ºi Cadâr”e ºi Cadâr”, de Victor Ion Popa. Regia: Lucian
Sabados. În distribuþie: Niculae Urs (Ianke)/Mirel Mâneru (Ianke),
Mihai Coadã (Take), Ilie Galea (Cadâr), Constantin Cojocaru
(Ilie)/Marian Despina (Ilie),  Florentina Nãstase (Ana), Ionuþ Viºan
(Ionel),  Lucia ªtefãnescu Niculescu (Safta).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 28 Aprilie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu

– „Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”„Descurcã-lume”, de Eugene Nacht-Stroe. Regia: Eugene
Nacht-Stroe. În distribuþie: George Liviu Frâncu (Firfiricã), Mirel
Mâneru (Catache Glonþ), Ion Radu Burlan (Mircea), Dana Vulc
(Elvira), Manuela Alionte Frâncu (Nuþi), Rodica Alexandru

(Lucreþia), Mihaela Duþu (Coana Chiþa), Marian Despina
(Boxerul), Petty Musa (Mitzuko), Gabi Sandu (Lina).

Duminicã, 30 Aprilie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu – „Bonsoir„Bonsoir„Bonsoir„Bonsoir„Bonsoir, P, P, P, P, Paris!”aris!”aris!”aris!”aris!”. Regia: Marcela Þimiraº. În
distribuþie: Daniela Raduicã, George Cãpanu, Romeo
Zaharia, George Liviu Frâncu, Manuela Alionte Frâncu,
Mãdãlina Cernat, Orchestra Majestic, Baletul Majestic.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 30 Aprilie, ora 11:00 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”„Cenuºãreasa”, adaptare de Cristian Pepino
dupã Fraþii Grimm. Regia: Cristian Pepino. Distribuþia: Ioana
Roºu/Ruxandra Mihai, Nelu Neagoe, Mihaela Rus,
Carmen Bogdan, Lizica Sterea, Mihai Androne/Costel Do-
brescu, Lucian Orbean.  Recomandat copiilor peste 5 ani.

EVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTE
Marþi, 25 Aprilie, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „GringoT„GringoT„GringoT„GringoT„GringoTrrrrronic” - conceronic” - conceronic” - conceronic” - conceronic” - concert At At At At AG WG WG WG WG Weinbereinbereinbereinbereinbergergergergerger.
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Uriaºul proiect editorial MAREA
CARTE A PLOIEªTILOR, iniþiat ºi
monitorizat de dl. ing. Constantin
Trestioreanu, preºedintele Societãþii
Culturale PLOIEªTI-MILENIUL III ºi
onorabila sa Societate, a revenit în
actualitate prin apariþia, sub aceleaºi
fericite auspicii, prin volumul II, ECO-
NOMIA, sub redacþia domnilor prof.
dr. Gheorghe Marinicã ºi ing. Cons-
tantin Trestioreanu, în cursul anului
2016. Volumul I, apãrut prin 2012,
lansat – cu sesiune de referate ºi co-
municãri – în aula Bibliotecii Acade-
miei Române, în februarie 2014, cu
participarea multora dintre redactorii
acestei imense lucrãri, urmãtoarea,   în

vara 2014, în sala Europa a Consiliului
Judeþean Prahova, trateazã „istoria,
populaþia, urbanismul, administraþia,
serviciile publice ºi domenii adiacente
care contureazã fizionomia unei
aºezãri de talia Ploieºtilor”. „Volumul
al II-lea descrie „întreaga viaþã eco-
nomicã a Ploieºtilor, în context naþional
ºi mondial”. (Din „Cuvânt înainte”, de
acad. Mircea Petrescu).

Pe parcursul a peste 900 de pa-
gini, Secretariatul redacþional –
Gheorghe Marinicã, Marian Chiru-
lescu, Dorin Stãnescu ºi Polin Zorilã
– a asamblat studiile semnate astfel:
Partea I – Agricultura, de Gheorghe
Marinicã; Partea a II-a, Comerþul, de

Un tandem concertistic Dan
Cavassi – Viniciu Moroianu, pre-
cum ni l-au oferit excepþionalii ins-
trumentiºti-soliºti, duminicã / 12
martie 2017, graþie meastrului
Alexandru Bãdulescu, directorul
Casei muzeale Paul Constan-
tinescu, în ajunul aniversãrii Cen-
tenarului naºterii lui Dinu LIPATTI
– 19 martie 2017 –, a relevat,
cu forþa Muzicii universale, extra-
ordinara armonie a sunetelor
violoncelului acompaniat de pian.

Excelenþa interpretãrii programului ales de iluºtrii noºtri muzicieni a
impresionat publicul – de ani de zile „Al Casei” – seducându-l vãdit,
instituind o atmosferã superlativã, imposibil de rãsplãtit cu frenezia
aplauzelor prelungite, în strigãtul sugrumate de emoþie: Bravooo!

Instrumentiºti cu notorietate în lumea Muzicii simfonice, maeºtrii
Cavassi ºi Moroianu au însufleþit – prin transmiterea dãruirii depline,
corzilor ºi claviaturii – lucrãrile destinate sã evoce ºi sã refacã o clipã din
trãirea – componisticã ºi interpretativã a tragicului Dinu Lipatti, pe traiec-
toria de fulger a vieþii lui: pianist, compozitor, critic muzical ºi profesor. De
la delicateþea filtratã melancolic, la furtunoasele revãrsãri sonore, firul
melodic al Fanteziei nr. 8 a supus auditoriul meandrelor de sorginte emi-
nescianã, de altfel, asemenea Sonata romanticã, înfãºurând gândurile
în evanescenþa lui „Memento mori”. Materia deprinde disoluþii bacoviene,
peste clape pluteºte mãreþia informã a nimicului cãruia fiinþa omeneascã
îi pare doar o scânteire. Suferinþa lipattianã rãscoleºte clepsidra ºi-i tulburã
deºertul; „ce eºti, am fost; ce sunt, vei fi”. Pianul acompaniazã apoi mãsurile
într-un violet cromatic acut, intonat de arcuºul violoncelului dezlãnþuit.
Frenezia devine o nestãvilitã rotire a sunetelor intrebate de ritmuri de
unde vin ºi-ncotro se îndreaptã; o clipã de derutã piere într-un legato
tonic, salvator; sensul luminii e acelaºi cu al respiraþiei; uite Viaþa! A fost
finalul Sonatei a IV-a de Beethoven, secunda în care ultima notã cade
precum uºa închisã de Betina Brentano, fugind din mâinile lui... Dimineaþa
promite o zi visatã de Clara, seninã pentru Robert – soþul ei, tot mi echivocul
Schumann, pianistul admirat de domnul Brahms – parcã mai închis de-
cât el... Dar la pian, sub privirile aprinse ale doamnelor ºi domnilor – invi-
taþii maestrului Alexandru Bãdulescu, virtuozul Viniciu Moroianu dominã
patetic tonalitãþile ºi ritmurile îngemãnate cu ale violoncelului; vraja trece
din Adagio în Allegro – lucrarea lui Robert Schuman, pe care mãiestria
celor doi soliºti de mare clasã o transpun, apoteotic, pe sprinþarul Dans
þãrãnesc – capodopera românului Constantin Dimitrescu. Negreºit, din
sferele cereºti, Dinu Lipatti ºi Paul Constantinescu i-a vãzut ºi i-a auzit pe
virtuozii Dan Cavassi ºi Viniciu Moroianu. ªi s-au minunat odatã cu noi!

Serghie Bucur
Câteva gânduri aºternute pe foaia de gardã a unui Album Dinu

LIPATTI, apãrut acum 42 de ani la editura Meridiane, atestã afinitãþile
magnificilor soliºti: „Suntem onoraþi ºi bucuroºi sã marcãm Centenarul
naºterii marelui muzician român Dinu Lipatti în acest frumos lãcaº de
culturã ploieºtean, închinat unui alt mare muzician – Paul Constantinescu.
Cu afecþiune ºi muþumiri,

Dan Cavassi Viniciu Moroianu
Ploieºti, 12 martie 2017

Laura-Cristina Gealã; Partea a III-a,
Meºteºugurile ºi Industriile, de
Constantin Vrânceanu; Partea a IV-
a, Construcþiile, de Constantin Ilie; Par-
tea a V-a, Transporturile ºi Telecomu-
nicaþiile, de Dorin Stãnescu; Partea a
VI-a, Instituþiile publice ºi Organizaþiile
profesionale, de Constantin Vrân-
ceanu; Partea a VII-a, Viaþa econo-
micã, cronologie selectivã, de Marian
Chirulescu.

Veritabil giuvaier documentaristic,
Marea Carte a Ploieºtilor ni se relevã,
ºi prin volumul al II-lea, opera excep-
þionalã a unui grup de specialiºti de
elitã, uimind prin amploarea istoricã
ºi ºtiinþificã de nivel academic. Va-
loarea enciclopedicã a acestui volum
o remarcã dl. acad. Mircea Petrescu
atunci când, în acelaºi „Cuvânt înain-
te”, menþionazã „Faptul cã studiul este
construit într-o viziune unitarã, tratând
viaþa economicã în mod evolutiv, pe
epoci ºi perioade istorice”.

Dacã ne amintim doar de ro-
manul lui Cezar Petrescu, AURUL NE-
GRU ºi de reportajul UNDE VÂNTUL
MIROASE A PETROL, de Ioan Grigo-
rescu – ambii scriitori meritã aceastã
întoarcere în timp, plinã de recunoº-
tinþã –, avem încã odatã prilejul sã
subscriem, citind mai departe, din
„Cuvântul înainte”, încã o apreciere
a d-lui acad. Mircea Petrescu: „Recu-
noaºterea valorii ºcolii româneºti în
acest domeniu de vârf al economiei
este ilustratã ºi prin faptul cã Universi-
tatea Petrol-Gaze din Ploieºti a pregãtit
specialiºti din peste 90 de þãri, care,
prin profesionalismul lor, onoreazã
învãþãmântul superior românesc”.

Spiritul enciclopedic al acestui
complex tratat ºtiinþific, numai eco-
nomia spaþiului tipografic ni-l com-
primã, prin urmare, amintim câteva
din cele mai expresive repere din Cu-
prinsul sãu: Barierele oraºului,
Lipscanii, Contrabanda, Oborul de vite
ºi cereale, Restaurante, cârciumi co-
fetãrii, Cinematografe, Al II-lea Rãzboi
Mondial, Hoteluri; Naþionalizarea;
VEGA, Astra Românã, DERO, Pro-
gresul, UPETROM 1 Mai, Teleajen,
Petro-Brazi, Carotajul, IUC, UZUC, 24
Ianuarie, UZTEL, CONPET, ICERP, IPIP,

Petro-Consult, Clã-
dirile, Halele Centra-
le, Cutremurele,
PTTR, Drumurile ru-
tiere ºi feroviare, Gã-
rile – Sud, Nord, Est
ºi Vest, Personalul
CFR, Expansiunea
edilitarã sufocantã,
Cum întorcea trenul
„Ca la Ploieºti”, Ceremoniile regale ºi
politice, Vizitele Suveranilor, „Repub-
lica de la Ploieºti” – 7/8 VIII 1870,
UJCM, Piaþa Muncii, ªomajul, CARP.
Sindicatele.

Din convorbirea telefonicã avutã
cu dl. ing. Constantin Ilie – sponsorul
acestui volum, într-un tiraj de 150 de
exemplare –,  pe  5 aprilie curent, am

CarCarCarCarCartttttea de Isea de Isea de Isea de Isea de Istttttorie:orie:orie:orie:orie:

aflat cã volumul al III-lea – CULTURA
– este în fazele de finalizare, acesta,
împreunã cu precedentele urmând
a însemna ofranda Societãþii Culturale
Ploieºti-Mileniul III adusã Centena-
rului pe care România îl va împlini ºi
sãrbãtori la 1 Decembrie 1918!

Sã ne ajute Dumnezeu!
Serghie Bucur

PLOIEªTI –
MAGNA-CARTA

CRONICÃ

MUZICALÃ

CAVASSI &
MOROIANU
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Rolul intermediarilor în domeniul
tranzacþiilor financiare se diminuea-
zã ºi asistãm la armonizarea regle-
mentãrilor ºi la presiuni care rezultã
din dezintermediere, este de pãrere
directorul general al Bursei de Valori
Bucureºti (BVB), Ludwik Sobolewski.

“Bursele de valori s-au dovedit a
fi instituþii necesare capitalismului mo-
dern. Suntem martorii unor schim-
bãri dramatice în tehnologia de busi-
ness, asistãm la armonizarea regle-
mentãrilor ºi la presiuni care rezultã
din dezintermediere, respectiv dimi-
nuarea rolului intermediarilor în do-
meniul tranzacþiilor financiare. Cu
toate acestea, bursele de valori rã-
mân mecanisme viabile în alocarea
capitalului, ele având capacitatea de
a absorbi schimbãrile unei lumi care
evolueazã rapid”, a explicat Sobo-
lewski, într-un comentariu publicat pe
platforma InvestingRomania.

Potrivit acestuia, în economiile
aflate în transformare, unde sectorul
financiar este subdezvoltat, o bursã
de valori poate - ºi este de aºteptat sã
fie - mai mult decât o platformã de

Ministerul Finanþelor Publice (MFP) vrea sã
reglementeze încheierea unui protocol de
colaborare între Fisc ºi Asociaþia Românã a
Bãncilor (ARB) prin care sã se facã mai repede
popririle bancare, reiese dintr-un referat de
aprobare al unui proiect Ordin privind stabilirea
mijloacelor electronice de transmitere la distanþã
a actelor de executare ºi a procedurii de comu-
nicare a acestora publicat pe site-ul MFP.

„Astfel, prin acest proiect de ordin, a fost
stabilitã platforma informaticã prin care se va
realiza comunicarea cãtre instituþiile de credit
a actelor de executare emise de organele fiscale
centrale, respectiv sistemul informatic pus la
dispoziþie acestora de Agenþia Naþionalã de Ad-
ministrare Fiscalã, în spaþiul privat de pe portalul
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, un
sistem informatic prin care utilizatorii fac up-
load ºi download de documente”, se aratã în

Autoritãþile ºi-au propus sã finalizeze,
pânã la 22 ºi 30 mai, evaluãrile proiectelor
depuse în cadrul a trei apeluri de proiecte
ce vizeazã ºcoala ºi economia socialã, con-
form datelor publicate de Autoritatea de Man-
agement pentru Programul Operaþional Capi-
tal Uman (AM POCU) pe fonduri-ue.ro.

În cadrul Programului “Profesori Motivaþi
În ªcoli Defavorizate” au fost depuse 44 de
proiecte. Apelul are o alocare de 25 de milioa-
ne de euro, iar finalizarea procesului de
evaluare este stabilitã pentru 22 mai.

De asemenea, un numãr de 320 de pro-
iecte au fost depuse la POCU/74/6/
6.2,6.3,6.4,6.6 Programul ‘ªcoalã pentru toþi’,
pentru 173,2 milioane euro, unde termenul
este 30 mai, la fel ca ºi în cazul celor 57 de
proiecte din POCU/75/4/16/Consolidarea
capacitãþii întreprinderilor de economie
socialã de a funcþiona într-o manierã auto-
sustenabilã - SOLIDAR Sprijin pentru conso-
lidarea economiei sociale (20 milioane de
euro).

Apelul “ªcoalã pentru toþi” se adreseazã
în primul rând copiilor ºi elevilor, precum ºi
tinerilor ºi adulþilor din programele „A doua
ºansã”. Programul cuprinde mãsuri integrate
socio-educaþionale ºi vizeazã în acelaºi timp
familia, ºcoala ºi comunitatea.

Apelul “Profesori motivaþi în ºcoli defavo-
rizate” este dedicat ºcolilor cu cel mai ridicat
grad de defavorizare, care au mulþi copii aflaþi
în risc de abandon ºcolar ºi nu reuºesc sã
atragã sau sã menþinã în ºcoalã profesorii
calificaþi. Modelul internaþional de bune prac-
tici care a inspirat acest program este Teach
for America, aplicat în þara noastrã de orga-
nizaþia partenerã Teach for Romania.

Popririle pe conturi ar putea sã
se realizeze mai repede (proiect)

document. Potrivit acestuia, prin acest sistem
informatic se realizeazã în prezent furnizarea
de informaþii de cãtre instituþiile de credit, în
baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 207/
2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

„De asemenea, a fost reglementatã
încheierea unui protocol de colaborare între
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã,
Asociaþia Românã a Bãncilor ºi instituþiile de
credit, prin care se urmãreºte definirea unui
cadru de colaborare pentru stabilirea condiþiilor
privind implementarea sistemului automat, care
sã asigure, într-o primã etapã, comunicarea
actelor de executare emise de organele fiscale
centrale cãtre instituþiile de credit prin inter-
mediul mijloacelor electronice de transmitere
la distanþã, iar ulterior schimbul de informaþii
între pãrþi cu privire la actele de executare comu-
nicate, precum ºi urmãrirea sumelor ce fac
obiectul popririlor bancare, în mod operativ, astfel
încât, pe de o parte, ridicarea popririlor sã se
realizeze în timp real, iar, pe de altã parte, sumele
existente în conturile bancare sã fie indis-
ponibilizate de cãtre instituþiile de credit în limita
sumei ce face obiectul popririi, în funcþie de
informaþiile transmise de instituþiile de credit cu
privire la sumele existente în conturile bancare”,
menþioneazã sursa citatã.

De asemenea, prin proiectul de ordin a fost
reglementat ca data ºi ora comunicãrii cãtre
instituþiile de credit a actelor de executare prin
intermediul mijloacelor electronice de transmi-
tere la distanþã, sã fie prima zi bancarã urmãtoa-
re zilei încãrcãrii actului de executare în sistemul
informatic pus la dispoziþie de Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã, iar ora comunicãrii sã
fie ora de începere a zilei bancare. Aceste infor-
maþii se vor stabili, pentru fiecare instituþie de
credit, prin protocolul de colaborare menþionat.

22 ºi 30 mai, termene
limitã pentru evaluãrile

proiectelor depuse
în trei apeluri POCU

intersecþie a ordinelor de cumpãrare
sau vânzare venite din partea inves-
titorilor.

„Acesta este rolul Bursei de Valori
Bucureºti. Suntem liderul schimbãrii
în ceea ce priveºte optimizarea
reglementãrilor care guverneazã piaþa
de capital, fie cã vorbim de investitori,
emitenþi, industria de brokeraj sau de
infrastructura centralã. Am lansat un
nou segment de piaþã (AeRO) pentru
a stabili o nouã cale cãtre piaþa de
capital pentru întreprinderile mici. Ca-
litatea acestei pieþe aflate într-o etapã
de modernizare acceleratã este im-
portantã. Acesta este motivul pentru
care Bursa de Valori Bucureºti a intro-
dus noi soluþii în ceea ce priveºte gu-
vernanþa corporativã a companiilor
listate, politicile de comunicare ºi ges-
tionarea relaþiilor cu investitorii”, a mai
arãtat oficialul BVB.

El a precizat cã o altã provocare
a fost consolidarea clasei investitorilor
individuali, care fie investesc ºi tran-
zacþioneazã instrumente financiare în
mod individual, fie acþioneazã în calita-
te de clienþi ai fondurilor mutuale.

Sobolewski (BVB): Asistãm
la diminuarea rolului

intermediarilor în domeniul
tranzacþiilor financiare

Guvernul Britanic a confirmat cã
studenþii din UE vor fi eligibili pentru spri-
jin financiar ºi în anul universitar 2018-
2019, atât pentru programele de licenþã,
cât ºi pentru cele de masterat, potrivit
unui comunicat transmis luni de con-
sultantul pentru studii în strãinãtate
IntegralEdu.

„Studenþii ºi absolvenþii din cadrul
Uniunii Europene vor avea acces la îm-
prumuturi ºi granturi pentru finanþarea
studiilor de licenþã ºi masterat ºi în anul
universitar 2018-2019, chiar dacã
programul la care sunt înscriºi se va
încheia dupã ieºirea Marii Britanii din
cadrul uniunii. În acest sens, studenþii
europeni vor plãti în continuare aceleaºi
taxe de ºcolarizare pe care le plãtesc ºi
britanicii, spre deosebire de studenþii din
afara spaþiului european”, se aratã în
comunicatul emis.

Potrivit ministrul Universitãþilor,
ªtiinþelor, Cercetãrii ºi Inovãrii din Marea
Britanie, Joseph Edmund Johnson, 4,7
miliarde de lire sterline vor fi direcþionate
de cãtre Marea Britanie pentru
programe de inovare ºi cercetare în
urmãtorii cinci ani. Decizia Guvernului
Britanic a venit ca rãspuns la o scrisoare
deschisã a Asociaþiei Universitãþilor
Britanice publicatã dupã decizia de
lansare a demersurilor de ieºire a þãrii
din UE. Prin aceasta, universitãþile au
cerut o soluþie urgentã prin care sã fie

definit statutul studenþilor din cadrul UE
pentru anul academic 2018-2019 ºi
modalitãþile de finanþare a studiilor.

„Decizia comunicatã de autoritãþile
britanice este de o mare importanþã pen-
tru mulþi dintre actualii ºi viitorii studenþi

români care aleg sã-ºi continue studiile
în afara þãrii, având în vedere cã Marea
Britanie se aflã în continuare pe primul
loc printre destinaþiile de studii preferate
ale tinerilor români. Asta înseamnã cã
ºi cei care vor aplica în acest an ºi anul
viitor pentru un program de licenþã sau
masterat vor putea fi liniºtiþi cu privire la
statutul pe care-l vor avea în sistemul
de învãþãmânt britanic pânã la fina-
lizarea studiilor. Astfel, studenþii
europeni vor putea sã beneficieze în

continuare de împrumuturi de pânã la
9.250 de lire sterline pentru programele
de licenþã ºi de 10.000 de lire sterline
pentru programele de master, de aceste
scheme beneficiind în acest moment
peste 90% dintre studenþii români

plecaþi acolo”, a declarat Ana Maria
Papp, Manager Departament Uni-
versitãþi în Strãinãtate, IntegralEdu.
Decizia vine dupã ce la începutul lunii
februarie, Marea Britanie a anunþat cã
oferã studenþilor din UE posibilitatea de
a opta pentru împrumuturi de 10.000
de lire sterline pentru programele de
studii postuniversitare, împrumuturi ce
pot fi luate concomitent cu împru-
muturile ERASMUS, potrivit comunica-
tului.

Marea Britanie va oferi în continuare împrumuturi
de studii pentru studenþii din Uniunea Europeanã
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07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Preþul trãdãrii” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de zece
(live);

11:30 Teleshopping;
11:45 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
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03:30 Telejurnal TVR2 (r);
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06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Ai noºtri” (s);
22:30 Jocuri de celebritate;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Lista neagrã” (r);
01:00 „Supranatural: Aventuri în lumea întune-
ricului” (f);
02:00 „Las fierbinþi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:15 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;

14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:30 Best Factor;
22:30 Xtra Night Show (live);
01:00 „Vine tornada!” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Tarzan” (r);
14:00 „Safari” (r);
16:00 „La Bloc” (s);

18:15 „Prinþul Americii: Povestea lui John F.
Kennedy Jr” (f);
20:30 „Ucide-i cu tandreþe” (f);
00:30 „Mãsuri disperate” (f);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse
lucruri?
13:50 Lumea invizibilã;

14:38 Lumea de mâine;
15:26 Cosmosul;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Viitorul energiei;
17:50 Lumea de mâine;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Obiecte pentru acasã;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Viitorul energiei;
22:00 Obiecte pentru acasã;
22:50 Lumea de mâine;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Obiecte pentru acasã.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 ªtiri;
10:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Premiile Muzicale Radio România;
22:00 Provocãri, decizii, efecte;
22:30 Eu, consumatorul;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
01:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:00 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 –
best of;

11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 „Povestea unui erou” (f);
15:50 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Preþul trãdãrii”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
19:45 Sport;
20:10 „Jandarmul la New York” (f);
22:00 Gala Umorului;
23:10 „În mintea lui Eve” (r);
00:50 Poate nu ºtiai;
01:10 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:00 Cap Compas (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:20 „În mintea lui Eve” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
00:00 “Cecul sau viaþa” (f);
02:15 Ce spun românii (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Lecþii de viaþã (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:15 Prietenii de 11;;
13:00 Observator;

14:00 2K1 cu Mirela Vaida;;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:30 „Parteneri neobiºnuiþi” (f);
22:30 iUmor (r);
01:00 „Parteneri neobiºnuiþi” (r);
03:00 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Salomeea” (f);
14:45 „Blestemul din Las Vegas” (f);
16:30 „La Bloc” (s);

18:45 „Brigada Pestriþã” (f);
20:30 „Pãzea la minge!” (f);
22:30 „Umbre” (f);
00:30 „Pãzea la minge!” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
11:26 Lumea de mâine;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse
lucruri?

13:50 Viitorul energiei;
14:38 Lumea de mâine;
15:26 Obiecte pentru acasã;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Viitorul energiei;
17:50 Lumea de mâine;
18:40 Vânãtorii de mituri;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Viitorul energiei;
22:00 Vânãtorii de mituri
22:50 Lumea de mâine;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Vânãtorii de mituri;
02:10 Viitorul energiei.

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Unde-i Acasã? (r);
08:00 Între cer ºi mare (r);
08:30 La bani mãrunþi;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 Zon@IT;

10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Cooltura (r);
12:00 Banii tãi (r);
12:30 Eu, consumatorul (r);
13:30 Drum bun!;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Lumea azi;;
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
23:00 Recurs la moralã;
00:00 Anchetele comisarului Antonescu (r);
00:35 Dosar România (r);
01:30 Exclusiv în România (r);
02:10 Telejurnal.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie;
07:10 „Legea lui Doyle” (r);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 „Safari” (f);
09:50 Poate nu ºtiai;

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Comoara Templierilor;
13:00 Cap Compas;
13:30 „Danseazã cu mine!” (f);
15:00 Gala Umorului (r);
16:00 Handbal feminin;
17:30 E vremea ta!;
18:00 „Legea lui Doyle” (s, pol, Canada, 2010);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:45 Sport;
20:10 O datã-n viaþã;
22:10 „Onoare ºi respect” II;
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 „Danseazã cu mine!” (r);
01:45 Mic dejun cu un campion (r);
02:40 Ferma (r);
03:30 Telejurnal TVR 2 (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspees la ProTV;
11:00 „Bãrbaþi în negru” (s);

13:00 „Poartã-te ca o doamnã, gândeºte ca un
bãrbat” (f);
15:30 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „R.I.P.D. Copoi pentru strigoi” (f);
22:15 „Dredd 3D: Ultima judecatã” (f);
00:00 “R.I.P.D. Copoi pentru strigoi” (r);
01:45 „Dredd 3D: Ultima judecatã” (r);
03:30 „Poartã-te ca o doamnã, gândeºte ca un
bãrbat” (r);
05:30 I like IT (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Cangurul Jack” (r);
11:00 „Insula bijutierului” (f);
13:00 Observator;
14:00 ZazaSing (r);

16:00 Observator;
17:00 2K1 cu Mirela Vaida;
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Frica rãtãcitoare” (f);
00:15 „Insula bijutierului” (r);
03:00 „Frica rãtãcitoare” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 „La Bloc” (s);
10:45 „Blestemul din Las Vegas” (r);
12:30 „Brigada Pestriþã” (f);
14:15 „Un semn invizibil” (f);
16:15 „La Bloc” (s);

18:30 „Jocurile seducþiei” (f);
20:30 „Somnambului” (f);
22:30 “Încredere fatalã” (f);
00:30 „Somnambulul” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:26 Cum se fabricã mâncarea;
09:26 Cum se fabricã diverse
lucruri?
11:26 Lumea invizibilã;

13:02 Viitorul energiei;
15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã Universul;
20:20 ªtiinþa sporturilor;
21:10 Cosmosul;
22:00 Obiecte pentru acasã;
22:50 Vânãtorii de mituri;
23:40 Prototipuri;
00:30 Lumea de mâine;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?
05:00 Cum se fabricã mâncarea?
06:12 Vânãtorii de mituri.

  TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 TeleEnciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
10:35 Viaþa satului (I) (live);

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal feminin;
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Între cer ºi mare;
19:00 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Folclor;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Poveste dupã poveste (r);
01:00 Adevãruri despre trecut (r);
01:30 Ultima ediþie (r);
02:00 Telejurnal (r)
02:40 Sport;
02:50 Vorbeºte corect! (r);
02:55 Recurs la moralã (r);
03:45 Pro Patria (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Legea lui Doyle” (s);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 Ferma;

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Imperiul Maya;
13:00 Naturã ºi sãnãtate;
13:30 „ªtefan cel Mare – Vaslui 1495" (f);
15:20 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
15:30 Duelul pianelor;
17:00 D’ale lu’ Miticã (rep.);
18:00 „Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2 (live);
19:45 Sport;
20:10 „Burebista” (f);
22:40 „Cal” (f);
00:35 Duelul pianelor (r);
02:00 Teatrul Naþional de Televiziune –
„Marea”;
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:20 Poate nu ºtiai (r);
04:30 Pescar hoinar.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 Masterchef (r);

13:05 Apropo TV, cu Andi Moisescu;
14:15 Jocuri de celebritate (r);
15:15 Uite cine danseazã (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Misiune imposibilã – Ghost Proto-
col” (f);
23:00 „Avocatul” (f);
02:00 Apropo TV (r);
02:45 „Misiune imposibilã – Ghost Proto-
col” (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:30 Best Factor (r);
16:00 Observator;
17:00 Uniplay Show

19:00 Observator (live);
20:00 Bãieþi de oraº;
20:30 iUmor (sezon nou);
22:30 „Bean – O comedie dezastru” (f);
00:30 „Rambo II” (r);
02:30 „Profeþia: Revelaþia” (f);
04:15 „Bean – O comedie dezastru” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Un semn invizibil” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Brigada Pestriþã” (r);
14:00 „Jocurile seducþiei” (f);
16:00 „La Bloc” (s);

18:15 „Nopþi albe în Seattle” (f);
20:30 „Steve Jobs. Omul care a schimbat
lumea” (f);
23:00 „Jocuri, porturi ºi focuri de armã” (f);
01:15 „Steve Jobs. Omul care a schimbat
lumea” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Prototipuri;
08:15 Lumea de mâine;

11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
19:30 Pionierul spaþiului;
22:00 Lumea invizibilã;
00:30 Viitorul energiei;
02:10 Vânãtorii de mituri;
06:12 Viitorul energiei.
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tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie
cu laborator sau cabinet medi-
cal + 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
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.

Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace -
Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729-
682282.

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

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

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

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

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

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

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.
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0720-082.216.
Vând  casã bunã, satul

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

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

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

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

Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.

Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, su-
prafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

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

Câmpina - vând aparta-
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

camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.

Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro.  Tel. 0736-476526.

Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

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

Vând 12103 mp teren
extravilan, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.
0744-887514.

Buºteni, zonã de munte,
vând  apartament 3 camere, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:

Potigrafu - vând casã +
teren 2000 mp, pe DN1, vizavi
de Poºtã, orientabil pentru
construcþie, Mol, Service auto,
depozite, magazine etc.
Intabulare + carte funciarã fãcute.
Tel. 0744-888126 sau 0368-
007836, între orele 17.00 -
22.00.

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

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

Ploiesti, vând aparta-
ment 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-a-
vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
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funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

Vând piese de schimb
motor, cutie de viteze, cauciucuri
varã-iarnã ºi celelalte compo-
nente dintr-o Dacie Logan nouã,
dezmembratã, la preþ scãzut. Tel.
0730-682829.

Vând lemne pentru foc
ºi tablã provenitã de la o casã
demolatã, oraº Bãicoi. Tel. 1723-
406498.

Vând sufragerie sculpta-
tã manual, furnir de nuc, 5 piese,
2000 lei, covor persan 200 lei.
Tel. 0723-245247.

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

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

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

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

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

Închiriez garsonierã uti-
latã, Crângaºi, Bucureºti. Preþ
230 Euro/lunã. Tel. 0722-
336069.

Închiriez garsonierã la
bloc, etaj 1, complet mobilatã,
preþ negociabil. Tel. 0721-
957817.

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-

Sud sau Nord. Tel: 0720-
503585.

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

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

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 7/10, zona Republicii,
cu multiple îmbunãtãþiri, Tel:
0745/121550.

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

Vând casã bãtrâneascã
ºi 1500 mp teren în Puchenii
Moºneni, racord electric, asfaltat,
canalizare. Tel: 0728/868022.

Vând 2300 mp teren
intravilan, Cocorãºtii-Caplii, Jud.
Prahova, cu utilitãþi (apã, gaze,
luminã). Preþ 6 euro/mp, nego-
ciabil.  Tel: 0731-512011.

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 Solentza, an
fabricaþie 2004, gri metalizat,
stare foarte bunã de funcþionare.
Preþ: 3500 lei, negociabil. Tel.
0751-252887.

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

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi

HOROSCOP

Vânzãri diverse

PentruPentruPentruPentruPentru     procurareaprocurareaprocurareaprocurareaprocurarea     abonamenteabonamenteabonamenteabonamenteabonamentelorlorlorlorlor
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Prestãri servicii

Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

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)
O sãptãmânã care începe sub auspicii pozitive,
cu o încãrcãturã emoþionalã suportabilã, dar
care îþi pregãteºte surprize în ceea ce priveºte
cheltuielile ºi nevoia de siguranþã. Tentaþiile sunt
mari, iar verva ºi puterea de care dai dovadã te
pot conduce pe un drum greºit fãrã sã îþi dai sea-
ma. Existã ºi ºansa de a pune bani de-o parte,
însã condiþia este aceea de a-þi fi plãtit la timp,
pânã acum, datoriile.

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)
Nu prea ºtii ce sã faci, încotro sã te îndrepþi ºi -
mai ales - ce anume sã alegi. În aceastã sãptã-
mânã, tentaþia este aceea de a te refugia în tipa-
rele ponosite, dezvoltate în trecutul îndepãrtat.
Nevoia de siguranþã ºi de securitate (nu doar)
materialã te poate îndrepta cãtre cãi greºite,
îndepãrtându-te pe tine de cei cu care mergi pe
acelaºi drum ºi pe cei cu care colaborezi, de
scopurile comune.

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)
Rutina zilnicã strictã ºi bine pusã la punct, respec-
tatã, te poate ajuta sã depãºeºti fãrã chin even-
tuale probleme de sãnãtate. Sau problemele in-
tervenite din neant, cele catalogate a avea “autor
necunoscut”. Toþi ochii sunt pe tine, acum, aºa
cã, atunci când nu ºtii ce ai de fãcut, lasã-te inspi-
rat de Graþia Divinã. În definitiv, poate cã toate
se întâmplã tocmai pentru cã tu sã îþi demonstrezi
credinþa necondiþionatã.

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)
Sãptãmâna începe cu Lunã în semnul tãu zodia-
cal, prin urmare, e momentul sã te axezi pe ne-
voile tale, sã vezi ce prioritãþi ai ºi sã îþi pui la
punct planul de atac pentru proiectele tale. Ai
parte de protecþie Divinã, deci s-ar putea ca even-
tualele situaþii neplãcute sã fie anihilate la timp.
Vizate sunt relaþiile cu anturajul, aici sunt multe
cãrþi de jucat ºi multe proiecte de pus pe roate.

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)
Încetul cu încetul te ridici, ieºi din zona de umbrã
în care nici nu ºtii cum ai ajuns. Ideal ar fi sã nu
laºi în urma situaþii problematice nerezolvate,
iar în ceea ce priveºte familia, sã fi anihilat deja
legãturile nocive, cele cu trecutul. Probabil cã
evadarea în cotidian nu este cea mai fericitã
soluþie acum, însã te poþi folosi de felul în care
eºti perceput în societate pentru a te putea detaºa
de probleme ºi gãsi o soluþie sustenabila.

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)
Fii cu bãgare de seamã în ceea ce priveºte restan-
þele financiare! Nu te culcã pe-o ureche, crezând
cã dacã informaþia nu a ajuns la tine, atunci eºti
absolvit de orice vinã. Recomandabil este sã
verifici tot ceea ce ai lãsat de izbeliºte (la capitolul
financiar) în ultima perioadã. În rest, din aceastã
sãptãmânã începând, planurile de viitor încep
sã se contureze frumos pentru tine, iar cei care
ar trebui sã te ajute pentru a le duce la îndeplinire
sunt din ce în ce mai disponibili.

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)
De data aceasta, obþii finanþare ºi credit prin in-
termediul alianþelor ºi al colaborãrilor. Ceea ce
s-a întâmplat în ultimele luni a avut rolul de a te
face sã gãseºti punctele slabe ale istoriei tale.
Depinde de tine, însã, ce anume ai înþeles de
aici ºi în ce mãsurã ai reuºit sã te îndrepþi ºi sã
îþi schimbi modul de acþiune.

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)
Se pare cã te aºteaptã întâlniri importante în
aceastã sãptãmânã. Importante pentru starea
ta de bine, pentru starea ta de spirit ºi pentru
felul în care alegi sã îþi continui drumul. Chiar
dacã simþi cã tot ceea ce vine din exterior este
ameninþãtor pentru tine, s-ar putea sã ai surprizã
cã ceea ce þi se spune chiar sã îþi fie de folos.

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)
Începe o perioadã propice pentru identificarea
ºi rezolvarea eventualelor probleme de sãnãtate.
În acelaºi timp, locul de muncã ar putea deveni
locul unde te poþi destinde, munca în echipa
fiind cel mai bun medicament. Sfârºitul de sãptã-
mâna este un moment minunat pentru a îmbu-
nãtãþi confortul ambientului tãu.

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)
Probabil cã te simþi destul de singur, dar se poate
cã acum sã fie o perioadã bunã pentru a de-
monstra cã eºti organizat ºi cã ai toate detaliile
ºi planurile de rezervã pre-stabilite. Se anunþã
surprize legate de domeniul imobiliar, aºa cã fii
atent ºi nu ceda tentaþiei de a lua brusc decizii,
fãrã sã te gândeºti la efectele acestora. În cazul
în care ai de împãrtãºit informaþii preþioase celor
din jurul tãu, ai grijã ce detalii oferi ºi cui anume.

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)
Atenþia începe sã îþi fie îndreptatã asupra familiei,
iar timpul dedicat cãminului sãu unei proprietãþi
imobiliare pe care doreºti s-o achiziþionezi. Ceea
ce îþi poate distrage interesul de la propria-þi per-
soanã. Cel mai bine ar fi sã îþi gãseºti timp pentru
a te ocupa ºi de tine însuþi, racalibrandu-þi ima-
ginea ºi exploatându-þi mai bine ºi mai eficient
potenþialul.

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)
De departe, sfârºitul de sãptãmâna este cea
mai interesantã perioadã, pentru tine. Aºteaptã-
te fie la o veste care îþi va da planurile peste cap,
fie la o sumã de bani venitã pe neaºteptate, din
neant. Cel mai bine ar fi dacã ai putea folosi in-
fluenþele energetice ale acestei sãptãmâni sta-
bilindu-þi noi þeluri ºi gândind noi strategii pentru
anul în curs.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Nr.
locuri Tip contract

Administrator
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate ºi intervenþie
Agent servicii client
Agent turism
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ambalator manual
Asistent comercial
Asistent director
Barman
Barman
Bucãtar
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Casier
Casier
Colator publicitar
Confecþioner
Confecþioner art. textile
Confecþioner  în ind conf textie
Confecþioner PVC ºi aluminiu
Confecþioner textile
Consilier juridic
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Desenator
Dispecer
Economist
Economist în marketing
Electrician
Electrician auto
Electrician automatizãri
Electrician în c-tii civile ºi ind.
Electrician intret stivuitoare, macarale
Electrician pram
Femeie de servicu
Fochist
Frezor
Frezor/ Operator CN
Gestionar
Încadrator confecþii
Inginer construcþii hidrotehnice
Inginer constructor
Inginer c-tii civile
Inginer economist
Inginer energeticã industrialã
Inginer instalaþii pt construcþii
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inspector/ controlor de calitate
Instalator
Izolator
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº/Operator maºini de debitat
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial

Lucrãtor sortator deºeuri reciclabile
Maistru lãcãtuº   c-tii metalice
Manager proiect
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Mecanic auto
Mecanic intret. stivuitoare, macarale
Mn nec în ind confecþiilor textile
Modelier
Montator subansamble
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec la întreþinere drumuri ºi poduri
Mun nec la întreþinere drumuri ºi poduri
Muncitor confecþii
Muncitor montator piese
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în agriculturã
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Operator calculator
Operator inst.centrale electrice-cazane
Operator inst. centrale electrice-turbine
Operator introducere validare date
Operator la maºini unelte cu CN
Operator la roboþi industriali
Operator maºini unelte automate
Operator reþea primarã
Ospãtar
Ospãtar
Paznic
Paznic
Pregãtitor lansator confecþii
Pregãtitor materiale de ºarje
Proiectant inginer mecanic
Recepþioner marfã
Sablator
Sculer matriþer
ªef atelier-echipamente automatizare
ªef linie confecþii
ªef serviciu
ªofer autobuz
ªofer autoturisme
ªofer cât B
ªofer maºinã mare tonaj
ªofer tir
Spãlãtor vehicule
Spãlãtor vehicule
Spanuitor confecþii
Stivuitorist
Strungar carusel (borwer)
Sudor
Sudor
Sudor
Tâmplar
Tehnician chimist
Tehnician debutant
Tehnician devize
Tehnician SSM
Tehnician textile
Termist tratamentist
Tinichigiu
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor (magazin alimentar)
Vopsitor
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zugrav

1
1
5
1
5
5
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
5
1
1
2
2
5
3
5
3
5
1
1
5
2
1
3
1
3
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
4
2
1
1
2
2
5
6
1

3
1
1
5
1
3
1
5
1
1
5
5
2
1
5
3
1
2
1
5
4
2
1
1
3
4
1
1
1
3
1
1
6
1
3
1
1
1
1
1
2
1
5
1
1
3
2
3
4
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
5
2
1
1
2
2
1
1
2
1

medii
medii

10 clase
medii
liceu
liceu

superioare
medii

superioare
-
-

medii
sc prof./ liceu

superioare
superioare

de specialitate
medii

de specialitate
medii

-
sc prof./ liceu

10 clase
medii

sc generala
8 clase

-
8 cls
medii

-
-

medii
-
-

8 clase
superioare
calificare

superioare
-

medii
-

medii
medii

10 clase
medii

-
sc prof. / liceu

-
calificare

medii/ sc postlic.
-

superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare

-
superioare
calificare

medii
calificare

medii
calificare

-
calificare

medii
calificare

sc prof./ liceu
medii

sc prof./ liceu
10 clase

sc. profesionala
sc maistri
superioare

8 clase
8 cls

-
10 clase

-
-

medii
sc generala

medii
10 clase
10 clase

-
experienta
generale

-
8 cls

-
8 clase
medii
medii
medii

calificare
-

medii
medii
medii

de specialitate
de specialitate

medii
-

Sc. profesionala
-

superioare
10 clase
calificare

-
superioare

medii
superioare

-
medii
scoala

profesionala
medii

sc profesionala
10 clase
8 clase

-
calificare

-
calificare
calificare
calificare

scoala prof / liceu
medii

superioare
medii

-
-

calificare
calificare

liceu
-

10 clase
medii
medii

calificare
experienta

sc. prof. / liceu

-
-

5 ani
1-2 ani

-
-

1 an
-

1 an
-
-

1 an
2 ani

-
3-5 ani
2 ani

-
5 ani
1 an

-
5 ani

-
-

experienta
-
-
-

1 an
-
-

1 an
-
-
-

2 ani
3 ani

-
-

5 ani
3 ani

1-3 ani
-
-

3-5 ani
-

5 ani
-

5 ani
-
-

2 ani
-

2 ani
3 ani

1-3 ani
2 ani

-
3 ani
3 ani
5 ani
2 ani

-
3 ani

-
3 ani

-
3 ani
5 ani

-
-
-

3 ani
-
-

1 an
-

3 ani
-
-
-
-

experienta
1 an

-
-
-

3 ani
-
-
-
-
-
-

3-5 ani
3-5 ani
3 ani

-
-
-

3-5 ani
2 ani
6 luni
2 ani

-
-

3 ani
-
-
-
-
-

1 an
3-5 ani
3 ani
1 an
5 ani
1 an
3 ani
1 an

-
-
-
-

3 ani
-
-

8 ani
-
-
-

1 an
-
-

2 ani
3 ani
5 ani

-
-

3 ani
-
-
-

4 ani
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La sfârºitul lunii februarie 2017, rata
ºomajului înregistrat la nivel naþional a
fost de 4,71%, mai micã cu 0,09 decât
cea din luna anterioarã ºi mai micã cu
0,16 decât cea din luna februarie a
anului 2016. Dintre cele 413.732
persoane înre-gistrate în evidenþele
agenþiilor teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã, 90.629 primeau
indemnizaþie de ºomaj.

Comparativ cu luna precedentã,
rata ºomajului masculin a scãzut de la
5,24% în luna ianuarie 2017 la 5,16%,
iar rata ºomajului feminin a scãzut de la
4,28% în luna ianuarie la 4,19 %.

În funcþie de mediul
de rezidenþã, la finele
lunii februarie 2017 se
prezintã astfel:120.892

ºomeri provin din mediul urban ºi
292.840 ºomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulþi ºomeri aveau între 40
– 49 de ani (121.951), urmaþi de cei din
grupa de vârstã 30 – 39 de ani (87.306),
la polul opus aflându-se persoanele între
25 – 29 de ani (32.644).

Referitor la structura ºomajului dupã
nivelul de instruire, ºomerii fãrã studii ºi
cei cu nivel de instruire primar, gimnazial
ºi profesional aveau ponderea cea mai
mare în totalul ºomerilor înregistraþi în
evidenþele ANOFM (81,20%), în timp ce
ºomerii cu nivel de instruire liceal ºi post-
liceal reprezentau 14,53%, iar cei cu studii

universitare 4,27 %. În cea de-a doua
lunã a acestui an, rata ºomajului s-a
diminuat în 27 de judeþe, cele mai mari
scãderi înregistrându-se în judeþele:
Hunedoara cu 0,54pp, Prahova cu 0,51
pp, Vaslui cu 0,44 pp, Brãila cu 0,42 pp,
Olt cu 0,35 pp, Bacãu cu 0,32 pp,
Cãlãraºi ºi Arad cu 0,28 pp, Covasna cu
0,26 pp ºi Buzãu cu 0,25 pp.

Nivelurile cele mai ridicate ale ratei
ºomajului au fost în judeþele: Vaslui
(10,94%), Mehedinþi (9,99%), Teleorman
(9,93%), Galaþi (9,53%), Dolj (9,38%),
Buzãu (9,18%), Olt (8,30%), Gorj (8,06 %)
urmate de judeþele Ialomiþa (7,77%)
ºi Cãlãraºi (6,96%). Judeþul Ilfov a
continuat sã înregistreze, ºi în luna
februarie 2017, cea mai micã ratã a
ºomajului (1,07%).

Potrivit datelor furnizate de agenþii economici privind locurile de muncã vacante,
în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) erau
înregistrate, la data de 20  aprilie a.c., 26.547 locuri de muncã.

Situaþia locurilor de muncã vacante, în fiecare judeþ: Bucureºti – 3.3800, Sibiu
– 2.491, Dolj – 1.754, Prahova – 1.711, Arad – 1.264, Timiº – 1.029, Cluj – 836,
Iaºi – 809, Hunedoara – 746, Vâlcea – 688, Ilfov - 597, Constanþa – 647, Satu
Mare – 646, Neamþ – 637, Harghita – 596, Teleorman – 593, Bistriþa-Nãsãud –
587, Braºov – 553, Argeº – 550, Gorj – 521, Bihor – 509, Mureº – 500, Olt – 473,
Maramureº – 405, Vaslui – 385, Alba – 378, Brãila – 319, Cãlãraºi – 312, Caraº-
Severin – 267, Vrancea – 256, Galaþi – 222, Ialomiþa – 220, Tulcea – 208, Buzãu
– 201, Sãlaj – 172, Dâmboviþa - 165, Botoºani – 156, Covasna – 109, Suceava –
83, Giurgiu – 76, Bacãu – 47, Mehedinþi – 29.

La nivel naþional, cele mai multe locuri de muncã sunt oferite pentru: muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.394), lãcãtuº mecanic (1.194),
muncitor necalificat în industria confecþiilor (1.115), lucrãtor comercial (1.047), agent
de securitate (947), manipulant mãrfuri (778), confecþioner-asamblor articole din
textile (748), ºofer autocamion / maºinã de mare tonaj (722), muncitor necalificat
la demolarea clãdirilor, cãptuºeli zidãrie, plãci mozaic, faianþã, gresie, parchet (575),
montator subansamble (547).

Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã se pot adresa agenþiilor
teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã de domiciliu sau de reºedinþã ale cãror
date de contact se aflã pe site-ul www.anofm.ro. Oferta locurilor de muncã se
actualizeazã în timp real ºi poate fi vizualizatã pe site-ul www.card-profesional.ro.

26.547 locuri de muncã vacante la nivel naþional,
dintre care 1.711 se gãsesc în Prahova

4,71% rata ºomajului înregistrat
în evidenþele ANOFM

în luna februarie 2017



Alifie!

diverse
26 aprilie - 2 mai 2017

www.informatiaprahovei.ro 11

Colindãtori

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

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)

Alternative

1. S-B-M-V 2. STRÃBUNÃ 3. RUDÃ-ER; 4. BABE-CP; 5. NE-PLOD;
6. MEDIU-TA; 7. PEÞIT-D; 8. BONA-REA; 9. TI-ÞÂNC;  10. FIICE-EA.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Drum bãtut

Caiete!

Grupare

teroristã

Citaþi în faþã!

Fãcutã din lemn
ºi sprijinitã
pe picioare

Capul familiei

R
E

Þ
E

T
A

 s
ã

p
tã

m
â

n
ii

Prima parte
a unui campionat

Miez de nucã!

Dârã

Tocãniþã de pui

Simbol chimic

România

Oraº în jumãtatea

de Nord a României

Fructe cu coaja
lemnoasã

Poftim!

Friguros

cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
carne de pui(am folosit 2 pulpe ºi 1/2 piept),carne de pui(am folosit 2 pulpe ºi 1/2 piept),carne de pui(am folosit 2 pulpe ºi 1/2 piept),carne de pui(am folosit 2 pulpe ºi 1/2 piept),carne de pui(am folosit 2 pulpe ºi 1/2 piept),
o rãdãcinã de þelinã( cca600g), 2 cepe, un moro rãdãcinã de þelinã( cca600g), 2 cepe, un moro rãdãcinã de þelinã( cca600g), 2 cepe, un moro rãdãcinã de þelinã( cca600g), 2 cepe, un moro rãdãcinã de þelinã( cca600g), 2 cepe, un morcococococovvvvv,,,,,
ardei gras , o lingurã pasta de ardei, oregano, boia dulce,ardei gras , o lingurã pasta de ardei, oregano, boia dulce,ardei gras , o lingurã pasta de ardei, oregano, boia dulce,ardei gras , o lingurã pasta de ardei, oregano, boia dulce,ardei gras , o lingurã pasta de ardei, oregano, boia dulce,
sarsarsarsarsare, pipere, pipere, pipere, pipere, piper, 50 ml ulei, o lingurã f, 50 ml ulei, o lingurã f, 50 ml ulei, o lingurã f, 50 ml ulei, o lingurã f, 50 ml ulei, o lingurã faina, pãtraina, pãtraina, pãtraina, pãtraina, pãtrunununununjel vjel vjel vjel vjel verererererde.de.de.de.de.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Spãlam ºi porþionam carnea de pui. Punem uleiul la încins într-o cratiþã ºi rumenim

uºor carnea. O scoatem, adãugãm ceapa tocatã cubuleþe ºi o cãlim.
Adãugãm morcovul dat pe razãtoarea micã apoi ardeiul gras. Le lãsãm la cãlit 2-3

minute ºi adãugãm þelina curãþatã spãlatã ºi tãiatã cubuleþe potrivit de mari.
Continuãm cãlirea legumelor

pânã acestea se înmoaie puþin,
apoi punem carnea de pui ºi
turnam apã (supa) cât sã acopere
legumele . Lãsãm sã fiarbã sub
capac la foc mic, aproximativ 30-
35 de minute. Spre final adãu-
gãm pasta de ardei ºi punem
condimentele dupã gust. Diluam
faina cu puþinã apã, o amestecãm
în tocãniþã ºi mai lãsãm sã dea
câteva clocote. La sfârºit adãu-
gãm pãtrunjel verde tocat. Poftã
bunã!

O profesoarã nouã predã lecþii de
psihologie unor elevi. Ea intrã în clasã spunând:
- Cine crede cã e prost, sã se ridice în picioare!
Dupã câteva secunde, se ridicã în picioare Marius.
Profesoara i se adreseazã:
- Tu de ce crezi cã eºti prost?
- Nu sunt prost, doamnã, dar îmi pãrea rãu sã

staþi în picioare numai dumneavoastrã.
La ora de religie:

- Lucian, câte porunci existã? Întreabã profesorul.
- Zece, domnule profesor.
- ªi ce se întâmplã dacã nu respecþi una dintre

ele?
- Rãmân nouã...

În pauza unui meci de box pugilistul îºi
întreabã antrenorul:

- Cum stau?
Antrenorul rãspunde:
- Dacã îl omori, faci egal!!

La scoala se aude un zgomot teribil dintr-
o clasã. Directorul intra în clasã ºi vede îngrozit
cum toatã lumea þipa, se bate, unii s-au urcat
pe bãnci.

Directorul se repede la cel mai zgomotos
ºi îl da afarã din salã. Se face dintr-o datã liniºte.

- Unde este profesorul vostru?
- Tocmai l-aþi dat afarã.

„Ne-ai fãcut pentru Tine, Doamne,
ºi neliniºtit este sufletul meu pânã se
va odihni întru Tine” – acesta era dorul
Fericitului Augustin. Aceastã nãzuinþã a
sufletului nostru spre Dumnezeu se
dezvoltã în mãsura în care trãim o viaþã
moralã superioarã. În acelaºi timp se
dezvoltã simþul duhovnicesc, puterea
de a fi receptivi la celesfinte, care ne
sensibilizeazã pentru cele duhovniceºti.
Împlinind aceastã nãzuinþã, intrãm în
comuniune cu Dumnezeu, prin harul
Sãu.

În acest sens trebuie sã înþelegem
cuvintele Mântuitorului care spune cã
„împãrãþia lui Dumnezeu este înlãuntul
nostru”. Este o transformare lãuntricã ºi
în acelaºi timp o deschidere spre orizon-
turile lumii de dincolo, este o curãþire ºi
transparenþã a sufletului nostru unit cu
Cel Ce este viaþa; este un belºug de
viaþã duhovniceascã ºi aceasta înseam-
nã luminã, cãldurã sufleteascã, dãruire,
iubire, bunãtate ºi tot ceea ce este bun,
frumos ºi vrednic de dorit.

Se poate întâmpla ca în viaþa noas-
trã sufleteascã sã sãlãºluiascã nu iu-
birea, ci egoismul; nu mila, ci zgârcenia;
nu cumpãtarea, ci lãcomia; nu curãþe-
nia, ci desfrânarea; nu iubirea, ci ura etc.
În aceastã situaþie, care îºi pun pecetea
asupra lui, deformându-l dupã chipul ºi
asemãnarea lor.

Aceasta înseamnã robirea sufle-
tului de patimi, înseamnã pierderea sim-
þirii ºi a trãirii curate. În aceastã stare el
nu-ºi mai poate împlini funcþiile sale în
mod normal, pentru cã pãcatele ºi în
special patimile îl aduc în starea de de-
cãdere ajungând pânã acolo încât spu-
ne binelui rãu ºi adevãrului minciunã.
Chipul lui Dumnezeu, pe care sufletul
nostru îl poartã în sine se întunecã ºi
odatã cu el se întunecã ºi orizontul vieþii.

Acum domnesc patima ºi egoismul,
iar acestea sunt strãine de iubirea de
Dumnezeu ºi de oameni, iubire ce vi-
breazã numai în sufletele celor care îl
cautã de Dumnezeu. Sufletul celui robit
de patimi nu are rãgazul sã priveascã la
cele de sus ºi nici nu simte fiorul tainic al
trãirilor înalte. Sufletul unui asemenea
om se pietrificã ºi se toceºte pierzând
astfel orice sensibilitate pentru valorile
înalte, pentru milã, bunãtate, demnitate,
iubire, dãruire, jertfã etc., se perverteºte
îndreptându-se spre obiectul pasiunii
sale. Astfel, sufletul îºi micºoreazã ori-
zontul sãu spiritual, limitându-se doar
la cele trecãtoare ºi patimile sale, soco-
tind câºtigarea ºi pãstrarea lor ca singurul
scop al vieþii sale.

Dar Mântuitorul spune: „Ce-i folo-
seºte omului sã câºtige lumea toatã da-
cã ºi-a pierdut sufletul? Sau ce-ar putea
da omul în schimb, pentru sufletul sãu?”.

Pãcatele ºi patimile de orice fel îl
fac pe om prizonierul lor, pentru cã ini-
ma ºi sufletul este acolo unde este co-
moara sa, adicã averea ºi orice patimã
devin un idol cãruia îi slujeºte cu toatã

fiinþa sa. Sufletul este nemuritor ºi, ca
atare, nu este supus stricãciunii aºa cum
sunt lucrurile materiale. ªi totuºi, sufletul
nostru poate fi pierdut dacã se face din
slujitor al dreptãþii ºi al vieþii, slujitor al
patimii, al întunericului.

De aceea, Mântuitorul ne îndeam-
nã: „Nu vã temeþi de cei ce ucid trupul,
iar sufletul nu pot sã-l ucidã, temeþi-vã
mai curând de acela care poate ºi
sufletul ºi trupul sã le piardã în gheeana”.

Noi, cei care conºtientizãm cã avem
suflet nemuritor ºi ne ostenim pentru
mântuirea lui, avem datoria sfântã de a
îndrepta tot ceea ce face ca puterile
noastre sufleteºti sã fie ca pâlpâierea
unei lumânãri ce se stinge, sã îndreptãm
tot balastul de gânduri, simþiri, pasiuni
ºi patimi care întunecã chipul lui
Dumnezeu în noi; sã îndepãrtãm pofta
cea rea a trupului care se pomeneºte
împotriva sufletului, vieþuind ca fii ai
luminii.

Trãind viaþa în Hristos, cu Hristos ºi
pentru Hristos, atunci omul se desprinde
de tot ceea ce este pãcat, se îndepãr-
teazã de povara unei vieþi pãtimaºe ºi
trãieºte cu antipatie cele viitoare ºi
veºnice.

Sufletul omului creºtin se regãseºte
pe sine trãind viaþa duhovniceascã.
Atunci ne aflãm cu adevãrat propriul
destin când Dumnezeu a devenit viaþa
vieþii noastre. Viaþa este împreunã cu
ideea de rãspundere. ªi de aceea as-
pectul ei actual nu trebuie neglijat, ci
desãvârºit din punct de vedere religios-
moral. De felul cum ne-am ales viaþa
vom rãspunde nu numai în faþa conºtiin-
þei proprii ºi a judecãþii semenilor, ci mai
vârtos în faþa lui Dumnezeu. Drept ur-
mare, grija de suflet sã n-o uitãm nicio-
datã.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

Grija de suflet, sã n-o uitãm niciodatã!

Dur

Cercetãtorii din cadrul NASA au declarat, în cadrul unei conferinþe de presã, cã
a fost descoperit hidrogen pe luna lui Saturn, Enceladus, ceea ce înseamnã cã ar
putea exista viaþã extraterestrã.

Pe de altã parte, telescopul spaþial Hubble a oferit informaþii importante despre
jeturile de aburi ce ajung ºi pânã la 100 de kilometri deasupra suprafeþei lui Europa,
unul dintre sateliþii lui Jupiter. Fenomenul observat în 2014 de cãtre telescop a
putut fi observat din nou în 2016, ceea ce  furnizeazã dovezi ale fenomenului
interminabil din aceeaºi zonã a Europei.

Cercetãtorii NASA susþin cã sonda Cassini a înregistrat urme de hidrogen din
gãurile hidrotermale ale lunii lui Saturn, Enceladus. În cadrul lucrãrii, cercetãtorii
susþin cã o energie chimicã
care alimenteazã viaþa ar
putea exista pe satelitul lui
Saturn.

,,Suntem tot mai aproa-
pe de descoperirea unui loc
care conþine toate ingredien-
tele pentru susþinerea vieþii”,
a declarat Thomas Zurbu-
chen, din cadrul NASA.

“Rezultatele demons-
treazã relaþia dintre misiu-
nile NASA ce ajutã la obþinerea celor mai importante rãspunsuri”, a adãugat el.

În cadrul studiului, cercetãtorii din cadrul misiunii Cassini susþin cã informaþiile
sugereazã prezenþa hidrogenului gazos, care poate alimenta viaþa, acesta se aflã
în mare parte sub stratul îngheþat al astrului, însã iese la suprafaþã prin activitatea
hidrotermalã de pe podeaua marinã.

Prezenþa hidrogenului în oceanele lunilor ar putea susþine viaþa microbianã,
deoarece hidrogenul combinat cu dioxid de carbon ar putea furniza energie. Reacþia
chimicã numitã ,,metanogenezã” stã la baza vieþii de pe Terra.

 Viaþa, precum cea de pe Pãmânt, are nevoie pentru supravieþuire de trei
ingrediente de bazã: apã lichidã, o sursã de energie pe care sã o metabolizeze ºi
ingrediente chimice, precum carbonul, hidrogenul, nitrogenul, oxigenul, fosforul ºi
sulful. Cassini a dezvãluit cã Enceladus, un astru mic îngheþat, deþine aproape toate
ingredientele pentru a putea susþine viaþa. În viitor, NASA va continua sã utilizeze
telescopul Hubble pentru a monitoriza activitatea hidrotermalã a Europei. Ambele
descoperiri reprezintã bazele viitoarei misiuni Europa Clipper a NASA, ce va avea
loc începând cu anul 2020.

 În timpul observaþiilor anterioare, telescopul Hubble a detectat molecule de
apã, hidrogen ºi oxigen  în nebuloasa Helix. De asemenea, moleculele de apã au
fost descoperite în stele vechi de peste 20 de milioane de ani, precum Beta
Pictoris.

Luna lui Saturn, Enceladus,
conþine hidrogen!

Mihail Marinescu
Sursa: descopera.ro
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sport

Clubul Sportiv ªcolar Plo-
ieºti gãzduieºte, în perioada 28-
30 aprilie a.c., Turneul Semifi-
nal pentru juniori II, Grupa a
III-a, meciurile urmând a avea
loc în Sala de Sport TelGeorge
din Ploieºti.

În prima zi sunt progra-
mate partidele: CSS Galaþi –
CSS Alexandria ºi CSS Ploieºti
– LPS Suceava. A doua zi, pe
29 aprilie, meciurile: CSS
Ploieºti – CSS Alexandria ºi
CSS Galaþi – LPS Suceava. În
fine, în cea de-a treia zi, turneul
are programate meciurile: LPS
Su-ceava - CSS Alexandria ºi
CSS Ploieºti – CSS Galaþi.

Lotul celor de la Clubul
Sportiv ªcolar Ploieºti este com-

pus din: portari – Alex Ispas,
Adrian Tãnãsescu ºi Alexandru
Cãlugãrescu, jucãtori – Andrei
Stãnescu, Cãtãlin Albu, Antonie
Savelovici, Alin Bucuroiu, Gruia
Niºulescu, Petre Bucur, Gabriel
Paraschiv, Ionuþ Gudin, Octa-
vian Nica, Vlad Rãducan, Mihai
Chiranu, Vlãduþ Alici, Radu
Eremia, Teodor Andrei, Drã-

Handbal

Atletul Alexandru Frangulea, legitimat la C.S. Petrolul Ploieºti,
a reuºit sã cucereascã medalia de aur ºi sã devinã campion
naþio-nal al României în proba de 200 metri, performanþã obþinutã
la Naþionalele de atletism, la categoria Master, plus 45 de ani.
Competiþia a avut loc în prima decadã a lunii aprilie, la Sala „Lia
Manoliu” din Bucureºti. Alexandru  Frangulea a mai reuºit o
performanþã notabilã în cursa de 400 m., unde, cu timpul de
63.74 sec., a intrat în posesia medaliei de argint.

Mihail Marinescu

Petrolul ’52 Ploieºti a mai
bifat o victorie zdrobitoare la
ultima clasatã, Cocorãºtii Colþ,
surclasând-o cu un categoric
5-0. Cu aceste cinci reuºite, Pe-
trolul s-a apropiat de borna
celor 100 de goluri marcate
în actualul campionat.

Jocul a avut o singurã di-
recþie, cea spre poarta celor din
Cocorãºtii Colþ. Cu toate aces-
tea, gazdele au reuºit aproape
o jumãtate de orã sã reziste
fãrã sã primeascã gol.

Meciul s-a jucat într-o vale,
într-un cadru natural aparte,
unde au asistat circa 1000 de
spectatori, cei mai mulþi fiind
fanii veniþi de la Ploieºti.

Golurile partidei au început
sã vinã din minutul 28.

Min. 28, 0-1:Min. 28, 0-1:Min. 28, 0-1:Min. 28, 0-1:Min. 28, 0-1: R. Stã-
nescu trimite o minge în faþa
porþii ºi I. Dumitrescu, din 3
metri, marcheazã primul gol.

Min. 35, 0-2: Min. 35, 0-2: Min. 35, 0-2: Min. 35, 0-2: Min. 35, 0-2: La golul
doi rolurile se schimbã. I. Dumi-
trescu îl serveºte pe R. Stã-
nescu ºi acesta înscrie cu
capul, din careul de ºase metri.

Min. 4Min. 4Min. 4Min. 4Min. 47, 0-3: 7, 0-3: 7, 0-3: 7, 0-3: 7, 0-3: În urma
unui henþ în careu fãcut de

gazde, Cl. Tudor transformã lo-
vitura de la punctul cu var.

Min. 68, 0-4: Min. 68, 0-4: Min. 68, 0-4: Min. 68, 0-4: Min. 68, 0-4: Alberto
Olaru marcheazã primul sãu
gol pentru Petrolul ’52. Dupã
ce trimite balonul în transver-
salã, urmãreºte mingea ºi
înscrie în poarta gazdelor.

Min. 7Min. 7Min. 7Min. 7Min. 711111, 0-5:, 0-5:, 0-5:, 0-5:, 0-5: Singur
cu portarul Stanciu, M. Jipa
marcheazã frumos de la circa
12 metri.

Sã mai spunem cã gazde-
le nu au avut nicio ocazie tot

meciul! Victoria petroliºtilor a
fost dedicatã lui Gheorghe
Liliac, care ºi-a sãrbãtorit
onomastica în ziua partidei.

La partidã a asistat ºi re-
prezentantul Companiei Veolia,
viitoarea „mânã salvatoare” a
Petrolului ’52.

În etapa viitoare, Petrolul
’52 va juca la Cornu, de la ora
11:00, cu o echipã rãnitã, du-
pã ce a fost umilitã de Pãuleºti,
cu scorul de 7-1.

Ionuþ Mitoiu

Începe turneul
semifinal pentru
juniori II, la Ploieºti

Fotbal Liga „A”
Prahova

Stadion: „Comunal”. Spectatori: 1200. Au marcat: I.
Dumitrescu (’28), Stãnescu (’35), Cl. Tudor (’47 – penalty),
Olaru (’68), Jipa (’71).

UNIREA:UNIREA:UNIREA:UNIREA:UNIREA: Stanciu – Giorgian Pãun, Balaº, ªt. Taban, G.
Matei – M. Taban (’83 Panea), Pandele (cpt.), Ad. Mihai (’73
D. Costache), Fl. Bãlan, N. Dumitru (’46 C. Kiru). Antrenor:
Alexandru Niþã.

PETROLUL ’52:PETROLUL ’52:PETROLUL ’52:PETROLUL ’52:PETROLUL ’52: Marinicã – Olaru, Runescu, D. Chiriþã
(’53 Alecsandru), Al. Radu – Butufei, I. Dumitrescu, Cl. Tudor
(cpt.), Jipa, Giorgian Pãun (’46 R. Catanã), N. Popescu, R.
Stãnescu (’46 Ad. Vintilã). Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonaºe galbene: Giorgian Pãun (’30), ªt. Taban (’40),
Fl. Bãlan (’42), G. Matei (’87) / Giorgian Pãun (’42).

Au arbitrat: Mãdãlin Marinescu (Ploieºti), Bogdan
Mociorniþã (Bãicoi) ºi Adrian Voicilã (Plopeni).

Observator AJF: Constantin Ciocoiu (Bãicoi).

Unirea Cocorãºtii Colþ – Petrolul ’52 PloieºtiUnirea Cocorãºtii Colþ – Petrolul ’52 PloieºtiUnirea Cocorãºtii Colþ – Petrolul ’52 PloieºtiUnirea Cocorãºtii Colþ – Petrolul ’52 PloieºtiUnirea Cocorãºtii Colþ – Petrolul ’52 Ploieºti
0-5 (0-2)0-5 (0-2)0-5 (0-2)0-5 (0-2)0-5 (0-2)

Victorie fãrã risc

Atletism Alexandru Frangulea, campion
naþional la categoria Masters

Momente magice oferite de Cãtãlina Ponor ºi
Marian Drãgulescu la Campionatele Europene de
Gimnasticã artisticã, ce au avut loc sãptãmâna
trecutã al Cluj. Cei doi magnifici ai gimansticii
româneºti au încântat pe toatã lumea prin evoluþiile
avute ºi au dovedit cã pot face
în continuare faþã cu brio ma-
rilor concursuri, în ciuda faptului
cã atât Cãtãlina, cât ºi Marian
au o vârstã mai înaintatã decât
alþi competitori. Cãtãlina Ponor
a devenit campioanã europea-
nã la bârnã, iar momentul aflã-
rii rezultatului a fost copleºitor,
cu urale ºi aplauze generoase
ale publicului, cu lacrimi de bu-
curie pe obrajii Cãtãlinei... emo-
þionant! Tot în finala de la bârnã,
Larisa Iordache a adus Româ-
niei încã o medalie, de bronz.
Cãtãlina Ponor obþinuse, iniþial,
dreptul de a concura ºi în finala
de la sol, cu a patra notã, însã
arbitri au revenit asupra notei ºi au micºorat-o, ceea
ce a fãcut ca solul, aparatul de bazã al gimnasticii
feminine româneºti, sã nu aibã reprezentantã în
finalã!

Marian Drãgulescu s-a remarcat la sol, unde a
devenit campion continental cu 14.500, aceasta
fiind prima medalie de aur obþinutã de România la
acest European de la Cluj. Drãgulescu avea ºanse

mari sã intre în posesia aurului ºi la sãrituri, mai ales
cã avea în program exerciþii de mare dificultate. Pânã
la urmã, gimnastul nostru s-a vãzut nevoit sã se
mulþumeascã cu medalia de argint, pe cea de aur
obþinând-o rusul Artur Dalaloyan, care a avut douã
sãrituri executate perfect ºi cu aterizãri neclintite
„de parcã ar fi avut lipici pe tãlpi”, cum exclama
glumind chiar Drãgulescu. Performanþa gimnaºtilor
români este cu atât mai preþioasã cu cât ea a fost
obþinutã acasã, în România, fiind pentru prima datã
în istoria mai recentã a gimnasticii când acest
minunat sport îºi disputã întrecerile europene la noi

în þarã.
La individual compus feminin, România a fost

reprezentatã de douã foarte tinere speranþe ale
gimnasticii noastre feminine, Ioana Criºan ºi Olivia
Cîmpian, care s-au clasat pe locurile 18 ºi, respectiv,

23. Campioanã europeanã absolutã a devenit
britanica  Elissa Downie, cu 55.765 puncte,
podiumul fiind completat de cãtre Zsofia Kovacs
(Ungaria), cu 55.432 puncte ºi de Melanie De Jesus
Dos Santos (Franþa), cu 55.065 puncte.

La individual compus masculin s-a impus Oleg
Verniaiev (Ucraina), cu un total de 85.866 puncte,
urmat pe podium de Artur Dalaloyan (Rusia), cu
85.498 puncte ºi de Hall James (Marea Britanie),
cu 84.664 puncte.

Medaliaþii cu aur din finalele pe aparate:
feminin: paralele - Nina Derwael (Belgia) 14.633;
Sãrituri-Coline Devillard (Franþa) - 14.466; bârnã –
Cãtãlina Ponor – 14.566; sol – Angelina Melnikova
(Rusia) – 14.100; Masculin: sol – Marian
Drãgulescu – 14.500; cal cu mânere - David
Belyavskiy (Rusia) - 15.100; inele - Eleftherios
Petrounias (Grecia) - 15.433; Sãrituri - Artur
Dalaloyan (Rusia) – 14.933; paralele - Oleg
Verniaiev (Ucraina) – 15.466; barã fixã - Pablo
Braegger (Elveþia) – 14.633.

Competiþia continentalã de la Cluj a strâns în
salã multã lume bunã din gimnasticã, adevãrate
vedete, multiple campioane ºi reprezentante de
seamã ale mai multor generaþii din gimnastica
româneascã, în frunte cu Nadia Comãneci. Fostele
campioane au efectuat câteva exerciþii pe covorul
de la sol al Campionatelor Europene de la Cluj-
Napoca, sub comanda celui mai titrat antrenor
român, Octavian Bellu. Au fost prezente Daniela
Silivaº, Simona Amânar, Mirela Paºca, Sandra
Izbaºa, Ecaterina Szabo, Monica Roºu, Oana Ban,
Melita Ruhn, Dumitriþa Turner, Marilena Vlãdãrãu
ºi Mirela Barbãlatã.

Cãtãlina Ponor ºi Marian Drãgulescu au scris
istorie la Europenele de la Cluj, fiind singurii care
au fãcut ca Imnul României sã rãsune în Sala
Polivalentã.

Aºadar, tot în veterani stã speranþa ºi baza
gimnasticii româneºti! Ce vine din urmã... este greu
de anticipat, atâta timp cât nu se investeºte (nu
neapãrat bani) în acest sport, România tinde sã
trãiascã din amintiri ºi ne vom uita cum de bat alþii,
pentru cã noi suntem ocupaþi sã ne... batem ºi sã
ne jignim între noi! Alþii construiesc, noi demolãm!
Pânã când?

ghici Andrei, Andrei Cioc ºi Ia-
niss Popescu, antrenor – prof.
Silviu Stãnescu.

Mult succes echipei plo-
ieºtene în tentativa de a acce-
de mai departe, în fazele su-
perioare ale competiþiei rezer-
vate juniorilor II!

Mihail Marinescu

Experienþa ºi valoarea
ºi-au spus cuvântul!
Cãtãlina Ponor ºi Marian Drãgulescu au scris istorieCãtãlina Ponor ºi Marian Drãgulescu au scris istorieCãtãlina Ponor ºi Marian Drãgulescu au scris istorieCãtãlina Ponor ºi Marian Drãgulescu au scris istorieCãtãlina Ponor ºi Marian Drãgulescu au scris istorie
la Europenele de la Cluj, devenind campioni continentalila Europenele de la Cluj, devenind campioni continentalila Europenele de la Cluj, devenind campioni continentalila Europenele de la Cluj, devenind campioni continentalila Europenele de la Cluj, devenind campioni continentali
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