Medic din Prahova, trimis
în judecatã pentru 185 de fapte
de luare de mitã

„Sãptãmâna de excelenþã pentru
elevi”, între 22 ºi 25 mai
În acea perioadã se organizeazã
ºi „Bursa de valori educaþionale”
pentru elevii clasei a VIII-a
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Drama unei mame

Ea este obligatã de
instanþã sã-ºi predea
fetiþa, de doar ºase ani,
tatãlui, cetãþean italian

Irina Bucur, o ploieºteancã în vârstã
de 40 de ani, se luptã de ºase ani sã-ºi
câºtige dreptul de a-ºi creºte fetiþa, al
cãrei tatã biologic este un cetãþean
italian cu care femeia a avut o relaþie.
Drama acestei mame începe chiar din
primele sãptãmâni de sarcinã, pe
vremea când locuia în casa partenerului
sãu, Emiliano Bontempi. Pentru cã a
avut mari probleme de sãnãtate, Irina a
fost nevoitã sã renunþe la serviciu cât

timp a fost însãrcinatã, iar neaunsurile
financiare ºi-au spus cuvântul asupra
relaþiei sale conjugale.
“A început sã mã facã sã mã simt
cât mai rãu. Cu zece zile înainte sã nasc
a vrut sã mã dea afarã din casã. Atunci,
dacã aº fi avut puterea fizicã ºi psihicã
aº fi plecat, dar am nãscut prematur, la
ºapte luni. Copilul a rãmas exact o lunã
în spital ºi pãrea cã lucrurile mergeau
pe un drum bunã, însã când am ajuns

acasã au început problemele ºi mai
grave. Nu mã lãsa sã îngrijesc copilul,
sã-i dau sã mãnânce, sã o spãl, sã-i dau
ceea ce medicii au decis sã-i dau. Când
i-am spus cã vreau sã plec, s-a prefãcut
cã schimbã atitudinea, dar a mers la o
asistentã socialã. Când s-a fãcut ancheta socialã nu a fãcut altceva decât
sã mã insulte pe mine, nici nu pot sã
reproduc ce mi-a zis. Am început sã mã
agit în faþa ei, iar când a vãzut asta mi-a
spus cã un copil atât de mic nu poate
sta cu o mamã atât de agitatã ºi cã trebuie sã pãrãsesc casa. Când am întrebat
cu cine va sta copilul, mi-au spus cã va
sta cu bunica. Asistenta socialã a trimis
o sesizare la Tribunalul din Milano ºi de
acolo a început totul”, a explicat Irina
Bucur.
Într-o þarã strãinã, fãrã sã fie cãsãtoritã legal cu tatãl copilului sãu, Irina a
trebuit sã înfrune multe obstacole ºi sã
(continuare în pagina 3)

ritãþilor cã noua Lege RCA va fi votatã de Parlament sãptãmâna aceasta, autoritãþile tãrãgãneazã adoptarea
legii. În plus, transportatorii rutieri resping argumentul Guvernului care
susþine cã nu se poate extinde perioada de plafonare a tarifelor RCA
întrucât s-ar deschide procedurã de
infringement împotriva României ºi
atrag atenþia asupra faptului cã þara
noastrã are alte 56 de astfel de proceduri declanºate deja împotriva sa.
(continuare în pagina 3)

Elevul Radu ªtefan
Daniel, menþiune
la Concursul Naþional
„Made for Europe”
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Fetiþã de 8 ani din Pietroºani,
bãtutã crunt de mama sa

Copila a fost preluatã de asistenþii sociali din casa terorii
O fetiþã în vârstã de 8 ani, din satul
Pietroºani, comuna Puchenii Mari, a fost
preluatã în regim de urgenþã din casa
pãrinteascã dupã ce a venit la ºcoalã
plinã de vânãtãi pe întreg corpul. Copila
a povestit colegilor de clasã ca a fost
bãtutã cu un bãþ chiar de cãtre mama

sa. Una dintre colege a filmat rãnile fetiþei
ºi a postat clipul pe youtube. Autoritãþile
s-au autosesizat în acest caz ºi au
declanºat anchete paralele.
”Asistenþii sociali au decis sã meargã la domiciliul familiei pentru a face o
anchetã. La faþa locului au constatat cã
fetiþa în vârstã de 8 ani era în stare bunã
ºi nu mai avea rãni pe corp, cel mai

probabil imaginile fiind surprinse cu ceva
timp în urmã. S-a luat decizia luarii unei
mãsuri de protecþie pentru faþã de copil,
care se aflã în prezent sub o formã de
plasament la un centru special. Mama
a fost de acord cu mãsura plasamentului”, a declarat Corina Nicola, purtãtorul de cuvânt al DGASPC
Prahova.
Ancheta este încã la
început în acest caz, astfel cã este prematurã luarea unei decizii mai drastice, în sensul decãderii
din drepturile pãrinteºti în
ceea ce o priveºte pe mama acuzatã de violenþã
în familie. Asistenþii sociali
vor solicita instanþei de
judecatã conform legii, menþinerea pe
o perioadã nedeterminatã a mãsurii de
protecþie faþã de copil. Fetiþa se aflã
acum într-un centru specializat de ocrotire a copilului din Ploieºti. În paralel, IJP
Prahova a deschis un dosar penal pentru
violenþã în familie, iar Elena Dobre urmeazã sã fie audiatã în cauzã.
(D.F.)

Un îngrijitor de la Grãdina
Zoologicã a murit înþepat
de o viespe uriaºã

UNTRR solicitã Guvernului
extinderea perioadei de plafonare a
tarifelor RCA cu cel puþin trei luni

Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) solicitã Guvernului extinderea perioadei de plafonare a
tarifelor la asigurãrile RCA cu cel puþin trei luni, în condiþiile în care împrejurãrile care au determinat
adoptarea Hotãrârii privind stabilirea
tarifelor de primã maxime RCA nu
s-au modificat, se aratã într-un comunicat al transportatorilor, remis joi,
AGERPRES. UNTRR susþine cã, deºi
au primit promisiuni din partea auto-

Ploieºti, Strada Romanã
nr. 50, Tel./Fax: 0244-516166

Scandal la Ploieºti în urma unei tragedii care a avut loc
duminicã dimineaþã la Grãdina Zoologicã Bucov. Un angajat a murit, dupã ce a intrat în ºoc anafilactic, în urma unei
înþepãturi de viespe. Singura soluþie pe care au gãsit-o,
pentru moment, reprezentanþii Primãriei Ploieºti, a fost sã
închidã Parcul Constantin Stere, pânã ce se va gãsi o soluþie
pentru eliminarea pericolului provocat de viespea periculoasã, de mari dimensiuni, care atacã în special în zilele de
varã senine.
Din pãcate, cât timp autoritãþile se ceartã pe bani ºi
pe soluþii, angajaþii de la Zoo Bucov se tem sã mai vinã la
serviciu, iar cei care au avut, totuºi, curajul sã intre în turã,
nu merg la animale fãrã sã aibã în buzunare medicamente

Vaccinarea:
o problemã
de sãnãtate
publicã
Pag. 7

antialergice, singura speranþã cã vor scãpa cu viaþã dacã vor
fi înþepaþi de viespe.
Cristian Ganea, viceprimarul municipiului Ploieºti, a declarat luni cã, cel mai probabil, Parcul Constantin Stere unde
funcþioneazã ºi Grãdina Zoologicã, va fi închis pentru vizitatori
pânã ce pericolul provocat de insecte va fi eliminat. „În momentul de faþã se ia în considerare închiderea parcului pânã
sã fie luate mãsurile specifice pentru eliminarea pericolului.
ªi angajaþii se tem sã mai intre în parc dupã ce s-a întâmplat.
ªtiu cã s-au luat mãsuri suplimentare, sã fie dotat cu hidrocortizon punctul sanitar. Este o situaþie gravã ºi sper sã fie ultima
de acest gen.
(continuare în pagina 3)
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„Sãptãmâna de excelenþã
pentru elevi”, între 22 ºi 25 mai

Festival de film ecologic
pentru elevi – Ploieºti 2017

În acea perioadã se organizeazã
ºi „Bursa de valori educaþionale”
pentru elevii clasei a VIII-a

din cadrul Palatului Culturii Ploieºti.
Pentru buna organizare a evenimentului,
coordonatorii educativi au fost invitaþi sã participe la o
întâlnire de lucru, vineri, 12 mai a.c.. la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova. Astfel, s-a comunicat, printre
altele, cã vor fi amenajate 26 de standuri la „Bursa de
valori educaþionale”, în care unitãþi de învãþãmânt din
Ploieºti ºi Bãrcãneºti îºi vor etala, fiecare în stilul sãu original, oferta educaþionalã valabilã pentru anul ºcolar 20172018, în atenþia absolvenþilor de clasa a VIII-a.
Ca noutate, în ,,Sãptãmâna de excelenþã pentru elevi”
se vor organiza ºi Conferinþe din cadrul Proiectului
„Suntem tânãra generaþie”, susþinute pe 23 mai, de la
ora 12:00, ºi pe 24 mai, tot de la ora 12:00, la Sala
coloanelor din cadrul Palatului Culturii Ploieºti. Conferinþa
de pe 23 mai va avea ca invitaþi pe psihologul Aurora
În perioada 22-25 mai a.c., Inspectoratul ªcolar Liiceanu ºi pe jurnalista Adina Popescu, iar pe 24 mai vor
Judeþean Prahova organizeazã, în parteneriat cu Primãria fi invitaþi sportivi de marcã ai României. Conferinþele vor fi
Municipiului Ploieºti ºi Fundaþia Prais, ,,Sãptãmâna de moderate de Silvia Bucur - preºedinte al Fundaþiei Prais.
excelenþã pentru elevi”. În cadrul evenimentului se va desMihail Marinescu
fãºura ºi ,,Bursa de valori educaþionale”, la Sala coloanelor

Cadrele didactice
din Ploieºti, faþã în
faþã cu expertul
internaþional în
educaþia copiilor
ºi în educaþia de
excelenþã, prof. dr.
Florin Colceag
Renumitul prof. Dr. Florin Colceag
s-a aflat zilele trecute în Ploieºti, pentru
a susþine Conferinþa „Valori educaþionale – cu rol în crearea unei personalitãþi armonioase”. Organizat de Casa
Corpului Didactic Prahova ºi de Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova,
evenimentul a avut loc la Sala Europa
din cadrul Palatului Administrativ
Ploieºti ºi s-a bucurat de un interes
enorm, sala devenind neîncãpãtoare
pentru sutele de cadre didactice care
ºi-au dorit sã asiste la conferinþã.
Florian Colceag este expert internaþional în educaþia copiilor ºi în educaþia de excelenþã, antrenor al olimpicilor la matematicã, fondator al unei
organizaþii pentru copiii supradotaþi
ºi mentor al acestora. Este doctor în
economie, autor al unor teorii de complexitate, specialist în modelare matematicã, membru al Clubului de la
Roma, alãturi de cei mai mulþi laureaþi
Nobel ºi preºedinte al Institutului
Român pentru Studii ºi Cercetãri
Avansate Gifted Education.
Florian Colceag e psihopedagog
ºi în psihopedagogie acþioneazã
matematic, modeleazã în permanenþã
caracteristicile pentru a fi utilizate de
alþii. Florian Colceag are 65 de ani ºi
încã antreneazã genii. A adunat zeci
de medalii obþinute de olimpicii pe
care i-a ghidat mai bine de 15 ani la

Primãria Municipiului Ploieºti, prin
Regia Autonomã de Servicii Publice,
organizeazã o nouã ediþie a Festivalului de film ecologic pentru elevi –
Ploieºti 2017. Evenimentul, ce se va
desfãºura în perioada 9 mai – 6 iunie
a.c., se doreºte a fi o provocare pentru
elevii ploieºteni, tema pentru acest an
fiind “Conectarea Oamenilor cu

Natura - în oraº ºi pe uscat, de la poli
la ecuator”. Tema din acest an invitã
pe fiecare sã se identifice cu modul
în care suntem parte a naturii ºi cât
de intim depindem de calitatea mediului în care trãim. Aceasta ne provoacã la identificarea unor modalitãþi
distractive ºi interesante pentru experimente care preþuiesc aceastã
relaþie vitalã.
Organizatorii propun tuturor elevilor, care vor sã participe la Festivalul
Filmului Ecologic pentru Elevi, sã realizeze un film de scurt-metraj la tema
din acest an “Conectarea Oamenilor
cu Natura”, respectând regulamentul
(http://rasp.ro/biroul-protectiamediului/143-ecofest-2017/646-festival-film-ecologic-pentru-elevi-2017 ).
Calendarul oficial este urmãtorul:
9 mai – 19 mai – înscrierea elevilor participanþi;
22 mai – 26 mai – transmiterea
filmelor;
26 mai – 2 iunie – evaluarea
filmelor;
6 iunie – Premierea filmelor
declarate câºtigãtoare.

Poliþiºtii ºi jandarmii au donat sânge

Poliþiºtii din Sinaia, jandarmii Centrului de
Perfecþionare a Pregãtirii Cadrelor Jandarmi Montani
Sinaia, cursanþii de la secþiile ºi posturile montane din
þarã (care participã la programele formative derulate în
Centru) ºi jandarmii din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Prahova de la Detaºamentele din
Sinaia ºi Buºteni au participat, la data de 12.05.2017, la
o campanie de donare de sânge. Activitatea a beneficiat
de sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguinã Ploieºti.
Sângele donat de o persoanã poate salva pânã la
trei vieþi, iar cel mai important dar pe care îl poþi dãrui

Acesta a susþinut,
la Sala Europa, Conferinþa
„Valori educaþionale”,
în prezenþa
a sute de profesori
competiþiile naþionale ºi internaþionale
de matematicã. A fondat o organizaþie
pentru copiii supradotaþi cu care se
osteneºte sã gãseascã soluþii la problemele globale. Dupã un calcul
simplu, dacã ar fi strâns toþi copiii care
au trecut pe la cursurile sale, ar fi adunat cât trei ºcoli pline. Trei ºcoli numai
de genii. Între timp, mintea sclipitoare
a lui Florian Colceag e preocupatã,
printre altele, de îmbunãtãþirea sistemului educaþional, astfel încât minþile sclipitoare sã rãmânã în þarã.
Printre numeroasele subiecte
abordate de Florin Colceag la conferinþa de la Ploieºti s-au numãrat ºi cele
despre profesia de cadru didactic din
zilele noastre, despre modalitãþile de
relaþionare între profesor ºi elev, mai
ales cã elevii din timpurile noastre au
cãpãtat o altfel de personalitate faþã
de cei din urmã cu ceva timp. Colceag
a precizat cã este nevoie sã se investeascã în elevi, aceºtia sã fie învãþaþi
sã-ºi dezvolte abilitãþile pentru a reuºi
sã întâmpine cu bine provocãrile ivite
pe piaþa muncii.
Nu au fost omise nici problemele
din sistemul educaþional românesc,
Colceag afirmând cã învãþãmântul de
la noi din þarã trebuie umanizat, în
niciun caz sã intervinã frica ºi elevii,
în acest mod, sã fugã de la ºcoalã.
Mihail Marinescu

cuiva este darul vieþii. Potrivit statisticilor, în România, doar
2% din populaþie doneazã sânge. Prin urmare, nu de puþine
ori, cantitatea de sânge colectatã se dovedeºte a fi
insuficientã comparativ cu cererea foarte mare înregistratã
de spitalele din România.
La nivel naþional, poliþiºtii, alãturi de ceilalti angajaþi ai
Ministerului Afacerilor Interne, sunt susþinãtori ai
campaniilor de donare de sânge, promovând donarea,
pentru a conºtientiza populaþia cã pot oferi o ºansã la
viaþã semenilor lor, cu doar un strop de sânge.
D. Lazãr

Atenþie, absolvenþi de clasa a VIII-a!

A fost fãcutã publicã broºura ce
cuprinde date foarte importante
despre Admiterea la liceu, la ºcoala
profesionalã, precum ºi la învãþãmântul dual ºi special 2017-2018,
cunoscutã sub denumirea de „Ghidul
candidatului”. Pânã când broºura
ajunge sã fie tipãritã ºi trimisã cãtre
ºcoli, elevii ºi pãrinþii pot culege informaþii despre Admitere de pe site-ul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova (http://www.isj.ph.edu.ro/), unde este publicat, în format digital,
Ghidul candidatului.
Elevii care vor intra prima datã
în „focul” admiterii vor fi cei care preferã clasele cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Probele
de aptitudini se desfãºoarã în perioada 24-27 mai, înscrierile fiind prevãzute pentru 22 ºi 23 mai. Înscrierea
pentru Admiterea în liceele din judeþul de provenienþã se face în perioada
3-6 iulie, la ºcolile gimnaziale pe care
elevii le-au absolovit. Cum este binecunoscut, înscrirea pentru participarea la repartizarea computerizatã în
vederea Admiterii se face prin completarea fiºei de opþiuni. Candidaþii
trebuie sã completeze fiºa de înscriere în ordinea descrãscãtoare a
preferinþelor, codurile opþiunilor pentru
profilurile, specializãrile sau domeniile
de pregãtire dorite.
Repartizarea computerizatã a
absolvenþilor de clasa a VIII-a este
prevãzutã a se efectua pânã la data

A apãrut Ghidul
candidatului, cu informaþii
utile despre Admiterea la liceu,
învãþãmânt profesional ºi dual
Repartizarea computerizatã
este prevãzutã pentru 12 iulie

de 12 iulie, iar pânã pe 17 iulie elevii
sunt nevoiþi sã-ºi depunã dosarele
de înscriere la ºcolile la care au fost
repartizaþi. Cine nu se încadreazã în
timp este considerat retras din prima
etapã de Admitere.
Avem, ºi în judeþul Prahova, pentru anul ºcolar 2017-2018, locuri pen-

tru învãþãmântul dual, acestea figurând la Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” din Mizil, la Mecanicã. Calificara
profesionalã este de mecanic agricol
– 1 clasã de 20 de locuri; sudor – 14
locuri ºi operator la maºini cu comandã
numericã – 14 locuri.
Mihail Marinescu
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Medic din Prahova, trimis în judecatã
pentru 185 de fapte de luare de mitã
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Lucian Jianu, medic de medicina muncii
din Sinaia, a fost trimis în judecatã de procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Prahova pentru 185 de fapte de luare de mitã
ºi pentru trei infracþiuni de spãlare de bani. În
cauzã, anchetatorii susþin cã medicul a câºtigat
în mod ilegal aproape 1.4 milioane de euro, bani
pe care i-a investit în proprietãþi de lux pe Valea
Prahovei ºi în Bucureºti.
Medicul Lucian Jianu a fost prins în flagrant,
de ofiþerii DGA Prahova, sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Prahova, în luna februarie a acestui
an. La momentul organizãrii flagrantului, medicul
avea ascunse într-un beci mai multe fiºicuri cu
bani primite ca ºpagã de la pacienþii sãi, susþin
anchetatorii. Suma gãsitã atunci la medic a fost
de 8.500 de lei.
Conform unui comunicat al Direcþiei Generale Anticorupþie -Serviciul Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Prahova „inculpatul J.L., în calitate de
medic expert al asigurãrilor sociale, cu atribuþii

în evaluare/reevaluarea capacitãþii de muncã
a persoanelor în vederea încadrãrii sau menþinerii în grad de invaliditate, a primit de la 39 de
persoane, în 185 de rânduri, suma totalã de
73.614,255 lei, cu scopul de a-ºi îndeplini atribuþiile de serviciu, respectiv pentru a-i încadra sau
menþine pe aceºtia în grad de invaliditate.
Totodatã, acesta, în perioada 2009-2015, a
achiziþionat sau construit, direct sau prin
persoane interpuse, un numãr de 5 imobile. În
acest sens, în perioada 2006-2017, inculpatul
J.L. a dobândit, în afara veniturilor salariale, suma
de 6.542.904 lei (din care 4.715.186 lei reprezintã obiectul material al infracþiunilor de
spãlare de bani, provenienþa acestor bani fiind
tot din comiterea de fapte de luare de mitã, aºa
cum rezultã din ansamblul probator administrat
în cauzã).
Procurorul a dispus, de asemenea, clasarea
cauzei faþã de un numãr de 7 suspecþi, persoane încadrate în grad de invaliditate, sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de dare de mitã, întrucât

în cauzã existã cauza specialã de
neimputabilitate.
În data de 5 mai a.c., procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul
Prahova a întocmit rechizitoriul ºi
a dispus trimiterea în judecatã a inculpatului
J.L., medic primar, specialitatea expertiza medicalã a capacitãþii de muncã în cadrul
Cabinetului Teritorial de Expertizã Medicalã ºi
Recuperare a Capacitãþii de Muncã Sinaia,
cercetat în stare de arest la domiciliu, sub
aspectul sãvârºirii a 185 de infracþiuni de luare
de mita ºi a trei infracþiuni de spãlare de bani”,
conform comunicatului.
Surse judiciare susþin cã Lucian Jianu ar fi
câºtigat în mod ilegal, de când lucreazã ca
medic, sume impresionante de bani, de aproape
1.4 milioane de euro. Anchetatorii susþin cã
medicul nu poate justifica o aºa avere, având în
vedere cã din anul 2001 ºi pânã în anul 2017,
acesta împreunã cu soþia sa au avut un venit

Drama unei mame
(urmare din pagina 1)
se lupte sã-ºi recapete fetiþa dupã ce
autoritãþile italiene au decis sã ia fetiþa
sub tutelã pânã ce pãrinþii puteau face
dovada cã au cum sã ofere un climat
propice unui bebeluº. Abia dupã trei ani,
asistenþii sociali le-au încredinþat din nou
fetiþa, însã coºmarul Irinei avea sã continue. S-a întors în România, cu acordul
lui Emiliano, însã Irina Bucur a decis sã
nu mai plece niciodatã în Italia ºi a cãutat
ajutor de la autoritãþile din þara natalã.
„Am mers imediat la Poliþie aici la
Ploieºti. Am fãcut sesizare, le-am povestit prin tot ceea ce am trecut în Italia
ºi ce mi-a povestit fetiþa. Lucruri cu tentã
sexualã. Eu am gãsit în casa la el doi
saci cu CD-uri cu filme foarte ciudate ºi
alte obiecte foarte ciudate. Eu le-am gãsit
ascunse. Ce comportament avea faþã
de copil? De exemplu, odatã a luat o
fotografie, pe care i-am fãcut-o eu dupã
o bãiþã, ºi a aºezat-o pe un dulap la el în
baie. Mi s-a pãrut foarte ciudat de ce a
ales-o tocmai pe aceea dintre toate
fotografiile care erau ºi de ce în baie.
Acum ultimul lucru...eram în pat în casã

la mine, a intrat pe sub pãtura cu care
eram învelitã ºi a început sã se frece de
mine ºi sã mã sãrute cu limba. Eu am
rãmas blocatã ºi în câteva secunde a
trebuit sã înþeleg ce se întâmplã, fãrã sã
o sperii. Am întrebat-o ce joc este acesta
ºi mi-a spus cã este un joc pe care îl face
cu tatãl ei”, povesteºte Irina Bucur.
Toate aceste acuzaþii, în legãturã
cu care Irina spune cã are ºi dovezi, nu
au contat în faþa judecãtorilor din România care au anchetat cazul de rãpire internaþionalã. În primã instanþã, Tribunalul din Bucureºti i-a dat dreptate femeii din Ploieºti ºi i-a permis sã rãmânã
în România alãturi de V., fetiþa ei. Totul sa schimbat dupã ce Emiliano a atacat
prima sentinþã la Curtea de Apel Bucureºti, care a dat o soluþie în favoarea
cetãþeanului Italian. Irina Bucur este
acum obligatã sã predea fetiþa, în faþa
unui executor judecãtoresc, tatãlul sãu
biologic. La finele sãptãmânii trecute,
Emiliano Bontempi a venit la Ploieºti
pentru a-ºi lua acasã copilul, însã V. a
refuzat sã plece cu tatãl sãu. Din fericire,
legile româneºti nu pot obliga un minor

(urmare din pagina 1)
Acum la Primãrie se discutã sã vedem
cum putem debloca situaþia pentru cã
trebuie fãcut tot ceea ce se poate face din
punct de vedere sanitar, pentru a elimina
aceste vietãþi care au cauzat moartea unui
cetãþean. Coral Impex (societatea de
deratizare n.r. ) desfãºoarã dezinsecþie
benevol, societatea nefiind plãtitã de trei
ani de zile, însã apariþia acestei insecte
neobiºnuitã ne obligã sã luãm mãsuri
pentru o procedurã specialã, specifice
viespilor. Sper sã avem ºi îngãduinþa
Direcþiei Economice sã putem sã plãtim
acest lucru în regim de urgenþã. Ne confruntãm cu veºnica poveste în care contractul a depãºit valoarea estimatã ºi nu sau mai fãcut plãþi. Îmi pare rãu pentru ceea
ce se întâmplã, sper sã gãsim o rezolvare
cu toate cã nu o vãd aºa repede, pentru cã
ea dureazã de un an ºi ceva. Este o tragedie
pe care nu ne-am fi dorit-o ºi sper sã nu se
mai repete acest lucru. Eu chiar am discutat
cu directorul Parcului Constantin Stere sãmi punã la dispoziþie hârtiile pentru a le

semna pe rãspunderea mea pentru aceastã
dezinsecþie”, a declarat Cristian Ganea,
viceprimarul municipiului Ploieºti.
De cealaltã parte, Nicoleta Crãciunoiu,
directorul economic al Primãriei Ploieºti,
susþine cã dezinsecþia s-a fãcut în Ploieºti
la începutul lunii mai, dar pe ploaie, probabil
acesta fiind ºi motivul pentru care acþiunea
nu a fost eficientã. Reprezentantul
societãþii de deratizare, Alexandru Badea,
spune cã a încercat sã gãseascã o soluþie
împreunã cu ºefii din cadrul administraþiei
publice locale pentru a se debloca acest
conflict de pe urma cãruia singurii care
suferã sunt de fapt cetãþenii. Luni, la sediul
Primãriei Ploieºti, a avut loc o ºedinþã la
care au participat ºefi din cadrul administraþiei publice, dar pânã la închiderea
ediþiei nu se luase nicio mãsurã concretã,
astfel cã, cel mai probabil, pentru câteva
zile, Grãdina Zoologicã va fi închisã.
Tot acest scandal a fost precedat de o
tragedie care s-a întâmplat, duminicã, la
Grãdina Zoologicã din Ploieºti. Un angajat
în vârstã de 53 de ani a murit, duminicã,

sã rãmânã cu unul dintre pãrinþi dacã
acesta nu doreºte acest lucru. „Executorul judecãtoresc la acest moment
a constatat refuzul categoric al minorului de a o pãrãsi pe debitoare, în speþa
de faþã pe mamã ºi spun eu, mai mult
decât atât, a constat cã minorul avea o
aversiune faþã de creditor, faþã de
cetãþeanul italian. S-a întocmit un proces
de constatare în acest sens. Copilul pentru moment a rãmas la mamã în România ºi nu va pãrãsi aceastã þarã. Urmeazã ca reprezentanþii de la Protecþia
Copilului sã înainteze cãtre instanþa de
judecatã o cerere, iar instanþa sã stabileascã un program de consiliere psihologicã care nu va putea depãºi o perioadã de trei luni de zile. Cu siguranþã
vom întreprinde ºi alte demersuri pentru
ca acest copil sã rãmânã alãturi de mamã, dar pentru moment nu putem divulga alte acþiuni pentru cã face parte din
strategia noastrã de apãrare”, a explicat
Cãtãlin Popescu, avocatul mamei.
Procedura de executare silitã urmeazã sã fie reluatã cel mai probabil în
.)
luna septembrie a acestui an. (D.F
(D.F.)

declarat, de aproximativ 100.000 de euro.
Familia Jianu locuieºte în prezent într-o vilã
impresionantã din Poiana Þapului, cartier în
Buºteni, dar deþine ºi mai multe prorpietãþi (terenuri) în zona Valea Prahovei, dar ºi un apartament de lux pe care l-ar fi cumpãrat fiicei sale
în cartierul Primãverii din Capitalã. Doar acest
apartament are o valoare de peste 350 mii de
euro, spun aceleaºi surse.
În vederea recuperãrii prejudiciului, anchetatorii au instituit sechestru pe proprietãþile
familiei. În cauzã au fost audiate peste 100 de
persoane, cele mai multe fiind pacienþi ai
medicului din Sinaia. Lucian Jianu se aflã în
prezent în arest la domiciliu.
(D.F.)

UNTRR solicitã Guvernului extinderea perioadei
de plafonare a tarifelor RCA cu cel puþin trei luni
(urmare din pagina 1)

UNTRR reaminteºte cã Directiva
Solvency II prevede la articolul 181,
alineat 2, cã „un stat membru care impune obligaþia de a subscrie o asigurare
poate solicita întreprin-derilor de asigurare sã comunice autoritãþii lor de supraveghere condiþiile generale ºi speciale pentru astfel de asigurãri înainte
de utilizarea acestora.
Statele membre pot menþine sau

introduce obligaþia de notificare prealabilã sau aprobare a majorãrilor tarifelor
propuse numai ca un element al unui
sistem general de control al preþurilor”.
“În acest sens, UNTRR solicitã Guvernului emiterea unei Hotãrâri de Guvern pentru extinderea perioadei de plafonare a tarifelor asigurãrilor RCA pe o
perioadã de cel puþin trei luni ºi susþinerea unei noi Legi RCA care sã vinã în
ajutorul românilor posesori de asigurãri
RCA”, se spune în comunicat.

ANPC a constatat abateri în 60% din cazuri la

Comisari ai Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor (ANPC) au
desfãºurat o acþiune de control privind conformitatea, modul de etichetare,
comercializare, prezen-tare ºi publicitate a laptelui de consum ºi a produselor
lactate, în urma cãreia s-au aplicat 330 de avertismente ºi 356 de amenzi
contravenþionale însumând 1.045.200 lei, se spune într-un comunicat al ANPC.
Potrivit sursei citate, s-au constatat abateri la 515 dintre cei 853 de operatori
economici controlaþi. Conform ANPC, a fost verificatã o cantitate de 94 de tone
lapte de consum ºi produse lactate, din care circa 9 tone produse (9,6%) nu se încadrau în prevederile legale în vigoare. Tot cu aceastã ocazie, au fost preleva-te
104 eºantioane de lapte ºi produse lactate, care, în urma analizelor de laborator
efectuate de CNIEP Larex, ICA ºi DSVSA, a rezultat cã 3,8% nu se încadrau în
parametrii fizico-chimici impuºi sau declaraþi de producãtori.

Un îngrijitor de la Grãdina Zoologicã a murit înþepat de o viespe uriaºã
dupã ce a fost înþepat de o viespe de mari
dimensiuni, dintr-o specie rarã la noi în
þarã. Muncitorul se afla în vestiar ºi se
schimba pentru cã tocmai ieºise din tura
de noapte. Se afla împreunã cu un coleg în
momentul în care a acuzat o stare de rãu,
asta dupã ce fusese înþepat într-un deget
de la mâna dreaptã de o viespe. Deºi colegul
sãu a încercat sã-i acorde un minim ajutor
ºi a chemat Ambulanþa, îngrijitorul a murit.
“Bãiatul s-a aºezat pe bancã sã facã
procesul verbal pentru predarea schimbului
ºi în momentul acela a fost muºcat de
visepe de degetul mare de la mâna dreaptã.
A reuºit sã alunge insecta, a cãlcat pe ea,
dar la câteva secunde ºi-a anunþat colegul
cã nu se simte bine ºi cã se sufocã ºi cã-i
vine rãu. Colegul l-a scos afarã, l-a aºezat
pe bancã, a anunþat firma de pazã, pe bãieþii
care erau în apropiere. Ei au sunat la 112,
medicii care au venit l-au resuscitat aproape
o orã, dar degeaba. Noi avem nenumãrate
adrese cãtre Primãria Ploieºti pentru dezinsecþie ºi verbale ºi telefonice ºi scrise, dar
ºi cãtre firma care se ocupã cu aºa ceva.

Am înþeles cã sunt unele probleme la contract, dar pe noi nu ne intereseazã acest
aspect. Noi am mai avut în urmã cu un an
un incident exact cu acelaºi tip de viespe,
dar atunci fata care a fost înþepatã a avut
noroc, pentru cã eram lângã ea ºi am reuºit
sã-i administrãm ceva medicamente sã
putem sã o þinem în viaþã pânã la venirea
Ambulanþei. Atunci s-a rezolvat, acum…
Gândiþi-vã cã poate fi înþepat oricine, un
copil, un vizitator. Este un tip de viespe mai

rar, care în termen populari se numeºte
gãrgãune, ºi are aproximativ 6 centimetri
lungime”, a declarat Gheorghe Raicu (foto),
ºef Serviciu Zoo.
Îngrijitorul care a murit, duminicã, avea
asigurare pe viaþã plãtitã de Primãria
Ploieºti. În cauzã se face o anchetã atât a
Poliþiei cât ºi a ITM, pentru cã decesul
angajatului este considerat accident de
muncã.

(D.F.)

CAUCIUCURI noi ºi
second pentru utilaje
agroindustriale.
Asigurãm garanþie
ºi livrare!
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C.N. „Jean Monnet” din Ploieºti a câºtigat etapa
judeþeanã a Olimpiadei Naþionale de Argumentare,
Dezbatere ºi Gândire Criticã „Tinerii Dezbat”

Echipa Colegiului Naþional „Jean
Monnet” din Ploieºti a reuºit sã devinã
câºtigãtoare a etapei judeþene a Olimpiadei Naþionale de Argumentare,
Dezbatere ºi Gândire Criticã „Tinerii
Dezbat”, ediþia 2017.
Competiþia a avut loc sâmbãtã, 6
mai a.c., la Colegiul Tehnic „Elie Radu”
din Ploieºti, fiind destinatã secþiunii
„Începãtori”. Secþiunea „avansaþi” va
avea loc tot la Colegiul Tehnic „Elie
Radu” din Ploieºti, în data de 27 mai
a.c..
Revenind la secþiunea „începãtori”, aici au participat echipe repre-

zentând 26 de licee din judeþul Prahova, care s-au întrecut pe parcursul a
6 runde: 3 runde preliminarii ºi alte
3 eliminatorii: sferturile de finalã, semifinalele ºi finalã.
Dupã cele 3 runde preliminarii,
în sferturi s-au calificat 8 echipe:
Colegiul Naþional „I.L.Caragiale”,
municipiul Ploieºti, echipa alcãtuitã
din elevii Brãtãºanu Anda, Belu Sorin,
Lãzãroiu Paul, profesor îndrumãtor
Monica Marin;
Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia, echipa alcãtuitã din elevii Megelea Diana, Antone Iordache Lucian,

Elevul Radu
ªtefan Daniel,
menþiune
la Concursul
Naþional
„Made
for Europe”
Colegiul „ªtefan Odobleja” din
Craiova a gãzduit, la finele lunii aprilie
a.c., cea de-a XI-a ediþie a Concursului Naþional „Made for Europe”. Concursul s-a adresat elevilor din clasele
I-XII ºi a avut ca scop valorizarea ºi
promovarea experienþelor pozitive
acumulate de unitãþile de învãþãmânt preuniversitar în derularea
proiectelor finanþate prin programele
europene din domeniul educaþiei ºi
formãrii profesionale. Competiþia a
adunat la start 124 de elevi din
clasele I-XII din întreaga þarã. Judeþul
Prahova a fost reprezentat de trei
elevi, dintre care unul a izbutit sã fie
premiat, obþinând menþiune. Este
vorba despre Radu Stefan Daniel
(în foto), elev în clasa a VI-a la ªcoala
Gimnazialã „George Emil Palade”
Ploieºti, prof. Diana Gheorghe, care
a prezentat produsul „Lapbook”. Din
echipa judeþului Prahova au mai
fãcut parte ºi elevii Andrei Viºan ºi
Ioana-Bianca Prorocu, ambii în clasa

Dumitru Maria, profesor îndrumãtor
Genoveva Cerchez;
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti, echipa alcãtuitã din elevii Marin Iulia, Maglan Isabel, Toncu Nicoleta, profesor îndrumãtor Alina Alexiu;
Colegiul Naþional Militar „Dimitrie
Cantemir” Breaza, echipa alcãtuitã
din elevii Gheorghe Alina, Viºan AnaMaria, Zaharia Ciprian, profesor
îndrumãtor Ovidiu Badea;
Colegiul Naþional „Jean Monnet”
Ploieºti, echipa alcãtuitã din elevii
Matei Anca, Apostolache Ioana, Lungu Teodora, profesor îndrumãtor Ruxandra Tudorache;
Liceul Tehnologic „Constantin
Cantacuzino” Bãicoi, echipa alcãtuitã
din elevii Necula Georgiana Elena,
Cernica Alexandra Maria, Mocanu
Alexandra Elena, profesor îndrumãtor
Magdalena Monica Badea;
Colegiul Naþional „Nicolae Grigorescu” Câmpina, echipa alcãtuitã din
elevii Brebeanu Timeea, Nanu Alexandra, Manta Aida, profesor îndrumãtor
Geta Sârbu;
Colegiul Naþional „Nicolae Iorga”
Vãlenii de Munte, echipa alcãtuitã din
elevii Neagu Irina, Chiriþã Miruna,
Stancu Viziri Irina, profesor îndrumãtor Mihaela Florea.
În semifinale s-au calificat Colegiul
Naþional „Nicolae Iorga” Vãleni de
Munte; Colegiul „Mihail Cantacuzino”
Sinaia; Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti, Colegiul Naþional
„Jean Monnet” Ploieºti.
Finalã s-a disputat între Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti ºi Colegiul Naþional „Jean Monnet” Ploieºti,
echipa câºtigãtoare fiind desemnatã
cea a Colegiului Naþional „Jean Monnet” Ploieºti.
Mihail Marinescu

Începe BAC-ul special!
Înscrierile, pe 27 ºi 28 mai, la C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieºti
Ploieºtiul gãzduieºte, în acest an,
sesiunea specialã a examenului de Bacalaureat pentru absolvenþii de liceu din
loturile naþionale care se pregãtesc pentru competiþiile internaþionale sportive
sau pe discipline, precum ºi pentru liceenii care susþin admiterea în universitãþile din strãinãtate în aceeaºi perioadã
cu prima sesiune a bacalaureatului.
Înscrierile sunt programate pentru zilele
de 27 ºi 28 mai, la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul”, acolo unde se vor
desfãºura ºi probele.
Bac-ul special începe pe 29 mai,
cu evaluarea competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba româna –
proba A ºi cu evaluarea competenþelor
lingvistice de comunicare oralã în limba
maternã – proba B, care se desfãºoarã
ºi pe 30 mai. Dupã aceea urmeazã: 31
mai – evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã – proba C; 2-3 iunie - evaluarea
competenþelor digitale – proba D; 6 iunie
– limba ºi literatura românã – proba
E)a) – proba scrisã; 7 iunie - proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba
scrisã; 8 iunie - proba la alegere a profilului ºi specializãrii – proba E)d) – proba
scrisã; 9 iunie – limba ºi literatura maternã – proba E)b) – proba scrisã.
Rezultatele se vor afiºa pe data de
9 iunie, pânã la ora 18:00, tot atunci
urmând sã se primeascã ºi eventualele

contestaþii. Rezultatele de la contestaþii
vor putea fi aflate pe data de 10 iunie.
Documente necesare
înscrierii la sesiunea specialã
de Bacalaur
eat 20
17
Bacalaureat
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- fiºa tip de înscriere, semnatã de
candidat ºi aprobatã de unitatea de învãþãmânt de unde provine candidatul,
în original;
- foaia matricolã a candidatului, în
original, nu adeverinþã de studii;
- cererea de recunoaºtere ºi echivalare a rezultatelor obþinute la examene
cu recunoaºtere internaþionalã pentru
certificarea competenþelor lingvistice în
limbi strãine, semnatã de candidat ºi
aprobatã de conducerea unitãþii de învãþãmânt de unde provine candidatul, în
original;
- actele de echivalare a rezultatelor
obþinute la examene pentru certificarea
competenþelor digitale/lingvistice în
limbi strãine, în original ºi copii xerox;
- diploma prin care se confirmã premiul de concurs/olimpiada ºcolarã
internaþionalã recunoscut de Ministerul
Educaþiei, în original ºi copie xerox;
- certificat de naºtere, în original ºi
copie xerox;
- carte de identitate, în original ºi
copie xerox;
- dosar de plastic cu ºinã, în care se
introduc, în ordine, documentele.
Mihail Marinescu

Elevii ceptureni, cu mesaj folcloric
la Festivitatea Anului în Forþele Navale!

X-a la Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploieºti, prof. Marian Dragomir.
Andrei Viºan a prezentat produsul „Canal Youtube”, iar Ioana-Bianca
Prorocu s-a prezentat cu produsul
„Revista TeenMagz”.
Judeþul Prahova a fost reprezentat ºi în comisia naþionalã de jurizare,
de cãtre prof. Aurel Graur – inspector ºcolar.
Ediþia din acest an a avut o încãrcãturã simbolicã aparte, anul 2017
marcând împlinirea a 30 de ani de la
lansarea programelor europene din
domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale ºi 20 de ani de când unitãþile
de învãþãmânt din România participã
la aceste programe europene.
Mihail Marinescu

Armata a fost ºi rãmâne instituþia cu cea mai mare
credibilitate în rândul românilor.
Armata se bucurã de respect, pentru cã ºi-a câºtigat
respectul.
Armata promoveazã performanþa, responsabilizeazã
ºi uneºte.
Armata induce acea stare de siguranþã necesarã
tuturor.
Armata cãleºte, instruieºte, disciplineazã, formeazã
caractere, educã, modeleazã personalitãþi, adicã formeazã oameni. Armata e
o ºcoalã, cea a vieþii.
Avem toate motivele sã afirmãm cã,
pe uscat, pe mare sau în vãzduh, armata e cu noi.
Forþele Navale Române au comemorat prin manifestãri specifice 100 de
ani de la sacrificiul suprem al bra-vilor
ostaºi români în Primul Rãzboi Mondial.
Evenimentul a avut loc sâmbãtã, 6
mai 2017, în Sala de festivitãþi a Forþelor
Navale din Constanþa, unde armata
românã a premiat performanþa militarã,
în cadrul unei Gale de excepþie, sub
egida „Omul Anului în Forþele Navale”.
Un grup de elevi ai ªcolii Gimnaziale
„Nichita Stãnescu” din Ceptura, din
formaþia de dansuri „Dealuri cepturene”, au fost mesagerii care, prin

tradiþia popularã localã, au adus la malul mãrii, un omagiu
bravilor soldaþi ai armatei române care s-au jertfit pe
câmpurile de luptã.
Folclorul este un dar pe care l-a dat Dumnezeu românilor. Aproape cã nu existã un altul mai frumos decât cel
românesc.
Suitele munteneºti ºi dobrogene au încântat ºi au
emoþionat pânã la lacrimi publicul constãnþean. Elevii noºtri
au oferit momente de excepþie, dovedind cã sunt chiar profesioniºti în ale dansului. Carmen Crãciun, Vasilica Valerica ªiºman ºi Gabriela
Tãnase au fost alãturi de ei, în aceastã
temerarã încercare.
Ostãºeºte vorbind, au izbândit. Încã
o datã, armata ºi ºcoala ºi-au dat mâna
într-un spectacol de excepþie. Instructorul artistic al grupului, profesorul Sorin
Petre, ºi cadrele didactice însoþitoare,
deopotrivã, meritã sincere felicitãri. A fost
un succes deplin ºi, cu siguranþã, un
privilegiu pentru toþi participanþii. Festivitatea va fi difuzatã sâmbãtã, 13 mai
a.c., pe canalele TVR1 ºi TVR3. Vã invitãm ºi vã rugãm sã o urmãriþi! Meritã!
Prof. Emilian Deaconescu director al ªcolii Gimnaziale
„Nichita Stãnescu”
din Ceptura

învãþãmânt
www.informatiaprahovei.ro
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Au fost selectate revistele ºcolare care vor reprezenta
judeþul Prahova la Concursul Naþional al revistelor ºcolare

La Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova
a avut loc în data de 9 mai a.c., evaluarea
revistelor ºcolare, activitate inclusã în cadrul
Concursului Naþional de reviste ºcolare. Astfel,
în urma juri-zãrii la nivel judeþean au fost selectate 7 reviste ºcolare, care primesc premiul I la
nivel judeþean ºi care vor fi trimise la Bucureºti,
pentru etapa naþionalã. Este vorba despre reviste
ce aparþin urmãtoarelor unitãþi de învãþãmânt:
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Iorga” Ploieºti (cu
douã reviste), Colegiul de Artã „Carmen Sylva”
Ploieºti, Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, Liceul
Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieºti ºi Palatul
Copiilor Ploieºti.
Comisia judeþeanã de evaluare a fost compusã din preºedinte – prof. Cristina Petre – inspector ºcolar pentru activitãþi extraºcolare ºi
educaþie permanentã, secretar – prof. Constanþa
Vicã ºi membri – prof. Mariana Cazacu (direc-

tor al Casei Corpului Didactic
Prahova), prof. Mihai Morar, prof.
Atena Radu, prof. Alina Vagneti,
prof. Andreea Miu, Viorel Oprea
– analist programator ºi Mihail
Marinescu – jurnalist.
Celelalte reviste care au fost
trimise la ISJ Prahova pentru
evaluare au primit premiul II.
La evaluare, juriul a aplicat
câteva criterii elementare de
selecþie, privind conþinutul ºi tehnoredactarea revistelor intrate
în concurs: adecvarea problematicii la interesele, preocupãrile ºi nevoile grupului receptor; oferta conþinutului revistei pentru
cunoaºterea istoricului, tradiþiei, iniþiativelor ºi
acþiunilor care definesc specificul ºi personalitatea ºcolii respective; modul atractiv, ingenios,
original de tratare a subiectelor; valoarea instructiv – educativã a conþinutului; limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale
claritãþii, decenþei, corectitudinii gramaticale ºi
exigenþei stilistice, care atrag pe cititor ºi-l
determinã sã gãseascã în revistã nu numai o
sursã de amuzament, dar ºi de informare ºi
formare a sufletului ºi a caracterului; estetica ºi
ingeniozitatea prezentãrii grafice, inventivitatea
ºi originalitatea tehnoredactãrii; apariþia ritmicã;
abordarea tradiþiilor zonei; mediatizarea experimentelor naþionale, a personalitãþilor locale, cu
implicare naþionalã în istoria ºi cultura þãrii; impactul revistei ºcolare în viaþa ºi activitatea copiilor
de vârstã ºcolarã cultivarea parteneriatului

ºcolar; reflectarea problematicii
abordate de revistã în media localã ºi naþionalã; dimensiunea
europeanã a conþinutului revistelor ºi mesajul intercultural al
acestora.
NLa nivel naþional, juriul va
analiza ºi selecþiona revistele, în
perioada 20 mai – 5 iunie, stabilind un numãr de 80 reviste
laureate (40 ale ºcolilor gimnaziale, 40 ale liceelor/ºcolilor profesionale din toatã þara). O parte
dintre acestea, în funcþie de bugetul alocat ºi de punctajul obþinut, vor avea reprezentanþi la faza finalã a concursului, înscrisã în Calendarul Activitãþilor Educative al Ministerului Educaþiei Nationale. Nu
se va rezerva un numãr fix de premii pentru fiecare categorie, ci vor fi declarate laureate, indiferent de categorie, cele mai bune reviste, în limita
a 40 de titluri la ºcoli gimnaziale ºi a 40 de titluri
la licee ºi ºcoli profesionale.
Pânã la data de 6 iunie inclusiv, preºedintele
juriului va prezenta procesul verbal ºi lista revistelor laureate, iar pânã la data de 12 iunie, secretarul comisiei va difuza nota cu titlurile revistelor
laureate la inspectoratele ºcolare judeþene (inclusiv al Municipiului Bucureºti) pentru anunþarea din timp a elevilor ºi asigurarea plecãrii la
faza naþionalã.
NConcursul naþional al revistelor ºcolare
are urmãtoarele obiective principale: cunoaºterea ºi popularizarea la nivel naþional a revistelor

Au început reînscrierile
pentru grãdiniþã

legal, fiºa medicalã, hotãrâri judecãtoreºti (dacã este cazul), iar pentru grãdiniþele cu program prelungit ºi sãptãmânal este nevoie de adeverinþe cu
veniturile pãrinþilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial.
Pãrinþii completeazã maxim 3 opþiuni pentru unitãþile de învãþãmânt în
funcþie de preferinþe, iar copiii care nu
sunt cuprinºi într-o grãdiniþã, vor completa o nouã cerere pentru a doua perioadã de înscrieri.
Înscrierea în grupa micã/ mijlocie/
mare în grãdiniþele de stat este gratuitã
ºi deschisã tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 2- 6 ani, discriminarea dupã
orice fel de criteriu fiind interzisã.
Mihail Marinescu

concepute ºi conduse de elevi; evaluarea ºi
verificarea experienþei în domeniul publicisticii
ºcolare; polarizarea unui numãr cât mai mare
ºi cât mai variat de talente în jurul revistei ºcolii;
cultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectã ºi expresivã în limba
românã; educarea tinerilor în spiritul respectului
pentru adevãr, pentru reflectarea obiectivã a
realitãþii, prin aplicarea principiilor deontologice
ale profesiei de jurnalist; Sporirea nivelului de
însuºire a tehnicilor clasice ºi moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare, multiplicare, difuzare a unei publicaþii ºcolare. Concursul este organizat anual de Direcþia
Generalã Evaluare ºi Monitorizare Învãþãmânt
Preuniversitar din Ministerul Educaþiei Naþionale,
împreunã cu inspectoratele ºcolare judeþene/
al Municipiului Bucureºti ºi conþine trei etape:
localã/sector; judeþeanã/municipalã; naþionalã.
Mihail Marinescu

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
din Ploieºti ºi-a prezentat performerii
anului ºcolar 2016-2017

Înscrierile noilor veniþi încep pe 22 mai
Pe data de 8 mai a.c. a început, oficial, reînscrierea copiilor care frecventeazã grãdiniþa în acest an ºcolar ºi
doresc sã o frecventeze ºi în anul ºcolar
2017-2018. Câteva zile mai târziu, mai
exact pe 22 mai, debuteazã înscrierea
copiilor nou-veniþi.
Multe grãdiniþe ºi-au fãcut deja…
planurile ºi existã numeroase cereri
pentru unitãþile aflate în centrul Ploieºtiului, ca de obicei! Aceste grãdiniþe sunt
nevoite sã cearã suplimentarea numãrului de locuri, iar, dacã se aprobã,
acele locuri vor funcþiona în locul care
era rezervat activitãþilor sportive.
Pentru judeþul Prahova sunt raportate, conform ultimului recensãmânt,
din decembrie 2016, 11.410 locuri la
grãdiniþe cu program normal ºi 4.358 la
grãdiniþe cu program prelungit, însã este
posibil ca aceste cifre sã se modifice în
perioada urmãtoare.
Ocuparea locurilor libere, dupã finalizarea procesului de reînscriere, se
va face, de regulã, în ordinea descrescãtoare a grupelor de vârstã, respectiv:
grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie
(copii de 4 ani) ºi grupa micã (copii de 3
ani). În baza HG nr. 1252/2012 ºi în
limita locurilor disponibile, pot fi înscriºi
în grupa micã ºi copii cu vârsta cuprinsã
între 2 ºi 3 ani.
În situaþia în care, într-o unitate de
învãþãmânt, numãrul cererilor de înscriere este mai mare decât numãrul locurilor
libere, repartizarea copiilor se va face în
ordinea descrescãtoare a numãrului de
crieterii generale de departajare cumulate de cãtre fiecare copil.
Actele necesare înscrierii la învãþãmântul preºcolar sunt: cererea de înscriere, copie certificat de naºtere copil,
copie C.I. pãrinte/ tutore/ reprezentant
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La Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieºti a avut loc, în cea dea treia zi a lunii mai, o activitate în cadrul
cãreia au fost evidenþiaþi elevii colegiului
care au obþinut rezultate notabile la concursuri,olimpiade ºi proiecte, acþiunea
fiind organizatã de conducerea colegiului, prof. Simona Lupu – director ºi prof.
Monica Palade – director adjunct.
Vremea superbã de primãvarã a
fãcut ca activitatea sã aibã ca loc de
desfãºurare terenul de sport situat în
curtea din spatele ºcolii, elevii performeri
fiind însoþiþi ºi de profesorii care îi pregãtesc. Au fost evidenþiaþi elevi de la

mai multe discipline, fiecare dintre aceºtia fiind invitaþi sã vinã în
mijlocul careului, pentru urale ºi
aplauze meritate din partea
colegilor lor. „ªcoala noastrã va
fi recunoscutã la nivel local ºi judeþean pentru dezvoltarea unui mediu
de formare profesionalã ºi educaþie, în
context european, care sã asigure pentru tinerii ºi adulþii din Ploieºti ºi din judeþul Prahova un învãþãmânt orientat
spre excelenþã, creativitate, competenþe ºi abilitãþi în profesie, cu respect
pentru valorile societãþii. Colegiul nostru
oferã servicii d eeducaþie ºi formare profesionalã, care au la bazã calitatea, performanþa, promovarea valorilor europene, interculturale ºi multiculturale, egalitatea de ºanse pentur toþi participanþii
în procesul educaþional ºi deschiderea
spre învãþarea pe tot parcursul vieþii.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieºti dezvoltã interesul pentru
educaþie ºi emancipare permanentã
prin promovarea unui învãþãmânt modern, centrat pe elev. Colegiul nostru tinde sã devinã un real centru de antreprenoriat, ºtiinþã ºi culturã la nivel local, naþional ºi european, prin furnizarea de
programe educaþionale moderne, dezvoltarea relaþiilor cu mediul social, cultural ºi economic. Se asigurã spaþiu unde fiecare tânãr sau adult îºi atinge maximum de capacitãþi intelectuale, morale, civice ºi de lucru în echipã, pentru a
se integra în mediul social. La Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” se promoveazã specializãrile tradiþionale, calificarea ºi recalificarea adulþilor”, a declarat
prof. Simona Lupu, director al Colegiului
Economic „Virgil Madgearu” din Ploieºti
cu ocazia acestei activitãþi. (M.M.)

„Olimpiada satelor”, la ªcoala Gimnazialã din Mãrginenii de Jos

ªcoala Gimnazialã din Mãrginenii de Jos, comuna Filipeºtii de Tîrg, a
organizat sâmbãtã, 6 mai a.c., concursul judeþean de culturã generalã intitulat
„Olimpiada satelor”, concurs coordonat de profesoarele Diana Grigore, Florina
Sima ºi Tonia Bucuricã. Deºi se aflã la prima ediþie, concursul s-a bucurat de
un real succes atât în rândul elevilor, cât ºi în rândul profesorilor ce i-au
pregãtit ºi susþinut pe elevii participanþi, dovadã fiind ºi numãrul mare de
elevi ce ºi-au manifestat dorinþa de a-ºi testa cunoºtinþele acumulate pânã
în prezent. Concursul s-a adresat tuturor elevilor din ciclul primar ºi din ciclul
gimnazial, începând de la clasa a II-a pânã la clasa a VIII-a ºi a avut drept scop
valorizarea competenþelor ºi cunoºtinþelor însuºite de elevi.
Cei mai buni elevi, dintre cei mai buni, au fost recompensaþi cu premii.
ªi pentru cei ce nu au obþinut rezultate deosebite, diplomele de participare
au constituit o rãsplatã binemeritatã a muncii lor.
Premianþii concursului: între 90 ºi 100 de puncte – Daria Nitica (clasa a
II-a la ªcoala Gimnazialã Mãrginenii de Jos), Diana Radu (clasa a II-a la ªcoala
Magureni), Angelica Irimia (clasa a II-a la ªcoala Ariceºtii Rahtivani); între 80
ºi 90 de puncte - Andrei Cosmin Lazãr (clasa a II-a la ªcoala Cocorãºtii Colþ),
Maria Alexia Niþã (clasa a II-a la ªcoala Mãgureni), Ionuþ Marin (clasa a II-a la
ªcoala Cocorãºtii Colþ), Valentina Mânzãteanu (clasa a VII-a la ªcoala Ariceºtii
Rahtivani), Maria Haralambie (clasa VII-a ªcoala Brãtãºanca), Diana Sima

(clasa a II-a la ªcoala „Emil Palade”
Ploieºti), Daria Bondilã (clasa a II-a
la ªcoala Mãrginenii de Jos), Marian Cosmin Bucur (clasa a VI-a la
ªcoala Ariceºtii Rahtivani); între 70
ºi 80 de puncte – Georgian Ioniþã
(clasa a II-a la ªcoala „Emil Palade”
Ploieºti), Daniel Nitica (clasa a IV-a
la ªcoala Mãrginenii de Jos), Raul
Ciobanu (clasa a VI-a la ªcoala Mãrginenii de Jos), Andra Scorþaru (clasa a VII-a la ªcoala
Mãgureni), Bianca Gabriela Ratoiu (clasa a VIII-a la ªcoala Ariceºtii Rahtivani), Mihai
Iordache (clasa a IV-a la ªcoala Mãrginenii de Jos), ªtefania Neamþu (clasa a IV-a la
ªcoala Mãrginenii de Jos), Irina Papuc (clasa a IV-a la ªcoala Mãgureni), Eduard Tudose
(clasa a IV-a la ªcoala Mãrginenii de Jos), George Fabian Bãrbulescu (clasa a V-a la
ªcoala Ariceºtii Rahtivani), Roxana Niþã (clasa a V-a la ªcoala Mãgureni), Raluca Bondãreþ (clasa a V-a la ªcoala Mãrginenii de Jos), ªtefan Manta (clasa a VII-a la ªcoala Mãgureni).
Este aºteptatã cu nerãbdare urmãtoarea ediþie a concursului, pentru a constata
progresul realizat dupã încã un an de studiu.
Mihail Marinescu

culturã
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Rezonanþe: FLOREªTII LUI PRAGER DOMNIÞA
Aºezatã fericit între ªoseaua Naþionalã E 60, devenitã DN 1, calea feratã
Ploieºti – Predeal – Braºov, ºi albia rãului
Prahova, comuna Floreºti a intrat în istorie prin TABÃRA primei armate a PRINCIPATELOR DUNÃRENE, la 23 august

inginerul ºi profesorul Emil Prager,
protagonistul acestui reportaj.

Medalion

„(...) Ing. Emil PRAGER, cu începere
din deceniul al doilea al secolului nostru

Fabrica BANL
OC la 1 VII
BANLOC
1939

Constantin
Argetoianu în vizitã
oficialã, 4 VII 1939
1859, prin Moºia Cantacuzino ºi palatul
MICUL TRIANON, ridicat între 1906 ºi
1913, datoritã ºi primei fabrici de anvelope din România ºi Sud-Estul Europei,
BANLOC B. GOODRICH.

Pantheon

Plecând de la situarea Floreºtiului
(pãmânturi încã din secolul XIV stãpânite
de boieri autohtoni) în contextul strãvechi al domnitorului Radu ªerban
(1601, 1602-1611), o monografie din
2006 a localitãþii menþioneazã aºezarea ginerelui acestui Vodã valah, „marele postelnic Constantin Cantacuzino”
(1598-1663), „La Mãrginenii de Jos ºi
Filipeºtii de Târg”. Au urmat mari prezenþe floreºtene: generalul Ioan Em.
Florescu (1819-1893), ministru de
Rãzboi ºi prim-ministru, vãr cu soþia lui
Nicolae Bãlcescu (1819-1852), Luxiþa
Florescu (1816-1899). Grigore Alexandrescu (1810-1885), secretar al
domnitorului George Bibescu (18421848), dr. Ion Cantacuzino (18631934), domnitorul Alexandru Ioan Cuza
(1820-1873), Gheorghe Grigore
Cantacuzino, alias Nababul (18321913), acad. Grigore Ionescu (19031994), George Enescu (1881-1855),
Maria Cantacuzino-Enescu (18781968), prinþesã Rosetti-Tescani, fiul ei,
aviator Constantin (Bâzu) Cantacuzino
(1904-1958) ºi fiica ei, Alice (ambii, cu
Mihai Cantacuzino), (1899-1979). Contemporan cu ultimele 4 personalitãþi,

CRONICÃ
MUZICALÃ

constructor a lãsat posteritãþii edificii de
o valoare tehnicã, arhitecturalã ºi economicã de patrimoniu, elev al inginerului
Anghel Saligny (1854-1935). Din paginile cãrþii menþionate, opera edilitarindustrialã marca ing. Emil Prager, este
– încã – reprezentatã de douã clãdiri ºi
un pod rutier la Floreºti ºi un imobil în
Capitala României. Prima, Termocentrala / Uzina Electricã Floreºti, apãrutã
urmare „Nevoii de energie electricã în
exploatãrile peroliere din regiunea
Ploieºti” care „a condus dupã primul rãzboi mondial la sporirea surselor energetice. În aceste condiþii s-a decis în anul
1921 construirea unei termocentrale
electrice pe pãcurã ºi gaze, în punctul
Floreºti, pe râul Prahova, situatã la intersecþia liniilor electrice, legând uzina
existentã în Câmpina cu ramificaþiile

(XX – n. red.) a fost unul din marii constructori ºi proiectanþi din þara noastrã în
domeniul betonului armat ºi care a lucrat
fãrã întrerupere în construcþii pânã spre
venerabila vârstã de 90 de ani” – scrie
„Prof. emerit ing. Constantin Avram,
membru corespondent al Academiei
Republicii Socialiste România”, în Prefaþa la volumul I al tratatului BETONUL
ARMAT ÎN ROMÂNIA, apãrut la editura
Tehnicã în 1979.

Edificii
Prahova a fost o zonã prolificã
pentru inginerul Emil Prager, cum de
altfel prin toatã România, vocaþia lui de

Reapãru EUPHONIA!

„Revistã de culturã muzicalã” editatã de Filarmonica Piteºti. Prilejuind
iubitorilor de artã localnici sau nu, o întâlnire cu dirijori, soliºti, actori, comentatori,
care scriu despre muzicã pe înþelesul tuturor. Cuprinde articole variate ºi fotografii
multe, ce stârnesc interesul imediat.
Pe prima copertã, cu un mesaj, chiar violonistul Gabriel Croitoru, întâlnit
constant pe toate scenele þãrii, în recitaluri sau în concerte. Înãuntru, texte
felurite semnate de Alexandru Iosub, de la
Craiova, Mircea Holiartoc, de la Galaþi, ªtefan
Attila Novak, de la Satu Mare ºi Iulian Rusu,
de la Braºov, ºefi de orchestrã cu experienþã.
Sau de Felicia Filip, Ioana Maria Lupaºcu,
Petre Gîscã, Filip Cristian Papa, Eugen Cristea, Mike Godoroja, Corneliu Stroe, soliºti
vocali sau instrumentiºti activi în domeniul
operei, jazzului, folkului ori simfonic. Li se
alãturã Florian Lungu, binecunoscutul prezentator radiofonic de jazz, Ioan Golcea, cadru universitar bucureºtean, publiciºtii Codruþ Radi, eseist prahovean, Jean Dumitraºcu
(directorul fondator al revistei), Adrian Simeanu (prolific jurnalist piteºtean ºi nu numai).
Mãrturisesc cu modestie cã mã aflu ºi
eu, semnatarul acestor rânduri de întâmpinare, printre autori, în virtutea unei colaborãri ce dateazã din anii trecuþi ºi-mi dã mereu satisfacþie. Sã fie cu noroc ºi
continuitate!
Serghie Bucur

Ploieºti ºi Moreni”. De pe planºeta de
concepþie, conºtiinþa profesionalã a proiectantului ºi constructorului Emil Prager
a civilizat Floreºtiul cu aceastã lucrare
inginereascã alcãtuitã astfel: sala maºinilor, sala cazanelor, clãdirea transformatoarelor, pe 3 nivele, casa gazelor,
circuitul hidrotehnic cu baraj pe Prahova
(bazin decantor, canale aducþiune, casa
pompelor, turn de rãcire ºi castel de apã
30 mc, 14 m înãlþime. A doua, Societatea Anonimã Românã BANLOC,
„pentru fabricarea ºi comercializarea
cauciucului”, ziditã ºi instalatã în doar 7
luni ºi inauguratã la 4 iulie 1939, de
ziua naþionalã a SUA – de unde fuseserã
aduse utilajele unei fabrici GOODRIGH
demolatã în 1937. Cu numai 214 salariaþi ºi un grup tehnic superior de 10
ingineri, BANLOC a fabricat, pânã în vara
1945, anevlope pentru automobile
civile ºi vehicolele Armatei române,
pânã la 11 iunie 1948, când Naþionalizarea a adus la conducere primul director muncitor, pe maistrul strungar de la
Teleajen, Eugen Marinescu. A treia
lucrare a constructorului Emil Prager a
fost Casa Banloc, din Calea Victoriei 33
ºi Blocul Banloc, la nr. 135, Bucureºti. A
patra operã în beton armat în tehnologia
pragersianã este podul rutier care
uneºte malurile râului Prahova, lung de
1100 m.
Fosta Termocentralã Electricã este
azi o ruinã, furatã, dupã 1990, de structurile metalice, pentru a fi vândute la
fier vechi, iar hala Banloc, dupã 75 de
ani, a fost rasã cu explozibil ºi buldozere
în 2014, veritabil monument istoric!
Emil Prager s-a nãscut în 1888,
dintr-o familie austriacã ºi s-a stins din
viaþã la 4 februarie 1985, fiind îngropat
în cimitirul Bellu-Bucureºti.
Serghie Bucur

CAPITOLUL 113

ZIU
A DE P
AªTI
ZIUA
PAªTI
Slujba de Înviere avu totuºi norocul
sã þinã pãnã la ziuã. Dimineaþa intra
prin vitraliile înguste ale ferestrelor
bisericii, pe care le îngustau ºi mai mult
stelajele din fier lustruit rãmase din
vremea bunicului ei, Cantacuzino Nababul. Preotul Negulescu ieºi înalt,
voluminos, în arcada uºii altarului, îmbrãcat în veºminte aurite, din care ricoºa tremurândã flacãra lumânãrii.
Þinutã cu ambele mâini, ea se zbãtu
pãrând cã s-ar stinge sub ºuierul chemãrii „Veeeniþi deee luaaaþi luuuminããã!”. Preotul glãsui de trei ori. Voce
de bronz, privind puþina lume care
întradevãr venise pentru a primi sfânta
luminã, pãrintele creºtea bãieþii împreunã cu doamna preoteasã, învãþãtoare ºi directoarea ºcolii satului. Femeile erau mai numeroase. Alice presimþise cã mamã-sa va veni singurã;
când viseazã câini, e sigurã cã-n ziua
urmãtoare îi iese-n cale un necaz;
fusese avertizatã de ceea ce ºtia din
clipa în care domnul Enescu se bucura
de plimbãrile soþiei lui, oriunde distinsa
prinþesã moldavã vroia sã cãlãtoreascã; el pregeta sã urce în maºina gata
oricând sã porneascã spre Floreºti,
absorbit de primele mãsuri ale Sonatei
în caracter popular românesc – pasionat de ea într-atâta încât, o clipã o vedea cu ochii închiºi, într-o muþenie prelungã, în care ruga Cerul sã-l ierte. „Pynx,
nesuferitule, iar mã laºi singurã!”, îl
dojenise Maruca, lãsându-i mâinile sã
i le sãrute, dupã ce ochii ei tãciunii îl
sfredeleau severi ºi, planturoasã, pornea, ca apa de munte, sã coboare scãrile ce duc la ieºirea din Luminiº,
„Hristos a înviat, mon adoree!”, se pierduserã cuvintele rostite cu pioºenie în
spatele ei, respirând – de la o vreme –
greu, de o obosealã pe care nu o putea
înþelege. Alura ei sportivã (deºi nu Alicei
i-a împrumutat-o în vremea maternitãþii) rãmâne o atracþie pentru el vizibilã
prin pardesiul de urson, cu rotunjmi
nãbãdãioase...
În strana ei, Alice urmãrea rostirile
ºi cântãrile sfintei liturghii, plimbânduºi retinele peste picturile meºterului
Tatarãscu. Simþind cum o fascineazã
când „Cina cea de Tainã”, când chipurile
celor doisprezece apostoli ai Mântuitorului, trãia gândul – dacã numai unul
ar fi rãscolit-o – cã, dacã vin vremuri
aºa de rele, cum scriu ziarele ºi se ºi
mai puneau gaz pe foc ºi crainicii radio, sigur cã o sã lase de izbeliºte palatul
ºi moºia! Revelaþia unui blestem o
urmãrea de-atunci când puzderia de
armatã ruseascã nãvãlise în casele
slugilor ºi în pavilionul ei, iar când, unii
peste alþii, prin gârliciurile pivniþelor, dãdurã de butoaiele pline cu vinurile casei,
nebunia atinsese paroxismele: beþi
criþã, ciolovecii trãgeau oriunde, cu automatele, împuºcându-se unii pe alþii...
Blestem asemãnãtor cu al mamei sale,
femeia care ºedea încã în strana
Întâistãtãorului Bisericii Ortodoxe, cu
mâinile ghem în poalã, fixând lespedea singurului mormânt îngãduit în
naos, al strãbunicului primului ei soþ,
boierul Grigore Cantacuzino. Din altar,
vocea preoþeascã murmura o rugãciune, Alice auzea limpede cuvintele

„Maica Prea Curata ºi Nevinovata în
vecii vecilor amin!”...
Liniºtea se rãspândi brusc iar precucernicul Negulescu spuse de trei ori,
baritonal, „Hristos a înviat”!, apoi detalie învãþãtura ce se cuvine a fi trasã din
pilda sacrificiului crucificãrii ºi învierii
lui Iisus.
- Iatã-þi bunicii, Alice!, spuse Maruca, uitându-se peste portretele pãrinþilor pãrinþilor lui Mihai – soþul rãposat,
pictate de aceeaºi mânã mãiastrã tãtãrescianã. – Frumoºi boieri, frumoase
boieroaice...Mai cu noroc decât noi! Ce
facem cu Micul Trianon, cã voiesc sã-l
donez... Pynx la fel va face cu Luminiºul
nostru, Casã de odihnã pentru artiºtii
lui...! Noi plecãn în America, despre
soarta dumitale, domnul Lupoaia þi-a
spus vreo vorbã?
- Nu, ºi nici nu aºtept aºa ceva...
Doar în Bâzu am nãdejdea! El are uºa
deschisã la Ana Pauker, cred cã îl ºi
place, cotoroanþa!
Maruca zãbovi sub bustul majestuos al fostului ei socru, uimitã de stuful
capilar care îi împodobise chipul: mustaþa i se prelungea în favoriþii scãpaþi
peste reverele redingotei. „Nebun
bãrbat...! Cum ºi-o fi sãrutat nevasta
cu zulufii ãºtia!”, zîmbea în sinea ei, încântatã cã Pynx nu numai cã nu agreeazã aºa ceva, dar oricât de târziu se
culcã, în aºternut se bagã numai dupã
ce se bãrbiereºte. Gãsind scuza cã asta
era moda în epocã, îºi aminti scena
sosirii regelui Carol I ºi a reginei Elisabeta, în seara inaugurãrii Casei cu Lei.
Monarhii României parcurserã covorul
roºu, talonat de domni încliftaþi în fracuri ºi þinute princiare, ale cãror mustãþi
ºi barbiºoane pãreau exagerate numai
sã atragã cu orice preþ simpatiile damelor. Un singur invitat o studia din
spatele fighurii lui colþuroase, smeade
tocmai din pricina absenþei oricãrei
excrescenþe pãroase, calm, cu ochii
de vultur întãrâtat: domnul profesor
Nae Ionescu!...
- Vrei sã dai pe nimic palatele, mamã? De noi – eu ºi Titel – ai uitat? Ori
te-a-ndemnat „lãutarul”, pentru cã el
dispreþuieºte oricefel de avere!... Scuzãmã, dar eºti amnezicã! Întâi mergem
la un doctor autorizat în certificarea facultãþilor mintale, apoi vorbim despre
planul ãsta!
În pridvor, Alice ºi Maruca împãrþirã
cozonac ºi ouã roºii creºetorilor ºi sãracilor aciuþi pe dupã zidurile bisericii.
- Sã pot, eu ºi Pynx, sã primim paºapoartele pentru America, ar fi motivul
spuselor mele. Vãd în gestul ãsta o
momealã... Regret profund cã Pynx nu
mi-a îngãduit audienþa la Stalin, cã, zãu,
Alice, aº fi cerut cetãþenie ruseascã,
poate aºa aveam ocazia sã pãstrez
palatele noastre!
Sã nu-i strige mamei sale, cã e
de-a dreptul iresponsabilã, Domniþa
floreºtenilor strânse palmele în pumni
ºi gura în scrâºnete, amintitnudu-ºi cã
e prima zi de Paºti ºi cã preotul Negulescu o asigurase cã Dumnezeu i-a
iertat pãcatele – de voie ºi de nevoie –
pentru cã postise miercurea ºi vinerea, fãrã cârtire...

Serghie Bucur

Program Teatrul “Toma Caragiu Ploieºti”
SECÞIA DRAMÃ
Vineri, 19 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu
ticlã”
– „Menajeria de ssticlã”
ticlã”, de Tennessee Williams. Regia:
Sânziana Stoican. Cu: Oxana Moravec (Amanda), Florentina
Nãstase (Laura), Ionuþ Viºan (Tom), Cristian Popa (Jim).
SECÞIA PÃPUªI
Luni, 15 Mai, ora 11:00 - Sala Teatrului pentru Copii –
„Peter Pan”
Pan”, adaptare de Cristian Mitescu dupã J.M.Barrie.
Regia: Cristian Mitescu. În distribuþie: Daniel Burcea (Peter
Pan), Gabriela Sandu (Clopoþica, D-na Darling), Lucian Orbean
(Cãpitanul Hook, D-nul Darling), Mihaela Rus (Pirat Picior de
Lemn), Ana-Maria Orbean (Wendy, sãlbatic, pirat), Lizica
Sterea (John, sãlbatic, pirat), Carmen Bogdan (Peter Pan,
sãlbatic,pirat), Nelu Neagoe (Nana, Peter Pan, sãlbatic,pirat).

Sâmbãtã, 20 Mai, ora 11:00 - Esplanada Palatului
Culturii - Zilele Oraºului Ploieºti – „Cântãreþii din Bremen”
Bremen”,
adaptare de Cristian Pepino dupã H.C. Andersen. Regia:
Cristian Pepino. Distribuþia: Lucian Orbean, Daniel Burcea,
Nelu Neagoe, Lizica ªterea, Ana Maria Orbean.
Duminicã, 21 Mai, ora 11:00 - Esplanada Palatului
Culturii – Zilele Oraºului Ploieºti – „Dãnilã Prepeleac”
Prepeleac”,
adaptare de Mihaela Rus ºi Lizica Sterea dupã Ion Creangã.
Regia: Mihai Androne. Distribuþia: Paul Niculae, Carmen
Bogdan, Nelu Neagoe, Cãtãlin Rãdulescu, Mircea Hendrich,
Lizica Sterea, Ioana Roºu, Mihaela Rus.
EVENIMENTE
Duminicã, 21 Mai, ora 18:30 - Esplanada Palatului
Culturii - Zilele Oraºului Ploieºti – „Simfonic Majestic 60".

sãnãtate

17 - 23 mai 2017

www.informatiaprahovei.ro

Comisia Europeanã
a avizat favorabil
decizia de suspendare
temporarã a exportului
intracomunitar
a vaccinului ROR

La solicitarea ministrului Sãnãtãþii, prof.
dr. Florian BODOG, Comisia Europeanã (CE)
a avizat favorabil, în procedurã de urgenþã,
decizia de suspendare temporarã a exportului
intracomunitar a vaccinului combinat care
protejeazã împotriva rujeolei, oreionului ºi
rubeolei (ROR).
Având în vedere epidemia de rujeolã cu
care se confruntã þara noastrã, dar ºi discontinuitatea în aprovizionarea cu vaccinurile
obligatorii din Calendarul de imunizare, în
data de 27 aprilie 2017, autoritãþile române
au notificat Comisiei Europene un proiect de
Ordin care prevede blocarea exporturilor de
vaccinuri, astfel încât sã fie asigurat necesarul
de doze pentru protejarea copiilor din
România.
Dupã examinarea proiectului de act normativ, Comisia Europeanã a considerat cã, în
acest caz particular, solicitarea adoptãrii în
procedurã de urgenþã este justificatã.
Ministrul Sãnãtãþii a declarat cã va lua
toate mãsurile necesare pentru ca pacienþii
români sã poatã beneficia la timp, ºi în condiþii
optime de vaccinuri, dar ºi de medicamentele
ºi tratamentele de care au nevoie.
“Din pãcate, deºi epidemia de rujeolã a
fost anunþatã acum un an, Ministerul Sãnãtãþii
nu a luat mãsuri corespunzãtoare ºi nu a fãcut niciun stoc de vaccin, pentru a suplimenta
în judeþele unde acest produs s-a epuizat.
Aºa am ajuns la situaþia din acest moment,
în care direcþiile de sãnãtate publicã din 10
judeþe nu mai au stocuri de vaccin”, a declarat ministrul Sãnãtãþii, prof. dr. Florian BODOG.
Acesta a mai declarat cã, în proiectul Legii
vaccinãrii s-a prevãzut asigurarea unui stoc
de minimum 6 luni pentru aceste produse.
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Vaccinarea: o problemã
de sãnãtate publicã
Fiecare copil meritã o ºansã la viaþã sãnãtoasã, iar vaccinarea reprezintã un pas esenþial
pentru atingerea acestui obiectiv, atrage atenþia
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS).
Vaccina-rea s-a dovedit a fi una dintre cele mai
eficiente mãsuri de prevenþie a unor boli
infecþioase cu un impact negativ major asupra
sãnãtãþii publi-ce, spun specialiºtii. De aceea,
menþinerea unei acoperiri vaccinale optimale
ar trebui sã fie o prioritate pentru toate sistemele
de sãnãtate, în vederea prevenirii reapariþiei
unor epidemii de boli transmisibile, ce au fost
eliminate aproape în totalitate datoritã
vaccinurilor.
În perioada 2012-2015, vaccinurile au prevenit peste 5 milioane de decese, pe glob. Aceastã realizare se datoreazã ºi progresului tehnologic din ultimele douã decenii, care a fãcut posibilã dezvoltarea de noi tipuri de vaccinuri, cât ºi
îmbunãtãþirea programelor de imunizare, în
întreaga lume.
Trendul descendent înregistrat de acoperirea vaccinalã împotriva principalelor boli transmisibile, prevenibile prin vaccinare, reprezintã
una dintre cele mai stringente problemele de
sãnãtate publicã cu care se confruntã România
în prezent. Actuala epidemie de rujeolã, care a
izbucnit în februarie 2016 ºi a condus pânã în
acest moment la 23 de decese, a apãrut pe
fondul unei scãderi succesive, în ultimii ani, a
ratei de vaccinare anti-rujeolicã.
Dintre cele aproape 5000 de cazuri de
rujeolã, confirmate de cãtre Centrul Naþional
de Supraveghere ºi Control al Bolilor Transmisibile, 96% au fost confirmate la persoane
nevaccinate. 2.64% din cazuri au fost înregistrate la persoane cãrora le-a fost administratã doar
prima dozã din vaccinul RRO (rujeolã-rubeolãoreion), în timp ce numai 1% din cazuri au fost
raportate la persoane complet vaccinate (au
primit ambele doze). De altfel, 18.19% din totalul
îmbolnãvirilor s-au petrecut la copii sub 1 an,
care sunt prea mici pentru a fi vaccinaþi – administrarea primei doze de vaccin RRO se face
începând cu vârsta de 1 an.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii subliniazã
importanþa vaccinãrii, atât în scopul imunizãrii
fiecãrei persoane care beneficiazã de vaccin,
cât ºi în scopul construirii unei bariere de protecþie ºi pentru persoanele din jurul celor vaccinate:
– copii mai mici de vârstã care încã nu pot
fi vaccinaþi;

– colegi sau alþi copii care sunt alergici la
vaccin;
– bunici cu sistemul imunitar slãbit;
În plus, cea mai bunã metodã de a proteja
adulþii în vârstã împotriva pneumoniei este prin
vaccinarea copiilor pentru gripã ºi infecþii cu
pneumococ. Totodatã, prin scãderea ratei pneumoniei ºi a meningitei, vaccinul ajutã ºi în reducerea utilizãrii de antibiotice ºi, prin urmare, limiteazã rãspândirea rezistenþei la antibiotice.
De asemenea, specialiºtii atrag atenþia asupra importanþei respectãrii schemelor naþionale
de vaccinare pentru a asigura cea mai bunã
pro-tecþie posibilã împotriva bolilor prevenibile
prin vaccinare. De exemplu, unele dintre aceste
afecþiuni, aºa cum este tusea convulsivã, sunt
mai periculoase dacã apar în primele luni de
viaþã, în timp ce altele, inclusiv rujeola, tetanosul
ºi difteria pot fi fatale la orice vârstã. Prin urmare,
în cazul în care vaccinarea nu s-a fãcut la momentul recomandat, Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii evidenþiazã importanþa recuperãrii
vaccinurilor neefectuate, pentru a obþine protecþia împotriva unor boli transmisibile prevenibile
prin vaccinare, care pot avea consecinþe grave
ºi pot pune în pericol viaþa.
Vaccinarea este cea mai eficientã metodã
de protejare faþã de aceste boli, iar imunizarea
în copilãrie reprezintã cel mai sigur start de
drum în viaþã. Administrarea vaccinurilor a condus, de-a lungul timpului, la scãderea incidenþei
unui numãr mare de boli care reprezentau o
ameninþare majorã pentru sãnãtate în Regiunea
Europeanã ºi la salvarea a milioane de vieþi.
Dacã luãm ca exemplu cazul difteriei, în

1960, datoritã introducerii vaccinãrii antidifterice în þara noastrã, s-a înregistrat o scãdere
foarte mare a incidenþei bolii. Ultimele cinci cazuri
de difterie din România au fost înregistrate în
1989.
În ceea ce priveºte poliomielita, în România
au existat mai multe perioade endemice, însã,
datoritã vaccinãrii, ultimul caz a fost înregistrat
în 1992, la un copil care nu fusese niciodatã
vaccinat. Pe plan global, incidenþa poliomielitei
a scãzut cu aproape 99% din 1988, de la aproximativ 350.000 de cazuri la doar 37 în 2016,
potrivit Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. În
prezent, în doar trei þãri din lume, Pakistan, Afghanistan ºi Nigeria, se mai înregistreazã
poliomielitã, mai aratã datele.
ªi variola se aflã pe lista bolilor care au fost
eradicate prin vaccin, printr-o campanie globalã
de vaccinare ºi supraveghere, ultimul caz fiind
raportat în 1980.
Sãptãmâna Europeanã a Imunizãrii s-a desfãºurat în perioada 24–30 aprilie 2017, în Regiunea Europeanã a Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, cu scopul de a îmbunãtãþi gradul de
conºtientizare cu privire la importanþa imunizãrii
ºi de a sublinia necesitatea creºterii ratei de
vaccinare pentru asigurarea protecþiei optime
împotriva unor boli infecþioase grave, prevenibile
prin vaccinare. România se alãturã þãrilor
membre ale Regiunii Europene a OMS, care
desfãºoarã activitãþi dedicate acestei iniþiative,
susþinând mesajul campaniei „Vaccinurile sunt
eficiente” ºi punctând importanþa creºterii
acoperirii vaccinale pentru protejarea sãnãtãþii
populaþiei.

Diferenþa dintre plombele normale ºi cele realizate cu laser
Mergem la stomatolog ºi vrem o
plombã care sã respecte culoarea
dinþilor naturali ºi care sã reziste. De
multe ori ni se spune cã „se rezolvã
cu laser”. În realitate, însã, suntem
pãcãliþi, mulþi stomatologi folosind o
banalã lampã, nu o tehnologie laser
pentru care trebuie sã faci o specializare ca s-o poþi manevra, scrie revista
Doctorul Zilei.
În cabinetele stomatologice din
România se foloseºte pe scarã largã
lampa de fotopolimerizare cu ajutorul
cãreia se schimbã consistenþa materialelor de obturaþie (plomba). Materialul de plombã are o consistenþã
plasticã, se aplicã în cavitate preparat,
iar consistenþa se modificã, devinind
durã sub acþiunea luminii emisã de
lampa de fotopolimerizare. „Lampa de
fotopolimerizare emite o luminã de
culoare albastrã ºi necesitã folosirea
unor ochelari de protecþie de culoare
portocalie, sau are un ecran micuþ

de culoare portocalie. Recent lãmpile
sunt cu led ºi sunt concepute pentru
a polimeriza fotoiniþiatorii pe bazã de
camforchinonã, la o lungime de undã
de aproximativ 468 nm. Rãºinile compozite cu fotoiniþiatori alternativi, care
nu sunt pe bazã de camforchinonã,

necesitã lungimi de undã de aproximativ 410 nm. Pentru a lucra cu acestea nu este nevoie de ºcolarizare suplimentarã”, explicã dr. Mina Vasiliu, absolventã a unui Master Laser
Dentistry, la Univestitatea RWTH din
Aachen.

Varianta cu laser ºi
ce presupune ea

Existã ca ºi tehnologie revoluþionarã de preparare a cavitãþilor soluþia
cu aparate laser. Acestea înlocuiesc
clasica frezã ºi asigurã comfortul pacientului prin dispariþia presiunii, vibraþiei ºi a creºterii temparaturii. „ªi aceste
aparate emit o luminã care este de
culoare roºie ºi necesitã ochelari de
protecþie care se poartã obligatoriu
de cãtre pacient, medic ºi asistentã.
Lungimile de undã sunt 810, 940,
980 sau 2780 nm. Lungimea de undã este diferitã în funcþie de þesuturile
asupra cãrora se acþioneazã”, detaliazã, la rândul ei, dr. Felicia Comãnescu, ºi ea absolventã a aceluiaºi
master. Pentru a lucra cu aceste aparate se urmeazã cursuri de specialitate, iar medicii care au urmat aceste
cursuri se regãsesc pe site-ul asociaþiei de profil.

„Nu oricine poate
lucra cu laserul”

„Din dorinþa de a vinde, de a atrage pacienþi, existã medici care generalizeazã ºi creazã confuzii explicând
pacienþilor cã „v-am pus o plombã cu
laserul”, ceea ce este total greºit. Cavitatea se pregãteºte cu tehnologia
laser ºi medicul care stãpâneºte aceastã metodã este supraspecializat,
în timp ce lampa de fotopolimerizare
doar schimbã consistenþa materialului de plombã”, puncteazã dr. Mina
Vasiliu. Diferenþa se vede ºi când vine
vorba de plata lucrãrii, „costurile pentru tratament cu lampa foto fiind de
câteva sute de euro, în timp ce pentru
cele în care se utilizeazã tehnologia
laser ajung la câteva mii bune, poate
chiar ºi zeci de mii, în funcþie de cât
de mare este lucrarea”, mai spune
specialistul.
Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr

programe TV
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Miercuri, 17 mai
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamentare;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Convieþuiri I (live);
16:00 ªtiri;
16:05 Convieþuiri II (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Interes general (live);
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (live);
22:30 Banii tãi;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbe;te correct!;
00:00 România 9;
01:30 În grãdina Danei ®;
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei (r);
04:10 Interes general (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Preþul trãdãrii” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (live);
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 „Cel care trece prin foc” (f);
15:50 Poate nu ºtiai;
16:00 Handbal masculin;
17:40 „Preþul trãdãrii”;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal (live);
20:00 Câºtigã România! (r);
21:10 „Aur ºi sânge” (f);
22:50 Eurovision 2017;
22:50 Poate nu ºtiai;
23:00 „Dr. House” (s);
23:50 Gala umorului;
01:40 Poate nu ºtiai;
01:50 5 minute de istorie;
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30 Telejurnal (r).

PRO TV

06:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:45 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Atletico Textila” (s)
22:30 Jocuri de celebritate;
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (f);
01:00 „Las fierbinþi” (s);
02:00 „Atletico Textila” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:30 ZaZaSing;
22:30 Xtra Night Show;
01:00 2K1 cu Mirela Vaida (r);
03:00 Acces direct.
PRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:30 „Un semn invizibil” (r);
14:00 „Titan A.E.” (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:00 „Inamicul din adâncuri” (f);
20:30 „Fraþii Grimm” (f);
23:00 „Mãcelul” (f);
01:00 „Fraþii Grimm” (r);
03:00 Cine A.M.
Discovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?
10:38 Cele mai ciudate fenomene;
11:26 Ce ar putea merge rãu?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Evadare premiatã;
14:38 Ce ar putea merge rãu?;
15:26 Cele mai ciudate fenomene;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Evadare premiatã;
17:50 Ce ar putea merge rãu?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Evadare premiatã;
22:00 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
22:50 Ce ar putea merge rãu?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
02:10 Evadare premiatã;
03:00 Ce ar putea merge rãu?
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Joi, 18 mai
TVR 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 - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 MAI aproape de tine;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:00 Eurovision 2017 – Semifinala 2;
00:10 România 9 (r);
01:00 Tezaur folcloric (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei (r);
04:10 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
05:00 Ora Regelui (r).

TVR 2

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;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 „Caporalul ºi ceilalþi” (f);
15:50 „Mutant X” (f);
16:40 D’ale lu’Miticã;
17:40 „Preþul trãdãrii” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Falsificatorul” (f);
23:00 „Dr. House” (s);
23:50 Câºtigã România!;
00:50 „Mutant X” (r);
01:40 Poate nu ºtiai;
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:00 Poate nu ºtiai;
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 „Falsificatorul” (r).

TVR 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 „Povestea lui Dumnezeu” – Cine este
Dumnezeu?;
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 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 #“(‘j
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 „Abel în codru” (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 ºi extratereºtrii” (f);
22:00 Gala Umorului;
23:10 „Un alibi prfect” (r);
00:50 Poate nu ºtiai;
01:10 „Jandarmul ºi extratereºtrii” (r);
03:00 Cap Compas (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r).

PRO TV

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 „Spion pe cont propriu” (f);
01:00 „Las fierbinþi” (r);
02:00 „Ai noºtri” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 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 „Machete: Ucigaº meseriaº” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Inamicl din adâncuri” (r);
14:30 „Glee: Concertul” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Blestemul din Las Vegas” (f);
20:30 „Apocalipsa androizilor” (f);
22:30 „Încredere fatalã” (f);
00:30 „Apocalipsa androizilor” (f);
02:15 Cine A.M.
Discovery Science
11:26 Ce ar putea merge rãu?
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Evadare premiatã;
14:38 Ce ar putea merge rãu?
15:26 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Evadare premiatã;
17:50 Ce ar putea merge rãu?
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 ªtiinþa pe înºelesul tuturor;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Evadare premiatã;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Ce ar putea merge rãu?
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 ªtiinþa pe înþelesul tuturor.

Sâmbãtã, 20 mai

Vineri, 19 mai

PRO 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 “Ceaþa” (f);
02:00 Ce spun românii (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Lecþii de viaþã (r).
Antena

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 „Bona de la forþele speciale” (f);
22:30 iUmor (r);
01:00 Observator (r);
03:15 Acces direct (r).
PRO Cinema
08:00 Ce spun românii (r);
09:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Marea farsã” (f);
14:30 „Blestemul din Las Vegas” (f);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Dansul inimii” (f);
20:30 „Miracolul de la Sf. Ana” (f);
23:45 „Bellamy” (f);
02:00 „Miracolul de la Sf. Ana” (r);
04:30 Cine A.M.
Discovery Science
10:38 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
11:26 Ce ar putea merge rãu?
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:50 Evadare premiatã;
14:38 Ce ar putea merge rãu?
15:26 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Evadare premiatã;
17:50 Ce ar putea merge rãu?
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Nerecomandat celor slabi de inimã;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?
21:10 Competiþia minþii - SUA;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 Ce ar putea merge rãu?
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Nerecomandat celor slabi de inimã;
02:10 Competiþia minþii - SUA.

TVR1

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (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 Magazin World Cup Rusia 2018;
12:30 Observatori la Parlamentul European (r);
13:00 Izolaþi de România (r);
13:30 Drum bun! (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Lumea azi;
17:30 Destine în paralel-Supravegheaþi de serviciile
secrete;
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;
23:10 Recurs la moralã;
00:05 Anghetele comisarului Antonescu (r);
00:35 Dosar România (r);
01:30 Exclusiv în România (r);
02:10 Telejurnal;
02:50 Sport;
03:00 Lumea azi;
03:25 Destine în paralel-Supravegheaþi de serviciile
secrete (r).

TVR 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 Angkor Wat;
13:00 Cap Compas;
13:30 „Misterele din Glenwood” (f);
15:00 Gala Umorului (r);
16:10 Campionatele Europene de Gimnasticã Ritmicã;
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” IV;
23:50 Poate nu ºtiai;
00:10 „Misterele din Gleenwood” (r);
01:45 „Onoare ºi respect” (r);
03:30 Telejurnal TVR 2 (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTV;
11:00 „Jurnalul unui puºti 2: Rodrick e
cel mai tare” (f);
13:00 „Sheherazada: O Mie ºi Una de Nopþi” (f);
15:15 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Johnny English se întoarce” (f);
22:30 „Invadarea lumii: Bãtãlia Los Angeles” (f);
00:45 “ Sheherazada: O Mie ºi Una de Nopþi” (r);
02:30 „Invadarea lumii: Bãtãlia Los Angeles” (r).

Antena 1

06:00 Observator;
10:00 Chefi la cuþite (r) finala;
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 „Doi vãcari prin New York” (f);
01:30 „O dorinþã simplã” (r).

PRO Cinema
07:00 „Marea farsã” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:15 „Dansul inimii” (r);
14:00 „Contract ucigaº” (f);
16:00 „La Bloc” (f);
18:15 „Prietenie” (f);
20:30 „Omul cu un pantof roºu” (f);
22:30 “Condamnaþi la cinã” (f);
00:30 „Omul cu un pantof roºu” (r);
02:15 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
07:26 Cum se fabricã mâncarea;
09:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Evadare premiatã;
14:38 Competiþia minþii - SUA;
15:26 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cum funcþioneazã Universul;
20:20 ªtiinþa sporturilor;
21:10 Cum funcþioneazã diferite maºinãrii;
22:00 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
22:50 Vânãtorii de mituri;
23:40 Ce ar putea merge rãu?;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?
05:00 Cum se fabricã mâncarea?
06:12 Vânãtorii de mituri.

Duminicã, 21 mai
TVR 1

07:00 TeleEnciclopedia (r);
08:10 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei (r);
1 0 : 3 5 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 Cãlãtorii exclusiviste - Mexic;
17:00 Dosar România (r);
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Între cer ºi mare;
19:00 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 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 Recurs la moralã (r);
03:45 Pro Patria (r).
TVR 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;
13:40 „Ancheta” (f);
15:20 Poate nu ºtiai;
15:25 Eurovision 2017;
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 „Vacanþa cea mare” (f);
22:10 „Contractul desenatorului” (f);
01:40 Teatrul Naþional de Televiziune - Capul de
rãþoi”;
03:30 Telejurnal (r);
04:10 Naturã ºi aventurã (r);
05:00 Ferma n(r).

PRO 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;
14:00 „Dr. Dolittle 3" (f);
16:00 „Johnny English se întoarce” (f);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Cãpitanul America: Rãzboinicul iernii” (f);
23:00 „Macete” (f);
01:15 Apropo TV (r);
02:00 „Cãpitanul America: Rãzboinicul iernii” (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

06:00 Observator (live);
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:30 Best X Factor (r);
16:00 Observator;
17:00 Uniplay Show
19:00 Observator (live);
20:00 Bãieþi de oraº;
20:30 iUmor (sezon nou);
00:00 „Zonã de pericol” (f);
00:30 „Atracþie explozivã” (f);
02:00 Bãieþi de oraº (r);
02:30 Insula iubirii (r.

PRO Cinema
07:45 „Dansul inimii” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Contract ucigaº” (r);
14:15 „Omul cu pantof roºu” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Jocurile seducþiei” (f);
20:30 „Pregãteºte-te cã vine!” (f);
22:45 „Vacanþã în Jamaica” (f);
01:15 „Încredere fatalã” (r);
03:00 Cine A.M.
Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Ce ar putea merge rãu?;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
19:30 Cosmosul;
22:00 Evadare premiatã;
01:20 Competiþia minþii – SUA;
03:00 Vânãtorii de mituri;
06:12 Ingineri în competiþie.
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HOROSCOP

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Evenimentele principale ale sãptãmânii sunt
legate de segmentul financiar, secþiunea bani ºi
bunuri comune cu alþii. Se încheie un capitol
important, asta însemnând cã este posibil sã
achiþi datorii restante, sã lãmureºti aspecte legate
de credite, de investiþii sau sã rezolvi documente
financiare aferente unor bunuri patrimoniale.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡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 0368007836, 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 apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-avis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã

termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡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, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul

Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.

TALON MICÃ PUBLICITATE - 4163
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

¡Vând apartament 2
camere, Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preþ 47.000 euro. Telefon: 0721700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând apartament 3 camere, et. 7/10, zona Republicii,
cu multiple îmbunãtãþiri, Tel:
0745/121550.
¡Vând casã, zona Bariera Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând 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, negociabil. Tel: 0731-512011.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

Vânzãri auto
¡Vând Dacia Solentza, an
fabricaþie 2004, gri metalizat,
stare foarte bunã de funcþionare.
Preþ: 3500 lei, negociabil. Tel.
0751-252887.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.
¡Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
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 componente dintr-o Dacie Logan nouã,
dezmembratã, la preþ scãzut. Tel.
0730-682829.

Vânzãri diverse
¡Vând lemne pentru foc
ºi tablã provenitã de la o casã
demolatã, oraº Bãicoi. Tel. 1723406498.
¡Vând sufragerie sculptatã 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.

Cumpãrãri

laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,
Gh.
Doja nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zimbrului, 150 Euro/lunã negociabil. Tel. 0732-429297.

¡Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.
¡Cumpãr telefon mobil
¡Tehnician maseur, ofer
Samsung, model GT E1230. Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912. întreaga gamã de masaj în
¡Cumpãr urgent 2 inte- probleme de coloanã lombarã ºi
grate TDA 8561Q. Ofer preþul pe cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
loc. Tel. 0727-616347.
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de
locuit. Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efec¡Schimb maºinã de tencuit marca PFT cu Opel Vectra tuez masaj de recuperare la
diesel, an de fabricaþie 2002. Are domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
capacitate de lucru de 200 m2/ ºedinþã. Tel. 0729222993;
zi,cuîntrebuinþãrimultiple.Telefon: 0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc do0761 604 233.
cumentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile
ºi industriale). Tel. 0769090545; 0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
¡Închiriez garsonierã uti- ANEVAR, evaluez mijloace fixe
latã, Crângaºi, Bucureºti. Preþ (clãdiri ºi terenuri) pentru rapor230 Euro/lunã. Tel. 0722- tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
336069.
¡Ofer servicii complete de
¡Închiriez garsonierã la
bloc, etaj 1, complet mobilatã, contabilitate (balanþã, declaraþii,
preþ negociabil. Tel. 0721- bilanþ) ºi personal salarizare (Revisal, fiºe fiscale). Tel: 0726957817.
¡Închiriez spaþiu 90mp, 754238.
¡Ofer meditaþii la limba
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen- englezã la domiciliul meu sau al
tralã, separat alarmã Bidepa, dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
Internet, ideal pentru farmacie cu adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.

Prestãri servicii

Schimburi

Închirieri

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Se vor evidenþia mult relaþiile parteneriale ºi colaborãrile din segmentul profesional. Se contureazã un final de capitol fie într-o acþiune comunã
cu aceste persoane, fie o relaþie propriu-zisã se
încheie pe neaºteptate. Recomandabil este sã
fii prudent, atent la cele spuse de ceilalþi ºi sã
decizi în consecinþã.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Atenþia ºi eforturile îþi vor fi atrase de ceea ce se
petrece la serviciu în aceastã sãptãmânã. Se finalizeazã o etapã importantã, fie prin rezolvarea
definitivã a unor sarcini de lucru, fie prin schimbarea condiþiilor de lucru sau prin schimbarea
colegilor. Oricum îþi vei remodela viziunea despre
muncã, despre implicaþiile ei, dar mai ales îþi
vei schimba stilul de a munci ºi de a relaþiona
cu persoanele din acest anturaj.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Este foarte important ceea ce se petrece în aceste zile în segmentul amoros. Se finalizeazã o
etapã fie prin lãmurirea definitivã a unei relaþii,
prin renunþarea la o relaþie sentimentalã, fie
prin detaºarea sãnãtoasã faþã de cineva drag.
Poþi descoperi informaþii preþioase privitoare la
cei dragi sau poþi afla despre unele decizii ºi
acþiuni secrete ale acestora.
Leu (23 iulie - 22 august)
Ceea ce se petrece în segmentul domestic ºi în
relaþiile cu membrii familiei va determina schimbãri majore în plan personal. Se încheie o etapã
familialã importantã, fiind momente propice în
aceastã sãptãmânã pentru discuþii lãmuritoare
ºi finalizarea unor treburi gospodãreºti. Sunt
posibile discuþii aprinse cu membrii familiei ºi
cu neamurile pe teme patrimoniale.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
O sãptãmânã în care vei pune punct în multe relaþii din anturajul apropiat. De asemenea se vor
înteþi activitãþile intelectuale, demersurile profesionale ºi dialogurile cu ceilalþi. Este posibil sãþi remodelezi mentalitatea ºi felul în care vorbeºti ºi relaþionezi cu ceilalþi. Probabil cã în urma aflãrii unor secrete despre unii sau despre
acþiunilor lor vei decide sã te îndepãrtezi rapid
de acele persoane.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Veniturile tale se rotunjesc în aceastã sãptãmânã. Este rost sã primeºti salariul, bonusuri dinspre locul de muncã sau cadouri din partea celor
dragi. Cumva se încheie o etapã de câºtig din
munca proprie, bine fiind sã trasezi un plan de
cheltuieli sau investiþii pe termen lung. Pot apãrea
cheltuieli legate de o cãlãtorie.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Sunt zile foarte importante în aceastã sãptãmânã
pentru tine, întrucât ai ºanse deosebite de a
schimba multe ºi mãrunte în viaþa ta. În primul
rând ar fi bine sã reevaluezi relaþiile, situaþiile
în care eºti implicat ºi nu în ultimul rând sã-þi remodelezi felul de a fi ºi de a te raporta la ceilalþi.
În urma analizãrii vieþii tale de pânã acum, constatãrile pot fi foarte surprinzãtoare.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Tendinþa de a te izola de lume este foarte accentuatã în aceste zile. Sunt momente bune pentru
a te retrage din forfota cotidianã ºi a sta de vorbã cu tine însuþi pe îndelete. Chiar dacã sãnãtatea
este vulnerabilã ºi este posibil sã ai nevoie de
îngrijiri de specialitate, cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Relaþiile cu prietenii ºi proiectele socio-profesionale vor cunoaºte schimbãri importante ºi definitive în aceste zile. Probabil din cauza unor aspecte profesionale, de genul finalizarea unor
sarcini de lucru, schimbarea condiþiilor de muncã sau schimbãri legislative vei decide sã te retragi din cadrul unui proiect, finalizând totodatã
ºi relaþii considerate pânã nu demult de bun
augur.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Perioadã foarte importantã în plan profesional!
Se contureazã un final de etapã în relaþiile profesionale, mai ales cu ºefii. Pe de altã parte poate
intra în discuþie finalizarea unor proiecte, a unor
sarcini de lucru sau schimbarea termenilor ºi
condiþiilor de desfãºurare a unor colaborãri de
acum încolo. Tensiunile sunt accentuate, fiind
dificil sã ajungi la un consens cu ceilalþi.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Se pare cã îþi vei schimba multe dintre concepþiile
de viaþã abordate pânã acum. La asta vor
contribui ºi membrii familiei, rudele sau prietenii
apropiaþi ºi de încredere. Totuºi ar fi bine sã selectezi ceea ce îþi este folositor ºi sã adaugi ceea ce simþi cã rezoneazã acum cu sufletul tãu.
Este posibil sã te implici în studii ºi cercetãri sau
sã creionezi planuri de cãlãtorie alãturi de cei
dragi.
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3,37% este rata ºomajului în Prahova,
dupã primul trimestru al anului 2017
La finele lunii martie a.c., în baza de
date a Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Prahova, erau înregistraþi 10.023 ºomeri, reprezentând o
ratã a ºomajului de 3,37%. Dintre aceºtia, 3.373 persoane sunt ºomeri indemnizati, iar 6.650 sunt ºomeri neindemnizaþi. Cei mai mulþi ºomeri sunt din
mediul rural (6.833), restul de 3.190 fiind
din mediul urban.
Dupã nivelul de instruire se constatã
cã cei mai mulþi ºomeri sunt absolvenþii
de învãþãmânt primar, gimnazial ºi profesional (8.216 ºomeri, din care 3.184
sunt femei), urmaþi de absolvenþii de
învãþãmânt liceal ºi postliceal (1.318
ºomeri, din are 723 sunt femei), iar cei
mai puþini fiind absolvenþii de învãþãmânt universitar (489, din care 272 sunt
femei).
Repartizarea ºomerilor pe grupe de
vârstã ne aratã cã cei mai mulþi sunt

persoane cu vârsta cuprinsã între 40 ºi
49 de ani (3.341 persoane, din care
1.506 sunt femei), urmaþi de cei peste
55 ani (2.185 persoane, din care 727
sunt femei). Cei mai puþini ºomeri sunt
cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 29 de
ani (570 persoane, din care 2.226 sunt
femei).
La nivel naþional, rata ºomajului era
de 4,55%.
Rata ºomajului înregistrat în evidenþele ANOFM la sfârºitul lunii martie
2017, la nivel naþional a fost de 4,55%,
mai micã cu 0,16 pp decât cea din luna
anterioarã ºi mai micã cu 0,23 pp decât
cea din luna martie a anului 2016.
Dintre cele 398.951 persoane
înregistrate în evidenþele agenþiilor teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã,
83.409 primeau indemnizaþie de ºomaj.
Comparativ cu luna precedentã, rata
ºomajului masculin a scãzut de la 5,16%

în luna februarie 2017 la 4,96%, iar rata
ºomajului feminin a scãzut de la 4,19%
în luna februarie la 4,06 %.
În funcþie de mediul de rezidenþã,
la finele lunii martie 2017 se prezintã
astfel: 116.815 ºomeri provin din
mediul urban ºi 282.136 ºomeri provin
din mediul rural.
Cei mai mulþi ºomeri aveau între
40 - 49 de ani (119.116), urmaþi de cei
din grupa de vârstã 30- 39 de ani
(84.353), la polul opus aflându-se persoanele între 25- 29 de ani (30.967).
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 (81,59%), în
timp ce ºomerii cu nivel de instruire liceal
ºi post-liceal reprezentau 14,16%, iar cei
cu studii universitare 4,26 %.

În cea de-a treia lunã a acestui an,
rata ºomajului s-a diminuat în 33 de
judeþe, cele mai mari scãderi înregistrându-se în judeþele: Olt cu 0,93 pp,
Ialomiþa cu 0,74 pp, Harghita cu 0,66 pp,
Suceava cu 0,58 pp, Galaþi cu 0,55 pp,
Mehedinþi cu 0,47 pp, Covasna ºi Bacãu
cu 0,43 pp ºi Bihor cu 0,41 pp.
Nivelurile cele mai ridicate ale ratei

ºomajului au fost în judeþele: : Vaslui
(10,90%), Teleorman (9,87%), Mehedinþi
(9,52%), Buzãu (9,38%), Galaþi (8,99%),
Dolj (8,98%), Gorj (8,19 %), Olt (7,37%),
urmate de judeþele Ialomiþa (7,04%) ºi
Cãlãraºi (6,66%). Judeþul Ilfov a continuat
sã înregistreze, ºi în luna martie 2017,
cea mai micã ratã a ºomajului (1,08%).
Mihail Marinescu

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

Meseria

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

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

per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
24 luni
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per det
per ned

PLOIEªTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Agent de vânzãri
Agent securitate
Agent turism
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ambalator manual
Ambalator manual
Arhivar
Arhivist
Asistent director
Asistent director vânzãri
Asistent medical generalist
Barman
Brutar
Bucãtar
Buuldoexcavatorist
Cãlcãtor confecþii
Cãlcãtor confecþii
Casier
Casier
Coafor
Colantor publicitar
Conducãtor activitate transport rutier
Confecþioner asamblor art. Din textile
Confecþioner prelucrãtor în ind conf textie
Confecþioner tâmplãrie PVC ºi aluminiu
Confecþioner textile
Consilier juridic
Contabil
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor poarta
Corespondent comercial
Dispecer
Economist în marketing
Electrician
Electrician auto
Electrician auto
Electrician automatizãri
Electrician în c-tii civile ºi industriale
Electrician pram
Faianþar
Femeie de servicu
Femeie de servicu
Frezor
Gestionar
Gestionar
Gestionar depozit
Încadrator confecþii
Inginer constructor
Inginer constructor
Inginer economist
Inginer energeticã industrialã
Inginer mecanic
Îngrijitor curte
Inspector resurse umane
Instalator
Instalator
Izolator
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lucrãtor benzianrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Maistru lãcãtuº c-tii metalice
Maistru lãcãtuº c-tii metalice
Manager proiect
Manager proiect
Manichiurist/ pedichiurist
Manipulant mãrfuri

5
30
1
2
1
2
2
10
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
2
1
2
1
3
5
3
5
1
1
5
2
1
2
3
3
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
5
1
1
2
1
1
2
2
4
1
5
2
1
1
1
1
1
5

medii
8 cls
medii
sc prof/liceu
sc prof/liceu
medii
superioare
superioare
liceu
medii
medii
sc prof/liceu
medii
medii
medii
sc prof/liceu
10 clase
calificare
medii
superioare
8 clase
8 cls
medii
medii
8 clase
medii/ sup
calificare
medii
medii
medii
medii
medii
sc prof/liceu
medii
sc. postlic
medii
superioare
superioare
superioare
superioare
superioare
medii
medii/ sup
medii
medii
calificare
medii
medii
sc prof
medii
medii
sc prof/liceu
medii
10 clase
medii
sc prof/liceu
sc maistri
medii
superioare
superioare
calificare
8 clase

Nr.
crt.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Meseria
Manipulant mãrfuri
Manipulant mãrfuri
Maºinist la maºini ºpec. fãrã aºchiere
Mecanic auto
Mecanic auto
Mn nec în ind confecþiilor textile
Modelier
Montator subansamble
Mun nec în ind confecþiilor
Mun nec la întreþinere drumuri ºi poduri
Mun nec la întreþinere drumuri ºi poduri
Muncitor confecþii
Muncitor constructor
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în agriculturã
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Muncitor necalificat în ind confecþiilor
Operator calculator
Operator CNC
Operator instalaþii centrale electrice-cazane
Operator instalaþii centrale electrice-turbine
Operator introducere validare date
Operator la maºini unelte cu CN
Operator la maºini unelte automate
Operator la roboþi industriali
Operator maºini unelte automate
Operator reþea / instalator reþele termice
Operatori maºini, utilaje, pt ind confecþiilor
Ospãtar
Ospãtar
Pavator
Pregãtitor lansator confecþii
Proiectant inginer construcþii
Proiectant inginer mecanic
Proiectant instalaþii
Recepþioner marfã
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial
Sablator
Sablator
Sculer matriþer
ªef atelier construcþii
ªef atelier-echipamente automatizare
ªef linie confecþii
ªef serviciu
ªofer autobuz
ªofer autoturisme
ªofer livrator
ªofer TIR
Spãlãtor vehicule
Spanuitor confecþii
Stivuitorist
Stivuitoristi
Strungar
Strungar carusel (borwer)
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor cu arc electric
Sudor manual cu flacãrã de gaze
Tehnician chimist
Tehnician devize
Tehnician devize
Tehnician sisteme securitate
Tehnician textile
Termist tratamentist
Tinichigiu
Tinichigiu carosier
Vânzãtor
Vânzãtor piese auto
Vopsitor
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar

Nr.
locuri
1
1
5
3
2
5
1
1
5
2
1
5
5
1
2
1
2
8
4
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
10
3
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
5
2
2
2
4
1
1
1
3
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
2
2
1
1
1
1
1

Studii
8 cls
liceu
medii
medii/sup
medii
medii
10 clase
10 clase
medii
generale
sc prof/ liceu
8 clase
sc generala
8 clase
medii
medii
medii
medii
calificare
calificare
medii
medii
medii
medii
sc generala
de specialit
liceu
sc prof/liceu
superioare
superioare
superioare
10 clase
medii
liceu
calificare
medii
superioare
superioare
medii
superioare
sc prof/liceu
liceu
liceu
medii
calificare
medii
medii
calificare
calificare
calificare
medii
sc prof
sc prof
superioare
superioare
medii
calificare
calificare
calificare
10 clase
medii
medii
calificare
medii
sc prof/ liceu

Vechime

Tip contract

2 ani
3 ani
2 ani
1 an
experienta
6 ani
3-5 ani
3-5 ani
3 ani
3-5 ani
experienta
2 ani
6 luni
5 ani
3 ani
5 ani
3 ani
1 an
3-5 ani
3 ani
2 ani
2 ani
2 ani
6 ani
3 ani
2 ani
3 ani
-

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
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21 mai - ziua Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi Elena

pe Constantin Brâncoveranu cu fiii sãi,
cãruia noi în datorãm supravieþuirea
noastrã ca popor creºtin, îi datorãm
autoritatea cu care ne-am înscris pe firmamentul lumii creºtine. Nimeni nu
poate contesta cã între marile personalitãþi ale românilor a fost ºi Constantin
Brâncoveanu – cel care ne oferã mãsura
împlinirii vocaþiei româneºti. Fixat în
universul unei lumi ce avea drept stâlpi
de susþinere ortodoxia ºi iubirea de þarã,
el reconsolideazã conºtiinþele contemporanilor prin exemplul vieþii sale. Cine
nu a citit istoria ºi martitiul Brâncovenilor
nu are cum sã înþeleagã cã viaþa omului

nu se desprinde niciodatã de viaþa
religioasã. Viaþa ºi martiriul lui Constantin
Brâncoveanu reprezintã o demonstraþie
aproape matematicã pentru ceea ce
înseamnã mândrie româneascã ºi
demnitate creºtin-ortodoxã.
Pentru unii oameni din zilele noastre, Constantin Brâncoveanu poate sã

parã un patriot desuet, un creºtin bigot,
lipsit de hrana “luminilor civilizaþiilor europene”. Dar pentru noi el este un sfânt
ºi trecerea în rândul sfinþilor este o recompensã binemeritatã. Ce a primit în
schimb pentru exemplul sacrificiului
fãcut cu atâta seninãtate? Nimic din
partea contemporanilor - oare vom putea noi uita vreodatã scena în care cel
mai mic fiu al voievodului - Matei - a fost
cuprins de fricã mare vãzând ce se întâmplã cu fraþii sãi? Atunci tatãl l-a îmbãrbãtat, i-a explicat cã fãrã Dumnezeu
nu însemni nimic ºi l-a rugat sã nu se
piardã, sã aibã curaj ºi încredere în

ANECDOTE:

P Dicþionarul elevului
Copiatul - Spionaj contra spionaj
Sala de clasã - Corabia nebunilor
Elevul la rãspuns - Mutul
Tabla - Suport pentru prostii
Buretele - Absorbant pentru prostii
Ora de dirigenþie - Procesul etapei
Cadrele didactice - O lume nebunã, nebunã
Absenþa profesorilor - Viaþa ca-n filme
În bir
oul dir
ect
or
ului - Aventuri în casa morþii
biroul
direct
ector
orului
Prima zi de ºcoalã - Zi de doliu
Copiuþa - Riºti ºi câºtigi
Elevul ascultat - Gânditorul de la Hamangia

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Locuitori din
Chiºinãu
Oraº în Nord-Estul
României

Pãrintele
ªtefan Al. Sãvulescu

Carnetul de elev – Surprize, surprize
P Sã demonstrãm cã crocodilul este mai mult
lung decât lat.
Lema 1. “Crocodilul este mai mult lung decât
este verde.”
Sã privim crocodilul. Este lung atât pe spate
cât ºi pe burtã, dar verde este doar pe spate. Deci,
crocodilul este mai lung decât este verde.
Lema 2. “Crocodilul este mai mult verde decât
este lat.”
Sã privim crocodilul. Este verde atât pe lungime
cât ºi pe lãþime, dar lat este doar pe lãþime. Prin
urmare, crocodilul este mai verde decât este lat.
Din lemele 1 ºi 2 rezultã cã crocodilul e mai
mult lung decât lat.

URBANÃ
Pufãit
Oraº bãnãþean

Dumnezeu care îi va da viaþã veºnicã.
Atunci, copilaºul, întãrit de tatãl sãu ºi
de harul Dumnezeiesc l-a privit curajos
pe cãlãu în ochi ºi i-a zis: “Loveºte-mã!
Vreau sã mor creºtin!”
Iatã o cale demnã de urmat: Sacrificiul lui rãmâne un mister, iar legea compensaþiei ce ar trebui sã-i ofere omului
o împlinire sau o satisfacþie, mãcar, nu
funcþioneazã întotdeauna cu precizie.
Mulþi se întreabã ºi astãzi: ce l-a determinat pe Brâncoveanu sã accepte
moartea lui ºi a fiilor sãi ºi nu salvarea
lor? S-a întâmplat asta pentru cã el nu a
crezut în cine ºtie ce fantasmagonii exotice cum o fac mulþi dintre cei de astãzi,
ci a þinut - cu încãpãþânare chiar, sã rãmânã fidel credinþei noastre ortodoxe, trãitã cu profunzime în mijlocul unui popor
evlavios, mãrturisitor al crezului ortodox.
Pentru ceea ce a fãcut, Brâncoveanu explicã discret, pentru urechile
astupate ºi ochii plini de gunoaie ai celor
de astãzi, arta politicii de apãrare a þãrii
în faþa gurilor hrãpãreþe strãine.
El sugereazã cã, în fapt, civilizaþia
româneascã este preponderent creºtinã ºi cã simpla substituire cu materialul,
în scara de valori, poate proiecta pe oricine în galaxia oamenilor fãrã de þarã,
renegaþi, cutreierând pe la curþile altora,
fãcând astfel un ruºinos jurãmânt de
vasalitate.
Asta sã fie, oare, recunoºtinþa noastrã faþã de sacrificiul martirilor Brâncoveni?
Sã nu uitãm cã el - Brâncoveanu
Voievod - este o candelã aprinsã - care
aºteaptã untdelemnul credinþei noastre.

DICÞIONAR:
sad

Se urcã la Predeal!
Carei!

Capitala Venezuelei
Care îmi aparþin

Oraº hunedorean
Perla litoralului
Oraº bihorean
La intrarea în
Constanþa!

Ritual
Þara de Sus

REÞETA sãptãmânii

Nu se poate spune ca în ziua Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi Elena sã nu
ne aducem noi toþi aminte de „Cel mai
mare Constantin al Românilor”. „Aduceþi-vã aminte de mai marii voºtri ºi le
urmaþi credinþa” sunt cuvintele Sfintei
Scripturi pe care s-a bazat Sfântul Sinod
al Bisericii noastre când l-a canonozat
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Doze mici de cannabis pot îmbunãtãþi memoria!

Doze zilnice scãzute de cannabis
au arãtat îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte memoria ºi capacitatea de învãþare
ale ºoarecilor bãtrâni, având dupã tratament aceleaºi performanþe cognitive ca
ºoarecii tineri.
Descoperirea demonstreazã cã
THC (tetrahydrocannabinol), compusul
activ din cannabis, are un efect pozitiv
asupra animalelor bãtrâne, iar dacã
aceste efecte sunt valabile ºi pentru
oameni ne poate ajuta sã tratãm declinul cognitiv al persoanelor bãtrâne, inclusiv demenþa, scrie Science Alert.
Pe o perioadã de patru sãptãmâni,
echipa condusã de Andreas Zimmer, de
la Universitatea Bonn din Germania, a
administrat mici doze de THC ºoarecilor
tineri (cu vârsta de douã luni), celor maturi
(12 luni) ºi celor bãtrâni (18 luni).
Cantitatea de 3 mg pe kilogram de
greutate corporalã era prea micã pentru
a intoxica animalul, dar suficient de mare
pentru a-i îmbunãtãþi performanþele.
În testele de cogniþie s-a observat
cã la început ºoarecii tineri s-au descurcat mai bine decât cei bãtrâni, dar dupã

Concluziile unor savanþi din Australia despre cum
arãta Terra în urmã cu 4,4 miliarde de ani!
Savanþii susþin, în urma analizelor mineralelor de acum 4,4 miliarde de ani, cã Terra
avea o suprafaþã platã ºi aproape în totalitate acoperitã cu apã, cu câteva insule.
Cercetãtorul care a condus acest studiu, Antony Burnham de la ANU (Australian
National University) împreunã cu echipa sa au efectuat analize asupra mineralului de
zircon care au fost pãstrate în gresie în Jack Hills din vestul Australiei ºi care sunt cele mai
vechi fragmente care au fost gãsite pe Pãmânt, relateazã Science Daily.
De asemenea, „descoperirea aratã cã existã similaritãþi puternice între zirconul din
tipurile de rocã ce au predominat în urmãtorii 1,5 miliarde de ani, sugerând cã Pãmântului
i-a trebuit o perioadã foarte lungã pentru a evolua în planeta pe care o ºtim acum”.
În ceea ce priveºte sursa zirconului, acesta a specificat cã „am utilizat graniþele din
sud-estul Australiei pentru a descifra legãtura dintre compoziþia cu zircon ºi tipul de
magmã ºi am realizat o imagine a tipului de rocã de atunci”. Astfel, Burnham dezvãluie cã
zirconul s-a format prin topirea rocilor magmatice decât prin cele sedimentare.
„Topirea sedimentelor este caracteristicã coliziunilor continentale majore ºi se pare
cã astfel de evenimente nu aveau loc în aceste prime etape ale istoriei Terrei,” conchide
Burnham.
Sursa: descopera.ro

Aperitiv rece cu ton
Un meniu sãnãtos include obligatoriu un fel pe bazã de peºte. Aceastã
reþetã este uºor de preparat, sãþioasã ºi merge perfect atunci când nu ai chef
sã gãteºti ceva mai elaborat.
INGREDIENTE:
• 1 cutie de ton în suc natural (sau în ulei)
• 3 cartofi, 1 ceapã roºie
• 150 g mãsline verzi umplute cu gogoºari
• 1 lãmâie, 3 linguri ulei
• pãtrunjel verde
• sare, piper
MOD DE PREP
ARARE:
PREPARARE:
Cartofii se fierb cu tot
cu coajã în apã cu sare.
Scurgi apa, înlãturi coaja
ºi îi tai cuburi. Se adaugã
peºtele apoi ceapa tãiatã
rondele subþiri, mãslinele tãiate în douã, pãtrunjelul tocat, ulei, sare ºi piper, dupã gust. Storci jumãtate de lãmâie, iar
cealatã jumãtate o tai
felii. Amesteci cu grijã ingredientele sã nu se sfãrâme ºi salata e gata pentru a fi servitã.

Oraº vrâncean

Arad anagramat
Teleorman (abr.auto)
Rât
Vine dupã zi

Vechea livadã
Mai jos!
Dolj (abr. auto)
Nuni!

Numãr scurt
Capitala Arabiei
Saudite

Oraº bihorean
Infern

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

cele patru sãptãmâni, rezultatele testelor ºoarecilor tineri ºi a celor bãtrâni erau
similare, sugerând cã „tratamentul cu
THC a întors ceasul biologic”, conform
precizãrii lui Zimmer.
Pentru cercetãtori pãrea ilogic totuºi
ca THC sã nu aibã efect asupra ºoarecilor tineri, dar explicaþia a fost cã substanþa ducea la o „suprasolicitare, dar la
cei bãtrâni, acelaºi tratament normalizeazã activitatea cerebralã scãzutã”,
dupã cum precizeazã Andras BillkeiGorzo, membru al acestui studiu.
Sursa: descopera.ro

1) A-G2. 2)
OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. M-RP-D
PAVATORI
CARIERÃ;
4. SÂN-NT-M;
5. DALÃ-CA;
6. SATE-BAN; 7. MA-COLÞ; 8. TU-PORC; 9. ROS-NAS; 10. PIETRARI.

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

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

sport
12
Fotbal Liga „A” Prahova

Meci spectacol la Bãneºti
un jucãtor al Petrolului, la ºutul
lui Viºan.
7, 2-1: Dragoº
P Min. 2
27,
Gheorghe înscrie cu capul din
colþul careului mic, dupã o
loviturã liberã executatã
excelent de Pãun.
7, 2-2: Popa îl
P Min. 3
37,
faulteazã pe Prunescu în careu ºi se dicteazã penalty. Cl.
Tudor executã perfect ºi egaleazã scorul pe tabelã.
PMin. 49, 2-3: D. Gheorghe marcheazã un gol asemãnãtor celui din prima reprizã, tot dupã o loviturã liberã

foarte bine bãturã de Pãun.
7, 2-4: Dupã
57,
P Min. 5
douã „asisturi”, Pãun ºi-a trecut ºi el numele pe lista marcatorilor, cu un ºut puternic, din
unghi, cu toatã intervenþia portarului Iscru.
P Min. 77, 2-5: Vintilã
închide tabela, înscriind un gol
cu o reluare simplã, din faþa
porþii, dupã o centrare a lui D.
Gheorghe.
Etapa viitoare, „lupii” vor
juca pe „Ilie Oanã”, cu cei de
la Avântul Mãneciu.
Ionuþ Mitoiu

AFC Bãneºti Urleta – Petrolul ’52 Ploieºti 2-5 (2-2)
Dacã în meciul tur, de pe
arena „Ilie Oanã”, s-a înregistrat un scor alb (0-0), în cel de
la Bãneºti s-a jucat deschis,
spectaculos ºi cu multe goluri.
Echipa gazdã, cea de pe
locul trei al clasamentului, a fãcut un joc foarte bun în prima
reprizã, când în nici o jumãtate
de orã avea deja 2-0 pe tabelã.
A urmat apoi o urmãrire
fulminantã a Petrolului, care a
reuºit sã egaleze pânã la pauzã.
Dupã odihnã, petroliºtii au

continuat asaltul la poarta celor din Bãneºti, înscriind alte
trei goluri ºi câºtigând în final
cu scorul de 5-2.
Vã prezentãm stenograma golurilor de la Bãneºti:
7, 1-0: M. Viºan
P Min. 1
17,
înscrie cu capul, din 6 metri,
lateral dreapta, dupã o
centrare venitã dupã partea
opusã.
4, 2-0: Crãciun
24,
P Min. 2
marcheazã cu un ºut din mijlocul careului, dupã o minge respinsã de pe linia porþii de cãtre

Stadion: Bãneºti. Spectatori: 1000. Au marcat: M. Viºan
(’17), Crãciun (’24) / D. Gheorghe (’27, ’49), Cl. Tudor (’37
penalty), Pãun (’57), Vintilã (’77).
AFC BÃNEªTI: Iscru – G. Radu, Neagu (’39 Roºu),
Gânju (cpt.), Crãciun – Al. Popa, Soreanu, Alexe (’52 Nicolae),
Cl. Dumitrescu, Petrescu (’81 Albinã), M. Viºan (’79 Socet).
Antrenor: Marius Viºan.
PETR
OL
UL: Marinicã – Catanã, Prunescu, Frîncu (’81
PETROL
OLUL:
Butufei), Velisar – Chiriþã, N. Popescu (’72 I. Dumitrescu), Cl.
Tudor (cpt.), Pãun (’78 R. Alexandru), D. Gheorghe, Stãnescu
(’72 Vintilã). Antrenor: Octavian Grigore.
Cartonaºe galbene: Viºan (’10), Neagu (’61) / Prunescu
(’9), Cl. Tudor (’9), Pãun (’90).
Au arbitrat: Alin Gheorghe (Ploieºti), Gabriel Rãduþã ºi
Florin Bureaþã (ambii din Ploieºti).
Observator AJF: Constantin Ciocoiu (Filipeºtii de Pãdure).

9 medalii de aur la Finala CN de Karate
Tradiþional pentru sportivii ploieºteni de la CSM
Sala Polivalentã din Iaºi a
gãzduit, recent, finalele Campionatului Naþional de Karate
Tradiþional pentru seniori (peste 22 ani), tineret (19-21 ani),
juniori (16-18 ani) ºi cadeþi
(14-15 ani). La aceastã competiþie, CSM Ploieºti a fost
reprezentat de 13 sportivi, conduºi de antrenorul emerit Liviu
Apostol. Aceºtia au reuºit sã
urce de ºase ori pe podium –
de 4 ori pe primul loc ºi câte o
datã pe locurile al II-lea ºi al IIIlea – ºi sã adune nu mai puþin
de 15 medalii (9 de aur, 3 de
argint ºi 3 de bronz).
Iatã care au fost performanþele sportivilor noºtri:
– locul I – Dragoº Hriþcu
ºi Alexandru Nicolae în proba
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Enbu masculin, cadeþi;
– locul I – Antonia Iacob,
Claudia Deaconu ºi Alexandra
Laios în proba Kata echipe,
juniori;

– locul I – Ilena Benescu
ºi Cristian Duþã în proba Enbu
mixt, seniori;
– locul I – Vlad Popescu
ºi Cristian Duþã în proba Enbu

ANUNÞ
Clubul Spor
tiv Br
Sportiv
Brazi
azi, judeþul Prahova, organizeazã concur
concurss de rrecr
ecrut
utar
are
azi
ecr
ut
ar
e
pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a unui post contractual vacant de
Ref
er
ent” în cadrul Clubului Sportiv Brazi, judeþul Prahova.
“R
efer
erent”
Concursul se organizeazã la Sala Polivalentã Brazi, str. Lalelelor, judeþul Prahova,
a1
0.00
17, la or
10.00
0.00, proba scrisã, iar interviul în data de 12
în data de 07 iunie 20
201
ora
iunie 20
17, or
a1
0.00
201
ora
10.00
0.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pânã pe data de 26.05.2017, la
sediul Clubului Sportiv Brazi (Primãria Brazi), judeþul Prahova.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele
prevãzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul
Clubului Sportiv Brazi, judeþul Prahova, www.clubulsportivbrazi.ro.
Relaþii privind conþinutul dosarului de înscriere la concurs se obþin la telefon
0244/480711, la secretariatul comisiei de concurs sau la sediul Clubului Sportiv
Brazi, judeþul Prahova.

masculin, seniori;
– locul al II-lea – Cristian
Duþã, Vlad Popescu ºi Arthur
Poamã în proba Kata echipe
masculin, seniori;
– locul al III-lea – Cristian
Duþã, Vlad Popescu ºi Arthur
Poamã în proba Kumite echipe, seniori;
– locul al IV-lea – Rafael
Nicodim, Sergiu Bogdan ºi
Mario Badea în proba Kata
echipe masculin, cadeþi;
– locul al IV-lea – Vlad Popescu la proba Kata individual
masculin seniori.
Sportivii câºtigãtori ai medaliilor de aur ºi-au asigurat
calificarea la Campionatul
Mondial de Karate Tradiþional
Fudokan, care va avea loc anul
acesta în þara noastrã, în octombrie, la Cluj Napoca. Participarea sportivilor de la CSM
Ploieºti la competiþia de la Iaºi
s-a fãcut pe cont propriu.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Baschet feminin

CSª-CSM Ploieºti,
pe locul IV la „U16"

Echipa de baschet fete „U16" a CSª-CSM Ploieºti a ocupat
locul al 4-lea la turneul final al Campionatului Naþional, competiþie
ce a avut loc la Bucureºti, la finele sãptãmânii trecute.
În semifinale, fetele pregãtite de Loredana Munteanu ºi
Corina Savu au pierdut în faþa LAPI Dej, formaþie cu victorii pe
linie în grupã, scor 48-66 (12-14, 8-19, 14-13, 14-20), astfel cã
aºa cã au disputat finala micã a campionatului, în compania
echipei CSª Alexandria. Deºi reuºise sã o învingã puþin timp
înainte, cu 72-71, obþinând calificarea pentru semifinale, echipa
de baschet ploieºteanã nu a mai reuºit aceastã performanþã în
dauna CSS Alexandria, pierzând cu 42-48.
În finala micã, pentru CSª-CSM Ploieºti au jucat: Alexia Apostolescu (13 puncte), ªtefania Ionescu (10), Lorena Stãnicã (8),
Andreea Dumitru (6), Bianca Badea (5), Ioana Ilaº, Claudia ªtefan
ºi Cosmina Simion. La performanþa realizatã au mai contribuit
Ioana Gheorghe, Teodora Lambã, Ingrid Vârlan ºi Amina Vîlsãnescu.
Mihail Marinescu; Sursa: csmploiesti.ro

Handbal masculin

Dinamo a cucerit Cupa
României la Ploieºti

Dinamo Bucureºti a câºtigat
Cupa României la handbal masculin, duminicã, în Sala Olimpia
din Ploieºti, dupã ce a învins-o în

fondul unei duble eliminãri la HC
Dobrogea, Dinamo a reuºit sã
egaleze, 18-18, iar apoi sã preia
conducerea, cu 20-18 (50), cu

finalã pe HC Dobrogea Sud Constanþa cu scorul de 23-21 (11-13),
acesta fiind primul trofeu de
acest gen cucerit de alb-roºii
dupã o pauzã de 28 de ani!
HC Dobrogea a fãcut o primã reprizã foarte bunã ºi a condus chiar la ºase goluri, cu 12-6,
dar Dinamo a revenit în meci ºi a
redus din ecart, la pauzã scorul
fiind de 13-11 pentru
constãnþeni. Echipa antrenatã
de Aihan Omer s-a menþinut la
conducere în primul sfert din
repriza secundã, dar apoi, pe

patru goluri consecutive. Dinamo
a câºtigat cu 23-21.
Cele douã echipe se vor
înfrunta ºi joi, în ultimul meci din
semifinalele Ligii Naþionale,
scorul fiind egal, 1-1, înaintea
partidei din Sala Dinamo.
În finala micã, CSM Bucureºti a trecut de Potaissa Turda
cu 33-29.
Sâmbãtã, în semifinale, Dobrogea Sud a trecut de Potaissa
Turda cu 36-29, iar Dinamo a depãºit pe CSM Bucureºti cu 2825.
Daniel Lazãr
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