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În cursul zilei de joi, 18.05.2017, în jurul orei 10.40, un echipaj al Poliþiei
Locale Ploieºti, care însoþea lucrãtorii S.C. Transport Cãlãtori Express S.A. în
activitatea de verificare a legitimaþiilor de cãlãtorie, a depistat un bãrbat ce
cãlãtorea fraudulos pe traseul 44 ºi nu
deþinea documente de identificare. În
urma controlului corporal, poliþiºtii locali
au gãsit asupra individului un cuþit de
cca. 20 cm, cu lama de 10 cm. Persoana
în cauzã, identificatã ca fiind R. Pavel, în
vârstã de 19 ani, cu domiciliul în Repu-
blica Moldova, avea permisul de ºedere
în þara noastrã expirat din luna aprilie a.c.

Poliþiºtii locali l-au predat pe bãrbat
lucrãtorilor Secþiei de Poliþie nr. 4, pentru
continuarea cercetãrilor.

Sportivii îºi vor putea desfãºura
activitatea în baza unui contract de
activitate sportivã, în care va fi stipulatã
valoarea drepturilor bãneºti aferente
activitãþii sportive prestate de cãtre
sportivul de performanþã sau de cãtre
alte persoane juridice sau fizice im-
plicate în activitatea sportivã, respec-
tiv modalitãþile ºi termenele de platã.

Executivul a aprobat o serie de
mãsuri în ceea ce priveºte organiza-
rea ºi finanþarea sportului de perfor-
manþã, prin modificarea Legii educa-
þiei fizice ºi sportului nr. 69/2000. Mo-
delul-cadru al contractului de activi-

tate sportivã va fi stabilit prin Ordin
comun al ministrului Tineretului ºi
Sportului, ministrului Dezvoltãrii Re-
gionale, Administraþiei Publice ºi Fon-
durilor Europene ºi ministrului Mun-
cii ºi Justiþiei Sociale, cu posibilitatea
completãrii cu clauze specifice ne-
gociate de cãtre structura sportivã
cu sportivul, conform normelor stabili-
te prin autoritãþile publice locale. Ve-
niturile realizate din Contractul de
activitate sportivã se încadreazã în
categoria veniturilor din activitãþi inde-
pendente prevãzute de Codul Fiscal.

(continuare în pagina 12)

Cetaþean moldovean reþinut
pentru port de armã albã

Modificarea Legii educaþiei fizice
ºi sportului nr. 69/2000

La mulþi ani, Ploieºti!
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ªeful CNAIR: Ne propunem o
absorbþie de 4 miliarde de lei
în 2017, faþã de 7,8 miliarde
de lei în exerciþiul trecut

A început
„sezonul”
Titularizãrii

Primarul Techirghiolului se asigurã cã
nãmolul nu va lua calea exportului
”Temerea noastrã e cã, aºa cum se practicã
în România, vine un investitor strãin ºi în scurt
timp, aceastã resursã va dispãrea”

Bonurile fiscale câºtigãtoare
la extragerea de duminicã
sunt cele din 18 aprilie 2017,
cu o valoare de 144 de lei

Petrolul câºtigã
din nou la scor!
Petrolul ’52 – AvântulPetrolul ’52 – AvântulPetrolul ’52 – AvântulPetrolul ’52 – AvântulPetrolul ’52 – Avântul
Mãneciu 7-0 (4-0)Mãneciu 7-0 (4-0)Mãneciu 7-0 (4-0)Mãneciu 7-0 (4-0)Mãneciu 7-0 (4-0)

Cãtãlin ªtefan Ion, solistul trupei Paraziþi, cunoscut
publicului dupã porecla Cheloo, s-a transformat peste noapte
în subiectul principal de discuþii al micii comunitãþi din
localitatea prahoveanã Adunaþi, dupã ce s-a aflat cã vedeta
va trebui sã presteze muncã neremuneratã, timp de o sutã
de zile, la ºcoala generalã din comunã. Cheloo a fost
condamnat, sãptãmâna trecutã, în dosarul în care a fost acuzat
pentru trafic ºi consum de droguri, cauzã instrumentatã de
procurorii DIICOT Ploieºti.

 De fapt a fost vorba despre un acord de recunoaºtere,
procedurã a Noului Cod Penal, care permite inculpatului sã-ºi
recunoascã ºi sã-ºi asume vina pentru o ilegalitate comisã de
el. Concret, Cheloo a bãtut palma cu procurorul de caz, a
acceptat încradrarea juridicã de trafic ºi consum de droguri ºi
a acceptat pedeapsa propusã de doi ani de închisoare cu
suspendare, 180 de zile de amendã penalã, care se traduce
în bani la suma de 4500 de lei, ºi la interzicerea unor drepturi.
Ca pedeapsã complementarã, instanþa a decis ca vedeta

Antena 1 sã presteze ºi o sutã de zile de muncã în folosul
comunitãþii în Adunaþi, localitate unde Cheloo deþine o casã ºi
are chiar ºi domiciliul oficial. Instanþa de la Tribunalul Prahova
a consideratã cãartistul poate sã munceascã la ºcoala generalã
din comunã sau undeva la una dintre lucrãrile desfãºurate
sub patronajul administraþiei publice.

(continuare în pagina 2)

Comuna Adunaþi din Prahova fierbe. Cheloo de la
Paraziþii, condamnat sã munceascã la ºcoala din sat

La mai bine de ºase luni de la cel mai
mare jaf din ultimii ani care a avut

loc în Prahova, poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Investigaþii Criminale au prins presupuºii
fãptaºi. Este vorba despre doi prahoveni,
depistaþi  în urma unor percheziþii care au
avut loc, vineri, în judeþ într-un caz de furturi
de bijuterii ºi bani din societãþi comerciale
din România ºi din Franþa.

Conform unui comunicat remis de
Biroul de presã al IJP Prahova,  din cercetãri
au rezultat indicii cã, în perioada septembrie

(continuare în pagina 2)

Hoþii care au jefuit
sediul Fan Curier din
Ploieºti, prinºi în urma
unor percheziþii.
Unul dintre el se
ascundea în pãdurea
de la Mãneciu
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Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
considerã cã arhiva SIPA este o patã
pe obrazul justiþiei române ºi a anunþat
cã primul pas în procesul de desecreti-
zare a acesteia va fi sã publice numele
celor care au “vizitat-o”, eventual ºi nu-
mãrul “vizitelor” efectuate, scrie Ager-
pres.

Toader a scris luni dimineaþa pe
pagina de facebook cã adevãrul tre-
buie sã fie scos la suprafaþã, in-diferent
dacã acesta este plãcut sau neplãcut.
“Arhiva SIPA — o patã pe obrazul justiþiei
române! Plãcut sau neplãcut, adevãrul
trebuie sã fie scos la suprafaþã. Primul
pas — voi publica numele celor care
au “vizitat” arhiva, eventual ºi numãrul
“vizitelor” efectuate!”, afirmã Toader.

Ministrul Justiþiei a declarat vineri, la
Iaºi, cã arhiva SIPA sigur va fi dese-
cretizatã, menþionând totodatã cã, prin
funcþia pe care o are, el poate dese-cretiza
ceea ce este secret de serviciu. “Arhiva
SIPA sigur va fi desecretizatã. Arhiva SIPA
eu nu o cunosc, cã nu am fost în ea.
Probabil are informaþii pe toate palierele,
pe toate nivelele. Ministrul Justiþiei poate
desecretiza ce e secret de serviciu. Ce
este de compe-tenþa Guvernului poate fi
desecretizat prin hotãrâre de Guvern.
Dacã vor fi acolo ºi secrete de stat, vor
putea fi desecretizate numai la nivel de
CSAT. Prin urmare, eu am citit tot istoricul
ºi toate regulamentele ºi toate comisiile,
toate evaluãrile referitoare la arhiva SIPA”,
a declarat Tudorel Toader.

Tudorel Toader: “Arhiva SIPA, o patã
pe obrazul justiþiei române; voi publica

numele celor care au vizitat-o”Numeroase activitãþi au fost puse
la dispoziþia ploieºtenilor pentru a
sãrbãtorii Zilele Oraºului. De vineri ºi
pânã duminicã seara, Ploieºtiul s-a
aflat sub…asediul spectacolelor, cu
muzicã ºi dansuri pentru toate gus-
turile, plus serii de acþiuni distractive
susþinute atât în centrul civic, cât ºi
în Parcul Tineretului de la Sala Spor-
turilor Olimpia.

Ploaia torenþialã de sambãtã
dupã-masa i-a încurcat umpic pe or-
ganizatori, care s-au vãzut nevoiþi sã
renunþe la unele acþiuni palnificate
pentru acea zi ºi orã.

Sãrbãtoarea a fost deschisã, vi-
neri, de o paradã a portului popular
din oraºele înfrãþite: Hânceºti, Harbin,
Asproyrgos, Lefkada, Amaroussion,
dupã care, pe scena amplasatã în
zona Palatului Culturii, au început
spectacolele, la care ºi-au adus contri-
buþia artiºti ºi cântãreþi renumiþi din
þarã. Spectacol de muzicã tradiþionalã
din China, spectacol de muzicã ºi dan-
suri greceºti, concert Adela Dumitra-

che, Emil Drãgoi – cu un recital de
excepþie.

Sâmbãtã, în centrul civic, au avut
loc: târg de carte; atelier de picturã;
recital susþinut de elevii Colegiului
„Carmen Sylva”; spectacol de teatru
pentru copii susþinut de actori ai sec-
þiei pentru copii „Ciufulici” din cadrul
Teatrului „Toma Caragiu” Ploieºti.

Duminicã, Zilele Ploieºtiului au
continuat cu recitaluri de muzicã folk,
reprezentaþii de teatru pentru copii ºi
de muzicã uºoarã. Dupã concertul
susþinut de la ora 18:00 de elevi ai
Colegiului de Artã „Carmen Sylva” a
urmat Concertul „Symphonic Majes-
tic 60", susþinut de Teatrul de Revistã

împreunã cu Filarmonica „Paul Cons-
tantinescu” din Ploieºti, manifestare
care, de altfel, avea sã încheie ºirul
evenimentelor incluse în sãrbãtoarea
Ploieºtiului.

Finalul a aparþinut,
totuºi, unui alt gen de
spectacol, anume cel pi-
rotehnic, cerul Ploieºtiu-
lui fiind luminat de fru-
mos dans al artificiilor.

Surprize plãcute le-
au fost oferite ploieº-
tenilor ºi în Parcul Tine-
retului de la Sala Spor-
t u r i l o r
Olimpia, în
s p e c i a l
duminicã,

când nu a mai plouat ºi
s-au putut susþine di-
verse jocuri (fotbal, bas-
chet, volei, badminton, tir
cu arcul), demonstraþii
cu ateliere de arte mar-
þiale, nirvana fitness, yoga
pentru copii, carturi. To-
tul sub un singur slogan:
„Bucurie în Miºcare”.

Pe scena amplasatã
pe una dintre aleile din
faþa Sãlii Olimpia (loc ce s-a dovedit
îngust pentru public, dar ºi pentru
artiºtii care trebuiau sã se costumeze),
ºi-au etalat talentul fetiþe dansatoare
de la o ºcoalã particularã specializatã

La mulþi ani, Ploieºti!

în dans, dupã care au urmat micuþii
artiºti de la Palatul Copiilor din Ploieºti,
cu interpretãri la chitrarã, de muzicã
uºoarã, dansuri moderne, balet, dan-
suri populare. De asemenea, Palatul
Copiilor Ploieºti a participat cu ateliere
de origami ºi atelierul fanteziei, sâm-
bãtã, în cadrul proiectului naþional
Bucurie în Miºcare. În cadrul acestor
ateliere au participat copii cu varste
între 4 ºi 12 ani, sub coordonarea
profesoarelor Ioana Praschiv ºi
Dumitra Poenaru.

Centrul oraºului a fost... imvadat
ºi de mulþi comercianþi de obiecte

artizanale ºi de kitsch-uri, dar ºi de
vãnzãtori de produse alimentare,
care erau expuse fãrã a avea protecþie
faþã de razele soarelului... cã doar
suntem în România, în sãrbãtoare!

Mihail Marinescu

(urmare din pagina 1)
Contactat telefonic, primarul din Adunaþi a

explicat cã, pentru moement, nu s-a luat o decizie
concretã cu privire la noul loc de muncã temporar
pentru solistul trupei Paraziþii.

“M-a sunat ºi pe mine directorul ºcolii, dar
deocamdatã nu am luat o decizie. La noi la Primãrie
ne-au venit mai multe persoane care au trebuit sã
munceascã în folosul comunitãþii. Ne-am orientat
ºi noi în funcþie de capacitatea fiecãruia. Pe unii i-
am pus sã sape ºanþul, pentru cã se bagã acum o
conductã de apã, pe alþii la curãþenie în sat.
Cântãreþi nu am avut pânã acum. Nu ºtiu acum
unde am putea sã îl încadrãm”, a declarat Octavian
Negotei, primarul comunei Adunaþi.

Deºi poate pãrea absurd ca un individ, fie cã
este vedetã sau nu, condamnat pentru o faptã
atât de gravã, trafic ºi consum de droguri, sã fie
trimis sã munceascã, drept pedeapsã, întrr-o ºcoalã
generealã unde poate întâlni adolescenþi vulne-
rabili, sentinþa instanþei este cât se poate de clarã.

“În baza art.485 alin.1 lit.a Cod proc. penalã,
admite acordul de recunoaºtere a vinovãþiei, astfel
cum a fost îndreptat prin procesul-verbal întocmit
la data de 12.05.2017, încheiat de Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie � instan�
Direcþia de Investigare a Infracþiunilor de Crimi-
nalitate Organizatã ºi Terorism - Serviciul teritorial
Ploieºti cu inculpatul ION ªTEFAN CÃTÃLIN, cercetat
pentru sãvârºirea infracþiunilor de trafic de droguri

de risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000
ºi deþinere de droguri de risc pentru consum propriu,
fãrã drept, (…) condamnã pe inculpatul Ion ªtefan
Cãtãlin la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunii de trafic de droguri de risc,
faptã din cursul anului 2014. În baza art.67 alin.2
Cod penal, aplicã inculpatului pedeapsa
complementarã a interzicerii, pe o perioadã de 4
ani dupã executarea pedepsei principale, a urmã-
toarelor drepturi: - dreptul de a fi ales în autoritãþile
publice sau în orice alte funcþii publice; - dreptul de
a ocupa o funcþie care implicã exerciþiul autoritãþii
de stat; - dreptul de a fi tutore sau curator; - dreptul
de a deþine, purta ºi folosi orice categorie de arme;
- dreptul de a ocupa o funcþie de conducere în
cadrul unei persoane juridice de drept public (…)
condamnã pe acelaºi inculpat la pedeapsa de 180
zile amendã penalã pentru sãvârºirea infracþiunii
de deþinere de droguri de risc pentru consum
propriu, fãrã drept, faptã din cursul anului 2014.
Stabileºte cuantumul unei zile de amendã penalã
la 25 lei, inculpatul urmând sã achite astfel suma
de 4.500 lei cu titlu de amendã penalã. (…) dispune
suspendarea executãrii pedepsei sub suprave-
ghere ºi stabileºte un termen de supraveghere de
4 ani, (…) obligã inculpatul ca pe durata termenului
de supraveghere sã respecte urmãtoarele mãsuri
de supraveghere: a) sã se prezinte la Serviciul de
Probaþiune de pe lângã Tribunalul Prahova, la datele
fixate de acesta; b) sã primeascã vizitele consilie-

rului de probaþiune desemnat cu supravegherea
sa; c) sã anunþe, în prealabil, schimbarea locuinþei
ºi orice deplasare care depãºeºte 5 zile; d) sã
comunice schimbarea locului de muncã; e) sã
comunice informaþii ºi documente de naturã a
permite controlul mijloacelor sale de existenþã. În
baza art.93 alin.2 lit.b Cod penal, impune incul-
patului sã frecventeze un program de reintegrare
socialã derulat de cãtre Serviciul de Probaþiune de
pe lângã Tribunalul Prahova sau organizat în cola-
borare cu instituþii din comunitate. În baza art.93În baza art.93În baza art.93În baza art.93În baza art.93
alin.3 Cod penal, pe parcursul termenuluialin.3 Cod penal, pe parcursul termenuluialin.3 Cod penal, pe parcursul termenuluialin.3 Cod penal, pe parcursul termenuluialin.3 Cod penal, pe parcursul termenului
de supraveghere, inculpatul va presta ode supraveghere, inculpatul va presta ode supraveghere, inculpatul va presta ode supraveghere, inculpatul va presta ode supraveghere, inculpatul va presta o
muncã neremuneratã în folosul comunitãþiimuncã neremuneratã în folosul comunitãþiimuncã neremuneratã în folosul comunitãþiimuncã neremuneratã în folosul comunitãþiimuncã neremuneratã în folosul comunitãþii
în cadrul Primãriei Adunaþi sau al ªcoliiîn cadrul Primãriei Adunaþi sau al ªcoliiîn cadrul Primãriei Adunaþi sau al ªcoliiîn cadrul Primãriei Adunaþi sau al ªcoliiîn cadrul Primãriei Adunaþi sau al ªcolii
Gimnaziale Radu Severa Novian AdunaþiGimnaziale Radu Severa Novian AdunaþiGimnaziale Radu Severa Novian AdunaþiGimnaziale Radu Severa Novian AdunaþiGimnaziale Radu Severa Novian Adunaþi
pe o perioadã de 100 zile lucrãtoare.pe o perioadã de 100 zile lucrãtoare.pe o perioadã de 100 zile lucrãtoare.pe o perioadã de 100 zile lucrãtoare.pe o perioadã de 100 zile lucrãtoare. (…)”,
conform portalului instanþelor de judecatã.

Când a auzit decizia judecãtorilor ploieºteni,
directorului unitãþii de învãþpmânt nu i-a surâs prea
tare ideea. Aceasta a precizat cã în primul rând îi va
cere artistului sã aibã un limbaj ºi un comportament
adecvat ºi abia apoi se va gândi unde ar putea sã
munceascã.

Reprezentanþii Inspecotratului ªcolar Prahova
susþin cã pânã luni, 22 mai, nu primiserã un docu-
ment oficial de la Tribunalul Prahova în legãturã cu
aceastã situaþie ºi cã, cel mai probabil, administra-
þia localã va fi cea care va lua o decizie în acest
sens, pentru cã un inculpat condamnat nu are voie

sã execute acitivãþi didactice într-o unitate de
învãþãmânt.

“Nu pot comenta pe marginea acestei decizii.
Instanþele din România sunt suverane. Nu pot sã
vã spun decât cã respectiva persoanã nu va putea
presta activitãþi didactice în cadrul unei ºcoli nici
mãcar dacã ar fi avut aceastã calificare, fãrã acordul
nostru. Probabil va fi trimis sã tundã iarba, sã vãru-
iascã, sã repare un gard, sã taie lemne, sã aprindã
focul. Pe lângã o ºcoalã sunt multe de fãcut, chiar
dacã la Adunaþi este o ºcoalã micã, unde învaþã
60 de elevi, de la clasa pregãtitoare pânã la clasa
a VIII-a. ªcoala, ca ºi clãdire ºi teren, aparþine primã-
riei, nu inspectoratului ºcolar. Ei vor decide, pentru
cã persoana în cauzã este pusã la dispoziþia co-
munitãþii. Chiar profesor dacã ar fi fost, nu ar fi avut
cum sã desfãºoare activitãþi didactice, pentru cã
cei condamnaþi au o perioadã de interdicþie a
anumitor drepturi”, a declarat Horia Toma, inspec-
tor adjunt al ISJ Prahova.

Decizia Tribunalului Prahova în dosarul de trafic
de droguri în care inculpat a fost Cãtãlin ªtefan Ion
nu este una definitivã, astfel cã cele douã pãrþi pot
face apel în termen de zece zile de la pronunþare.
Pe de altã parte, legea îi permite inculpatului trimis
sã presteze muncã în folosul comunitãþii sã aducã
un document medical prin care sã dovedeascã
faptul cã nu poate face muncã fizicã.

Alertã, luni dupã-amiazã, la Azuga acolo unde
autoritãþile au fost nevoite sã intervinã de urgenþã dupã
ce un cetãþean, în stare avansatã de ebrietate a reuºit
sã se urce pe cea mai înaltã clãdire din localitate.

De la o înãlþime de aproximativ 40 de metri, tocmai
din vârful turnului dezafectat, care aparþine fostei fabrici
de apã din Azuga, bãrbatul ameninþa cã nu va coborî
de acolo decât dacã primarul va veni personal sã
discute cu el. Douã echipaje de pompieri s-au deplasat
la eveniment, pregãtite sã intervinã în caz cã cetãþeanul
îºi va pune gândul în aplicare. Din fericire, totul s-a sfârºit
cu bine, pentru cã sinucigaºul (30 de ani) a coborât de bunãvoie dupã câteva zeci de
minute, ajutat de pompieri.

(urmare din pagina 1)
2016 -  mai 2017, persoanele bãnuite
ar fi sãvârºit mai multe furturi din locuinþe
ºi societãþi comerciale atât din þarã cât
ºi din strãinãtate, de unde ar fi sustras
bani ºi bijuterii.

Un bãrbat în stare de ebrietate
s-a urcat pe un turn înalt de 50 de metri

ºi a ameninþat cã se aruncã în gol

Comuna Adunaþi din Prahova fierbe. Cheloo de la Paraziþii, condamnat sã munceascã la ºcoala din sat

D.F.

Hoþii care au jefuit
sediul Fan Curier din
Ploieºti, prinºi în urma
unor percheziþii.
Unul dintre el se
ascundea în pãdurea
de la Mãneciu

Prin activitatea infracþionalã,Prin activitatea infracþionalã,Prin activitatea infracþionalã,Prin activitatea infracþionalã,Prin activitatea infracþionalã,
ar fi fost cauzat un prejudiciu dear fi fost cauzat un prejudiciu dear fi fost cauzat un prejudiciu dear fi fost cauzat un prejudiciu dear fi fost cauzat un prejudiciu de
peste 1.000.000 de lei.peste 1.000.000 de lei.peste 1.000.000 de lei.peste 1.000.000 de lei.peste 1.000.000 de lei.

În urma anchetei, poliþiºtii au reali-
zat cã au de-a face cu unul dintre cei
care au dat lovitura anul trecut, în luna
septembrie, la sediul Fan Curieri când a
dispãurt o importantã sumã de bani, de
ordinul sutelor de mii de euro. Acesta a
fost iniþial arestat preventiv de Judecã-
toria Ploieºti, însã, în urma contestaþiei
a fost plasat în control judiciar de Tri-
bunalul Prahova. Cel de-al doilea sus-
pect al jafului a fost prins sâmbãtã, prins
undeva în zona pãdurii din Mãnecu
unde se ascundea de poliþie. Acesta din
urmã a fost ºi el arestat printr-o decizie
a Judecãtoriei Ploieºti, soluþia fiinduna
executorie, dar nu definitivã. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)
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Asigurãm garanþie
ºi livrare!
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CAUCIUCURI noi ºi
second pentru utilaje

agroindustriale.

Activitatea SGU Ploieºti în perioada 15-19 mai

România va avea, pânã la sfârºitul
acestui an, 90 de kilometri noi de
autostradã, la care se pot adãuga
circa 45 de kilometri de Variante de
Ocolire, în timp ce aproximativ 250
de kilometri vor însemna drumuri
reabilitate ºi îmbunãtãþite, a afirmat
directorul general al Companiei Naþio-
nale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), ªtefan Ioniþã, într-un
interviu acordat AGERPRES.

Potrivit ºefului CNAIR, o mare
parte dintre proiectele de infrastruc-
turã rutierã planificate pentru perioa-
da urmãtoare vor putea fi susþinute
cu bani europeni, obiectivul fiind ca
absorbþia de fonduri nerambursabile
sã se situeze la patru miliarde de lei,
în acest an, jumãtate faþã de cele
circa opt miliarde de lei aduse în
exerciþiul financiar anterior (2007-
2013 n.r.).

AGERPRES: Care sunt pro-AGERPRES: Care sunt pro-AGERPRES: Care sunt pro-AGERPRES: Care sunt pro-AGERPRES: Care sunt pro-
vvvvvocãrile anului 20ocãrile anului 20ocãrile anului 20ocãrile anului 20ocãrile anului 20111117 pentr7 pentr7 pentr7 pentr7 pentruuuuu
Compania Naþionalã de Adminis-Compania Naþionalã de Adminis-Compania Naþionalã de Adminis-Compania Naþionalã de Adminis-Compania Naþionalã de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere?trare a Infrastructurii Rutiere?trare a Infrastructurii Rutiere?trare a Infrastructurii Rutiere?trare a Infrastructurii Rutiere?
Vorbim aici despre proiecteVorbim aici despre proiecteVorbim aici despre proiecteVorbim aici despre proiecteVorbim aici despre proiecte
finanþate de la bugetul de stat,finanþate de la bugetul de stat,finanþate de la bugetul de stat,finanþate de la bugetul de stat,finanþate de la bugetul de stat,
din fonduri europene sau în re-din fonduri europene sau în re-din fonduri europene sau în re-din fonduri europene sau în re-din fonduri europene sau în re-
gie proprie...gie proprie...gie proprie...gie proprie...gie proprie...

ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã: Provocãrile com-
paniei sunt cele pe care le aºteaptã
de atâta timp opinia publicã ºi mã re-
fer aici, de exemplu, la Autostrada
Piteºti-Sibiu. În acest caz, avem toate

speranþele cã, în luna iunie, vom de-
mara procedura de proiectare ºi de
execuþie pentru secþiunile 1 ºi 5. Aici
vorbim despre secþiunea de la Boiþa
la Sibiu ºi de la Curtea de Argeº la
Piteºti, în total 45 de kilometri. Sunt
secþiuni funcþionale care au asigurate
descãrcãrile aferente. Proiectul Sibiu
— Piteºti este prioritatea zero, fiind mult
aºteptat de toatã lumea. În ultimele
zile, am stat umãr la umãr cu
prestatorul ºi am muncit ca ºi proiec-
tanþi, pentru cã CNAIR a trecut un
pic în zona în care nu mai este un
simplu beneficiar care aºteaptã un
rãspuns, ci s-a implicat activ. A intrat
în viaþa proiectului, a fost pe teren,
astfel încât putem spune cã pentru
secþiunile 1 ºi 5 avem o documen-
taþie care le permite iniþierea unor
proceduri de achiziþie publicã, proiec-
tare ºi execuþie. Vom face acest lucru
pentru a scurta termenele, astfel încât
lucrurile sã meargã într-un ritm mai
bun ºi oamenii sã vadã cã încep lucrã-
rile la acest sector de autostradã. Ne
propunem ca, undeva în luna iulie,
sã demarãm procedura ºi pentru
Lotul 4 de proiectare ºi execuþie. Ul-
terior, sã avansãm, în funcþie de
rezultatele din august, sã avem niºte
termene ºi pentru Loturile 2 ºi 3.

AGERPRES: Ne-aþi prezen-AGERPRES: Ne-aþi prezen-AGERPRES: Ne-aþi prezen-AGERPRES: Ne-aþi prezen-AGERPRES: Ne-aþi prezen-
tat ce ar urma sã se întâmple,tat ce ar urma sã se întâmple,tat ce ar urma sã se întâmple,tat ce ar urma sã se întâmple,tat ce ar urma sã se întâmple,
dar cum este situaþia la ora ac-dar cum este situaþia la ora ac-dar cum este situaþia la ora ac-dar cum este situaþia la ora ac-dar cum este situaþia la ora ac-

tualã, în materie de infrastruc-tualã, în materie de infrastruc-tualã, în materie de infrastruc-tualã, în materie de infrastruc-tualã, în materie de infrastruc-
turã rutierã?turã rutierã?turã rutierã?turã rutierã?turã rutierã?

ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: Proiectele care
cred cã sunt deja cunoscute, în jur
de 3,6 miliarde de lei în lucrãri, au
fost ridicate în SEAP (Sistemul Elec-
tronic de Achiziþii Publice, n.r.).

AGERPRES: Practic, pânã laAGERPRES: Practic, pânã laAGERPRES: Practic, pânã laAGERPRES: Practic, pânã laAGERPRES: Practic, pânã la
sfârºitul acestui an, câþi kilome-sfârºitul acestui an, câþi kilome-sfârºitul acestui an, câþi kilome-sfârºitul acestui an, câþi kilome-sfârºitul acestui an, câþi kilome-
tri de drumuri naþionale ºi auto-tri de drumuri naþionale ºi auto-tri de drumuri naþionale ºi auto-tri de drumuri naþionale ºi auto-tri de drumuri naþionale ºi auto-
strãzi vor fi daþi în folosinþã?strãzi vor fi daþi în folosinþã?strãzi vor fi daþi în folosinþã?strãzi vor fi daþi în folosinþã?strãzi vor fi daþi în folosinþã?

ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: La începutul
anului am realizat o estimare ºi ne
þinem cu ardoare de a aceastã cifrã,
adicã undeva la 90 de kilometri noi
de autostradã funcþionali, în jur de
40-45 de kilometri de Variante de
Ocolire de la profil de drum naþional
ºi undeva la 200 — 250 de kilometri
de drumuri reabilitate ºi îmbunãtãþite.

AGERPRES: În ce fel s-aAGERPRES: În ce fel s-aAGERPRES: În ce fel s-aAGERPRES: În ce fel s-aAGERPRES: În ce fel s-a
schimbat atitudinea constructo-schimbat atitudinea constructo-schimbat atitudinea constructo-schimbat atitudinea constructo-schimbat atitudinea constructo-
rilor dupã avertizãrile date derilor dupã avertizãrile date derilor dupã avertizãrile date derilor dupã avertizãrile date derilor dupã avertizãrile date de
minisminisminisminisministrtrtrtrtrul Tul Tul Tul Tul Trrrrransansansansansporporporporporturilorturilorturilorturilorturilor, Rãz-, Rãz-, Rãz-, Rãz-, Rãz-
van Cuc, privind pãstrarea ter-van Cuc, privind pãstrarea ter-van Cuc, privind pãstrarea ter-van Cuc, privind pãstrarea ter-van Cuc, privind pãstrarea ter-
menelor pentru finalizarea lu-menelor pentru finalizarea lu-menelor pentru finalizarea lu-menelor pentru finalizarea lu-menelor pentru finalizarea lu-
crãrilor contractate?crãrilor contractate?crãrilor contractate?crãrilor contractate?crãrilor contractate?

ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã: Anumiþi antrepre-
nori au înþeles ºi s-au mobilizat, dar
nu toþi au înþeles mesajul. De aceea,
zilnic ne preocupã sã acþionãm con-
form condiþiilor contractuale ce ne
permit sã apelãm la mijloace care
sã-i facã pe aceºtia sã-ºi respecte
angajamentele pe care ºi le-au luat.

Identificãm anumite probleme, dar
trebuie sã le depãºim eficient cu soluþii
tehnice. De aceea sunt profe-sioniºti.
ªi-au luat angajamente ºi, atât timp
cât sunt mobilizaþi ºi existã re-surse
din partea beneficiarului, nu vãd sã
fie impedimente pentru fina-lizarea
unui obiectiv. Trebuie sã se lucreze,
le-am spus asta. Am iniþiat controale,
de data aceasta aplicate, cu teste care
vin cumva peste consultantul pe care
îl avem ºi care scot în evidenþã
anumite lucruri nu tocmai bune. Aº
fi vrut ca lucrurile sã fie bu-ne, dar
scot în evidenþã ºi anumite carenþe
chiar ºi în ceea ce înseamnã execuþia.

AGERPRES: Vorbeaþi maiAGERPRES: Vorbeaþi maiAGERPRES: Vorbeaþi maiAGERPRES: Vorbeaþi maiAGERPRES: Vorbeaþi mai
devreme despre “contestatariidevreme despre “contestatariidevreme despre “contestatariidevreme despre “contestatariidevreme despre “contestatarii
de meserie”. În ce stadiu se aflãde meserie”. În ce stadiu se aflãde meserie”. În ce stadiu se aflãde meserie”. În ce stadiu se aflãde meserie”. În ce stadiu se aflã
proiectul de modificare a legis-proiectul de modificare a legis-proiectul de modificare a legis-proiectul de modificare a legis-proiectul de modificare a legis-
laþiei pentru investiþiile strate-laþiei pentru investiþiile strate-laþiei pentru investiþiile strate-laþiei pentru investiþiile strate-laþiei pentru investiþiile strate-
gice, prin care se urmãreºte blo-gice, prin care se urmãreºte blo-gice, prin care se urmãreºte blo-gice, prin care se urmãreºte blo-gice, prin care se urmãreºte blo-
carea contestatarilor?carea contestatarilor?carea contestatarilor?carea contestatarilor?carea contestatarilor?

ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: Din primele zile
ale mandatului meu, am sesizat ºi alte
instituþii ale statului asupra faptului cã
acolo unde sunt investiþii ºi interese
economice existã ºi o concentrare de
operatori care efectiv îºi urmãresc
propriile interese financiare ºi nu se
gândesc la interesul naþional. În acest
sens, s-a propus o legislaþie la nivel
naþional, unitarã, care sã creeze
premisele ºi sã fie armonizatã cu ceea
ce înseamnã legislaþia europeanã.
Înþeleg cã se lucreazã la o astfel de
legislaþie. Nu pot vehicula un termen,
dar ceea ce vã pot spune e cã noi
mergem înainte cu proiectele noastre.
Aceastã legislaþie e binevenitã, o
aºteptãm. Practic, propunerea noastrã
este de bun simþ, adicã sã existe o
singurã sesiune de contestaþii, toatã
lumea sã le depunã atunci, transpar-
ent, iar beneficiarul sã analizeze
propunerile ºi recomandãrile. Le
analizãm, rãspundem punctual la ele,
iar dacã dumnealor considerã sã
rãspunsul nu a fost aplicat sã meargã
sã conteste, dar o singurã datã. Dacã
ni se dã dreptate, cum am vãzut de
cele mai multe ori, sã putem deschide
procedura de achiziþie, astfel încât sã
scurtãm termenele. Practic, noi ne an-
gajãm sã deschidem în luna iunie
anumite proceduri, dar existã ºanse
sã se conteste aceste proceduri, apoi
se decaleazã termenele ºi avem astfel
luni pierdute. Dacã s-ar aplica o
legislaþie nouã, am putea spune cã
putem avea un antreprenor al lucrãrii
în ºase luni de la data de debut a
pregãtirii documentaþiei, lucru pe care
nu-l putem spune azi. Au existat cazuri
în care ºi dupã doi ani s-a decis un
câºtigãtor, ceea ce este inadmisibil.

AGERPRES: În ce stadiu seAGERPRES: În ce stadiu seAGERPRES: În ce stadiu seAGERPRES: În ce stadiu seAGERPRES: În ce stadiu se
aflã marele proiect de infra-aflã marele proiect de infra-aflã marele proiect de infra-aflã marele proiect de infra-aflã marele proiect de infra-
structurã Comarnic-Braºov?structurã Comarnic-Braºov?structurã Comarnic-Braºov?structurã Comarnic-Braºov?structurã Comarnic-Braºov?

ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã:ªtefan Ioniþã: Pentru Comarnic
— Braºov, primele lucruri pe care le-
am fãcut a fost implementarea unui
sistem de semaforizare în zona
Buºteni. Nu este suficient, tot sunt cozi
ºi apar probleme. Am dezmorþit proce-
durile la Variantele de Ocolire Co-
marnic — Braºov ºi Buºteni, la profil
de drum naþional. Sunt câteva va-
riante care vin sã atenueze puþin tra-
ficul în acele zone. Mi-aº dori ca, în
aceastã toamnã, sã vedem acolo un
antreprenor ºi vorbesc despre aceste
Variante de Ocolire, la Comarnic ºi la
Buºteni. O sã venim cu o veste bunã
sãptãmâna viitoare pentru unul dintre
aceste loturi. Mai avem în discuþie
Lotul 5 al viitoarei autostrãzi Braºov
— Comarnic, între Râºnov ºi Cristian,
undeva în zona Braºovului. De ase-
menea, ºi în acest caz, sperãm ca
sãptãmâna viitoare sã venim cu o altã
veste bunã, în ceea ce priveºte
derularea procedurii.

AGERPRES: Pe ce loc ve-AGERPRES: Pe ce loc ve-AGERPRES: Pe ce loc ve-AGERPRES: Pe ce loc ve-AGERPRES: Pe ce loc ve-
deþi România în ceea ce priveº-deþi România în ceea ce priveº-deþi România în ceea ce priveº-deþi România în ceea ce priveº-deþi România în ceea ce priveº-
te infrastructura de transportte infrastructura de transportte infrastructura de transportte infrastructura de transportte infrastructura de transport
ºi cum estimaþi cã va arãta a-ºi cum estimaþi cã va arãta a-ºi cum estimaþi cã va arãta a-ºi cum estimaþi cã va arãta a-ºi cum estimaþi cã va arãta a-
ceasta peste câþiva ani, în com-ceasta peste câþiva ani, în com-ceasta peste câþiva ani, în com-ceasta peste câþiva ani, în com-ceasta peste câþiva ani, în com-
paraþie cu þãrile europene?paraþie cu þãrile europene?paraþie cu þãrile europene?paraþie cu þãrile europene?paraþie cu þãrile europene?

ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: ªtefan Ioniþã: Aºteptãrile pentru
acest domeniu de activitate ar trebui
sã fie în strânsã legãturã ºi cu evoluþia
economicã a þãrii. Am fãcut o analizã
la nivel european ºi am vãzut cã þãrile
puþin mai avansate alocã 2% din
Produsul Intern Brut pentru partea
de infrastructurã. Noi, de-a lungul
timpului, ºi cu resursele pe care le-
am avut, am încercat sã menþinem
cei 17.000 de kilometri (de drumuri
— n.r.) pe care îi avem în administrare
la un nivel de viabilitate corespun-
zãtor. La o primã analizã, circa 20%
din acest total nu sunt într-o stare sa-
tisfãcãtoare — ºi aici vorbesc de dru-
murile naþionale. Pe partea de au-
tostrãzi, procesul de construcþie a
început într-un mod ceva mai alert
dupã anul 2010 ºi nu vorbesc aici
despre autostrãzile care deja erau
cunoscute. Eu spun cã suntem pe
locul pe care ar trebui sã fim în funcþie
de alocãrile avute ºi modul de
abordare din trecut. Vreau sã spun
cã ne-am propus sã recuperãm ºi sã
nu se mai spunã cã ºi vecinii noºtri
de la sud de Dunãre ºi cei de la est ºi
cei de la vest sunt înaintea noastrã.
De data aceasta, ambiþia noastrã este
sã ajungem cel puþin acolo încât sã
ne întrecem vecinii.

ªeful CNAIR: Ne propunem o absorbþie
de 4 miliarde de lei în 2017, faþã de
7,8 miliarde de lei în exerciþiul trecut

În perioada 15-19 mai a.c., SC Ser-
vicii de Gospodãrire Urbanã SRL a efec-
tuat mai multe lucrãri pe domeniul pu-
blic.

1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri de
corecþie la arborii de pe domeniul public
ºi privat al municipiului în ordinea depu-
nerii cererilor ºi verificãrii în teren, în
conformitate cu legislaþia în vigoare (to-
tal doborâri arbori –35, total tãieri de
corecþie ºi toaletãri –156) în urmãtoa-
rele zone: Vega, Mocanilor, Parc Mo-

dern, Anotimpului, ªoseaua Vestului,
Vãrbilau, ªoseaua Bucureºti, Râºno-
venilor, P-þa Victoriei, Cimitirul Viiºoara,
Crângaºi, Eremia Grigorescu, Trotuº,
Cameliei, Gorniºtilor, Frãsinet, Parc Gara
de Sud, Branciog, Gh. Mateescu, Brumã-
relelor, Catinei, Târnave.

2.Lucrãri de întreþinere executate
pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini publi-

ce, aliniamente, peluze): strâns ºi în-
cãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri de
gunoi, curãþenie-(strâns gunoi menajer,
pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.), în-depãr-
tat resturi vegetale.

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

3. Lucrãri cimitire: doborâri arbori
din incinta cimitirelor, întreþinerea aleilor
prin curãþenie zilnicã ºi transport gunoi,
întreþinere curãþenie capelã, grupuri sa-

nitare ºi clãdiri administrative, moni-
torizare ºi intervenþii utilitãþi ori de câte
ori a fost necesar, îndepãr-tare gheaþã
de pe aleile din incinta cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public:
supraveghere ºi întreþinere fântâni
arteziene; confecþionat ºi montat podeþ
tobogan loc de joacã Spitalul Judeþean;
montat o poartã de fotbal - loc de joacã

Nichita Stãnescu; recondiþionat coºuri
rotunde de gunoi pentru diferite zone;
recondiþionare panouri expunere cãrþi
ºi amplasare parc Nichita Stãnescu;
montat jardiniere pe separatoare de
sens - Bariera Bucureºti; recondiþionat
coºuri rotunde de gunoi pentru diferite
locaþii; recondiþionat a doua poartã de
fotbal - loc de joacã Nichita Stãnescu;
pre-gãtit alimentare cu energie electricã
scenã Asociaþia Star New - Sala Spor-
turilor; spãlat fântâna Casa Sindi-catelor
ºi intervenþie instalaþie alimentare zona
Gral Medical; pregãtit amplasarea
instalaþiei de alimentare cu energie elec-
tricã pentru evenimentul Zilele Orasului
Ploieºti; recondiþionare leagãn din parc
Eminescu la sediul societãþii; montat
rigle bãnci loc de joacã Brebenei; golire
bazin, spãlat ºi verificat electropompe
–fântâna artezianã pietonalã Centrul
Civic; recondiþionat 3 cãsuþe în faþa
fîntînii arteziene – Palat Administrativ
(curãþat, vopsit si completat cu ºindrila
bituminoasã acoperiºul); amplasat
cãsuþe Zilele Ploieºtiului; demontat
leagãne loc joacã Biserica de Lemn ºi
transport la sediul societãþii pentru
reparaþii; demontat coº baschet loc de
joacã Parc Nichita Stãnescu ºi transport
la sediul societãþii pentru reparaþii; înlo-
cuit balamale capac acces pompã ali-
mentare cu apã - lac Sala Sporturilor;
constatare stare obiecte joacã loc joacã
Branciog; recondiþionat balus-tradã
podeþ - fântânã Parc Aurora; pregãtiri
Zilele Ploieºtiului-racordãri la curent
pentru expoziþii; amplasat jardinierã pe
separatoare de sens Bariera Bucureºti;
amplasat scenã mare –Sala Sporturilor.
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183 posturi sunt
titularizabile

Pentru anul ºcolar 2017-2018, în
judeþul Prahova sunt vacante 1.595
de posturi, complete ºi incomplete.
Dintre acestea, doar 183 de posturi
sunt cu contract pe perioadã nedeter-
minatã, adicã titularizabile. Cele mai
multe întâlnim la învãþãtori, 44 la nu-
mãr, dar ºi la educatori, 39 la numãr.
Alte situaþii: Limba românã are doar
2 posturi titularizabile (38 fiind netitu-
larizabile), matematica are 5 (dar cu
50 netitularizabile), o singurã catedrã
întreagã de mate-fizicã, limba francezã
– 3 titularizabile (60 netitularizabile),
limba englezã – 2 titulairzabile (47
tetitularizabile), istoria – 2 posturi
titularizabile, fizica – 5 posturi titu-
larizabile, fizicã-chimie – cu 2 posturi
titularizabile, informatica – 1 post,
filologie – 1 post, religia – 5 posturi

titularizabile (3 netitularizabile), edu-
caþie – fizicã – 5 titularizabile, educa-
þie – fizicã specialiºti – 8 posturi titula-
rizabile (53 netitularizabile).

Situaþii complicate întâlnim la mu-
zicã, educaþie plasticã, geografie,
unde nu existã niciun post vacant
pentru anul ºcolar 2017-2018.

Centre de concurs
În judeþul Prahova, proba scrisã

a concursului are loc în trei centre
de concurs, repartizarea disciplinelor
pe centru fiind urmãtoarea:

Centrul nr. 1 – Colegiul Naþional
„Ion Luca Caragiale” Ploieºti, strada
Gh. Doja nr. 98 (învãþãtori, limba ºi
literatura românã, documentariºti,
matematicã, informaticã);

Centrul nr. 2 – Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti, Bulevardul
Independenþei nr. 8 (educatoare, lim-
ba francezã, limba englezã, limba ger-

manã, limba spaniolã, limba rromani,
fizicã, chimie, biologie);

Centrul nr. 3 – Colegiul „Spiru Ha-
ret” Ploieºti, strada Constructorilor nr
8 (istorie, ºtiinþe socio – umane - cul-
turã civicã, psihologie, sociologie,
economie, filosofie; profesor consilier,
geografie, religie, ed. muzicalã/muzi-
cã instrumentalã, ed. plasticã/vizualã,
ed. Fizicã, ed. tehnologicã, discipline
tehnice, pregãtire instruire practicã
(maiºtri), învãþãmânt special).

Înscrieri ºi
repartizãri

La Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova s-au derulat, între 16 ºi 22
mai a.c., înscierile pentru concursul
de ocupare a posturilor didactice/ca-
tedrelor, cunoscut ºi sub denumirea
de Concurs de Titularizare. În prima
zi s-au înscris 205 candiaþi, iar în cea
de-a doua zi cifra înscriºilor urcase
în total la 437 de candidaþi. Toþi cei
care au dorit sã se înscrie, înainte de
a-ºi depune dosarul, întâi au
beneficiat de sfaturi ºi îndrumãri de
la inspec-torii responsabili de
mobilitatea per-sonalului didactic
referitoare la ce documente trebuie
sã fie în dosar ºi ordinea de
prezentare a acestora.

Perioadele 23-29 mai, respectiv
6-10 iulie sunt pentru validarea îns-
crierii, prin semnãturã, de cãtre can-
didaþi sau împuterniciþii acestora prin
procurã notarialã în original, conform
graficului stabilit de comisia de orga-
nizare ºi desfãºurare a concursului
(neprezentarea la validare a absolven-

þilor din promoþiile anterioare, atrage
dupã sine anularea înscrierii la con-
curs), pentru absolvenþii promoþiei
2017/absolvenþii 2017 ai programelor
de pregãtire psihopedagogicã oferite
de departamentele pentru pregãtirea
personalului didactic/ departamente-
le de specialitate cu profil psihopeda-
gogic. În mod excepþional, absolvenþii
promoþiei 2017 (studiilor medii/postli-
ceale/universitare de licenþã/
universitare de masterat/departa-
mentelor pentru pregãtirea perso-
nalului didactic/departamentelor de
specialitate cu profil psihopedagogic)
pot sã prezinte adeverinþa de absolvire
a studiilor/programului de pregãtire
psihopedagogicã ºi sã valideze fiºa de
înscriere în data de 12 iulie 2017.
Absolvenþii promoþiei 2017 pot par-
ticipa la proba scrisã în cadrul con-
cursului naþional pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor decla-
rate vacante/rezervate, numai dupã
prezentarea adeverinþei de absolvire
a studiilor/programului de pregãtire
psihopedagogicã.

Pe 29 mai se afiºeazã lista can-
didaþilor înscriºi ºi a graficului privind
susþinerea probelor practice/orale ºi
a inspecþiilor speciale la clasã.

Desfãºurarea probelor practice/
orale ºi a inspecþiilor speciale la clasã
este prevãzutã pentru 30 mai-30 iunie
2017. Proba scrisã a cocncursului de
ocupare a posturilor/catedrelor din
învãþãmântul prahovean va avea loc
pe 12 iulie.

Pe 18 iulie se vor afiºa rezultatele,
tot atunci urmând sã se primeascã ºi
eventualele constestaþii, acestea

putând fi depuse ºi pe 19 iulie. Rezul-
tatele finale se vor afiºa pe 25 iulie.

Seria de repartizãri începe pe 26
iulie, odatã cu ºedinþa publicã de re-
partizare a candidaþilor care au obþi-
nut la concursul din acest an nota
egalã sau mai mare de 7, pe posturile
titularibile. De menþionat faptul cã
posturile titularizabile care nu vor fi
ocupate la ºedinþa de repartizare se
vor transfoma în netitularizabile.

Urmeazã detaºãrile, întâi cele în
interesul învãþãmântului, apoi cele la
cerere, pânã la finele lunii august. Cei
care nu au prins post la prima reparti-
zare mai au ºanse sã se aleagã cu
catedre la repartizarea de pe 28 au-
gust, care este pentru ocuparea pos-
turilor pe perioadã determinatã, ei
devenind suplinitori.

În perioada 1-4 septembrie se pri-
mesc dosare de însciere pentru cei
care vor sã lucreze în regim de cu-
mul/platã cu ora, înscrierile fãcân-
du-se la unitãþile de învãþãmânt ºi la
inspectorat.

Pe 5 septembrie are loc atribuirea
orelor vacante/rezervate în regim de
plata cu ora/cumul personalului di-
dactic titular la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt, prin decizie a directorilor
unitãþilor de învãþãmânt ºi acordarea
avizului pentru încadrare în regim de
plata cu ora/cumul personalului di-
dactic titular din alte unitãþi de învãþã-
mânt, personalului didactic asociat ºi
personalului didactic pensionat;

A început „sezonul” Titularizãrii

În perioada 24-27 mai a.c. se desfãºoarã
probele de aptitudini ºi de verificare a cunoº-
tinþelor de limbã modernã pentru elevii de clasa
a VIII-a, în vederea admiterii în învãþãmântul
liceal.

Probele de aptitudini se desfãºoarã în
centrele stabilite de comisia judeþeanã de
admitere, anume la Colegiul Naþional „Jean
Monnet” Ploieºti, (profil pedagogic), Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, (profil sportiv),
Colegiul de Artã „Carmen Sylva” Ploieºti, (profil
artistic), Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”
Ploieºti, (profil sportiv), Liceul Teoretic Azuga,
(profil sportiv), Liceul Tehnologic „Ludovic
Mrazek” Ploieºti (profil sportiv), Colegiul Naþional
Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, (profil militar).

Rezultatele probelor vor fi afiºate în
dimineaþa zilei de 29 mai 2017, la unitãþile
ºcolare care au organizat probele. În aceeaºi zi,
la unitatea respectivã se depun ºi se rezolvã
eventualele contestaþii, acolo unde metodologia
prevede acest lucru. Rezultatele contestaþiilor
se afiºeazã în 31 mai 2017, zi în care comisia
de admitere judeþeanã transmite, fiecãrui liceu
care a organizat probe de aptitudini, baza de
date judeþeanã cuprinzând mediile de admitere
în vederea stabilirii candidaþilor admiºi la clasele
vocaþionale.

Absolvenþii care au promovat probele de
aptitudini la liceele/clasele din învãþãmântul
vocaþional sunt admiºi pe locurile pentru care
au susþinut testele/probele astfel:

a) în ordinea descrescãtoare a mediilor fi-
nale de admitere, calculate conform art. 8 din
prezenta metodologie, pentru profilurile la care
aprecierea probelor de aptitudini se face prin
note;

b) în ordinea descrescãtoare a mediilor de

admitere, pentru profilurile la care aprecierea
probelor se face pe bazã de calificativ (admis,
respins)

Listele finale cuprinzând candidaþii declaraþi
admiºi la liceele/clasele din învãþãmântul
vocaþional pentru care s-au organizat probe de
aptitudini sunt validate de cãtre comisia de
admitere judeþeanã ºi sunt afiºate la sediul
unitãþii liceale la care s-au susþinut probele, pânã
la data de 3 iulie 2017.

Pentru liceele/clasele la care se organi-
zeazã probe de verificare a cunoºtinþelor de
limbã modernã, înscrierea s-a efectuat în perioa-
da 22-23 mai 2017, iar probele de verificare a
cunoºtinþelor de limbã modernã au loc în pe-
rioada 24-27 mai,  la ªcoala Gimnazialã „Grigore
Moisil” Ploieºti. Candidaþii declaraþi admiºi la
aceste probe pot fi repartizaþi la orice unitate de
învãþãmânt liceal din judeþ care organizeazã
clase bilingve pentru limba modernã respectivã.
Rezultatele se vor afiºa pe 29 mai, la unitatea
ºcolarã care a organizat probele. În aceeaºi zi,
la unitatea respectivã se depun eventualele
contestaþii. Rezultatele contestaþiei se afiºeazã
în data de 31 mai 2017.

Candidaþii care au participat la probele de
verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã
primesc, de la unitatea ºcolarã la care au
susþinut probele, anexa fiºei de înscriere,
completatã sau nu, dupã caz, cu rezultatele
probei de verificare a cunoºtinþelor de limbã
modernã în perioada 6-7 iunie 2017.

În zilele de 7 ºi 8 iunie, candidaþii depun, la
unitatea de învãþãmânt pe care au absolvit-o,
anexele fiºelor, completate, semnate ºi
ºtampilate, care se vor ataºa fiºei de înscriere.

Începând de luni, 22 mai, ºi pânã joi, 25
mai a.c., în Ploieºti se desfãºoarã „Sãptãmâna
de excelenþã pentru elevi”, eveniment organizat
de Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova (ISJ)
– coordonator, prof. Cris-
tina Petre – inspector ºco-
lar pentru educaþia per-
manentã ºi activitãþi extra-
ºcolare, în parteneriat cu
Primãria Municipiului Plo-
ieºti ºi Fundaþia Prais.

În cadrul acestui eve-
niment se va desfãºura ºi
,,Bursa de valori educa-
þionale”, la Sala coloanelor
din cadrul Palatului Cul-
turii Ploieºti. Sunt amena-
jate 26 de standuri, în
care unitãþi de învãþã-
mânt din Ploieºti ºi Bãrcã-

neºti îºi vor etala, fiecare
în stilul sãu original,
oferta educaþionalã va-
labilã pentru anul ºcolar
2017-2018, vizaþi fiind
absolvenþii de clasa a
VIII-a, viitorii cursanþi. Ca
noutate, în ,,Sãptãmâna
de excelenþã pentru
elevi” sunt incluse ºi
Conferinþe din cadrul
Proiectului „Suntem tâ-
nãra generaþie”, sus-
þinute pe 23 ºi pe 24
mai, cu invitaþi de mar-
cã, printre care Irina Co-

valiu – campioanã olimpicã la scrimã ºi
antrenoare la Dinamo Bucureºti ºi jurnalista
Alice Nãstase.

Mihail Marinescu

Mihail Marinescu

În atenþia elevilor de clasa a VIII-a

S-a deschis „Bursa de
valori educaþionale”

Sãptãmâna probelor de aptitudini ºi de
verificare a cunoºtinþelor de limbã modernã!

Mihail Marinescu
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Durerile cronice trec, pielea se curãþã de
psoriazis iar deformãrile coloanei vertebrale se
corecteazã dupã numai câteva zile de tratament
cu nãmol de Techirghiol. O aratã numeroasele
studii ºtiinþifice ºi miile de pacienþi români ºi
strãini care merg anual la Sanatoriul Balnear ºi
de Recuperare Techirghiol.

Primarul Techirghiolului, Iulian Constantin
Soceanu, se teme, însã cã staþiunea balnearã
ar putea dispãrea curând dacã un investitor
strãin nu ar exploata corect resursele din
aceastã zonã. De aceea, a fost organizatã o
dezbatere privind activitatea minierã de
explorare în perimetrul lacului Techirghiol.
Tiberiu Duma, business development director
în cadrul SC Formin SA propune ca un investitor
sã obþinã licenþa de exploatare a zonei ºi sã
înceapã sã construiascã un hotel ºi un SPA. În
momentul de faþã, singura licenþã o are
Sanatoriul balnear, scrie revista Doctorul Zilei.

Soceanu se teme însã cã, aºa cum se
practicã în România, un investitor strãin nu va
exploata corect resursa ºi aceasta va dispãrea
în scurt timp ºi propune ca în licenþa de
exploatare sã fie menþionat faptul cã nãmolul
nu va lua calea exportului.

Legenda lui Tekir

Se spune cã un bãtrân tãtar olog ºi orb pe
numele de Tekir, a ajuns odatã cu mãgarul sãu

din greºealã, pe malul lacului Techirghiol. S-a
chinuit bãtrânul ore în ºir sã iasã din noroiul
mirositor, dar bidiviul încãpãþânat nici cã voia
sã se miºte. Mare a fost însã mirarea ºi bucuria
bãtrânului când, ieºind din lac, ºi-a dat seama
cã ochii sãi puteau distinge din nou o geanã
de luminã, iar picioarele sale, de multa vreme

neputincioase, începuserã sã-l asculte. Cât
despre înþeleptul sãu bidiviu – plãgile urâte de
pe spate i se vindecaserã, iar corpul sãu parcã
trãia o nouã tinereþe. Aflându-se despre aceastã
vindecare, puhoi de oameni au ajuns pe malul
acelui lac, scãldându-se ºi ungându-se cu
nãmol pentru a-ºi gãsi tãmãduire. ªi câte minuni

nu se petrec acolo – ologii încep din nou sã
meargã, oasele înþepenite îºi redobândesc
tinereþea, femeile îºi recapãtã fertilitatea, iar
bolnavii de piept îºi gãsesc tãmãduirea.

Astãzi, virtuþile terapeutice ale aurului negru,
aºa cum i se mai spune celebrului nãmol de la
Techirgiol, au fost demonstrate prin studii

riguroase.
“Nu ºtiu dacã le putem spune „minuni”,

efectelor nãmolului, probabil în accepþiunea
oamenilor fãrã o pregãtire medicalã sunt. Ce
pot sã vã spun este cã poate este o „minune”
faptul cã o durere cronicã, veche de ani, dispare
sau scade în intensitate dupã un tratament

balnear complex la Techirghiol, faptul cã un
pacient care foloseºte dispozitive ajutãtoare de
mers (fotoliu rulant, cârje, bastoane etc.) învaþã
sã meargã din nou sau reuºeºte sã remedieze
mult din deficienþã aici, faptul cã un tânãr stresat,
obosit va pleca cu „bateriile încãrcate” pentru
o perioadã lungã de timp dupã o curã balnearã
preventivã, faptul cã tulburãrile de staticã ale
coloanei vertebrale (cifoze, scolioze) se
corecteazã, faptul ca psoriazisul aproape cã
dispare, iar exemplele pot continua la nesfârºit
deoarece patologia cu care ne confruntãm este
extrem de variatã”, explicã dr. Elena-Valentina
Ionescu, director medical al Sanatoriului Balnear
ºi de Recuperare Techirghiol.

Din punct de vedere al medicului,
„minunile” sunt de fapt consecinþe ale actului
medical, consecinþe fireºti, argumentate solid
de numeroasele studii ºtiinþifice desfãºurate la
Techirghiol, argumentate de asemeni de
numeroasele articole ºi cãrþi publicate în spaþiul
naþional ºi internaþional, prin munca intensã ºi
continuã de cercetare a medicilor sanatoriului.

Primarul Techirghiolului se asigurã cã
nãmolul nu va lua calea exportului

”Temerea noastrã
e cã, aºa cum

se practicã
în România, vine

un investitor strãin
ºi în scurt timp,
aceastã resursã

va dispãrea”

Infecþiile tractului urinar sunt
afecþiuni frecvente în rândul femeilor,
un sfert din populaþie experimentând
episoade recurente ale acestor infecþii
de-a lungul vieþii. Medicii au observat
o legãturã clarã între înaintarea în
vârstã ºi frecvenþa infecþiilor de tract
urinar, mai exact creºterea predispo-
ziþiei la tulburãrile aparatului urinar
la femeile ajunse la menopauzã, scrie
revista Doctorul Zilei.

Studiile confirmã cã nivelul scãzut
de estrogen este principala cauzã a
infecþiilor urinare. O nouã cercetare
a cãutat sã identifice exact modul în
care estrogenul ar putea afecta riscul
unei femei de a fi predispusã la infecþii
recurente ale tractului urinar. Con-
form acestui studiu, s-a descoperit cã
estrogenul încurajeazã producerea
de substanþe antimicrobiene natu-
rale la nivelul vezicii urinare ºi ajutã
þesutul tractului urinar sã devinã mai
puternic.

Ce sunt infecþiile urinare?
Infecþiile urinare sunt declanºate

de acþiunea unei bacterii asupra trac-
tului urinar. Principalele semne ale
afecþiunii sunt urinãrile frecvente aso-
ciate cu usturimi sau cu dureri. În
80% din cazuri bacteria implicatã este
Escherichia Coli (E-Coli), microb care
se aflã în mod normal la nivelul
colonului ºi al anusului.

„Infecþia urinarã este cea mai
frecventã infecþie bacterianã întâlnitã
în rândul femeilor, în special la cele
aflate în perioada dinaintea menopau-
zei. Aceastã infecþie poate fi cauzatã
de o varietate de factori, dar de cele
mai multe ori apare în menopauza
deoarece mucoasa uretrei se
subþiazã ºi devine mai sensibilã, iar
muºchiul uretral îºi pierde puterea ºi
tonusul. Datoritã nivelului scãzut de
estrogen se ajunge la o vezicã urinarã

slãbitã, care cauzeazã simptomele de
incontinenþã urinarã. Pânã ºi nivelul
de pH în tractul urinar se schimbã
de multe ori în timpul menopauzei,
ceea ce creºte ºi mai mult predispo-
ziþia la infecþii”, declarã dr. Virgil Po-
pescu.

Boala este întâlnitã mai des la fe-
mei, dar ºi bãrbaþii de vârsta a treia
sunt predispuºi la ea. Acest tip de in-
fecþii apare din cauza faptului cã dife-
rite microorganisme ajung la nivelul

aparatului urinar, se multiplicã ºi, în
timp, duc la modificãri în funcþionarea
normalã a rinichilor ºi a cãilor urinare.

Aparatul urinar, dar ºi urina în si-
ne prezintã o serie de proprietãþi cu
rolul de a preveni înmulþirea ºi disemi-
narea ascendentã a bacteriilor prin
orificiul extern al uretrei. Aceste bac-
terii provin cel mai frecvent de la ni-
velul tractului digestiv inferior ºi al
anusului, care se învecineazã ana-
tomic cu deschiderea uretrei.

Cauzele apariþiei
infecþiilor urinare

Cu toate cã aceste infecþii pot apã-
rea la orice vârstã, s-a constatat cã
femeile aflate în apropierea perioadei
de menopauzã sunt mai predispuse
sã sufere de aceastã afecþiune. Cau-
zele care determinã acest lucru sunt:

scãderea eficienþei sistemului imu-
nitar; incontinenþa care mãreºte riscul
transferãrii bacteriei din sistemul
digestiv în cel urinar; probleme legate
de „cãderea” vezicii, schimbarea po-
ziþiei acesteia având ca efect imposi-
bilitatea ca vezica sã se goleascã com-
plet în timpul urinãrii; lipsa de estro-
gen care se manifestã la menopauzã
favorizeazã dezvoltarea bacteriei;
diabetul; lipsa de activitate fizicã ºi lipsa
de igienã corespunzãtoare; utilizarea
unor medicamente care au ca efect
secundar probleme legate de
urinare.

Cum se trateazã infecþiile
urinare?

Consumul sporit de lichide ºi goli-
rea completã a vezicii la urinare sunt
mãsuri care nu doar ajuta la tratarea
unei infecþii urinare deja existente, ci
contribuie în egalã mãsurã la preveni-
rea acestora. Existã, însã, ºi alte sfaturi
care pot fi aplicate pentru o sãnãtate
mai puternicã:

•  Urineazã imediat dupã contac-
tul sexual. Aceasta este una dintre
mãsurile cele mai importante de pre-
venire a infecþiilor urinare pe care le
pot pune în aplicare femeile, pentru
cã poate împiedica avansarea bacte-
riilor cãtre uretrã.

•  Schimbã des ºerveþelele igie-
nice pe care le foloseºti pentru igiena
intimã.

•  Curãþã zona genitalã din faþã
spre spate dupã ce foloseºti toaleta,
pentru a evita rãspândirea bacteriilor
care produc infecþia urinarã.

•  Consuma suc de afine. Medicii
susþin cã acesta are proprietãþi care
þin departe bacteriile ce produc infec-
þiile urinare.

Ministrul Sãnãtãþi, prof.
dr. Florian Bodog, a participat
la cea de-a treia masã rotun-
dã a miniºtrilor sãnãtãþi cu ºefii
companiilor farmaceutice
stabilite în Europa, în cadrul
preºedinþei malteze a Con-
siliului Uniunii Europene, care
s-a desfãºurat în Malta, în pe-
rioada 9-10 mai 2017. Eveni-
mentul, care a adunat oficiali
în domeniul sãnãtãþii ai Sta-
telor membre, precum ºi con-
ducerea companiilor farma-
ceutice stabilite în Europa, are

ca obiectiv promovarea calitãþi, eficienþei ºi durabilitãþii sistemelor de sãnãtate
în Europa ºi asigurarea condiþiilor adecvate pentru cercetare ºi inovare.

Cu acelaºi prilej, prof. dr. Florian Bodog a avut întâlniri bilaterale cu ministrul
sãnãtãþii din Irlanda, Simon Harris ºi ministrul sãnãtãþii din Spania, doamna
Dolors Montserrat, cu care a purtat discuþii referitoare la relocarea European
Medicines Agency (EMA), situaþia aprovizionãrii cu medicamente ºi stabilirea
unor strategii comune privind politica medicamentului. În cadrul reuniunii un
important moment l-a reprezentat semnarea Declaraþiei de la Valletta, docu-
ment care stipuleazã importanþa garantãrii accesului pacienþilor la medicamente
ºi terapii noi ºi inovative, ministrul sãnãtãþii, Florian Bodog, împreunã cu omologii
sãi asigurând, pe aceastã cale, durabilitatea sistemelor de sãnãtate din Europa.

Astfel, România, alãturi de Malta, Portugalia, Cipru, Grecia, Spania, Italia ºi
Irlanda, a semnat un acord de cooperare în vederea creºterii accesului la
medicamente inovative ºi alte tehnologii în domeniul sãnãtãþii ºi înfiinþarea
unei Comisii Tehnice de identificare a unor cãi de cooperare voluntarã ce îºi
propune sã includã schimbul de informaþii, identificarea celor mai bune practici
ºi depistarea unor posibile mecanisme referitoare la negocierea preþurilor ºi a
achiziþiilor publice comune.

De asemenea, luni, 8 mai 2017, ministrul sãnãtãþii Florian Bodog a avut o
întrevedere la Viena cu domnul prof. univ. dr. Walter Klepetko, director medi-
cal în cadrul spitalului AKH, cu scopul de a stabili o procedurã de lucru mai
eficientã în ceea ce priveºte transplantul pulmonar, în contextul în care pacienþii
români au fost acceptaþi la Viena pentru a beneficia în continuare de serviciile
de transplant.

A treia masã rotundã a miniºtrilor
sãnãtãþii cu ºefii companiilor

farmaceutice stabilite în Europa

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

De ce apar infecþiile urinare
ºi ce legãturã au cu menopauza
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SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 27 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu -

„„„„„TTTTTakakakakake, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke, Ianke ºi Cadâr”e ºi Cadâr”e ºi Cadâr”e ºi Cadâr”e ºi Cadâr”, de Victor Ion Popa. Regia: Lucian Sabados.
În distribuþie: Niculae Urs (Ianke)/Mirel Mâneru (Ianke), Mihai Coadã
(Take), Ilie Galea (Cadâr), Constantin Cojocaru (Ilie)/Marian Despina
(Ilie), Florentina Nãstase (Ana), Ionuþ Viºan (Ionel), Lucia ªtefãnescu
Niculescu (Safta).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 26 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu  -

„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”„Armistiþiu cu morile de vânt”, texte de Cornel Udrea. Regia:
Marcela Þimiraº. Cu: Aurelian Temisan, Nico, Mihaela Duþu, Romeo
Zaharia, George Cãpanu, Mãdãlina Cernat, Rodica Alexandru, Robert
Oprea, Andrei Madan, Petty Musa. Baletul Majestic: Irina Mãcinic,
Ioana Olaru, Oana Humelnicu, Tatiana Dor, Robert Anton, Lucian
Vasilescu, Ionuþ Mãcinic, Vlada Ciulei, Oana Hanganu. Soliºti balet:
Loredana Bãdica ºi Rãzvan Hanganu. Orchestra Majestic: Cristian
Florea, Aurel Anastasiu, Ionuþ Liþã, Laurenþiu Matei, Ilie Staniºte, Ciprian
Corniþa, Paul Constantin, Aurelian Constantin.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Marþi, 23 Mai, Miercuri, 24 Mai, Joi, 25 Mai, ora 11:00 - Sala

Teatrului pentru Copii – „D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”„D’ale lui Pãcalã”, de Roxana
Matache. Regia: Mihai Androne. În distribuþie: Cãtãlin Rãdu-
lescu (Pãcalã),Paul Niculae (Preotul), Lizica Sterea (Nevasta
preotului), Ioana Roºu (Nevasta Pãcalã), Nelu Neagoe
(Aghiuþã).

Duminicã, 28 Mai, ora 10:30, ora 12:00  - Sala
Teatrului pentru Copii – „Sinbad Marinar„Sinbad Marinar„Sinbad Marinar„Sinbad Marinar„Sinbad Marinarul”ul”ul”ul”ul”, de Cristian
Pepino. Regia: Cristian Pepino. În distribuþie: Ioana Roºu
(Prinþesa Iasmina), Nelu Neagoe (Sinbad), Lucian Orbean
(Cerºetorul, Covorul fermecat, Regele, Uriaºul), Carmen
Bogdan (Maha-buru), Lizica Sterea (Zulina), Paul Niculae
(Vrãjitoarea Heca-tona, Strãjerii prinþesei ºi ai regelui), Cãtãlin
Rãdulescu (Marinarul Basmut).

EVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTE
Luni, 22 Mai, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu –

„„„„„TTTTTesesesesestttttament”ament”ament”ament”ament” - Spectacol Fuego.
Duminicã, 28 Mai, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – „Oper„Oper„Oper„Oper„Opera Ta Ta Ta Ta Tango - Concerango - Concerango - Concerango - Concerango - Concert Emt Emt Emt Emt Emy Drãgoi”y Drãgoi”y Drãgoi”y Drãgoi”y Drãgoi”, cu
Emy Drãgoi Quartet, soprana Ioana Mitu, Clubul
Tangotangent.

Pe 13 mai 2017 s-au împlinit 60
de ani de la moartea scriitorului Camil
Petrescu, rãmas în Istoria Literaturii
noastre Naþionale fecund romancier,
poet, eseist, dramaturg ºi publicist.

Notã biograficã
S-a nãscut pe 9 aprilie 1894 în

Bucureºti ºi a murit – scrie Marian Popa
în al sãu „Dicþionar de literaturã românã,
editura Albatros 1977, apãrut în
80.000 de exemplare! – pe 14 mai
1957 în Bucureºti. „Orfan din anul naº-
terii, e crescut de o femeie de serviciu.
Studiile secundare la secþia realã a
liceelor „Sf. Sava” ºi „Gh. Lazãr” (1906-
1913). La Facultatea de litere ºi filozofie,
audiazã cursul de istoria filozofiei. În
1917 e voluntar în armatã, participã la
ostilitãþi, este rãnit ºi demobilizat în iunie
1918. În 1919 absolvã facultatea cu
„Magna cum laude”. Profesor suplinitor
de limba românã la liceul germano-
amghiar din Timiºoara. Primele articole
în ziarele „Banatul” ºi în „Þara”, apoi de-
mersul politic pentru un loc în parlament.
1924 – reîntors în Capitalã, editeazã ºi
conduce „Sãptãmâna muncii intelec-
tuale”, cu program „noocratic”, de solida-
ritate a intelectualilor profesioniºti”. Ur-
mare rãzboiului, îºi pierde auzul. În
1932, cãlãtoreºte la Constantinopol ºi
publicã volumul „Rapid-Constantinopol-
Bioram”. În 1939 e director al Teatrului
Naþional, iar în 1948, membru al
Academiei RPR.

Operele publicate
Debutul în 1912, în „Flacãra”. Crea-

þie poeticã – în volumul „Versuri”, 1923.
„Transcedentalia”, plachetã, 1931. „Ide-
ea” ºi „Ciclul morþii” – jurnalul sãu liric
de front (ofiþer în primul rãzboi mondial).

Teatru: „Jocul ielelor” (1918), „Act vene-
þian” (1919), „Suflete tari” (1025), „Dan-
ton” (1931), „Miticã Popescu”, „Mioara”
(1926), „Iatã femeia pe care o iubesc”
(1943), „Profesor doctor Omu vindecã
de dragoste” (1944), „Dona Diana”
(1945). Romane: „Ultima noapte de dra-
goste, întâia noapte de rãzboi” (1930),
„Patul lui Procust” (1933), „Teze ºi anti-
teze” (1936), „Modalitatea esteticã a
teatrului” (1937), „Un om între oameni”
(1957). Publicisticã: „Opinii ºi atitudini”
(1950); Nuvele: „Turnul de fildeº”
(1950).

Camil via
G. Cãlinescu

În monumentala sa „Istorie a litera-
turii române de la origini pânã în pre-
zent”, apãrutã în 1941, George Cãli-
nescu comenteazã, în stilul sãu sarcas-
tic-obiectuv, personalitatea lui Camil
Petrescu, începând cu pagina 743, în
capitolul „Romancieri”, pe spaþiul a ºap-
te pagini. Secvenþe: „Tipografii erau în-
tr-o vreme înspãimântaþi la ideea de a
tipãri operele lui Camil Petrescu, deoa-
rece acesta, în loc sã corecteze, sfãrâma

ºpalturile, introducând fraze ºi pagini
nouã care dublau textul”. „...”Ultima
noapte este e mai degrabã un roman
stendhalian, Stendhal fugea de frazã,
de stil, era adicã un anticalofil ºi simþea
o plãcere vizibilã (în deosebi în „Jurnal”)
de a-ºi nota exact experienþele dupã ce
le trãise”. „... însuºirea romanului „Ulti-
ma noapte de dragoste (...)” este aceea
de a fi o prozã superioarã”. Romancierul
„vorbesºte despre dragostea lui, despre
femeie, aºa cum o vede el, despre oa-
meni, despre naºterea pãmântului din
haos (...)”.

În manuale
Pentru o lãmurire cât de cât, a ceea

ce se doreºte, versus ceea ce se întâm-

plã cu predarea literaturii române azi, în
ºcoala româneasxã, m-am adresat d-
lui prof. dr. Christian Crãciun, persona-
litate a branºei, a Culturii actuale, dupã
40 de ani de experienþã la catedra de
specialitate. – ªtiu de existenþa clasicei
programe ºcolare, d-le profesor,
fundamnetul predãrii literaturii în ºcoalã.

Cine o face ºi pe
ce temeiuri? – O
anume comisie
ministerialã, ne-
cunoscutã. – Ca-
re nu  pune în lu-
crare autorii ºi
operele lor, ca pâ-
nã mai ieri. – Nu!
Autorii sunt ex-
cluºi, se predã
numai texte din
scrierile lor, con-
cepte, spre
exemplu, din
Marin Sorescu
numai „Iona”.
Din Camil Pe-
trescu, doar un

fragment din romanul „Ultima noapte
de dragoste...” – De ce nu se mai impun
lecturi în vacanþa de varã, cum citem
noi – cãrþi ºi autori, cu perspectiva întoc-
mirii ºi prezentãrii unor referate la înce-
putul anului ºcolar? – Opþiunile de acest
gen sunt concurate ºi înlãturate de
confortul informaþiilor de pe ecranele
tabletelor ºi ale telefoanelor mobile,
unde internetul ºi facebookul atrag
irezistibil gimnaziºtii ºi liceeanii! – Pe ce
baze prinde formã o programã ºcolarã?
– Se crede cã e mai bine aºa, adicã alt-
fel de cum a fost, fãrã analiza urmãrilor
– care, dupã cum se constatã în învã-
þãmântul actual, duc la analfabetism
funcþional, la imbecilizare!

Serghie Bucur

Profesorul Þiþeica fusese salutat
discret, în curtea Academiei, de
domniºoara Aurelia Aluniº, studenta
simpatizatã de el încã din primul an
de facultate. Bãrbat cu maniere ºi
educaþie nemþeascã, figurã preto-
rianã, sculpturalã, (la costum ºi lava-
lierã) plãcuse junei blonde, crescutã
într-o casã la câþiva paºi de Grota
Miresii – faimosul, legendarul loc tra-
gic din muntele de sare al unui sat
prahovean.

- Vã invit, domniºoarãî studentã,
sã luaþi notiþe despre teoria particu-
lelor punctuale încãrcate cu sarcini
electrice! Dar, sã vã amuz întrucâtva,
am imaginat o orã în care, cu distinc-
þia dumneavoastrã foarte atractivã,
sã demonstraþi în laborator calculul
densitãþii moleculei de sare gemã –
substanþã organicã pe care, cu sur-
prindere am aflat, o cunoaºteþi la
origine...! Voi fi undeva, în ultima
bancã, treizeci de minute, ºi eu, stu-
dent!

Tulburatã, studenta cu veleitãþi
de conferenþiar într-un gând secret
al domnului profesor ªerban Þiþei-
ca, amuþi câteva clipe, sub privirile
uºor insistente ale magistrului sãu,
dar cu un efort care o sperie cât de
violent îi spori voinþa, fãcu un pas
înapoi ºi mulþumi acestuia, fãrã a-i
da de înþeles cã acceptase invitaþia
sau nu.

- Primiþi aceastã onorantã propu-
nere?, auzi în spatele ei, vocea teno-
ralã a profesorului – care, intuind
ºocul, pornise dupã ea, cu paºi mari.
– Vreau rãspunsul dumnevoastrã!,
apãsã el pe cuvinte, trecându-i dina-
inte.

- Domnule Profesor, daþi-mi un
rãgaz, vã rog...

Omul – la þinurã de varã, frunte
seninã ºi înaltã – aflat  la o întinzãturã
de braþ, avu în clipa aceea o inspira-
þie strategicã, cu siguranþã capabilã
sã motiveze rãgazul cerut de graþioa-
sa lui strudentã. Nu i se pãru deloc
gratuitã, din contra, se felicita pentru
cã gãsise – descoperise, suna cu-
vântul tipic specialitãþii lui ºtiinþifice
– ocaziunea (pronunþie maiores-
cianã) sã-i fie un astfel de rãgaz,
toatã viaþa ei, de þinut minte.

- Perfect! Vi-l asigur într-o împre-
jurare memorabilã pentru mine, ºi
iatã în ce fel, domniºoarã Aluniº:
mâine voi vorbi în aula Academiei
despre domnul George Enescu! Mi
s-a dat aceastã onoare unicã în felul
ei, prin urmare vã rog sã poftiþi printre
domnii ºi doamnele care vor alcãtui
publicul, pe ambele laturi ale aulei...

Iarna îngrozise Bucureºtiul cu
nopþi pe cât de lungi, pe atât de
geroase; dimineþile anevoie pãreau
cã înmoaie frigul cu grãbite rãsãrituri
care se stingeau repede. Primii care
nãvãleau pe bulevardul Pache Proto-
popescu ºi pe Calea Victoriei erau
puºtanii cu teancurile de ziare legate
de gât, care ieºeau din Sãrindar ºi
strigau ca nebunii titlurile ºtirilor apã-
rute în Universul ºi în Curentul, stâr-
nind mai iute spaima decât curiozi-
tatea, printre trecãtorii ocolind nã-
meþii ºi tramcarele pãrãsite în mijlocul
troienelor: „Mica Înþelegere” a iscãlit,
la Geneva, tratatul împotriva revizuirii
frontierelor!”; „Þãrãniºtii lui Stere au
fuzionat cu ai lui Iunian!”; „Afacerea
Skoda – mega-escrocheria cu ar-

mament!”...
Sfârºitul lui februarie topea nea-

ua, dar scosese, de  duminicã noap-
tea, Dâmboviþa din matca ei. Profe-
sorul ªerban Þiþeica dormise puþin,
era pe la mijlocul sãptãmânii ºi sosise
ziua fastã pentru laudatio-ul enes-
cian. Hârtiile pe care notase detalii
despre o altã teorie a sa, fizica sta-
tisticã, rãmãseserã ºi pe covor cãzu-
te, trecut – sã-ºi menajeze soþia –
în bucãtãrie, pentru încãlzit ceaiul.
Impecabil, în oglindã se vãzu „pus
la ºapte ace” ºi, pentru prima oarã
un gând rãzleþ fugi spre silueta
blondei studente Aurelia Aluniº,
simþindu-se înfiorat de ceva incert,
confuz, însã plãcut... Aula Acade-
miei pãru studentei Aluniº neîncã-
pãtoare pentru lumea aºezatã ochi,
pe strapontinele cu grilaje florale,
ºi, cãutând un loc pe undeva, trecu
privirea peste domnii în uniformele
de academicieni ºezând þepeni în
fotoliile de-o parte ºi de alta a meselor
pe care îºi sprijineau coatele, cu
manºetele albe îmbutonate. Zãrind
chipul preoþesc al domnului Iorga,
Aurelia îºi aminti de prezenþa majes-
tuoasã a Profesorului venit sã vizi-
teze Salina ºi Grota Miresii... Când
gãsi, în fine, un loc, dar în picioare,
lipindu-se de o coloanã pe care se
sprijinã ecranul luminos al cupolei,
Aurelia respirã sã se calmeze ºi fixã
tribuna aulei. Asculta vocea acum,
în tonalitatea ei oficialã, pãtrunsã de
emoþia pe care numele repetat de
bãrbatul spilcuit o etala afectuos,
ca ºi cum silueta academicã pãrea
cã povesteºte, faþã-n faþã cu Enescu
cel adevãrat, pierdut în suntele
totdeauna legându-se în compoziþii
numai de el ºtiute...  „N-a fost an în
care sã nu strãbaþi þara în lung ºi în
lat, rãscolind ºi ridicând sufletele
sub farmecul vioarei dumitale, iar
în timpul marelui rãzboi ai mers din
spital în spital sã alini suferinþele
fraþilor rãniþi. Ai încurajat cu dragos-
te frãþeascã talentele tinere, ca sã
se manifeste ºi sã se ridice ºi le-ai
dat, prin viaþa dumitale simplã ºi
cumpãtatã, plinã de sforþãri ºi de
necontenitã perfecþionare, ºi o pildã
de urmat ºi o dovadã cã un mare
artist poate fi, în acelaºi timp, ºi un
mare caracter. E cea mai bunã lec-
þie, stimate coleg, pentru cei ce se
îndoiesc de calitãþile rasei noastre.
Pentru toate aceste motive, iubite
ºi stimate coleg, sântem fericiþi de
intrarea dumitale în Academia Ro-
mânã ºi, în numele colegilor noºtri,
îþi zic cu bucurie ºi cu mândrie: Fii
binevenit în mijlocul nsotru!”

Câteva clipe tãcerea durã
pentru a lãsa asistenþa sã vadã cum
vorbitorul se uitã peste capetele
þintuite în acea solemnã ascultare,
cum el închide foile discursului ºi
coboarã de pe piedestal: abia atunci
aplauzele se rostogolirã în aerul
respirat în ramele lor, de membrii
forului academic trecuþi în nemu-
rire de pictorii portretiºti, pe care
lumina amiezii îi aureola nemiºcatã.
Zãrind-o lipitã de rotunjimea coloanei
cu capitel, pe studenta lui, domni-
ºoara Aurelia Aluniº, profesorul Þiþei-
ca se opri, aplaudând cu ea, cu
toatã lumea, studiindu-i conturul...

Serghie Bucur

Un scriitor printre oameni:
CAMIL PETRESCU ÎN ªCOALÃ

Camil PETRESCU în 1956,Camil PETRESCU în 1956,Camil PETRESCU în 1956,Camil PETRESCU în 1956,Camil PETRESCU în 1956,
când scria romanul luicând scria romanul luicând scria romanul luicând scria romanul luicând scria romanul lui

N. BãlcescuN. BãlcescuN. BãlcescuN. BãlcescuN. Bãlcescu

Camil PETRESCU, portretCamil PETRESCU, portretCamil PETRESCU, portretCamil PETRESCU, portretCamil PETRESCU, portret
de Camil Ressu, 1920de Camil Ressu, 1920de Camil Ressu, 1920de Camil Ressu, 1920de Camil Ressu, 1920

Ce se maiCe se maiCe se maiCe se maiCe se mai
învaþãînvaþãînvaþãînvaþãînvaþã

azi dinazi dinazi dinazi dinazi din
CamilCamilCamilCamilCamil

PetrescuPetrescuPetrescuPetrescuPetrescu
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Bonurile fiscale emise în data de 18 aprilie 2017, cu o valoare de 144 de lei,
au fost desemnate câºtigãtoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminicã.
La aceastã extragere au participat bonurile fiscale emise între 1 ºi 30 aprilie 2017,
iar fondul de premiere este de un milion de lei, sumã din care vor fi acordate cel mult
100 de premii. Potrivit unui comunicat al MFP, selecþia câºtigãtorilor va fi realizatã
în douã etape. Duminicã a fost organizatã prima etapã, care a constat din extragerea
bilelor care vor determina ziua emiterii ºi valoarea bonurilor câºtigãtoare.

Rezultatele extragerii au fost publicate pe site-ul Ministerului Finanþelor Publice
(MFP), al Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF) ºi al C.N. “Loteria Românã”
(CNLR) pentru o perioadã de minim 30 de zile.

Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi dupã efectuarea
extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câºtigãtoare trebuie sã depunã
bonurile fiscale (în original), copia actului de identitate ºi o cerere, la orice administraþie
fiscalã din structura ANAF. În situaþia în care, dupã finalizarea perioadei de depunere
a cererilor de revendicare, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion
de lei este împãrþit persoanelor care le-au depus, dupã verificarea autenticitãþii
bonurilor câºtigãtoare. Dacã în urma centralizãrii se constatã depãºirea numãrului
maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizatã a doua extragere în
vederea determinãrii a 100 de câºtigãtori.

În cazul realizãrii celei de-a doua etape de selecþie, va fi extras un numãr din
lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendi-
cate premii. Numãrul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câºtigãtor. Pentru
desemnarea celui de-al doilea, se aplica crescãtor la primul numãr extras un pas
care are valoarea egalã cu ziua emiterii bonului fiscal câºtigãtor. Pentru aflarea
celorlalþi câºtigãtori, pasul se adunã succesiv la numãrul desemnat anterior ca fiind
câºtigãtor. Dacã se depãºeºte numãrul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din
listã, urmãtorul numãr câºtigãtor este dat de diferenþa dintre suma determinatã
prin aplicarea pasului la baza de referinþã ºi numãrul unic maxim atribuit. Se continuã
aplicarea pasului pânã la stabilirea numãrului maxim de premii prevãzut de lege,
respectiv 100. În procesul de aplicare a pasului, numerele câºtigãtoare sunt elimi-
nate din listã.

Fondurile de pensii private obliga-
torii aveau active în valoare de apro-
ximativ 34,75 miliarde de lei, la 30
aprilie 2017, în creºtere cu 32,15% faþã
de nivelul de la 30 aprilie 2016, potrivit
datelor Autoritãþii de Supraveghere
Financiarã (ASF). Titlurile de stat deþin
cea mai mare pondere în cadrul
activelor, de 21,92 miliarde de lei,
respectiv 63,09%. Pe locul doi de aflã
acþiunile, cu 6,95 miliarde de lei
(20,02%). Depozitele bancare se
situeazã pe locul trei din acest punct de

O cantitate de peste 400 de kilograme
de heroinã adusã din Iran a fost confiscatã
sâmbãtã de autoritãþile bulgare la punctul de
frontierã Vidin-Calafat, drogurile fiind
descoperite într-un camion care urma sã intre
în România ºi avea ca destinaþie finalã Olanda,
informeazã AFP.

“Drogurile confiscate cântãresc în total
423 de kilograme ºi 222 de grame. Conform
analizelor preliminare este o heroinã de o
puritate foarte ridicatã, de aproape 70%. Preþul
ei este estimat la 63,48 de milioane de leva”,
echivalentul a circa 32,5 milioane de euro, a
declarat duminicã directorul vãmilor bulgare,
Gheorghi Kostov.

“Este cea mai mare cantitate de droguri
capturatã vreodatã în Bulgaria dintr-un singur
mijloc de transport”, a subliniat la rândul sãu
procurorul general al Bulgariei, Sotir Þaþarov.

Camionul transporta materiale de cons-
trucþie pentru o societate de produse alimen-
tare din Olanda, iar drogurile erau ambalate
în circa 400 de pachete care au fost disi-
mulate printre aceste materiale. ªoferul ca-
mionului ºi proprietarul unui depozit unde s-
a efectuat încãrcarea vehiculului au fost
arestaþi.

Potrivit unui responsabil din Ministerul
bulgar de Interne, drogurile au fost aduse
din Iran prin Turcia de cãtre un ºofer de tir
iranian. Considerând cã un tir iranian ar putea
stârni mai multe suspiciuni la trecerea gra-
niþelor europene, traficanþii au ales ca în Bul-
garia sã mute drogurile într-un alt vehicul.

Pe data de 24 aprilie, autoritãþile bulgare
au confiscat alte 214 kilograme de heroinã
la un punct de frontierã cu Turcia, drogurile
fiind descoperite într-un camion iranian care
se îndrepta tot cãtre Olanda.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminicã, la
Cefa, cã a fost prelungit pânã în data de 15 iunie termenul de
depunere a documentaþiei pentru Programul Tomate.

“Da, rãmâne 15 iunie, o datã pe care noi am considerat-
o necesarã a prelungi actul normativ, dat fiind temperaturile
scãzute din aceastã primãvarã. Programul acesta este pentru
prima datã introdus în România, pe opt ani, ºi pentru a da
viaþã acestui program ºi a satisface cerinþele producãtorilor
am considerat cã este util sã prelungim pânã pe 15 iunie. În
acest sens, am realizat un proiect de act normativ, l-am lansat
în dezbatere publicã, cât de curând va primi aprobarea guvernu-
lui, iar producãtorii agricoli vor putea beneficia de cei 3.000

Chiar dacã unele state din Europa de Est
înregistreazã cele mai semnificative creºteri de
la criza financiarã din 2008, avansul vine cu
un cost: inflaþia rãmâne scãzutã ºi þãri ca Ro-
mânia ºi Polonia se confruntã chiar cu cea mai
îndelungatã perioadã de declin al preþurilor, în
timp ce ratele dobânzilor sunt la un nivel record
scãzut în regiune, se aratã într-o analizã realizatã
de Bloomberg.

Dar în condiþiile în care economiile din
regiune funcþioneazã aproape de potenþialul lor,
autoritãþile sunt în stare de alertã din cauza
efectelor revenirii inflaþiei. ªi în timp ce datele
preliminare aratã cã avansul PIB-ului în toate
cele ºase state din Europa de Est a depãºit
nivelul din zona euro în primul trimestru din
2017, ritmul de creºtere riscã sã se reducã,
avertizeazã analiºtii de la Capital Economics Ltd.

Conform principiului “Goldilocks” (ceva
trebuie sã se încadreze în anumite limite, în
opoziþie cu atingerea extremelor), perioada de
creºtere solidã însoþitã de inflaþie scãzutã, de
care s-a bucurat regiunea în ultimii ani, ajunge
acum la sfârºit, explicã Liam Carson, analist la
Capital Economics în Londra. Acesta afirmã: “Se
pare cã 2017 ar putea fi anul de vârf al creºterii

economice în Polonia, Ungaria ºi România”.
Limitãrile legate de capacitate devin o

piedicã în Europa de Est, cu un PIB combinat
de aproape 1.000 de miliarde de dolari.

Lipsa forþei de muncã va afecta creºterea
economicã, iar orice noi mãsuri de stimulare
vor înrãutãþi doar riscurile inflaþioniste, într-o
perioadã în care redresarea de pe piaþa ma-
teriilor prime majoreazã deja preþurile.

Luna aceasta, Comisia Europeanã a estimat
pentru anul viitor o încetinire a creºterii în Bul-
garia, Ungaria, Polonia, România ºi Slovenia, ºi
o uºoarã accelerare în Cehia.

Guvernele din Europa de Est depind de
mãsurile de politicã monetarã ºi fiscalã pentru
a stimula creºterea economicã, care anul trecut
a fost afectatã de nivelul mai scãzut de fonduri
europene absorbite. Mãsurile — de la majorarea
alocaþiilor pentru copii în Polonia, la multiplele
reduceri de TVA din România — au stimulat
cheltuielile de consum ºi au ajutat la reducerea
decalajului faþã de statele mai bogate din Europa
Occidentalã.

Dar riscul apariþiei dezechilibrelor forþeazã
bãncile centrale sã renunþe la înãsprirea politi-
cilor monetare. Fondul Monetar Internaþional a

cerut autoritãþilor sã se pregãteascã pentru re-
ducerea mãsurilor de stimulare.

Toate economiile din Europa de Est — cu
excepþia Estoniei — opereazã la sau peste ca-
pacitate completã, conform estimãrilor FMI, fiind
expuse la creºterea inflaþiei.

Banca Centralã a Cehiei a eliminat în aprilie
pragul minim de 27 de coroane pentru un euro,
stabilit în noiembrie 2013, permiþând flotarea
liberã a monedei naþionale. Decizia vine dupã
ce în februarie rata inflaþiei a ajuns la 2,5%,
peste þinta Bãncii Cehiei, de 2%.

Polonia ºi România aºteaptã momentul
potrivit sã încheie perioada record în care nu s-
au modificat ratele dobânzilor.

Datele de la începutul lui 2017 “aratã clar
cã nu mai existã spaþiu sau necesitatea unor
politici stimulative”, a declarat Lucian Croitoru,
consilierul guvernatorului Bãncii Naþionale a
României.

Totuºi, regiunea a depãºit perioada de înce-
tinire din 2016, înregistrând în primul trimestru
din 2017 creºteri anuale ce variazã de la 2,9%
în Cehia la 5,7% în România. Ritmul de creºtere
al economiei Ungariei a fost mai mult decât
dublu — 4,1% — în timp ce expansiunea Poloniei
a accelerat la 4%.

Monedele din Europa de Est au avut luna
trecutã cinci din cele mai bune ºase perfor-
manþe faþã de euro din pieþele emergente, pe
fondul aprecierii semnificative a zlotului polonez
ºi a forintului ungar.

“Ratele de creºtere ar trebui sã fie susþinute
anul acesta deoarece ele sunt sprijinite de
majorarea absorbþiei de fonduri europene. Dar
ne punem întrebãri privind viitoarele evoluþii,
þinând cot cã intrãrile de fonduri în regiune ar
putea fi afectate de efectele Brexitului”, aver-
tizeazã Simon Quijano-Evans, analist la Legal &
General Investments Management Ltd. în
Londra.

Bloomberg: Ritmul de creºtere
economicã în Europa de Est riscã
sã încetineascã în urmãtorii ani

Autoritãþile bulgare
au confiscat

400 de kilograme
de heroinã la

punctul de frontierã
Vidin-Calafat

Bonurile fiscale câºtigãtoare la
extragerea de duminicã sunt cele din 18
aprilie 2017, cu o valoare de 144 de lei vedere, cu 2,56 miliarde de lei, respectiv

7,38% din totalul activelor.
Potrivit datelor ASF, valoarea

activului total al fondurilor de pensii pe
Pilonul II era de 34,75 miliarde de lei, la
30 aprilie 2017, iar valoarea activului
net era de 34,73 miliarde de lei.

Fondurile de pensii private
obligatorii aveau 6,895 milioane de
participanþi în aprilie 2017. Conform
datelor ASF care au ca referinþã luna
februarie a acestui an, 6,751 milioane
sunt participanþi pentru care au fost virate

contribuþii de la începutul colectãrii
acestora în sistem, 4,031 milioane sunt
participanþi pentru care au fost virate
contribuþii în luna februarie, iar 2,842
milioane sunt participanþi pentru care
nu au fost virate contribuþii în decembrie
2016. De asemenea, datele ASF aratã
cã existã 131,032 de participanþi fãrã
contribuþii.

Pe pilonul II sunt active urmãtoarele
fonduri de pensii: Metropolitan Life
Pensii, Aripi, AZT Viitorul tãu, BCR, BRD,
NN ºi Vital.

ASF: Fondurile de pensii private obligatorii aveau active
în valoare de 34,75 miliarde de lei, la 30 aprilie 2017

de euro pentru o mie de metri pãtraþi cultivaþi cu tomate”.
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunþat recent o

propunere privind prelungirea termenului limitã de depunere
a documentaþiei pentru subvenþiile vizând cultivarea roºiilor
în solarii, de la 31 mai la 15 iunie. Ministrul a motivat cã a
primit solicitãri pentru prelungirea termenului din cauza valului
de temperaturi scãzute înregistrate pe arii extinse din þarã în
ultimele luni, fapt care a îngreunat valorificarea tomatelor de
cãtre unii mici fermieri în termenul necesar obþinerii subvenþiei.

Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin
financiar pentru cultura tomate în spaþii protejate (sere, solarii),
beneficiarii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele
condiþii: sã deþinã o suprafaþã cultivatã cu tomate de mini-
mum 1.000 mp; sã obþinã o producþie de minimum 2 kg de
tomate/mp ºi sã valorifice o cantitate de tomate de mini-
mum 2.000 kg doveditã cu documente justificative, de pe
suprafaþa de teren menþionatã; sã fie înregistraþi în evidenþele
Registrului agricol deschis la primãrii; sã valorifice producþia
în perioadele ianuarie-mai, inclusiv ºi noiembrie-20
decembrie, inclusiv.

Ministrul Agriculturii a confirmat
prelungirea Programului
Tomate pânã în 15 iunie
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09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?
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 Ingineri în competiþie;;
14:38 Ce ar putea merge rãu?
15:26 ªtiinþa pe înþelesul tuturor;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Ingineri în competiþie;;
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 Ingineri în competiþie;
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 Ingineri în competiþie.

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (r);
08:00 Vestigii ºi patrimoniu (r);
08:30 Eu, consumatorul;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 Zon@IT;

10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Cooltura (r);
12:00 Banii tãi;
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;
00:00 Festivalul Internaþional de Film Transilvania
2016;
00:30 Anchetele Comisarului Antonescu (r);
01:00 Dosar România (r);
02:10 Telejurnal;
02:50 Sport;
03:00 Lumea azi;
03:50 Destine în paralel – Supravegheaþi de serviciile
secrete (r);
04:20 Viaþa satului (r).

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

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 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 TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
11:00 „Flicka” (f);
13:00 „Sheherazada: O Mie ºi Una de

Nopþi” (f);
15:15 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Film artistic;
22:30 „Jocuri periculoase” (f);
00:45 Film artistic (r);
02:30 „Jocuri periculoase” (r);
04:15 „Flicka” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Mr. Bean” (s);
10:00 „Hulk uriaºul” (r);
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 „Atracþie explozivã” (f);
01:30 Insla iubirii (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Turbo: A Power Rangers Movie”
(r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Sunetul muzicii” (r);
16:15 „La Bloc” (f);

18:30 „Duminica, la Tiffany” (f);
20:30 „Steve Jobs. Omul care a schimbat lumea”
(f);
23:00 “Cãlãul cu ochi albaºtri” (f);
01:00 „Steve Jobs. Omul care a schimbat lumea”
(r);
03:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
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.

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

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Cãlãtorii exclusiviste - Ecuador;
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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu;
07:10 „Legea lui Doyle” (s);
08:00 „Trenul cu dinozauri” (f);
09:00 Ferma;

10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Imperiul Maya;
13:00 Naturã ºi sãnãtate;
13:40 „Stejar, extremã urgenþã” (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 „Râdeþi ca-n viaþã” (f);
22:10 „Contractul desenatorului” (f);
00:10 Duelul pianelor (r);
01:40 Teatrul Naþional de Televiziune –„Avarul”;
03:30 Telejurnal (r);
04:10 Naturã ºi aventurã (r);
05:00 Ferma(r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Giuvaierul Nilului” (f);

13:05 Apropo TV, cu Andi Moisescu;
14:00 „Home Run: A doua ºansã” (f);
16:00 „Piaza rea” (f);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Greu de ucis 4" (f);
23:00 „Raport special” (f);
01:15 Apropo TV (r);
02:00 „Greu de ucis 4" (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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

19:00 Observator (live);
20:00 Bãieþi de oraº;
20:30 „Seria Divergent: Allegiant” (f);
00:00 „Zonã de pericol” (f);
00:30 „Seria Divergent: Allegiant” (f);
03:00 „Zonã de pericol” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Turbo: A Power Rangers Movie” (r);

09:15 „Votul decisiv” (r);
11:45 „La Bloc” (s);
14:00 „Pregãteºte-te, cã vine!” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Tarzan” (f);

20:30 „Pãzea la minge!” (f);
22:30 „Charlie Countryman” (f);
00:30 „Pãzea la minge!” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery 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 Stephan Hawking ºi marile întrebãri ale
omenirii – Dumnezeu a creat Universul?”;
22:00 Ingineri în competiþie;
01:20 Competiþia minþii – SUA;
03:00 Vânãtorii de mituri;
06:12 Ingineri în competiþie.

programe TV
8 24 - 30 mai 2017

www.informatiaprahovei.ro

Programe TV  24-28 mai 2017Miercuri, 24 mai Duminicã, 28 mai

Sâmbãtã, 27 maiVineri, 26 maiJoi, 25 mai



laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,              Gh.
Doja nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

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

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
adulþi. Preþ negociabil. Tel.
0720908819.
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Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.

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

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

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

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

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

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

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

termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.

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

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

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

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

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

Buºteni, zonã de munte,
vând  apartament 3 camere, con-
fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

Vând  casã bunã, satul

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

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

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

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

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
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negociabil. Tel. 0244-526826.
Vând piese de schimb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
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Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Prestãri servicii

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Sãptãmâna debuteazã în forþã, pentru cã vei fi
foarte solicitat la serviciu. Dialoguri cu ºefii, cu
oameni importanþi din diverse domenii de
activitate, prezentãri profesionale oficiale, un
amalgam de activitãþi ºi situaþii inedite care te
pun în rol principal pe scena vieþii publice. Pru-
denþã în vorbe ºi gesturi, deoarece unii îþi pot
observa ºi semnala orice abatere de la norme.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Cãlãtorii, studii, dialoguri pe teme culturale, iatã
câteva dintre temele principale ale acestei
sãptãmâni. Se contureazã activitãþi de anvergurã
în sfera profesionalã, întâlniri ºi dezbateri
oficiale cu persoane publice importante, oferte
de colaborare inedite. Toate bune ºi frumoase,
doar cã plata aferentã eforturilor depuse lasã
de dorit sau lipseºte cu desãvârºire.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Rezolvã orice restanþã financiarã ºi evitã sã te
implici în datorii noi. Planurile de investiþii pe
termen lung mai trebuie sã aºtepte. Foarte
interesant cum în anumite momente ale zilelor
vei avea revelaþii asupra rolului unor oameni
care, aparent, îþi pun beþe în roatele vieþii tale.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Relaþionezi cu multã lume în aceste zilele
acestei sãptãmâni, mai ales cu oameni din sfera
profesionalã. Dialogurile oficiale vor fi frecvente
ºi vei fi nevoit sã prezinþi diverse teme, sã
formulezi opinii ºi tu la rândul tãu sã-i asculþi pe
alþii. Contradicþiile vor fi frecvente, punctate pe
alocuri cu note ciudate. Detaºeazã-te, evitã
implicarea emoþionalã în problemele altora ºi
concentreazã-te strict pe îndatoririle tale.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Întreaga sãptãmânã aduce multã forfotã în sfera
profesionalã, mai ales în relaþiile colegiale.
Revin în atenþie sarcini de lucru care sunt nefi-
nalizate sau la care mai trebuie adãugat ceva
urgent. Selecteazã prioritãþile, dozeazã-þi efor-
turile, apeleazã la colegii de încredere sã te
ajute la nevoie, deoarece organismul tãu este
obosit. Se pot accentua afecþiuni ale sistemului
osos ºi ale stomacului, de aceea fii prudent ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Relaþiile sentimentale îþi acapareazã atenþia ºi
eforturile, find vorba despre chestiuni vechi. Es-
te nevoie sã-þi reformulezi opiniile privitoare la
iubire, implicaþiile ei ºi felul în care îþi manifeºti
sentimentele faþã de cei dragi. Frãmânãtãrile
sufleteºti sunt accentuate, rãscolitoare, însã rolul
lor este acela de a scoate la suprafaþã ºi a
dizolva tipare mentale ºi comportamenale care
nu se mai potrivesc cu aici ºi acum

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Este nevoie sã acorzi timp ºi resurse materiale
familiei ºi spaþiului de locuit. Membrii familiei
îþi pot solicita ajutorul în diverse chestiuni
personale, pot avea loc dezbateri pe teme
patrimoniale sau chiar poate intra în discuþie
relocarea familiei într-un alt oraº. Tendinþa de
a-þi impune ideile ºi opiniile în faþa celor dragi
aduce tensiuni ºi oprobiul celorlalþi.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
În primele zile ale sãptãmânii se întrezãresc
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat,
dar ºi cãlãtorii pe distanþe scurte. S-ar putea sã
fii nevoit sã rezolvi demersuri legate de acte,
demersuri care fie au rãmas nefinalizate, fie
trebuie reluate în totalitate din diverse motive.
Gândurile ºi comunicarea sunt viciate, de aceea
fii purdent ºi selectiv în vorbe ºi gesturi.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Este rost sã primeºti bani sau favoruri dinspre
locul de muncã în aceastã sãptãmânã, dar ºi
cineva drag îþi poate oferi cadouri deosebite.
Totuºi interesul tãu este legat de veniturile pe
care le obþii în urma eforturilor depuse la ser-
viciu. Nemulþumirile financiare persistã, dar hiba
este la felul în care priveºti tu partea materialã
a vieþii.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Cumva începi o nouã etapã în aceastã sãptã-
mânã. Ai energia necesarã de a opera acele
schimbãri în viaþa ta, care sã te plaseze pe alte
coordonate, alãturi de alþi oameni, în alte si-
tuaþii. Depinde numai de tine sã gestionezi co-
rect stãrile pe care le experimentezi acum. Selec-
teazã prioritãþile, Priveºte atent la cei din preaj-
ma ta, remodelazã-þi felul de a fi ºi apoi toate
celelalte se vor remodela dupã noul tãu tipar
de gândire ºi acþiune.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Eºti concentrat mai mult pe tine ºi pe treburile
tale personale în prima parte a sãptãmânii. Sã-
nãtatea este vulnerabilã pe segmentele sis-
temului osos ºi articular, dar ºi sistemul digestiv
este vizat. Prudenþã, calm, rãbdare, toleranþã!
Ai nevoie de odihnã prelungitã, conºtientã ºi de
o dietã potrivitã constituþiei tale.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Evenimentele sãptmânii îþi aduc în preajmã
prieteni ºi susþinãtori în segmentul socio-profe-
sional. Activitãþile comune cu aceste persoane
te vor solicita mult ºi bine, de aceea fii prudent.
Unii vin spre tine foarte bine mascaþi cu intenþii
nobile, dar scopurile lor sunt de cu totul altã
naturã. Oboseala se va accentua spre mijlocul
sãptãmânii, fiind nevoie sã te odihneºti ºi sã te
ocupi de treburi uºoare.
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crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Nr.
locuri Tip contract

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

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

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

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

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

-
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

Luna mai este luna promovãrii economiei
sociale ºi este dedicatã organizãrii unor eveni-
mente ºi acþiuni de mediatizare a domeniului
economiei sociale, având drept scop dezvoltarea
localã ºi cetãþenia activã, îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþa ºi oferirea de noi oportunitãþi
pentru persoanele dezavantajate sau
din categorii vulnerabile.

Pânã în prezent, la nivel naþional
au fost acordate atestate pentru 81
de întreprinderi sociale, din care 6
au primit ºi marca socialã care do-
vedeºte statutul de întreprindere
socialã de inserþie. Atestarea între-
prinderilor sociale ºi certificarea în-
treprinderilor sociale de inserþie sunt
gratuite ºi se realizeazã de cãtre
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã (ANOFM) prin agen-
þiile judeþene, respectiv AMOFM Bu-
cureºti.

În cadrul campaniei de promo-

vare a economiei sociale, ANOFM deruleazã,
prin intermediul instituþiilor subordonate, o serie
de acþiuni la nivel naþional, cum ar fi organizarea
de conferinþe de presã, mese rotunde, inclusiv
difuzarea unor comunicate de presã, întâlniri
cu actorii principali care se pot implica în acest

La finele lunii aprilie 2017, în baza de date a
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de

Munca Prahova erau înregistraþi 9.408 ºomeri,
reprezentând o ratã a ºomajului de 3,17%. Din
numãrul total al ºomerilor, 3.075 sunt indemnizaþi
ºi 6.333 neindemnizaþi. Cei mai mulþi ºomeri sunt
din mediul rural 6.405, restul de 3.003 fiind din me-
diul urban. Dupã nivelul de instruire, se constatã cã
cei mai mulþi ºomeri sunt absolvenþii de învãþãmânt
primar, gimnazial ºi profesional (7.717 ºomeri, din
care 3.017 sunt femei), urmaþi de absolvenþii de
învãþãmânt liceal ºi postliceal (1.188 ºomeri, din
are 661 sunt femei), iar cei mai puþini fiind absolvenþii
de învãþãmântul universitar (503 ºomeri, din care
287 ºomeri sunt femei). Repartizarea ºomerilor pe
grupe de vârstã ne aratã cã cei mai mulþi ºomeri
sunt persoane cu vârsta cuprinsã între 40-49 ani
(3.173 persoane, din care 1.438 sunt femei), urmaþi
de cei peste 55 ani (2.094 persoane, din care 711
sunt femei). Cei mai puþini ºomeri sunt cei cu vârsta
cuprinsã între 25 – 29 ani (522 persoane din care
217 sunt femei).

Sursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.ro

sector etc. Pentru îndeplinirea obiectivelor
economiei sociale, entitãþile în domeniu
desfãºoarã, în principal, activitãþi de interes ge-
neral precum:

-producerea de bunuri, prestarea de servicii
sau execuþia de lucrãri care contribuie la bunãs-

tarea comunitãþii sau a membrilor
acesteia;

-promovarea, cu prioritate, a
unor activitãþi care pot genera
sãu asigurã locuri de muncã pen-
tru încadrarea persoanelor aparþi-
nând grupurilor vulnerabile, dar
ºi dezvoltarea unor programe de
formare profesionalã dedicate
acestora;

-dezvoltarea serviciilor sociale
pentru creºterea capacitãþii de
inserþie pe piaþa muncii a per-
soanelor din grupurile vulnera-
bile.

Sursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.roSursa: anofm.ro

Mai, luna promovãrii economiei sociale 9.408 ºomeri în Prahova,
la finele lunii aprilie
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cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

Cedãri în faþa
inamicului

Resturi

ANECDOTE:

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

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

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

LACONICE

1. B-F-C-D 2. SATU-MARE 3. SIMERIA; 4. MAMAIA-L; 5. RIT-CO;
6. OAª-DARA; 7. BOT-SAD; 8. SEARA-DJ; 9. NR-INEU;  10. RIAD-IAD.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Plin de patos

A  ascunde

Decapitaþii
Muncitor care
lucreazã tipare

Tunsoare
Pãtrunderi pe

ascuns

Faptul de a avea
origine latinã

Cel de la mãturã

ªpreþ

Sesiune!
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Care se rosteºte

Botgroºi

Prãjiturã cu cremã de lãmâie ºi bucãþi de ananas

Ritual

Risc minor!

Vast

Escaladatã

Ape!

A indica

Lichid vital

ªes!

DICÞIONAR:
RIS

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
PPPPPentrentrentrentrentru blat: 3 ouã, 3 linguri lapu blat: 3 ouã, 3 linguri lapu blat: 3 ouã, 3 linguri lapu blat: 3 ouã, 3 linguri lapu blat: 3 ouã, 3 linguri lapttttte, 3 linguri zahãre, 3 linguri zahãre, 3 linguri zahãre, 3 linguri zahãre, 3 linguri zahãr, 1 lingurã ºi 1/2, 1 lingurã ºi 1/2, 1 lingurã ºi 1/2, 1 lingurã ºi 1/2, 1 lingurã ºi 1/2

cacao, 5-6 linguri fainã, 1 linguriþã praf de copt, un praf de sare, 2cacao, 5-6 linguri fainã, 1 linguriþã praf de copt, un praf de sare, 2cacao, 5-6 linguri fainã, 1 linguriþã praf de copt, un praf de sare, 2cacao, 5-6 linguri fainã, 1 linguriþã praf de copt, un praf de sare, 2cacao, 5-6 linguri fainã, 1 linguriþã praf de copt, un praf de sare, 2
linguriþe esenþã de vanilie.linguriþe esenþã de vanilie.linguriþe esenþã de vanilie.linguriþe esenþã de vanilie.linguriþe esenþã de vanilie.

Crema:  650 ml lapte, 2 gãlbenuºuri, 4 linguri potrivite cu amidon,Crema:  650 ml lapte, 2 gãlbenuºuri, 4 linguri potrivite cu amidon,Crema:  650 ml lapte, 2 gãlbenuºuri, 4 linguri potrivite cu amidon,Crema:  650 ml lapte, 2 gãlbenuºuri, 4 linguri potrivite cu amidon,Crema:  650 ml lapte, 2 gãlbenuºuri, 4 linguri potrivite cu amidon,
5 linguri zahãr5 linguri zahãr5 linguri zahãr5 linguri zahãr5 linguri zahãr, 80-1, 80-1, 80-1, 80-1, 80-100 gr00 gr00 gr00 gr00 gr. unt de 72% grãsime, 1 pãs. unt de 72% grãsime, 1 pãs. unt de 72% grãsime, 1 pãs. unt de 72% grãsime, 1 pãs. unt de 72% grãsime, 1 pãstaie de vtaie de vtaie de vtaie de vtaie de vanilie,anilie,anilie,anilie,anilie,
coaja rasã de la o lãmâie, 2 linguri zeamã de lãmâie, bucãþi de ananascoaja rasã de la o lãmâie, 2 linguri zeamã de lãmâie, bucãþi de ananascoaja rasã de la o lãmâie, 2 linguri zeamã de lãmâie, bucãþi de ananascoaja rasã de la o lãmâie, 2 linguri zeamã de lãmâie, bucãþi de ananascoaja rasã de la o lãmâie, 2 linguri zeamã de lãmâie, bucãþi de ananas
din comdin comdin comdin comdin compopopopopot, frt, frt, frt, frt, frunzuliþe de mentã pentrunzuliþe de mentã pentrunzuliþe de mentã pentrunzuliþe de mentã pentrunzuliþe de mentã pentru decoru decoru decoru decoru decor, biscuiþi um, biscuiþi um, biscuiþi um, biscuiþi um, biscuiþi umpluþi pentrpluþi pentrpluþi pentrpluþi pentrpluþi pentru decoru decoru decoru decoru decor.....

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Blatul:Blatul:Blatul:Blatul:Blatul: Mixãm gãlbenuºurile spumã cu zahãrul. Adãugãm laptele, esenþa, apoi cacaoa,

praful de copt ºi faina. Albuºurile le batem spumã cu praful de sare, le încorporam în compoziþia
de gãlbenuºuri, cu o paletã, cu miºcãri de jos în sus. Tapetam cu hârtie de copt o tavã de 22/26
cm, turnãm compoziþia. Introducem blatul în cuptorul încins, la o temperaturã potrivitã, pentru
10-12 minute.  Când este gata, îl scoatem ºi îl lãsãm sã se rãceascã.

Crema: Crema: Crema: Crema: Crema: Într-un vas frecam gãlbenuºurile cu zahãrul, punem puþin lapte, apoi amidonul,
seminþele de la pãstaia de vanilie ºi amestecãm bine, pânã amidonul este dizolvat complet.
Adãugãm restul de lapte, amestecãm bine, rãsturnãm amestecul într-un vas cu fundul mai gros.
Îl punem pe foc, dãm focul la mic, amestecãm continuu, pânã se îngroaºã crema ca o budincã.
O luãm de pe foc când este gata, o acoperim
cu folie. Când este cãlduþã, adãugãm untul
moale, mixãm uºor. La final încorporãm coaja
ºi zeama de lãmâie. Desprindem blatul rece
de pe hârtia de copt, îl punem cu faþa în jos.
Punem crema peste blat, o nivelãm.

Dãm la rece pentru 3-4 ore. Dupã acest
timp, o scoatem ºi o porþionãm. Punem pe
fiecare prãjiturã bucãþi de ananas, frunzuliþe
de mentã ºi câte jumãtate de biscuite.

Un ºef ajunge la birou dimineaþa cu
fermoarul de la pantaloni desfãcut. Secretara,
neºtiind cum sã-l punã în temã direct, îl abordeazã:

- ªefu’ azi dimineaþã, când ai plecat de acasã, ai
închis uºa de la garaj?

Fraza nu are darul sã-l lumineze, aºa cã tipul
intrã în birou un pic nedumerit. Se aºeazã el la birou,
începe sã-ºi vadã de treabã ºi vede prohabul desfãcut.
În momentul respectiv are o revelaþie referitor la
spusele secretarei aºa cã se gândeºte sã o
necãjeascã un pic. O cheamã în birou sã-i aducã o

cafea ºi o întreabã:
- Când ai vãzut uºa de la garaj deschisã mi-ai

vãzut ºi Jaguarul?
Secretara, zâmbind un moment, rãspunde:
- Nu, ºefu’. Tot ce am vãzut era un Mini cu

douã cauciucuri desumflate.
Un muncitor care ºi-a tãiat accidental toate

degetele de la mâini, la muncã, cu un fierãstrãu
electric, se prezintã la urgenþe.

Doctorul:  -Te rog sã-mi dai degetele ºi voi ve-
dea ce pot sã fac, poate reuºesc sã þi le cos la loc.

Muncitorul: - Nu le am.
- De ce?
- Dom’ doctor, nu le-am putut culege.

Am avut noi, românii, un lung trecut
furtunos, cu veacuri zbuciumate ºi pline
de lacrimi, veacuri de ispãºire a atâtor
dureri neînþelese. Încercãri grele pentru
noi, cei supuºi greutãþilor. Au fost veacuri
îndelungate, când în munþi ºi în codri
ne-am adãpostit fiinþa. În freamãtul
frunzei ne-am doinit jalea. Puhoaie nã-
vãlitoare de duºmani ne-au invadat ºi
rãpit totul. Ne-au lãsat amãrâþi ºi chinuiþi,
fãrã nimic din ce am agonisit sub soare
ºi cu sudoarea frunþii. De multe ori am
ajuns orfani în patria noastrã ºi strãini în
casa noastrã.

Doar un singur lucru nu ni s-a putut
rãpi: credinþa din suflet, credinþa ce arde
tainic în sufletul românului de pretu-
tindeni. În bisericuþe modeste de lemn
sau de zid, de pe vârfurile de deal sau
ascunse între munþi, îngenunchiaþi în
smeritã rugãciune a picioarele lui Hristos
Cel rãstignit pe Cruce, românii noºtri ºi-
au spus durerea, ºi-au plâns amarul ºi
s-au mângâiat ºi recules în ceasurile
grele! Veacuri dupã veacuri „bisericuþa”
pe care azi mulþi au uitat-o, a fost mama
mângâietoare ºi ocrotitoare a acestui
neam românesc. Credinþa în Dumne-
zeu ne-a fost temelia pe care am rezis-
tat de-a lungul secoleor fãrã sã ne prã-
buºim. De la Nistru pânã la Tisa, din Hotin
ºi pânã la mare, o singurã lege am avut,
o singurã Bisericã: Biserica drept credin-
cioasã, credinþa strãmoºeascã ºi legea
româneascã. Aici ne-a fost tãria. Aici ne-
a fost scãparea.

Duºmanii ne-au descoperit secretul
tãriei ºi au încercat sã ne despoaie ºi de
ultimul bun ce ne-a mai rãmas: credinþa
din suflet. Au încercat sã ne fure sufletul,
dar nimeni n-a reuºit. Majoritatea româ-
nilor au rãmas credincioºi ortodoxiei, ca-
re ne-a mângâiat ºi încurajat dintru înce-
put. Legea româneascã a rãmas una,
pentru cã eroii neamului au apãrat-o

pânã la sacrificiu. Istoria ortodoxiei ro-
mâneºti este bogatã în fructe dumne-
zeieºti de eroi ºi martiri.

Din umbra trecutului acestui neam,
rãsar nenumãraþi mucenici ºi eroi ai cre-
dinþei drept mãritoare, ce s-au revãrsat
cu prisosinþã din altarele bisericuþelor
noastre. Dintre sutele ºi miile de eroi,
sã-mi fie îngãduit sã amintesc doar pe
unul, care, prin sfinþenia sa, îi cuprinde

în el pe toþi ceilalþi. Acesta este Constan-
tin Brâncoveanu. Este marele român ºi
creºtin, care, pentru refuzul de a-ºi pãrãsi
religia ortodoxã a moºilor ºi strãmoºilor
lui ºi îndemnul dat copiilor sãi de a face
la fel, a  primit cununa nepieritoare a
muceniciei, împreunã cu toþi fiii sãi. Chi-
nurile cumplite pe care le-a suferit au
fost asemãnãtoare cu chinurile înspãi-
mântãtoare pe care le-au îndurat creº-
tinii la început.

Constantin Brâncoveanu a fost
modelul eroului român care ºi-a apãrat
neamul ºi credinþa pânã la moarte. A
fost un creºtin ºi un român adevãrat ca-
re, deºi avea comori pãmânteºti, a pre-
þuit mai mult comorile cereºti. Un hotãrât

ºi cononic ortodox care ºi-a iubit legea
mai mult decât toate bunurile ºi ono-
rurile pãmânteºti, decât însãºi viaþa sa.
Asemenea lui, am avut mulþi eroi martiri,
unii ºtiuþi, alþii neºtiuþi de noi, dar ºtiuþi
de Dumnezeu.

Pentru pãstrarea tezaurului sfânt
al credinþei noastre ortodoxe ºi al nea-
mului nostru românesc, pe care l-am
moºtenit de la aceºtia, se cuvine ca ºi
noi, cei de azi, sã arãtãm aceeaºi dragos-
te ºi spirit de sacrificiu, pentru Bisericã,
pentru legea noastrã româneascã, pen-
tru glia ºi neamul nostru românesc. Mã
întreb de multe ori ºi vã întreb ºi pe dum-
neavoastrã, iubiþi creºtini, noi, cei de azi,
cum stãm cu aceastã dragoste faþã de
Bisericã ºi þarã? Se mai gãsesc azi ro-
mâni credincioºi gata de jertfã pentru
apãrarea lor?

Vremurile noi au adus parcã ºi oa-
meni noi. Se pare cã, mai puþin buni ºi
mai puþin eroi. Atacurile duºmane apar
din umbrã, atât dunãuntru, cât ºi din
afarã. De aceea, se impune.

sã credem ºi noi în Dumnezeu, aºa
cum au crezut pãrinþii, sã ne cinstim le-
gea cum au cinstit-o ei, sã ne jertfim ºi
noi cum s-au jertfit ei. Comemorarea lor
sã ne întãreascã în marea credinþã strã-
bunã ºi în dragostea neþãrmuitã de
neam. Sã ne inspirãm din duhul lor ºi sã
imitãm virtuþile frumoase, creºtineºti ºi
româneºti.

Azi, în ziua înãlþãrii Domnului la cer,
pãtrunºi de toate cele ce Dumnezeu ºi
eroii neamului au fãcut pentru noi ºi de
cele ce noi se cuvine a le împlini, sã ne
arãtãm recunoºtinþa cãtre Dumnezeu
ºi, cu dreaptã credinþã, sã ne rugãm  pen-
tru eroii neamului. Poate, printre ei, vom
înþelege ce înseamnã adevãrata viaþã
creºtineascã ºi ne vom ridica (înãlþa) din
starea în care am cãzut.

Pomenirea lor din neam în neam.
Pãrintele ªtefan Al. Sãvulescu

25 mai – Înãlþarea Domnului
Sculptura în bronz „Muza adormitã”,

realizatã de Brâncuºi în anul 1913, a fost
vândutã în cadrul licitaþiei organizate de
casa Christie’s, la Rockefeller Center, New
York, pentru suma de 57.367.500 de
dolari, dupã ce fusese estimatã la 20-30
milioane de dolari.

„Muza adormitã” devine, astfel, lu-
crarea lui Brâncuºi achiziþionatã cu cel
mai mare preþ – recordul anterior a fost
stabilit în anul 2009, când sculptura în

lemn „Madame L. R.”, provenind din colecþia privatã Yves Saint Laurent, s-a vândut,
tot la Christie’s, cu aproape 30 de milioane de euro.

Ransomware-ul este un tip de pro-
grame malware care blocheazã compu-
terele victimelor sau le cripteazã datele, so-
licitând plata unei rãscumpãrãri, ca sã poa-
tã recãpãta controlul asupra dispozitivului
sau fiºierelor afectate. Fenomenul ransom-
ware este una dintre cele mai mari amenin-
þãri pentru instituþiile de aplicare a legii din
Uniunea Europeanã: aproape douã treimi
dintre statele membre UE deruleazã investi-
gaþii asupra acestei forme de atac malware.

Cum te fereºti de
ransomware

În primul rând trebuie sã te asiguri cã
ai sistemul de operare actualizat la zi, iar în
cazul în care funcþia de actualizare automa-
tã este opritã trebuie sã o porneºti. Apoi,
trebuie sã foloseºti o soluþie de securitate
actualizatã ºi ea la zi. În cazul în care nu do-
reºti sã instalezi un program suplimentar,
aplicaþia Windows Defender din Windows
este un foarte capabilã. ªi în acest caz tre-
buie sã te asiguri cã este pornitã ºi cã este

actualizatã la zi.
Pentru a se feri de aceste atacuri, utili-

zatorii trebuie sã evite sã dea clic pe ata-
ºamentele din e-mailuri venite din surse
dubioase. Potrivit Symantex, 46% dintre
infecþiile cu acest tip de programe au fost
cauzate de ataºamente de e-mail ºi mesaje
de tip phishing. Alte modalitãþi de infectare
(12% din cazuri) le reprezintã site-urile ºi
reclamele care includ aceste coduri dãunã-
toare. În cazul companiilor, angajaþii trebuie
instruiþi în legãturã cu aceste ameninþãri
ºi sfãtuiþi sã nu acceseze ataºamente sus-
pecte sau e-mailuri suspecte. În 36% dintre
cazurile de infectare cu ransomware, cauza
o prezintã lipsa de instruire a angajaþilor.

Deºi în multe cazuri sunt compromise
computerele utilizatorilor individuali, þintele
profitabile pentru dezvoltatorii de ransom-
ware sunt companiile ºi instituþiile publice.
Potrivit Symantec, toate sectoarele din in-
dustrie au fost lovite de aceste atacuri în
ultimii ani. Totuºi, sunt vizate mai des orga-
nizaþiile din douã sectoare: servicii (38%) ºi
producþie (17%). Administraþia publicã se
situeazã pe locul trei (10%).

Sursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.roSursa: descopera.ro

O sculpturã realizatã de Constantin Brâncuºi
a fost vândutã pentru o sumã record în New York!
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RANSOMWARE: Una dintre cele
mai mari ameninþãri informatice
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Introducerea contractului

de activita-te sportivã reprezintã
una din modi-ficãrile aduse
Legii educaþiei fizice ºi sportului
nr. 69/2000, prin ordonanþa
de urgenþã aprobatã în ºe-
dinþa de sãptãmâna trecutã.

Astfel, modificarea Legii
educaþiei fizice ºi sportului vi-
zeazã asigurarea unui cadru
legal coerent ºi a condiþiilor ne-
cesare demarãrii anului com-
petiþional 2017-2018 la nivel
naþional ºi internaþional. Noile
reglementãri vin în sprijinul ac-
tivitãþilor ºi structurilor sportive
pe plan national, asigurând
condiþiile legale pentru finan-
þarea activitãþii sportive orga-
nizate la nivelul administraþiei
publice locale, în contextul în
care anul bugetar nu coincide
cu anul sportiv competiþional.

Actul normativ creeazã
cadrul legal necesar adminis-
traþiei publice locale pentru
acordarea sumelor de la buge-
tul local pentru:

- finanþarea programe-
lor sportive ale cluburilor sport-
ive de drept public înfiinþate pe
raza unitãþii administrativ-
teritoriale;

- finanþarea progra-
melor sportive ale cluburilor
sportive de drept privat înfiin-
þate pe raza unitãþii adminis-
trativ-teritoriale, constituite ca
persoane juridice fãrã scop pat-
rimonial, deþinãtoare ale cer-
tificatului de identitate sportivã;

- finanþarea progra-
melor sportive organizate în
raza unitãþii administrativ-te-
ritoriale de cãtre asociaþiile
judeþene/municipiului Bucu-
reºti pe ramuri de sport, afiliate
la federaþiile sportive naþionale
corespondente;

- finanþarea programe-
lor sportive desfãºurate în raza
unitãþii administrativ-teritoriale
de cãtre federaþiile sportive
naþionale, direcþiile judeþene
pentru sport ºi tineret, respectiv
a municipiului Bucureºti, ori
inspectoratele ºcolare judeþe-
ne, respectiv sa municipiului
Bu-cureºti;

- finanþarea programe-
lor sportive derulate de cãtre
Comitetul Olimpic ºi Sportiv Ro-
mân pentru înaltã performanþã
sportivã;

- premierea, în condi-
þiile legii, a performanþelor deo-
sebite obþinute la competiþiile

sportive interne ºi internaþio-
nale oficiale.

O altã noutate constã în
stabilirea unui plafon maximal
de 5% din bugetul aprobat
pentru autoritatea publicã loca-
lã care poate fi alocat cheltuie-
lilor structurii sportive cu acti-
vitatea sportivã, ca ordonator
de credite aflat în subordinea
unitãþii administrativ-teritoriale.
Totodatã, potrivit noilor regle-
mentãri, autoritãþile publice
centrale au posibilitatea sã in-
cludã sume pentru finanþarea
activitãþii structurilor sportive
care au calitatea de ordonator
de credite aflat în subordinea
sa.

Având în vedere condiþiile
specifice de desfãºurare a ac-
tivitãþilor sportive, o altã preve-
dere stabileºte cã încheierea
contractelor individuale se
face în mod direct, prin acor-
dul pãrþilor. Actul normativ apro-
bat instituie cadrul legal pentru
stabilirea condiþiilor, criteriilor,
procedurii ºi cuantumul pe fie-
care categorie de cheltuieli,
prin hotãrâre a autoritãþii deli-
berative a administraþiei publi-
ce locale.

Modificarea Legii educaþiei fizice ºi sportului nr. 69/2000

„Lupii” au bãtut la scor de
polo pe cei de la Mãneciu ºi ºi-
au asigurat, matematic, câºti-
garea titlului de campioanã ju-
deþeanã. Meciul cu bãieþii lui
Dorinel Beznea s-a desfãºurat
mai mult în terenul acestora,
asta pentru cã obiectivul lor era
sã nu piardã la scor. Dacã plo-
ieºtenii au marcat de ºapte ori
ºi au ratat ºi alte ocazii, cei de
la Mãneciu n-au avut decât o
singurã oportunitate tot me-
ciul!

Sã spunem cã, la meciul
cu Mãneciu, n-a mai fost acea
asistenþã numeroasã cum a
fost la altele de dinainte.

Iatã cum s-au marcat cele
ºapte goluri:

Min. 1Min. 1Min. 1Min. 1Min. 17, 1-0:7, 1-0:7, 1-0:7, 1-0:7, 1-0: Cl. Tu-
dor marcheazã cu un ºut fru-
mos din afara careului, plasat
în colþul din stânga al portaru-
lui;

Min. 19, 2-0: Min. 19, 2-0: Min. 19, 2-0: Min. 19, 2-0: Min. 19, 2-0: G. Pãun
executã un corner excelent ºi
Butufei înscrie cu o frumoasã
loviturã de cap, din 6 metri;

Liga „A” Prahova

Petrolul câºtigã din nou la scor!

Stadion: „Ilie Oanã”. Spectatori: 1000. Au marcat: Cl. Tudor
(’17, ’21), Butufei (’19, ’87), R. Stãnescu (’44), R. Alexandrescu
(’99), N. Popescu (’55).

PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Chiº – Olaru, Alecsandrescu, Chiriþã, Radu – Cl.
Tudor (cpt.) (’53 N. Popescu), Butufei, I. Dumitrescu, Pãun (’46
Niþescu), D. Gheorghe (’61 Catanã), R. Stãnescu (’46 Vintilã).
Antrenor: Octavian Grigore.

AVAVAVAVAVÂNTUL: ÂNTUL: ÂNTUL: ÂNTUL: ÂNTUL: Toma – Constantin, Moise (’42 Modriºan) (’67
Chercheaþã), Stanciu, Filip (cpt.), Borº – Onea, Nãstase (’67
Ciobanu), Tudorache (’75 Sârbu), Savu, Neagu. Antrenor: Dorinel
Beznea.

Cartonaºe galbene: R. Alecsandru (’31), N. Popescu (’77).
Au arbitrat:  Cristina Pãrãluþã (Pucheni), Claudiu Dumitru ºi

Valentin Dediu (ambii din Ploieºti).
Observator  AJF: Marian Deaconu.

Min. 2Min. 2Min. 2Min. 2Min. 211111, 3-0: , 3-0: , 3-0: , 3-0: , 3-0: Acelaºi
Cl. Tudor face „dubla” înscriind
un gol asemãnãtor cu primul,
de data asta ºutul lui fiind
trimis în colþul din dreapta por-
tarului Toma;

Min. 44, 4-0:Min. 44, 4-0:Min. 44, 4-0:Min. 44, 4-0:Min. 44, 4-0: Radu
trimite un assist perfect ºi R.
Stãnescu marcheazã din faþa
porþii;

Min. 49, 5-0: Min. 49, 5-0: Min. 49, 5-0: Min. 49, 5-0: Min. 49, 5-0: R. Alec-
sandru marcheazã ºi el dintr-
o reluare din cãdere, lateral
dreapta, din afara careului
mare;

Min. 55, 6-0:Min. 55, 6-0:Min. 55, 6-0:Min. 55, 6-0:Min. 55, 6-0: Zvârluga
N. Popescu înscrie un gol de
autor, cu un ºut frumos de la
18 metri, fãrã speranþã pentru
Toma;

Min. 8Min. 8Min. 8Min. 8Min. 87, 7-0:7, 7-0:7, 7-0:7, 7-0:7, 7-0: Toma
respinge în prima fazã „capul”
lui Alecsandru, ca apoi sã
devieze sub barã ºutul tare al
lui Butufei.

Urmeazã o etapã inter-
mediarã, unde Petrolul va juca
la Vãlenii de Munte, cu fromaþia
localã CSO Teleajenul.

Ionuþ Mitoiu

Echipa de handbal juniori IV a CSM
Ploieºti a reuºit sã se califice pentru turneul
final al campionatului, dupã ce a ocupat
locul al 3-lea la turneul semifinal ce a avut
loc  la Mizil.

Bãieþii pregãtiþi de Gheorghe Puia ºi
Ramona ªtefan au fãcut parte dintr-o grupã
de trei în prima fazã a competiþiei, întrucât
AMC Dinamo Bucureºti s-a retras, ºi au avut
un bilanþ de o victorie ºi un eºec: 27-14 cu
CS Baloteºti ºi 14-20 cu ACS Olimpic Mizil.

CSM Ploieºti a ocupat locul al doilea în
grupã ºi a jucat finala pentru locurile 3-4, în
care s-a impus cu 21-20 în faþa echipei Top
Arena Topoloveni.

Lotul de jucãtori folosit de cei doi tehni-

ªahiºtii de la CSM Ploieºti au
reuºit, de curând, sã cucereascã trei
medalii cu prilejul celei de-a XXXIII-a
ediþii a Cupei „CSU Ploieºti”, ce a avut
loc la ªcoala „Nicolae Iorga”. Astfel,
Rareº Anghel (5 puncte) a ocupat po-
ziþia secundã în clasamentul general,
Mihai Adrian Militaru (4.5 puncte) a
cucerit aurul la categoria „Bãieþi, 10
ani”, iar Cezar Iancu (3 puncte) s-a cla-
sat al doilea în concursul re-zervat bã-
ieþilor în vârstã de 8 ani. S-au jucat
ºapte runde în Sistem Elveþian, a câte
61 de minute pentru fiecare jucãtor.

Micii sportivi sunt antrenaþi de
Petre Nicolae Grigore.

ªahiºtii de la CSM Ploieºti,
trei medalii la Cupa „CSU Ploieºti”

M.M.
Sursa: csmploiesti.ro

cieni în competiþia de la Mizil a fost urmã-
torul: Cãtãlin Stan, Mihnea Matache, Ale-
xandru Ilie, Bogdan Niculaie, Eric Moldo-
veanu, Sebastian Davidoiu, David ªtefan,
Mihai Sârbu, Mihai Stãnescu, Sebastian
Stãnescu, Alexandru Crãciun, Alexandru
Constantinescu, George Manea, Rafael
Floroiu, Klaus Drãgan ºi Fabian Matei.

Primele patru clasate s-au calificat
pentru turneul final al campionatului, care
va avea loc în perioada 8-11 iunie. Partici-
parea echipei de juniori IV a CSM Ploieºti
la turneul de la Mizil s-a fãcut pe cont pro-
priu.

Echipa de handbal juniori IV
s-a calificat pentru turneul final

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Final Four-ul Cupei Româ-
niei la handbal feminin, care s-
a derulat în acest weekend la
Ploieºti nu a adus nicio surpri-
zã, CSM Bucureºti câºtigând
trofeul, dupã ce a învins SCM
Craiova cu 33-21, meci la ca-
pãtul cãruia douã dintre com-
ponentele echipei din capital,
Aurelia Brãdeanu ºi Cristina
Vãrzaru, ºi-au anunþat retra-
gerea din handbal. Medalia de
bronz a fost obþinutã de CSM
Bistriþa, care a dispus de Unirea
Slobozia cu 32-31.

Echipa pregãtitã de Per
Johansson a încheiat sezonul
cu o victorie convingãtoare, ast-
fel cã la final a realizat eventul
pentru al doilea an consecutiv.
Meciul a fost la discreþia cam-
pioanei en-titre care a condus
chiar ºi la o diferenþã de 10
goluri în repriza secundã. Fi-
nalul jocului i-a aparþinut porta-
rului Alina Iordache, care a
închis poarta la 3 aruncãri de
la 7 metri. Elena Dache, intratã
pe final, ºi-a pus la rândul ei
amprenta cu 3 goluri.

Pentru antrenorul Per Jo-
hansson, dar ºi handbalistele
Cristina Vãrzaru, Carmen Mar-
tin, Cristina Nan, Simone Bohme

ºi Linnea Torstensson a fost
ultimul meci sub tricoul
CSMB. Primele trei nu au
evoluat din cauza accidentã-
rilor. În semn de recunoºtinþã,
clubul le-a oferit jucãtoarelor
nominalizate ºi antrenorului
câte o plachetã în debutul
partidei.

Aºadar, sezonul 2016-
2017 al handbalului feminin
intern este aproape încheiat,
a mai rãmas o singurã necu-
noscutã, cele douã formaþii din
Liga Naþionalã care vor fi
stabilite în urma turneului de
baraj de la Sf. Gheorghe (tur-
neul va debuta miercuri).
CSM Bucureºti va evolua în
Liga Campionilor, iar Dunãrea
Brãila, HC Zalãu ºi SCM
Craiova în Cupa EHF. Rapid
Bucureºti ºi CSM Slatina sunt
cele douã formaþii care au
promovat direct din Divizia A.
Unirea Slobozia, Danubius
Galaþi, Dinamo, Minaur Baia
Mare, HM Buzãu ºi Mureºul
Tg. Mureº sunt echipele care
se bat pentru ultimele douã
locuri disponibile în Liga Naþio-
nalã pentru sezonul 2017-
2018.

Cupa României

Trofeul ºi retragerile
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