Profesor din UPG gãsit
vinovat pentru luare de mitã.
Acesta a fost condamnat la
închisoare cu suspendare
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Tragedie: N-a mai apucat sã afle
cã a luat BAC-ul cu medie mare

A murit
în ziua
afiºãrii
rezult atelor

Sorin Mihai Panait (19 ani), absolvent al Liceului “Elie Radu” din Ploieºti,
a murit înainte de afiºarea rezultatelor
la Bacalaureat, examen pe care l-a susþinut în sesiunea iunie-iulie 2017 ºi pe
care l-a absolvit cu o medie mare, peste
8. Din pãcate, adolescentul nu a mai
apucat sã afle vestea cea mare.
(continuare în pagina 2)
D.F.

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

Avem patru elevi
cu media de
admitere 10!

Pe 12 iulie a.c. urmeazã sã se efectueze
ºi repartizarea computerizatã a absolvenþilor
de gimnaziu pentru Admiterea la liceu. În
ierarhia elevilor din judeþul Prahova figureazã
5.084 de candiaþi, dintre care 4 au media de
admitere 10. Este vorba despre Andra Ioana
Apostol (ªcoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”
Ploieºti), Rareº ªtefan Avram (Colegiul Naþional
„Ion Luca Caragiale” Ploieºti), Antoniu ªtefan
Merlã (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti) ºi Teodora Renþea (Colegiul Naþional „Nicolae Iorga”, Vãlenii de Munte).
Cu 9.99 media de admitere figureazã doi
elevi: Vlad Niþu (ªcoala Gimnazialã „Sfântul
Vasile” Ploieºti) ºi Ilie Mihnea ªtefan (ªcoala
Gimnazialã „George Enescu” Sinaia).
Cea mai micã medie de admitere este
2.19 ºi aparþine lui Matei Gheorghe-Teodor
(ªcoala Gimnazialã „Candiano Popescu”
Ploieºti).
Din afara judeþului, figureazã înscriºi 89
de elevi, cei mai mulþi provenind din judeþul
Dâmboviþa, dupã care urmeazã Ialomiþa ºi
Buzãu, ei urmând a participa la repartizarea
computerizatã din judeþul Prahova.
(continuare în pagina 5)
Mihail Marinescu

AFIR: 112 milioane de euro pentru investiþii în procesarea ºi marketingul produselor agricole ºi pomicole

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale (AFIR) a deschis luni, 10 iulie, prima sesiune din anul 2017 pentru depunerea proiectelor
de investiþii în procesarea ºi marketingul produselor agricole ºi a celor din sectorul pomicol,
fondurile totale disponibile fiind de 112 milioane
de euro. Potrivit unui comunicat al AFIR transmis AGERPRES, sesiunea pentru submãsurile
4.2 ºi 4.2a — Sprijin pentru investiþii în procesarea/marketingul produselor agricole/pomicole se va desfãºura în perioada 10 iulie, ora
9:00 — 30 septembrie, ora 16:00.
Pragul minim pentru Sm 4.2 este de 15
puncte, iar pragurile de calitate pornesc de la
45 de puncte în perioada 10 — 31 iulie, apoi 30
de puncte în luna august ºi 15 puncte în luna
septembrie.
Pentru investiþii în procesarea produselor

pomicole prin submãsura 4.2a, în sesiunea din
2017 sunt alocaþi 12 milioane euro, iar pragul
minim este de 10 puncte. Primul prag de calitate,
aferent perioade 10 — 30 iulie este de 40 puncte. Pragul de calitate pentru luna august va fi
de 25 puncte, iar cel pentru luna septembrie
de 10 puncte. “Pentru a putea beneficia pe deplin de oportunitãþile pe care le oferã activitatea
agricolã, este nevoie ca pe lângã producþie sã
existe ºi procesare. Aceste submãsuri vin sã
finanþeze acea parte din lan?ul economic de
care România are poate cea mai mare nevoie,
ºi anume procesarea — crearea de produse cu
valoare adãugatã, atât de necesare creºterii economice sustenabile. Este momentul ca þara
noastrã sã nu mai fie o furnizoare exclusivã de
materie primã, ieftinã, ci sã ofere produse agroindustriale finite care sã aducã plus valoare ºi

Semnarea Acordului de
Colaborare între CCI Prahova
ºi Camera de Comerþ Marea
Britanie – România
Pag. 2

implicit creº-terea contribuþiei sectorului agricol
la Produsul Intern Brut”, a declarat directorul
general al AFIR, Adrian — Ionuþ Chesnoiu.
AFIR precizeazã cã pentru aceastã sesiune,
plafonul maxim de depunere a proiectelor este
de 200% faþã de suma anualã alocatã fiecãrei
submãsuri, iar depunerea proiectelor în cadrul
sesiunii anuale se opreºte la termenul limitã
prevãzut sau înainte de acest termen, dacã valoarea publicã totalã a proiectelor depuse cu
un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul
de calitate ajunge la 200% (excluzând valoarea
publicã totalã a proiectelor retrase). Aceastã prevedere nu se aplicã în primele 5 zile calendaristice ale sesiunii ºi ale etapelor de depunere,
când sesiunea va rãmâne deschisã indiferent
dacã suma alocatã este epuizatã.
“Parte din Subprogramul Pomicol, SubMã-

Citirea
gândurilor, tot
mai aproape
de realitate!
Pag. 11
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2017-2018
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Spital
Municipal
de Urgenþã
la Ploieºti
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sura 4.2a — Procesarea produselor Pomicole
sprijinã financiar investiþiile în unitãþile care proceseazã materie primã provenitã din sectorul pomicol, prin realizarea de construcþii destinate unei
etape sau întregului flux tehnologic (colectaredepozitare—sortare-condiþionare-procesare-comercializare). Sunt, de asemenea, finanþate investiþiile în infrastructura internã ºi utilitãþi, precum ºi branºamente ºi racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru
activitatea propusã prin proiect etc. În plus,
sumbãsura finanþeazã investiþiile în unitãþi mobile de procesare”, se aratã în documentul
agenþiei. Beneficiari eligibili sunt întreprinderi
individuale ºi familiale, persoanele fizice autorizate ºi persoanele juridice (societãþi comerciale), inclusiv grupurile de producãtori.
(continuare în pagina 2)
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mâncare din preparate expirate!
Semnarea Acordului de Colaborare Se oferea
O pensiune ºi un magazin alimentar
s-au ales cu amenzi însumând 60.000 de lei
între CCI Prahova ºi Camera de
dupã un control efectuat de comisarii
de la Protecþia Consumatorilor ºi poliþiºti.
Comerþ Marea Britanie – România
Totul a por
nit de la o rreclamaþie
eclamaþie
pornit

Miercuri, 5 iulie, Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova a organizat,
la sediul sãu, un inedit eveniment de
networking, în colaborare cu Camera
de Comerþ Marea Britanie – România,
cu participarea E.S. Dl. Paul Brummell
– Ambasadorul Regatului Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord în România.
La acest eveniment au participat
reprezentanþii instituþiilor administraþiei publice judeþene ºi locale – Pre-

fectul Judeþului Prahova – Mãdãlina
Lupea, Preºedintele Consiliului Judeþean Prahova – Bogdan Toader,
Primarul Municipiului Ploieºti - Adrian
Florin Dobre, membri ai Camerei de
Comerþ Marea Britanie – România,
membri ai Colegiului de Conducere
al CCIPrahova.
Cu aceastã ocazie a avut loc semnarea Acordului de Colaborare între
Camera de Comerþ ºi Industrie Praho-

Trei copile din Ariceºtii
Rahtivani au înghiþit
pastile cu pumnul
ca sã devinã euforice

Trei minore din Prahova au ajuns în stare criticã la spital
dupã ce ar fi înghiþit mai multe medicamente destinate
persoanelor cu afecþiuni psihice. Una dintre ele se aflã în
stare gravã, în comã, la un spital din Capitalã, iar celelalte
douã au rãmas internate la Spitalul de Pediatrie din Ploieºti,
cu ºanse mari de a se recupera. Motivul pentru care au recurs
la acest gest este, deocamdatã, incert, dar cel mai probabil
copilele au înghiþit pastilele într-un moment de bravadã,
crezând cã aºa vor ajunge la o stare “euforicã”.

va, prin Dl. Aurelian Gogulescu – Preºedinte ºi Camera de Comerþ Marea
Britanie - România, prin Dl. Charlie
Crocker - CEO.
Evenimentul a constituit un excelent prilej de reafirmare a deschiderii
de colaborare între cele douã comunitãþi de afaceri românã ºi britanicã,
între autoritãþile prahovene ºi partea
britanicã, deschidere manifestatã ºi
prin intermediul prezentãrilor susþinute cu aceastã ocazie ºi care au evidenþiat oportunitãþile de afaceri existente, precum ºi instrumentele moderne de promovare ºi accesare prin
platforme specializate a acestor
oportunitãþi.
Concluzia care s-a desprins în urma acestui eveniment ºi care a fost
sintetizatã în cuvântul sãu ºi de cãtre
amfitrionul evenimentului – Preºedintele CCI Prahova, Dl. Aurelian Gogulescu, a fost aceea ca “un fenomen
complex, cu implicaþii majore aºa cum
este Brexit-ul, în contextul relaþiei
bilaterale România – Marea Britanie,
trebuie considerat ºi abordat ca pe o
provocare, ca pe o oportunitate de
dezvoltare ºi cooperare”.
Daniel Lazãr

Victimele sunt trei fete din localitatea Ariceºtii Rahtivani,
una de 16 ani ºi douã surori, una de 13 ani ºi cea de-a treia de
14 ani. Potrivit apropiaþilor, adolescenta de 16 ani – cea care
acum se aflã în stare criticã la un spital din Bucureºti – fusese
diagnosticatã cu depresie pentru care avea prescris de la
medic sã ia un tratament specific. Avusese cu ceva timp în
urmã o tentativã de suicid în urma unei decepþii în dragoste.
Cele douã surori au mers în vizitã, iar prietena lor le-a invitat sã
înghitã ºi ele din medicamentele respective, promiþându-le o
stare de bine. Naive, copilele au luat, fiecare, câte Citirea
gândurilor, tot mai aproape de realitate!ase pastile. Totul a
fost descoperit de fratele fetei mai mari care ºi-a gãsit sora
întinsã pe podeaua din camera ei, în stare de inconºtienþã. La
puþin timp, medicii de la Ambulanþã au fost solicitaþi sã acorde
ajutor ºi pentru celelalte douã copile care începuserã sã acuze
o stare de rãu. În cauzã medicii de la Spitalul de Pediatrie au
sesizat Poliþia care, în prezent, face verificãri pentru a stabili
cu exactitate cum de cele trei adolescente au avut acces la
medicamente atât de periculoase. În plus, în cauzã a fost
sesizatã Direcþia Generalã pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia
.)
Copilului Prahova. (D.F
(D.F.)

Tragedie: N-a mai apucat sã afle
cã a luat BAC-ul cu medie mare

A murit în ziua
af
iºãrii rrezult
ezult
at
elor
afiºãrii
ezultat
atelor

(urmare din pagina 1)
A fost implicat într-un accident rutier în urma cãruia ºi-a pierdut viaþa.
Sorin Panait a plecat împreunã cu tatãl sãu la mare, sã petreacã pentru
câteva zile o vacanþã meritatã, dupã efortul depus la Bacalaureat. Sorin a
fost înmormântat miercuri, 5 iulie, alãturi de tatãl sãu, care a decedat ºi el în
acelaºi accident.
Accidentul în care ºi-au pierdut viaþa tatãl ºi fiul sãu s-a petrecut în data
de 1 iulie, pe DN2 A, în judeþul Ialomiþa, în apropiere de localitatea Munteni
Buzãu. Maºina în care aceºtia se aflau s-a izbit puternic de o cisternã care
transporta azot lichid. Se pare cã autoturismul în care se aflau cei doi ploieºteni
a intrat pe contrasens.
Dacã ar fi fost în viaþã, Sorin ar fi aflat cã a reuºit sã obþinã o medie mare
.)
la Bacalaureat, 8.48. (D.F
(D.F.)

În perioada 30 iunie – 4 iulie
a.c., comisarii din cadrul Comisariatului Judeþean pentru Protecþia
Consumatorilor Prahova au desfãºurat acþiuni de control pentru verificarea respectãrii prevederilor legale privind protecþia consumatorilor la comercializarea produselor
alimentare.
Ca urmare a unei reclamaþii, a
fost verificatã o pensiune din zona
turisticã a judeþului Prahova ºi un
magazin alimentar din mediul rural, acþiune desfãºuratã în colaborare cu reprezentanþi ai Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova.
Cu aceastã ocazie au fost constatate urmãtoarele deficienþe: se co-

mercializau sau se utilizau la preparatele
oferite consumatorilor produse cu data
durabilitãþii minimale depãºitã expirate);
nu se respectau condiþiile de depozitare
prescrise de producãtor la materiile
prime ºi produsele existente în stoc, fiind
depreciate din punct de vedere calitativ;
carne, preparate din carne, peºte,
brânzã fãrã elemente de identificare ºi
caracterizare a produselor. Au fost
aplicate sancþiuni contravenþionale în
valoare totalã de 60.000 lei ºi a fost
dispusã mãsura de oprire definitivã de
la comercializare ºi retragerea din
circuitul consumului uman pentru 122
kg produse.
Mihail Marinescu

AFIR: 112 milioane de euro pentru investiþii în procesarea
ºi marketingul produselor agricole ºi pomicole
(urmare din pagina 1)
Rata sprijinului public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri ºi forme
asociative ºi 40% pentru Întreprinderi
Mari. În funcþie de obiectivele propuse
prin proiect ºi de tipul beneficiarului,
sumele care pot fi accesate se încadreazã între 600.000 ºi 1,5 milioane
euro.
De asemenea, 100 milioane euro
sunt alocaþi pentru acest an submãsurii 4.2 — ‘Sprijin pentru investiþii în
procesarea /marketingul produselor
din sectorul agricol’. Aceste fonduri
sunt destinate, de exemplu, investiþiilor care au ca scop construcþia, extinderea, modernizarea ºi dotarea
clãdirilor unitãþilor de procesare sau
construcþii destinate unei etape sau
întregului flux tehnologic.
Nu în ultimul rând, sunt finanþate
investiþii în producerea ºi comercializarea produselor vinicole propuse de
solicitanþii care nu figureazã în Registrul Plantaþiilor Viticole cu Decla-

raþia de producþie ºi/sau cu Declaraþia
de stocuri produse vinicole. Beneficiarii submãsurii — persoane fizice
autorizate, societãþi comerciale, cooperative agricole — pot obþine o ratã a
sprijinului public nerambursabil de
maximum 50% din totalul cheltuielilor
eligibile. Astfel, pentru un proiect se
pot obþine pânã la 2,5 milioane de
euro, în funcþie de tipul beneficiarului
ºi investiþia propusã.
Lista cheltuielilor eligibile, precum
ºi toate condiþiile de accesare ale
celor douã Submãsuri sunt disponibile pe site-ul AFIR. AFIR precizeazã
cã pentru întocmirea documentaþiei
necesare obþinerii finanþãrii, solicitanþii
au la dispoziþie Ghidul Solicitantului
care poate fi consultat gratuit pe siteul Agenþiei, www.afir.info, la secþiunea
‘Investiþii PNDR’, în pagina dedicatã
fiecãrei submãsuri în parte.
Cererile de finanþare se vor
depune on-line pe pagina oficialã a
Agenþiei, www.afir.info, în perioada
menþionatã.

S.C. PALD
ENGINEERING S.R.L.
firmã de instalaþii în construcþii,
angajeazã cu contract de muncã:

Xinstalator
X lãcãtuº
Xmuncitor necalificat
Relaþii la telefon:

0757 711 434;
0758 226 344
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SGU Ploieºti, lucrãri
ample pe spaþii verzi
În perioada 3-7 iulie a.c., SC
Servicii de Gospodãrire Urbanã SRL
Ploieºti a efectuat mai multe lucrãri
pe domeniul public.
1. Lucrãri de doborâre ºi tãieri
de corecþie la arborii de pe domeniul
public ºi privat al municipiului în ordinea depunerii cererilor ºi verificãrii în
teren, în conformitate cu legislaþia în
vigoare (total doborâri arbori –20, total
tãieri de corecþie –143) în zonele:
Inoteºti aliniament, Sabinelor, Cuza
Voda, Cameliei, Ghe.Doja / Banatului,
Lãpuºna parcare, Gh. Gr. Cantacuzino, Eremia Grigorescu, Romaniþei, ªoseaua Vestului, Iezerului, Criºan,
Lãcrãmioarei, Petrochimiºtilor, ªtrandului, Mihai Bravu, ªtefan cel Mare,
Prislop, Lãpuºna, Cornaþel, Mircea cel
Bãtrân, Ghighiului, Cameliei, Catinei,
Bobâlna, Pajurei, M.Eminescu, Locomotivei.
2.Lucrãri de întreþinere executate
pe spaþiile verzi (parcuri, grãdini
publice, aliniamente, peluze): strâns
ºi încãrcat gunoi ºi crengi, golit coºuri
de gunoi, curãþenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, mãturat alei etc.),
îndepãrtat resturi vegetale.
* Sere ºi pepiniere – activitãþi de
îngrijire, întreþinere material dendrofloricol, 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 sanitare ºi clãdiri administrative, monitorizare ºi intervenþii
utilitãþi ori de câte ori a fost necesar,
program zilnic îndepãrtare vegetaþie
crescutã în exces din incinta cimitirelor.

4.Intervenþii pe domeniul public:
supraveghere fântâni arteziene; înlocuit douã coºuri de gunoi - loc de
joacã 9 Mai; demontat coºuri de
gunoi pentru remediere - B-dul Independenþei; reparat 2 bãnci la sediul
societãþii; confecþionat tãlpici ºi ºezut
aparat fitness - loc de joacã 9 Mai;
spãlat fântânã - Parc Eminescu;
alimentat cu apã - fântâna Hotel Prahova; demontat scenã mare - Biserica
Domneascã; vopsit 2 cadre bãnci;
demontat o bancã ºi un leagãn –
Parc Libertãþii - aduse la sediu pentru
reparaþii; etanºat cu ciment impermeabil conducte tur/retur bazin interior - fântânã Hotel Prahova; curãþat
sorburi - fântânã pietonalã Nord; golit/
spãlat/umplut bazin – fântânã Hyundai; confecþionat rigle bãnci pentru
Bariera Bucureºti ºi loc de joacã Rapsodiei; confecþionat sicrie neidentificaþi; confecþionat elemente meta-

lice pentru aparat fitness - loc de joacã
9 Mai; montat bancã - Parc Libertãþii;
montat, vopsit rigle ºi amplasat bãnci
pe locaþie - Bariera Bucureºti ºi loc
de joacã Rapsodiei; dezafectat gard
deteriorat tip lalea zona Cameliei;
Eremia Grigorescu- demontat bãnci
aduse la sediu în vederea recondiþionãrii; confecþionat rigle bãnci
pentru parcuri ºi locuri de joacã; confecþionat sicrie neidentificaþi; reparat
ºi montat aparat fitness - loc de joacã
9 Mai; reparat alee pietonalã- Parc
Libertãþii; reparat podeþ turn tobogan
- loc de joaca Petrochimiºtilor; recondiþionat banci - zona Mihai Bravu;
montat 2 bãnci - str. G-ral Eremia
Grigorescu; recondiþionat coºuri de
gunoi- Bd.Independentei; montat o
bancã - Parc Libertãþii; verificat instalaþie de apã - Parc Libertãþii; pregãtit
eveniment - Bd. Independenþei; montat rigle bãnci - cartier Mihai Bravu.
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Medic din Prahova, trimis
în judecatã pentru
înºelãciune într-un dosar cu
un prejudiciu de 900.000 lei
Maria Ghinea, un medic oftalmolog din Prahova, a fost trimisã în judecatã de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Ploieºti, pentru complicitate la înºelãciune ºi fals în înscriscuri sub semnãturã privatã. Îm-preunã cu medicul
au fost deferiþi justiþiei alþi 17 prahoveni, acuzaþi cã au beneficat de
ajutoare sociale destinate persoanelor
cu dizabilitãþi în baza unor documente
false emise de Maria Ghinea.
Prejudiciul în dosar depãºeºte
suma de 900000 de lei, iar banii,
spun procurorii, au fost acordaþi ca
indemnizaþii de handicap unor persoane sãnãtoase care nu aveau dreptul sã primeascã ajutor de la stat.
Conform Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti, în perioada
2006 – 2012, în baza aceleiaºi rezoluþii infracþionale, inculpata Ghinea
Maria, în calitate de medic specialist
oftamolog, a eliberat un numãr de
34 de referate medicale de specialitate prin care a atestat în fals existenþa
unor afecþiuni oftalmologice, în scopul
obþinerii certificatelor de încadrare în
grad de handicap grav cu indemnizaþie de însoþitor sau accentuat.
Inculpaþii Baicu Maria, Bondãreþ
Nicoleta - Tatiana, Cazan Constantin,
Cazan Camelia - Eugenia, Cernat
Elena, Chivu Mariea, Cioc Doina, Cosma Ioana, Cosma Ilie, Cocîrlea Georgeta, Costache Neculai, Dragomir
Aurelia, Dragostin Maria - Georgeta,
Ene Constanþa, Ghiþã Ioana, Ioaniþiu
Magdalena, Ionescu Constantin prin

prezentarea ca adevãratã a unei fapte
min-cinoase, respectiv cã suferã de
afecþiuni oculare grave, dovedite cu
acte medicale false, au obþinut eliberarea certificatului de încadrare în
grad de handicap, care le dãdea
dreptul sã beneficieze de protecþie
socialã, acþiuni prin care au cauzat o
pagubã bugetului public.
Urmare acestei încadrãri, inculpaþii au beneficiat lunar de protecþie
socialã încasând necuvenit suma de
61.978 lei – Baicu Maria, 85.274 lei –
Bondãreþ Nicoleta Tatiana, 29.097 lei
- Cazan Camelia Eugenia, 98.839 lei
Cazan Constantin, 87.861 lei Cernat
Elena, 103.937 lei Chivu Maria,
10.676 lei Cioc Doina, 10.516 lei Cocîrlea Georgeta, 29.726 lei Cosma
Ioana, 10.796 lei Cosma Ilie, 70.027
lei Costache Neculai, 88.847 lei Dragomir Aurelia, 10.021 Dragostin
Maria Georgeta, 64.252 lei Ene
Constanþa, 22.826 lei Ghiþã Ioana,
84.522 lei Ioaniþiu Magdalena,
88.533 lei Ionescu Constantin.
Pentru recuperarea prejudiciului,
în cauzã, s-au dispus mãsuri asiguratorii.
Numele medicului oftalmolog
mai apare într-un dosar similar, deferit
justiþiei de aceeaºi structurã de
Parchet, în luna februarie a anului
trecut. Atunci, 19 persoane care au
fost implicate în obþinerea unor false
certificate de handicap, în baza
cãrora au obþinut indemnizaþii necuvenite, au fost trimise în judecatã.
(D.F
.)
(D.F.)

Profesor din UPG gãsit vinovat pentru luare de mitã

Profesorul de matematicã Alexe Cãlin Mureºan, din cadrul Universitãþii Petrol-Gaze Ploieºti, a
fost condamnat de Tribunalul Prahova la trei ani de
închisoare cu suspendare, fiind gãsit vinovat pentru
luare de mitã în formã continuatã. Profesorul a fost
acuzat cã a cerut bani de la studenþii sãi pentru a le
acorda o notã de trecere la examen.
Instanþa a decis, de asemenea, sã interzicã
profesorului dreptul de a-ºi exercita profesia de
cadru didactic pe o perioadã de trei ani de la
rãmânerea definitivã a sentinþei. Deºi atunci când
un inculpat este condamnat la închisoare cu suspendare primeºte ca pedeapsã complementarã
ºi obligaþia de a presta muncã în folosul comunitãþii
pe o perioadã determinatã, Mureºan va fi scutit de
acest supliciu ºi asta din cauza afecþiunilor medicale. Conform soluþiei Tribunalului Prahova, profesorul Mureºan “nu va presta muncã neremuneratã
în folosul comunitãþii din cauza stãrii de sãnãtate”.
Pe de altã parte, Tribunalul Prahova a decis sã
confiºte de la inculpat suma de 44.140 lei ºi sã
menþinã mãsura asiguratorie a sechestrului instituit
contului bancar deschis pe numele profesorului la
o unitate CEC Bank. În plus, Mureºan va trebui sã
plãteascã 11.000 lei reprezentând cheltuieli
judiciare avansate de stat. Sentinþa Tribunalului
Prahova nu este definitivã, astfel cã atât profesorul
cât ºi procurorii vor putea sã facã apel la instanþa
superioarã.
Lectorul universitar din carul Universitãþii PetrolGaze Ploieºti a fost prins de procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Prahova ºi de
poliþiºti din cadrul DGA Prahova cu 17.150 lei ºpagã
primitã de la studenþi la un examen. Banii erau daþi
de studenþi pentru a promova examenul la material predatã de Mureºan. În urma anchetei, procurorii
au stabilit cã profesorul primise în total suma de

Acesta a fost condamnat la închisoare cu suspendare
45.000 de lei de la 80 dintre studenþii sãi. ªi aceºtia
din urmã au fost anchetaþi în cauzã pentru dare de
mitã, dar procurorii au considerat cã nu este cazul
sã fie trimiºi în judecatã, mergând pe principiul cã
au fost obligaþi de cadrul didactic sã facã o faptã
ilegalã.

Cerea bani de la toþi
studenþii sãi

Confrom unui comunicat al Direcþiei Generale
Anticorupþie Prahova (DGA), inculpatului Alexe Cãlin
Mureºan, lector universitar în cadrul Universitãþii
Petrol-Gaze din Ploieºti, a fost cercetat în stare de
arest la domiciliu, sub aspectul sãvârºirii a ºapte
infracþiuni de luare de mitã aflate în concurs real, în
sensul cã a primit de la 80 de studenþi diverse sume bani totalizând aproximativ 45.000 lei ºi unele
servicii pentru promovarea examenelor la diferite
materii.
“Astfel, în data de 3 septembrie 2016, în calitate de lector universitar in cadrul Universitãþii Petrol
si Gaze Ploieºti, M.A.C. a acceptat de la un numãr
de 62 de studenþi în anul I la Facultatea de Tehnologia Petrolului ºi Petrochimiei din cadrul UPG Ploieºti, promisiunea remiterii unor sume de bani cuprinse între 350 lei ºi 700 lei, totalizând suma de
38.500 lei, în vederea promovãrii examenelor de
Matematicã, algebrã liniarã, geometrie analiticã ºi
diferenþialã (aferent semestrului I) ºi Analiza matematicã (aferent semestrului II) din sesiunea de restanþe din toamna 2016. La data de 05.09.2016,
dupã susþinerea examenului de restanþã la Algebrã
liniarã, geometrie analiticã ºi diferenþialã, a pretins

ºi primit, din suma acceptatã iniþial, suma de
17.150 lei, solicitând ca diferenþa de bani de
20.350 lei sã-i fie remisã ulterior, în zilele de 6 sau
7 septembrie 2016, când urma sã fie susþinut examenul de restanþã la Analiza matematicã. Totodatã,
la datele de 5 ºi 6 septembrie 2016, cu ocazia
susþinerii examenului restant la disciplina Logicã
matematicã ºi teoria mulþimilor, în scopul promovãrii examenului, M.A.C. a primit de la 5 studente
la Facultatea de Litere ºi ªtiinþe, suma totalã de
1.400 lei. De asemenea, în aceeaºi zi, cu ocazia
susþinerii examenului de restanþã la Algebrã liniarã,
geometrie analiticã ºi diferenþialã, cel în cauzã a
primit de la 4 studenþi la Facultatea de Tehnologia
Petrolului ºi Petrochimiei, suma totalã de 2.000 lei
(câte 500 lei de la fiecare), în vederea promovãrii
examenului.
În sesiunea de varã a anului universitar 20152016 din luna iunie 2016, respectiv în data de
17.06.2016, M.A.C. a primit de la 4 studenþi în
anul I la Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimiei, suma totalã de 2.000 lei, câte 500 lei de
la fiecare, în scopul acordãrii notei de trecere la
examenul de matematicã, analizã matematicã.
Tot în sesiunea de varã a anului universitar 20152016 din luna iunie 2016, respectiv în data de
26.06.2016, M.A.C. a pretins de la 3 studenþi, prestarea de munci casnice la reºedinþa sa situatã întro comunã din judeþul Prahova, în schimbul promovãrii examenului la disciplina Matematicã, analizã
matematicã, din semestrul II, ulterior unul dintre
studenþi, deplasându-se la reºedinþa acestuia
unde i-a cosit iarba. M.A.C. a mai primit, de la 2
studenþi, în zilele de 5 ºi 17 septembrie 2016, în

scopul promovãrii examenului de restanþã la Matematicã, algebrã liniarã, geometrie analiticã ºi diferenþialã, aferente semestrului I ºi II, suma totalã de
550 lei”, se aratã în comunicatul DGA.
Mureºan a fost prins în flagrant la data de 5
septembrie 2016, de cãtre ofiþerii Direcþiei Generale
Anticorupþie – S.J.A Prahova, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetului de pe lângã Tribunalul Prahova, în timp ce primea suma de 17.150
de lei, dintr-un total de 38.500 lei de la un numãr
de 62 de studenþi.

Mureºan, al treilea
profesor din UPG judecat
pentru mitã

La momentul respectiv, Mureºan a fost reþinut
ºi arestat preventiv pe 30 de zile. Cu ocazia emiterii
rechizitoriului de trimitere în judecatã, procurorul
de caz a dispus, totodatã, clasarea cauzei faþã de
cei 62 de studenþi, sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de dare de mitã, întrucât existã cauza specialã
de neimputabilitate, precum ºi faþã de celelalte
persoane, întrucât în cauzã sunt incidente cauze
de nepedepsire privind denunþarea faptei.
Alexe Cãlin Mureºan este cel de-al doilea
profesor din UPG condamnat, în ultimii doi ani, pentru luare de mitã. În 2016, Ilie Risstea, un alt pro-fesor din cadrul aceleiaºi universitãþi, a fost ºi el condamnat la închisoare cu suspendare dupã ce a
fost filmat de ofiþerii DGA în timp ce primea mitã de
la studenþii sãi chiar în biroul sãu din UPG.
Pe rolul instanþelor de judecatã se mai aflã
dosarul unui alt profesor din UPG. Este vorba despre
Dan Ioan Grigoraº, deferit justiþiei dupã ce a fost
reclamat cã cerea bunuri ºi bani de la studenþii sãi
.)
în vederea promovãrii examenelor. (D.F
(D.F.)
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A fost publicatã curricula de
pregãtire pentru medicii rezidenþi

Au fost aprobate ºi publicate
noile programe de pregãtire pentru
specialitãþile medicale enumerate în
documentul Anexã. Începând cu data de 30 iunie 2017, documentele
din curricula de pregãtire pot fi consultate de toþi cei interesaþi pe site-ul
Ministerului Sãnãtãþii, la rubrica
Rezidenþiat – rezidentiat.ms.ro.
Medicii rezidenþi sunt îndrumaþi
sã se adreseze direcþiilor de sãnãtate
publicã din centrele universitare de
pregãtire, începând cu data de 3 iulie
2017, în vederea repartizãrii la urmãtorul modul de pregãtire. De asemenea, în cazul specialitãþilor pedia-

trie, neonatologie, cardiologie pediatricã, gastroenterologie pediatricã,
nefrologie pediatricã, oncologie ºi
hematologie pediatricã ºi pneumologie pediatricã, rezidenþii vor
primi repartiþie pentru perioada 1 iulie
2017 – 30 septembrie 2017 în vederea efectuãrii “modulului de pediatrie.”

Anexã

Lista specialitãþilor pentru care a
fost aprobatã curricula de pregãtire:
– anatomie patologicã
– cardiologie
– chirurgie dento-alveolarã

Noul program de
compensare cu 90%
pentru pensionari
devine operaþional
Începând de miercuri, 4 iulie 2017, modificãrile efectuate în programul social de
compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionari devin operaþionale. Conform
modificãrilor aprobate printr-o Hotãrâre de
Guvern, vineri 30 iunie 2017, în prima ºedinþã a cabinetului Mihai Tudose, pragul de
pensie pânã la care se poate beneficia de
program a fost majorat de la 700 la 900 lei
/lunã. Totodatã, de program vor beneficia ºi
pensionarii care încaseazã venituri din alte
surse, în afara pensiei ºi a indemnizaþiei
sociale. În viitor, beneficiarii programului nu
vor mai depune la medicul de familie
declaraþia pe proprie rãspundere referitoare
la veniturile obþinute, ci vor prezenta doar
talonul de pensie ºi actul de identitate.
Pentru aplicarea Hotãrârii de Guvern, a
fost necesarã elaborarea de norme de
aplicare, printr-un Ordin comun al Ministerului Sãnãtãþii ºi CNAS, precum ºi modificarea altor douã acte normative subsecvente,
referitoare la prescripþia electronicã ºi la
normele de aplicare a Contractului-cadru.
Finanþarea programului de compensare
cu 90% a medicamentelor din sublista B
prevãzutã de HG nr. 720/2008 se asigurã
în proporþie de 50% din bugetul Fondului
Naþional Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate ºi în proporþie de 40% din veniturile
proprii ale Ministerului Sãnãtãþii.
„Prin noul program se soluþioneazã ºi
problema pensionarilor care obþin venituri
suplimentare în afara pensiei. Se debirocratizeazã astfel ºi activitatea medicilor de
familie, care nu vor mai trebui sã solicite declaraþii pensionarilor”, a declarat Florian Dorel Bodog, ministrul Sãnãtãþii.

– chirurgie oralã ºi maxilo-facialã
– chirurgie pediatricã
– chirurgie plasticã, esteticã ºi
microchirurgie reconstructive
– chirurgie toracicã
– chirurgie vascularã
– diabet zaharat, nutriþie ºi boli
metabolice
– endocrinologie
– gastroenterologie
– geneticã medicalã
– geriatrie ºi gerontologie
– hematologie
– medicinã de familie
– medicinã de laborator
– medicinã fizicã ºi de reabilitare
– medicinã internã
– medicinã legalã
– medicinã nuclearã
– microbiologie medicalã
– nefrologie
– neurologie
– neurologie pediatricã
– ortopedie pediatricã
– ortodonþie ºi ortopedie dentofacialã
– pedodonþie
– pneumologie
– psihiatrie
– psihiatrie pediatricã
– radiologie-imagisticã medicalã
– reumatologie
– sãnãtate publicã ºi management.

12 - 18 iulie 2017

Spital Municipal
de Urgenþã la Ploieºti

Primarul municipiului Ploieºti,
Adrian Florin Dobre, împreunã cu reprezentanþii administraþiei publice locale, intenþioneazã sã realizeze, la
nivelul comunitãþii locale, un Spital
Municipal de Urgenþã. Implementarea acestui proiect, cu
impact direct în creºterea
calitãþii vieþii ºi a serviciilor
medicale oferite ploieºtenilor, se va alinia prioritãþilor reformei necesare
sistemului sanitar din municipiul Ploieºti.
Spitalul Municipal de
Urgenþã Ploie ti trebuie sã
urmãreascã principiile
multifuncþionalitãþii, complementaritãþii ºi integrãrii
funcþionale, astfel încât sã
permitã realizarea unui pol de interes
urban continuu, în vederea îndeplinirii
obiectivelor propuse din domeniul
sanitar, precum ºi transpunerea
eficientã a strategiilor Ministerului
Sãnãtãþii la nivel teritorial.
Activitatea medicalã a noului spital ar trebui sã aibã o acoperire cât
mai vastã a necesarului de servicii medicale pe diverse patologii, prin realizarea adecvatã a consultului interdisciplinar, cu liniile de gardã ºi activitãþi aferente fiecãrei specializãri medicale funcþionale în deplinã siguranþã.
În prezent, reþeaua unitãþilor spi-

ªase obiceiuri recomandate de dr. Oz
care ”reseteazã” metabolismul ºi
stimuleazã arderea rapidã a grãsimilor
Tim Ferriss, autorul cãrþii „The 4-Hour Body”,
care a fãcut vânzãri record în toatã lumea, a fost
invitat în emisiunea „The Dr. Oz Show” moderatã
de Dr. Oz pentru a explica trucurile cercetare de el
de-a lungul mai multor ani ºi care au dat roade
atunci când vrei sã slãbeºti, sã-þi îmbunãtãþeºti
starea de spirit ºi sã dormi bine în fiecare noapte.
Iatã care sunt sugestiile specialistului:
1. Duºul cu apã rece accelereazã metabolismul
Dã roade de fiecare datã, susþine specialistul
care ne recomandã un duº cu apã cãlduþã alternatã cu apã rece dimineaþa la prima orã sau seara.
Apa rece accelereazã procesul de ardere a grãsimilor.
2. Alimentele fermentate natural îmbunãtãþesc starea de spirit
Nu ai nevoie de tratament cu antidepresive
pentru a scpãa de depresie ºi a-þi îmbunãtãþi starea
de spirit. Soluþia naturalã pe care o oferã specialistul
constã în alimentele fermentate natural, deoarece
serotonina care ne face viaþa mai frumoasã se produce tocmai în intestin. Varza, sfecla sau alte legume pe care le laºi la fermentat doar cu sare sunt
bogate în probiotice, adicã bacterii bune care ajutã
ca serotonina sã ajungã în creier. Este recomandat
sã consumi zilnic 4-5 linguri de diverse alimente
fermentate natural (varza muratã, zeama de varzã
muratã, sfecla muratã, iaurt fermentat, borº natural, lapte bãtut fermentat la temperatura camerei).
3. Untul de migdale crude îmbunãtãþeºte somnul
Specialistul dã vina pe glicemia scãzutã atunci
când nu reuºeºti sã ai un somn odihnitor pe parcursul nopþii. Pentru a împiedica acest lucru, Tim
Ferriss recomandã consumul a 2 linguri de unt
de migdale crude înainte de culcare. Migdalele
au un indice glicemic scãzut, nu vor determina
fluctuaþii grave ale glicemiei ºi astfel vei dormi liniºtitã
toatã noaptea. De asemenea, specialistul recomandã adoptarea poziþiei de dormit pe burtã cu
capul întors cãtre dreapta, mâna dreaptã ridicatã

pe lângã cap ºi piciorul drept îndoit ca sã formeze
un unghi drept.
4. Friºcã sau lapte integral pentru cafeaua de dimineaþã
Contrar opiniei cã la cafeaua de dimineaþã se
foloseºte lapte sau friºcã degresatã dacã urmezi o
curã de slãbire, specialistul a constatat efecte
spectaculoase în cazul femeilor care-ºi doreau sã
slãbeascã ºi au consumat în fiecare dimineaþã
cafeaua cu friºcã sau lapte integral. Explicaþia:
lactatele integrale conþin acid linoleic conjugat (CLA)
care împiedicã depunerea grãsimilor, în vreme ce
lactatele degresate mãresc riscul de îngrãºare
deoarece determinã creºteri bruºte ale insulinei.
Studiul realizat de Tim Ferriss, autorul cãrþii
care a ajutat multã lume sã slãbeascã, aratã cã
femeile care au respectat aceastã regulã au reuºit
sã slãbeascã între 1-2 kilograme pe sãptãmânã.
Aºadar, specialistul recomandã sã amesteci în cafea
de dimineaþã 2 linguri de friºcã grasã sau lapte
integral ºi vei reduce semnificativ riscul de a te
îngrãºa pe parcursul unui an. Un lucru important
de care trebuie sã þii cont ºi pe care l-a specificat
specialistul este acela de a consuma cafeaua în
primele 30 de minute de la trezire.
5. Ceaiul mate accelereazã digestia ºi
reduce absorbþia grãsimilor
Cu un gust uºor amãrui, ceaiul mate este recomandat de cãtre specialiºti in numeroase probleme
de sãnãtate, fiind recunoscut pentru beneficiile sale.
Cea mai apreciatã calitate a lui este aceea cã te
ajutã sã-þi menþii silueta, prevenind astfel obezitatea.
Ceaiul mate stimuleazã metabolismul ºi arderea
grãsimilor, ajutând la eliminarea surplusului de apã
din organism. Specialistul recomandã persoanelor
care nu consumã cafea dimineaþa sã aleagã ceaiul
mate.
6. Scor
þiºoar
a rreduce
educe riscul de a lua în
Scorþiºoar
þiºoara
greutate
Scorþiºoara þine glicemia sub control,
împiedicând acumularea kilogramelor în plus.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

taliceºti existente la nivelul municipiului Ploieºti este învechitã, cu echipamente uzate moral, majoritatea
imobilelor în care acestea îºi desfãºoarã activitatea fiind într-o stare precarã, ca atare impunându-se luarea

în analizã a unor mãsuri importante
în acest domeniu.
„Cu consensul tuturor forþelor politice se poate face un nou spital! În
acest sens, s-a constituit si funcþioneazã un grup de lucru cu re-prezentanþii Primãriei, Casei Judeþene de
Asigurãri de Sãnãtate Prahova ºi Direcþiei de Sãnãtate Prahova, urmând
sã se gãseascã, în termenul cel mai
scurt, soluþiile optime pentru ca, în
cursul acestui an, sã demarãm achiziþia de servicii de proiectare în vederea construirii acestui spital”, a declarat primarul municipiului Ploieºti,
Adrian Florin Dobre.

Ministerul Sãnãtãþii
a început livrarea noilor
doze de vaccin
hexavalent în þarã

Ministerul Sãnãtãþii a început, la data
de 4 iulie, livrarea noilor doze de vaccin
hexavalent în þarã. Peste 245 de mii de
doze de hexavalent vor ajunge în cel mai
scurt timp la cabinetele medicilor de familie ºi la direcþiile judeþene de sãnãtate.
Cele 245.498 de doze de vaccin hexavalent acoperã necesarul de hexavalent pentru urmãtoarea perioadã (cca. 5
luni), iar dozele vor ajunge în toate judeþele României conform calendarului programat. Tranºa actualã, de 245.498 de
doze, este livratã înainte de termenul contractual stabilit în contractul de achiziþie,
respectiv lunile iulie ºi octombrie 2017.
De asemenea, Ministerul Sãnãtãþii
a demarat toate procedurile de achiziþie
a vaccinului hexavalent pentru urmãtorii
patru anii (2018-2022), mãsurã care va
preveni eventualele discontinuitãþi de
aprovizionare cu acest tip de vaccin.
Reamintim faptul cã Ministerul Sãnãtãþii a încheiat, în acest an, un contract pentru furnizarea unei cantitãþi de
630.000 doze vaccin hexavalent. Prima
tranºã, de 120.000 de doze ºi parþial a
douã tranºã de 44.229 de doze, au fost
repartizate în þarã în lunile aprilie ºi mai.
Dupã repartizarea dozelor curente, conform contractului de achiziþie, urmeazã
ca România sã primeascã o nouã tranºã
de vaccin hexavalent.

învãþãmânt
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896 de candidaþi înscriºi pentru proba scrisã

Miercuri, 12 iulie, este ziua emoþiilor ºi pentru cadrele didactice care
doresc sã ocupe locuri în învãþãmântul prahovean în anul ºcolar
2017-2018. Este ziua „Concursului
de Titularizare”, cum mai este cunoscut concursul organizat pentru ocuparea posturilor/catedrelor.
Iniþial, figurau înscriºi 1.056 de
candidaþi. Cei mai mulþi erau pentru
catedrele de educatoare, 148 fiind
numãrul persoanelor înscrise (39 posturi titularizabile), dar ºi pentru învãþãtori, 116 candidaþi (44 posturi titularizabile) ºi limba românã, cu 119
candidaþi (2 posturi titularizabile ºi 38
netitularizabile). Conform datelor
centralizate de departamentul management al Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova mai figureazã înscriºi,
printre alþii, 88 de candidaþi la limba
englezã, 87 la matematicã, 42 la limba
francezã, 30 la fizicã, 17 la biologie
etc.
Din aceºti 1.056 de candidaþi, 8
au fost eliminaþi pe motiv cã nu au
respectat anumite cerinþe.
De asemenea, 99 de candidaþi
merg pe continuitate, intrând în calculul repartizãrilor cu notele obþinute
în anii anteriori. La susþinerea probelor practice ºi a inspecþiilor la clasã,
cinci candidaþi nu au primit notã de

trecere, alegându-se cu note sub 5.
S-au înregistrat ºi 46 de absenþe,
astfel cã, pentru susþinerea probei
scrise a concursului de ocupare a
posturilor vacante din învãþãmântul
preuniversitar, ce va avea loc pe 12
iulie, au mai rãmas în... luptã 896 de
candidaþi. Dintre aceºtia, 50 provin
din alte judeþe.
Prahova se aflã pe locul 5 în þarã
în ce priveºte numãrul de posturi
vacante pentru anul ºcolar 20172018, cu 1.595 de posturi complete
ºi incomplete, 183 fiind titularizabile.
În faþa judeþului nostru se aflã
Bucureºti, Bihor, Dolj ºi Iaºi.
Cele mai multe întâlnim la învãþãtori, 44 la numãr, dar ºi la educatori,
39 la numãr. Alte situaþii: Limba românã are doar 2 posturi titularizabile (38
fiind netitularizabile), matematica are
5 (dar cu 50 netitularizabile), o
singurã catedrã întreagã de matefizicã, limba francezã – 3 titularizabile
(60 netitularizabile), limba englezã –
2 titulairzabile (47 tetitularizabile),
istoria – 2 posturi titularizabile, fizica
– 5 posturi titularizabile, fizicã-chimie
– cu 2 posturi titularizabile, informatica – 1 post, filologie – 1 post, religia
– 5 posturi titularizabile (3 netitularizabile), educaþie – fizicã – 5 titularizabile, educaþie – fizicã specialiºti –

Ministrul Educaþiei are în vedere
revizuirea/actualizarea programelor ºcolare
pentru învãþãmântul primar
Reinstalat în fruntea Ministerului Educaþiei, prof Liviu Pop a susþinut, sãptãmâna
trecutã, o videoconferinþã cu ºefii inspectoratelor ºcolare.
Cu aceastã ocazie, ministrul Pop a anunþat cã îºi propune eficientizarea
procesului de evaluare în sistemul de învãþãmânt preuniversitar, în acest sens urmând
a fi organizate întâlniri cu parteneri ai MEN. „Ne dorim o formulã de evaluare modernã,
care sã includã soluþii tehnologice la zi ºi care sã nu mai genereze suprasolicitare ºi
disfuncþionalitãþi”, a declarat Pop.
Inspectorii ºcolari generali au mai fost înºtiinþaþi despre finalizarea evaluãrii
proiectelor de manuale pentru clasa a V-a, licitaþia organizatã de Ministerul Educaþiei
prin Centrul Naþional de Evaluare ºi Examinare fiind în prezent în grafic, ministrul
susþinând cã existã toate premisele pentru ca elevii claselor a V-a sã aibã manualele
pe bãnci la începutul anului ºcolar.
De asemenea, sunt avute în vedere revizuirea/actualizarea programelor ºcolare
pentru învãþãmântul primar ºi elaborarea programelor ºcolare pentru ciclul liceal.
În cadrul videoconferinþei s-a mai discutat despre salarizarea personalului didactic, organizarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director
adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, respectiv a unei noi sesiuni de
selecþie pentru Corpul Naþional de Experþi.
Mihail Marinescu

Avem patru elevi cu media de admitere 10!
(urmare din pagina 1)
Dupã repartizarea computerizatã,
elevii trebuie sã se prezinte, pânã pe
17 iulie, la ºcolile la care au fost repartizaþi, pentru a-ºi depune dosarul de
înscriere. În caz contrar, se considerã

retraºi ºi locul va fi declarat vacant.

Etapa a doua de Admitere

La a doua etapã a repartizãrii
computerizate participã candidaþii din
seria curentã, indiferent de vârstã, ºi

cei din seriile anterioare, care nu
împlinesc 18 ani pânã la data începerii anului ºcolar 2017-2018, ºi care
se aflã în una din situaþiile urmãtoare:
au participat ºi au rãmas nerepartizaþi
dupã prima etapã, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapã
de admitere.
Candidaþii
care nu au participat la prima etapã de repartizare completeazã fiºa de opþiuni, în perioada
19-21 iulie 2017.
În aceeaºi perioadã completeazã o nouã fiºã de
opþiuni candidaþii care au par-ticipat la prima etapã,
dar au rãmas nerepartizaþi.
Completarea opþiunilor se face la
ºcolile de provenienþã sau la centrul
special de înscriere pentru elevii din
alte judeþe.
Mihail Marinescu

8 posturi titularizabile (53 netitularizabile).
Situaþii complicate întâlnim la
muzicã, educaþie plasticã, geografie,
unde nu existã niciun post vacant
pentru anul ºcolar 2017-2018.

Trei centre pentru
examen
Candidaþilor li se oferã, pentru
redactarea lucrãrii, patru ore. În
judeþul Prahova, proba scrisã a concursului are loc în trei centre de concurs: la C.N. „Ion Luca Caragiale”

Ploieºti (învãþãtori, limba ºi literatura
românã, documentariºti, matematicã,
informaticã); la C.N. „Mihai Viteazul”
Ploieºti (educatoare, limba francezã,
limba englezã, limba germanã, limba
spaniolã, limba rromani, fizicã, chimie,
biologie); la Colegiul „Spiru Haret”
Ploieºti (istorie, ºtiinþe socio – umane
- culturã civicã, psihologie, sociologie,
economie, filosofie; profesor consilier,
geografie, religie, ed. muzicalã/muzicã
instrumentalã, ed. plasticã/vizualã, ed.
Fizicã, ed. tehnologicã, discipline
tehnice, pregãtire instruire practicãmaiºtri, învãþãmânt special).
Proba scrisã a concursului 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. Rezultatele finale se vor afiºa pe 25 iulie.
Seria de repartizãri începe pe 26
iulie, odatã cu ºedinþa publicã de
repartizare a candidaþilor care au
obþinut 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 repartizare mai au ºanse sã se aleagã cu
catedre la repartizarea de pe 28 august, care este pentru ocuparea posturilor pe perioadã determinatã, ei devenind suplinitori. Pe 30 ºi 31 august
se organizeazã repartizare în ºedinþã
publicã pentru candidaþii care au
primit note egale sau mai mari de 5.00
la concursul din acest an, dupã care
urmeazã cei care au primit astfel de
note la concursurile din 2013 ºi pânã
în 2016 inclusiv.
Mihail Marinescu

Promovabilitate la Bacalaureat
de 73,87% în Prahova
Doi candidaþi au media 10,
de la specializãrile mate-info
ºi ºtiinþele naturii

Absolvenþii de liceu au aflat pe 5 iulie ce rezultate
au obþinut la examenul de Bacalaureat. Dupã datele oferite
de Ministerul Educaþiei, în judeþul Prahova s-a înregistrat
un procent foarte bun de promovabilitate, 73,87%, valabil
înainte de rezolvarea contestaþiilor. Dintr-un total de 5.117
candidaþi prezenþi, 3.780 au obþinut medii mai mari de
6, fiind declaraþi admiºi. 292 de candidaþi au primit medii, dar ºi note între 5 ºi 5,99, însã nu au acumulat un
punctaj total mai mare de 6.
Prahova are ºi doi elevi cu media 10. Este vorba
despre Ioan Mihai Constantin, de la Colegiul Naþional
„Nicolae Grigorescu” Câmpina, la profil mate-info, ºi de
Teodora Cristina Sima, de la Colegiul Naþional „Nichita
Stãnescu”, la ºtiinþele naturii. Totodatã, foarte aproape
de media maximã s-a aflat Andrei Tiberiu Dumitru, de la
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, specializarea
mate-info, cu media 9.98. Cu media 9.96 sunt doi
candidaþi: Miruna Maria Avram, de la Colegiul Naþional
„Ion Luca Caragiale” Ploie•ti, mate-info, ºi Adelin Alexandru
Cãliþã, de la Colegiul Na•ional „Alexandru Ioan Cuza”
Ploieºti, ºtiinþe sociale. Sunt, de asemenea, ºi 4 elevi cu
media 9.95: Ioana Alexandru, de la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti, specializarea mate-info; Andrei
Duþã, de la Colegiul Naþional „Jean Monnet” Ploieºti, mateinfo; ªtefan Iridon, de la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti, mate-info; Ana-Adela Popovici, de la Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” Ploieºti, mate-info.
Probele scrise s-au desfãºurat în centre aflate în
urmãtoarele unitãþi de învãþãmânt:
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti; Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” Ploieºti; Colegiul Naþional
„Nichita Stãnescu” Ploieºti; Colegiul Naþional „Alexandru
Ioan Cuza” Ploieºti; Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti; Colegiul
Naþional „Jean Monnet” Ploieºti; Colegiul Tehnic „Toma
N.Socolescu” Ploieºti, Colegiul Tehnic „Elie Radu” Ploieºti;
Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” Ploieºti; Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti; Colegiul Naþional „Nicolae
Grigorescu” Câmpina; Liceul Tehnologic Energetic

Câmpina; Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil; Colegiul
„Mihail Cantacuzino” Sinaia, Colegiul Naþional „Nicolae
Iorga” Valenii de Munte.

1.500 de contestaþii

În judeþul nostru, numãrul lucrãrilor trimise la
recorectat a fost de 1.500, cele mai multe provenind de la
proba de Limba ºi literatura românã (607 lucrãri), dupã
care urmeazã Matematica (293 lucrãri), Biologia (184
lucrãri). S-au mai înregistrat contestaþii, Logicã (85), Fizicã
(50), Chimie (41) etc.
Au fost rezultate foarte bune obþinute în acest an la
Bacalaureat în mai multe zone din þarã. Dacã Prahova
are, înainte de contestaþii, 73,87%, ei bine Sibiul are rata
de promovare de 83,73%! La Bacãu este de 83,54%, la
Iaºi ºi la Cluj - 82,75%. În Bucureºti, au promovat examenul
74,09% dintre candidaþi, iar la nivel naþional, media
procentului de promovabilitate este de 71,4%, cu 97 de
elevi care au obþinut media 10.

A doua sesiune

Cei care nu au reuºit sã obþinã media cel puþin 6 la
prima sesiune, mai au o ºansã la sesiunea a doua a
Bacalaureatului, în august-septembrie, înscrierile priminduse în perioada 11-14 iulie, respectiv pe 27 iulie pentru
candidaþii care au promovat examenele de corigenþe.
Calendar sesiunea a doua:
21 august: Limba ºi literatura românã – proba Ea) proba scrisã;
22 august: Limba ºi literatura maternã – proba Eb) proba scrisã;
23 august: Proba obligatorie a profilului – proba Ec) proba scrisã;
24 august: Proba la alegere a profilului ºi specializãrii
- proba Ed) – proba scrisã;
25 – 28 august: Evaluarea competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba românã - proba A;
29 – 30 august: Evaluarea competenþelor digitale proba D;
30 – 31 august: Evaluarea competenþelor lingvistice
într-o limbã de circulaþie internaþionalã - proba C;
1 septembrie: Afiºarea rezultatelor (pâna la ora 16:00)
ºi depunerea contestaþiilor (orele 16:00 - 20:00); 2 - 5
septembrie: Rezolvarea contestaþiilor; 6 septembrie:
Afiºarea rezultatelor finale.
Mihail Marinescu
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UN ROMAN DOMNIÞA
ÎN... CUPIDON
MAJOR
CAPITOLUL 120

MOªTENIRE

Ioana
Maria
L UP
AªCU
UPAªCU
AªCU,,
Solara Ioana Maria Lupaºcu,
pianista solistã a Filarmonicii Paul
Constantinescu, este, spre onoarea
ilustrei instituþii muzicale ploieºtene,
ºi romancierã, încã una dintre scriitoarele patetice, cu stil ºi elevaþie de
facturã contemporanã, autoarea romanului PRINÞUL BAGHETEI, apãrut
în 2008 la editura Meteor Press.

mãrii ºi dulceaþa florilor, ne întãrea
convingerea cã anotimpul renaºterii
se instalase pe deplin”. Start cu iz de
”Pânza de pãianjen”, a Cellei Serghi,
etern peisaj maritim constãnþean.
Romanul e structurat, aidoma
conceptului simfonic, pe 3 pãrþi sau
miºcãri, fiecare în capitole numeric
variabile: Partea întâi – Liliacul alb,
53 de capitole, pe sãrite: „Aplauze ca
la zidul morþii”: Emanoil Elenescu”,
„Samovarul lui Ceaikovski ºi visul
americam”, „Pãrintele Arsenie Boca”,
„Dulceaþa sunetului: Ion Voicu”, „Un
dirijor de geniu: Sergiu Celibidache”;

distinsã cu Diplomã de Excelenþã”,
„Carierã solisticã în Italia, Elveþia,
Croaþia, Slovacia, Lituania, Belgia,
Turcia ºi Spania”)
„... Personajul în jurul cãruia se
construieºte naraþiunea Ioanei Maria
Lupaºcu este marele dirijor ºi violonist
Ilarion Ionescu-Galaþi; portretul sãu
este creionat dintr-o pulbere de
amintiri cernute prin sita unor detalii
expresive, rezultând o imagine complexã ºi puternicã, deopotrivã blândã
ºi autoritarã” – ni se spune, dintr-o
suflare, în prezentarea postatã pe
coperta a IV-a a romanului PRINÞUL
BAGHETEI.
Tsunami-ul trãit în 24 decembrie
2004, de scriitoarea acestui dramatic
roman, pe plaja insulelor Maldive: „Am
vãzut cum fiecare se prinde într-o
strânsã îmbrãþiºare de primul copac
pe care îl gãseºte liber ºi aºa am fãcut
ºi eu, m-am agãþat de primul palmier
care nu fusese „ocupat” de altcineva.

Romanciera la pianul alb al Filarmonicii
Construcþie polifonicã, în maniera
unei Simfonii, dinamicã povestire a
evenimentelor trãite pe insulele
Maldive, sub tãvãlugul tsunamiului
din 24 decembrie 2004, de autoare
– plecatã într-un turneu, ºi de pãrinþii
sãi, în localitatea natalã, istorisirea este
marcatã de un epic felxibil, în miºcãri aleatorii, þesutã de câteva personaje memorabile, precum Tatãl ºi Mama autoarei, cât ºi de lumea ºi
evenimentele care se extind concentric în jurul unui foarte mare ºi distins
dirijor român! Trama cãrþii extrapoleazã timpuri sociale ºi politice dramatice,
peste care se proiecteazã fascinanta
aventurã a iubirii ºi a dragostei între
naratoare ºi faimosul dirijor – demonul ºi îngerul femeii care îl are
maestru, soþ, apoi prietenul de un
calibru moral ºi profesional exemplar.
Epicã în ritmuri gershwiniene, cu
arcade gotice în imagistica romanului,
dinamizatã de personajele prinse în
caruselul neºtiut, dar posesiv al destinului, romanul parcurge meridiane
cu inserþii brahmsiene, legate de allegretouri din „Un american la Paris”
ºi din „Rapsodia albastrã”, izbucnind,
ca în romanul cu structurã clasicã,
în fazele de recongnoscibilã evoluþie,
panoramic. „În acel aprilie, cerul senin
se odihnea deasupra elegantei faleze
a oraºului Salonic, unde – începe romanciera periplul sãu – ne plimbam
admirând clãdirile de pe partea opusã
malului, la Marea Mediteranã. Aerul
proaspãt, în care se împletea sarea

Partea a doua – Avatarurile morþii „Tsunami”, „Facã-se voia ta, Tatã”; Partea
a treia – Trecute vieþi de domni ºi de
domniþe: „Cãlin ªoimu”, „Adina”,
„Oameni ºi cai”. Epilogul romanului
e un „Da cappo al fine”, urmat de
„Biografia” Ioanei Maria Lupaºcu
(Nãscutã la Brãila în 1977, absolventã
a Conservatorului „George Enescu”
Iaºi, studenta maestrului Lazar Berman, Accademia Europea di Musica
(„Solistã cu imense posibilitãþi tehnice
ºi artistice”), „Membrã de onoare a

Coperta romanului
PRINÞUL BAGHETEI
Nu ºtiu cât a trecut pânã când zidul
de apã a ajuns la noi, cred cã foarte
puþin, cãci se miºca cu o vitezã uluitoare, mai târziu am aflat cã avea cam
500 km/orã. Ne-a lovit cu putere ºi
nu îmi pot aduce aminte cât a durat
pânã a trecut peste noi, pentru cã nu
reþin sã fi avut probleme de respiraþie,

Romanciera la pianul
negru al Filarmonicii
Associazione Rumeni – Milano”, „Pianistã concertistã a Filarmonicii Paul
Constantinescu Ploieºti”; „Corespondentã în Italia la ziarul Monitorul,

ceea ce înseamnã cã apa ne-a acoperit cu totul doar pentru câteva secunde”.
Serghie Bucur

Un soþ asemenea lui Bâzu,
câteodatã apelat cu Titele, era de
îngãduit, în mintea Alicei, drept
amantul ideal, cu modele în filmele
vãzute la Paris, mai cu seamã, dar
ºi în Bucureºtiul invadat de nemþi,
britanici ºi cuidate „personalitãþi”
militare sovietice; filme cu Alida Valy
ºi Greta Garbo (Ingrid Bergmann
pãstra „demnitatea” ei eroticã
numai pentru Humphry Bogart). „Team fãcut atentã, Nadia, deºi nu
aveai nevoie de vreo pãrere, ºtiind
cât de adorat de femei este fratele
meu!” Noua ei cumnatã devenise
foarte geloasã, venea aici, la Floreºti
(adusã de ºoferul domnului cãpitan
de aviaþie, ºeful aeroportului
Bãneasa), pentru liniºtea c i-o infuza
pãdurea ºi Micul Trianon, iazul cu
podeþele în curmeziº, cu balustradele ce imitau ramuri de arbori, venea aici pentru a-i întâlni pe mama
ei, plimbatã de Enescu la îngânarea
zilei cu noaptea, admirând aceastã
pereche de îndrãgostiþi dupã care
jurnaliºtii se cãlcau unul pe altul, sã
le zmlugã o declaraþie senzaþionalã
în ziarele patronilor lor... „Dacã ºi eu
îl invidiez, Domniþã”, spunea adesea maiorul de jandarmi ºi bãrbatul
ei, la cafeaua de duminica dimineaþa, pe terasa pavilionului, servitã fix
la ora 8, sorbindu-i privirile ºi formele
în care sânii se prelungeau în robusteþea alb-rozã a grumazului, sub
loburile urechilor, pierzându-se în
stuful capilar, sârmos, de nuanþa
grâului de pe moºia ei, de dincolo
de calea feratã, unde vãlureºte printre prunii pãziþi noaptea de Ibrahim
ºi liota lui, cu puºtile cu sare, „proaspãta noastrã cumnãþicã e ºi mai îndreptãþitã sã îl iubeascã cu disperare...” „Numai cã el, deºi pare distant, dus printre avioanele ºi motocicletele lui, este patetic, precum
este mama. În spatele aparentei lui
indiferenþe clocotesc pasiuni
amoroase vulcanice, o femeie, odatã
ajunsã în aºternutul lui, riscã sã
piarã în flãcãrile dragostelor sale,
domnule Lupoaia! Fãrã sã observe
„Prinþesa moldavã”, bietul Enescu
mi-a destãinuit „secretul” ãsta,
subtilã mãrturisire care, tot „lãutarul” a deconspirat-o, o simte ºi o
trãieºte în relaþia lor intimã...
Deloc întâmplãtor, Alice poruncise sã-i fie adus Viforul – calul ei
de echitaþie prin parc, obiºnuit sã
strãbatã la pas aleile – de nuci, de
tei ºi de castani. Mâine era ziua ei
de naºtere, Bâzu telefonase cã va
veni la pic-nic împreunã cu amoarea
lui, diva Nadia, preferându-l pe domnul Enescu în cercul intim, pentru
cã el, afarã din cale de generos ºi
de afectiv, împlineºte orice dorinþã
muzicalã a mamei lor: Sarasate,
Dinicu, Brahms – idolii scumpului
ei frate.
- Sturdza continuã sã te caute?,
o suprinsese curiozitatea lui, prin telefon, pe Alice – în capotul de noapte, împãcatã cã pregãtirile de a doua
zi, controlate cazon de ea, „nemþeºte” puse la punct.
- Continuã! Ion îl tolereazã. Norocul, dar ºi ghinionul meu constã
în faptul cã nu am vrut un copil al
meu cu el! Tu ai doi bãieþi, laºi ceva
în viaþa asta... De nu i-ar lovi rãzboiul...! A propos, rafinãriile au fost

devastate de americani, cum te vei
descotorosi de fri i, pe criza asta de
petrol ºi de benzinã? Majestatea Sa,
ºtiu de la ambasadorul Angliei, ºi-a
pierdut încrederea în domnul Maniu, pentru cã nu voieºte tratativele
pentru ieºirea noastrã din rãzboi...!
- Mareºalul a greºit enorm, Domniþã, lãsând armata românã dincolo
de Nistru, prea loial „Caporalului” ajuns Fuhrer, curând vom fi victimizaþi
de Stalin! Trebuie sã evadãm! Spuneai cã instanþa v-a legalizat dreptul
sã administraþi averea Cantacuzinã,
pe temeiul pierderii prin depresiile
constatate medical, a limpezimii
mintale, de mamã-ta...
- Titel ar fi avut succesiunea
certã prin Mariona, fiica lui, dar încã
este o copilã, dacã are doar zece
ani...
„Ceea ce nu ºtim noi, n-o sã
aflãm curând”, era gata Alice sã ducã mai departe conversaþia cu omul
ei, „este ceea ce se întâmplã în
clipele-astea în birourile lui Roosevelt,
lui Stalin ºi Churchill, în „cavourile”
lui Hitler ºi Mussolini, sforãriile care
manevreazã fronturile de luptã ºi
ziua de mâine a Europei, a României! Trãim ca-ntr-un mormânt...!
Telegramele alergau, prin fir ºi
prin curieri nevãzuþi, între Londra ºi
Moscova, în „tonalitãþi” politice –
speculaþii îmbrãcate în formulãri
diplomatice ºtiute de fapt perfect
mincinoase – cu prelungiri abile cãtre Tokyo, Roma ºi Cairo –, telefoanele secrete zbârnâiau zi ºi noapte,
cum la fel distanþele între Ion Antonescu ºi Adolf Hitler se întunecau
de la o orã la alta, peste bombele
aruncate, cu scrâºnete sadice ori
dureroase, deasupra Berlinului ºi a
Bucureºtiului. Prãbuºirea conflagraþiei plutea în aer. „Los sanglots-longs
des violons” – transmisese BBC-ul,
mesajul ºtiut încã din ianuarie 1944,
de amiralul Canaris. „5 iunie, ora
21;20: debarcarea – în Normandia
– va începe, odatã cu ziua de 6 iunie
ora 0!”. Himmler îl eliminã pe Canaris,
iar avioanele care fotografiaserã
sudul englez aglomerat cu armate, cad în Canalul Mânecii. Von
Rundstedt ordonã miºcarea a 6
divizii, iar von Blaskowitz, a armatei
a 9-a; dintre hãrþile cu aghitoanþii
lui, negri de încordare, Hitler le cere
apãrarea fãrã retragere de-a lungul
„Zidului Atlanticului”! Rundstedt
mârâie contra lui: „Întâi sã debarce,
apoi sã atacãm!”...
...Serata a strãlucit, „Mon
adoree” îl îmbrãþiºeazã pe Pynx
focoasã, ultimii oaspeþi le amânã
plãcerea care îi apropie acum impulsivã, complezenþele lor necesitã gesturile inutile, false, ale desprãþirii. Trãsurile îi aºteaptã în dreptul scãrilor
cu leii de piatrã. Dupã simfonia
spaniolã a lui Lalo, cãreia Maestrul ia indus discrete ritmuri de passo
doble – dinamitã pentru soþii Argetoianu! – Maruca se cufundase în
miºcãrile pãrþii a III-a din cvartetul dedicat de iubitorul ei soþ, lui monsieur
Gabriel Faure, terminat în 4 mai, sub
acoperiºul plin de fantasmele dragostei ale Luminiºului... Misterioasã,
înserarea trãgea perdele cenuºii la
ferestrele palatului moºtenit de la
Mihai-dispãrutul...
Serghie Bucur
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COMPLEXUL SPORTIV NAÞIONAL
„PIATRA ARSÃ”
Nr. 300 /04.07.2017

ANUNÞ

Complexul Sportiv Naþional Piatra Arsã, cu sediul în Buºteni, strada Libertãþii, nr. 198, judeþul
Prahova, cod fiscal 7647641, telefon 0244321655, e-mail : piatra_arsa_secretariat@yahoo.com,
organizeazã concurs pentru urmãtoarele posturi contractuale vacante:
1. ªef serviciu - Compartiment Sport ( 1 post );
2. Consilier I financiar - contabilitate – Compartiment financiar -contabilitate (1 post) ;
3. Contabil ºef - Compartiment financiar - contabilitate (1 post);
4. Consilier - Compartimentul Sport ( 1 post );
5. ªef formaþie muncitori - Compartimentul Sport ( 1 post);
6. Muncitori calificaþi I - Compartimentul Sport (5 posturi)
ºi anume:
- ºofer pentru condus autovehicule transport marfã - 1 post;
- ºofer pentru condus autovehicule de transport persoane - 1post;
- electrician -1 post;
- instalator -1 post;
- cameristã -1 post
7. Muncitor calificat II (ospãtar) - 1 post ;
8. Muncitori calificati III (ospãtari) - ( 2 posturi );
9. Muncitori calificati IV (4 posturi) ºi anume:
- ospãtari 2 posturi
- cameriste 2 posturi;
10. Muncitori necalificaþi baza sportivã ( 3 posturi );
11. Îngrijitor baza sportivã ( 1 post ).
Condiþii generale de participare la concurs :
are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
are capacitate deplinã de exerciþiu;
are o stare de sãnãtate corespunzãtoare exercitãrii postului pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eliberatã de medicul de familie sau de unitãþi sanitare abilitate;
îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs;
nu a suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcþia pentru care
candideazã, cu excepþia în care a intervenit reabilitarea;
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant
de ºef serviciu:
- studii universitare cu licenþã în domeniul turism ºi servicii;
- minim 5 ani vechime în domeniu;
- disponibilitatea de a lucra sâmbãta ºi duminica;
- recomandare scrisã de la unul dintre ultimele locuri de muncã;
- sã prezinte curriculum vitae din care sã rezulte activitatea defãºuratã
- abilitãþi de comunicare ºi conducere;
- cunoaºterea legislatiei în domeniu;
- cunoºtinþe de operare PC.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
consilier I financiar-contabilitate:
nivelul studiilor pentru ocuparea postului: studii universitare cu licenþã în domeniul economic,
absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã ºi documente care sã ateste efectuarea specializãrilor ºi atestatelor conform cerinþelor
postului;
minim 3 ani experienþã în domeniu;
activitate desfãºuratã în cadrul unei instituþii publice, constituie un avantaj;
abilitãþi de comunicare;
cunoºtinþe operare cu softuri specializate de contabilitate (Indeco Soft), cunoºtinþe operare
P.C., cunoºtinþe operare program ForExeBug;
recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare;
sã prezinte curriculum vitae din care sã rezulte activitatea desfaºuratã.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
contabil ºef:
- nivelul studiilor pentru ocuparea postului: studii superioare în domeniul economic de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de licen•ã sau echivalentã ºi documente care sã ateste efectuarea
specializãrilor ºi atestatelor conform cerinþelor postului, studii universitare ;
minim 5 ani experienþã în domeniu, cu precizarea cã experien•a în Contabilitatea instituþiilor
publice reprezintã un avantaj;
abilitãþi de comunicare ºi conducere;
cunoaºterea legislaþiei în domeniu;
cunoºtinþe operare cu softuri specializate de contabilitate (Indeco Soft), cunoºtinþe operare
P.C, cunoºtinþe operare program ForExeBug;
recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare;
sã prezinte curriculum vitae din care sã rezulte activitatea defãºuratã.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
consilier:
nivelul studiilor pentru ocuparea postului: studii superioare în domeniul economic sau tehnic,
de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licen•ã sau echivalentã;
minim 3 ani vechime în domeniul tehnic sau economic;
experienþa în domeniul achiziþiilor publice constituie un avantaj;
cunoaºterea legislaþiei în domeniu;
abilitã•i de comunicare ºi disponibilitate la program prelungit;
cunoºtinþe de operare PC;
recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare;
sã prezinte curriculum vitae din care sã rezulte activitatea defaºuratã.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
ºef formaþie muncitori:
- studii generale, medii sau profesionale;
- minim 3 ani vechime în domeniul activitãþii bazelor sportive;
- abilitã•i de comunicare ºi conducere;
- recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare;
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- sã prezinte curriculum vitae din care sã rezulte activitatea defaºuratã.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
ºofer pentru condus autovehicule transport marfã
- studii generale, medii sau profesionale;
- minim 5 ani experienþã în domeniu;
- permis de conducere cel puþin pentru categoriile „B”, „C” ºi „E” ;
- disponibilitatea de a lucra eventual sâmbãta ºi duminica;
- recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare;
- sã prezinte curriculum vitae din care sã rezulte activitatea defaºuratã.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
ºofer pentru condus autovehicule de transport persoane
- studii medii cu diplomã de bacalaureat;
- minim 5 ani experienþã în domeniu;
- permis de categoria cel puþin pentru categoriile „B” ºi „D” ;
- disponibilitatea de a lucra eventual sâmbãta ºi duminica;
- recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare
- sã prezinte curriculum vitae din care sã rezulte activitatea defaºuratã.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
electrician:
- studii generale, medii sau profesionale;
- minim 3 ani experienþã în domeniu;
- diploma/certificat care sã ateste absolvirea unor cursuri de specialitate (electrician);
- disponibilitatea de a lucra sambãta ºi duminica;
- recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare.
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
instalator:
- studii generale, medii sau profesionale;
- minim 3 ani experienþã în domeniu;
- certificarea absolvirii unor cursuri de specialitate (instalator);
- disponibilitatea de a lucra sâmbãta ºi duminica;
- recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de cameriste:
- studii generale, medii sau profesionale;
- certificarea absolvirii unor cursuri de specialitate(cameristã);
- abilitaþi de comunicare : persoanã deschisã, capabilã de muncã în condiþii de stres;
- sã aibã vechime în muncã de cel puþin 1 an;
- recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare;
- persoanã capabilã sã realizeze curãþenia ºi ordinea în camerele care ii sunt alocate;
- disponibilitatea de a lucra sâmbãta ºi duminica
Condiþii specifice de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de ospãta
ospãtari:
- studii generale, medii sau profesionale;
- minim 3 ani vechime în domeniu;
- certificat/diplomã de absolvire a unor cursuri de specialitate (ospãtar);
- disponibilitatea de a lucra sâmbãta ºi duminica;
- recomandare scrisã de la unul dintre locurile de muncã anterioare;
Condiþii specifice de participare pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori
necalificaþi:
- disponibilitatea de a lucra sâmbãta ºi duminica.
Condiþii specifice de participare pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:
- disponibilitatea de a lucra sâmbãta ºi duminica;
Dosarele de concurs vor conþine urmãtoarele acte:
cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului instituþiei;
curriculum vitae, unde este cazul;
acte de studii în original ºi copie, unde este cazul;
buletin de identitate/carte de identitate în original ºi copie;
acte de stare civilã (certificat de naºtere, cãsãtorie), în original ºi copie;
carnetul de muncã, sau, dupã caz, adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã ºi în
specialitatea studiilor, în original si copie;
cazier judiciar;
adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare.
Concursul se va organiza conform urmãtorului calendar:
- 28 iulie 2017 data limitã pentru depunerea dosarelor; ora 14:00.
- 03 august 2017 afiºarea procesului verbal privind finalizarea selecþiei dosarelor;
- 07 august 2017, ora 10:00: proba scrisã pentru urmãtoarele posturi vacante;
- ºef serviciu, consilier financiar-contabilitate, contabil ºef, consilier si ºef formaþie muncitori.
- 11 august 2017, ora 10:00 –interviu pentru cei declaraþi admiºi la proba scrisã din data de
07 august 2017.
- 10 august 2017, ora 10:00- proba practicã pentru urmãtoarele posturi:
- ºoferi, electrician, instalator, cameriste, ospãtari, muncitori necalificaþi ºi îngrijitor.
- 14 august 2017, ora 10:00 –interviu pentru cei declaraþi admiºi la proba practicã din data
de 10 august 2017.
Dosarele vor fi depuse la sediul Complexului Sportiv Naþional Piatra Arsã din Buºteni, B-dul.
Libertãþii, nr.198, judeþul Prahova, la secretariatul instituþiei, de luni pânã vineri, orele 10,00 – 14,00,
pânã în data de 28 iulie 2017, ora 14:00.
Concursurile pentru ocuparea posturilor contractuale vacante se organizeazã astfel:
- la sediul Complexului Sportiv Naþional Piatra Arsã, din Buºteni, B-dul. Libertãþii, nr. 198, judeþul
Prahova pentru posturile vacante de : ºef serviciu, consilier financiar-contabil, contabil ºef, consilier ºi
ºef formaþie muncitori.
- la Hotel Piatra Arsã (Platoul Bucegi ) pentru posturile vacante de: ºoferi, electrician, instalator,
cameriste, ospãtari, muncitori necalificaþi ºi îngrijitor.
Persoanã de contact: Miclea Camelia, telefon: 0244/321655 sau 0762/204907.
DIRECTOR,
Miclea Constantin

programe TV
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Miercuri, 12 iulie
TVR 1

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

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Legenda cavalerului rãtãcitor” (s);
10:10 “Aripi de mãtase” (f);
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 „Destinul unui om: Ivo Andric” (f);
15:40 5 minute de istorie;
15:50 “Mutant X” (f);
16:40 Destine ca-n filme;;
17:40 “Legenda cavalerului rãtãcitor” (s);;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:00 “Toate pânzele sus” (f);
21:10 “Comoara din diligenþã” (f);
23:00 „CSI – Crime ºi investigaþii” (s);
23:50 “Mutant X” (r);
00:40 Aventurã urbanã (r);
01:40 Pescar hoinar;
02:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30 Telejurnal;
04:30 D’ale lu’ Miticã (r);
05:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu.

PRO TV

06:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (s);
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 “Inamicul statului” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:45 „Misionarul rãzboinic” (f);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Programe TV 12 - 16 iulie 2017
Joi, 13 iulie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Banii tãi;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum - ªtiri;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente I (live);
17:00 Telejurnal;
17:30 Lozul cel mare (live);
18:00 MAI aproape de tine;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 România 9 (live);
22:30 Drum bun!;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbeºte corect!
01:30 MAI aproape de tine (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei (r);
04:10 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
05:00 Ora Regelui (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Destinul prinþesei Ok-Nyeo” (s);
10:10 “Aripi de mãtase” (s);;
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
15:50 „Mutant X” (f);
16:40 D’ale lu’ Miticã;
17:40 “Destinul prinþesei Ok-Nyeo” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 “Toate pânzle sus!” (s);
21:10 “Trei fugari” (f);
23:00 “CSI - crimã ºi investigaþii” (s);
23:50 „Mutant X” (r);
00:40 Aventurã urbanã (r);
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai.

PRO TV

TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Drum bun!;
12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 ªtiri;
10:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Unde sunt banii?;
22:00 Descãlecaþi în Carpaþi;
22:30 Eu, consumatorul;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 La bani mãrunþi;
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
01:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Pulsul zilei.

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Destinul prinþesei Ok-Nyeo” (r);
10:10 “Aripi de mãtase” (f);
11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:50 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Destinul prinþesei Ok-Nyeo”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
19:50 Sinaia, la pas în 60 de secunde;
20:10 „Oscar” (f);
22:00 Gala Umorului;
23:00 „C.S.I. - crime ºi investigaþii” (r);
00:10 “Deliciile din Pont-Aven” (f);
01:50 Ieri, azi, mâine (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:30 Aventurã urbanã.

06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Acasã la Coana Mare 2” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
23:45 „Misiune de Crãciun” (f);
01:30 „Acasã la Coana Mare 2” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

PRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Demon pe douã roþi” (f);
22:45 “Silit sã ucidã” (f);
00:45 “Demon pe douã roþi” (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r).

Antena 1

Antena

PRO CINEMA
07:00 “Roboþi” (r);
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Petrecere pentru Gillian” (r);
14:30 „La Bloc” (s);
16:45 „Sunetul muzicii” (f);
20:30 „Instrumente mortale: Oraºul oaselor” (f);
23:00 „Iubire ca la Hollywood” (f);
01:00 „Instrumente mortale: Oraºul oaselor” (r);
03:15 Cine A.M.
Discovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Tehnologie extremã;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:38 Man vs Expert;
11:26 Maºinãriile lui Da Vinci ;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:50 Tehnologie extremã;
14:38 Maºinãriile lui Da Vinci;
15:26 Man vs Expert;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologie extremã;
17:50 Ciudat sau explicat?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Invenþii ºi invstiþii;
20:20 Mosquito;
21:35 Cum se fabricã diverse lucruri?;
22:00 Invenþii ºi investiþii;
22:50 Ciudat sau explicat?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Mosquito.

06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:15 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 În puii mei;
20:30 Poftiþi pe la noi! Poftiþi la muncã!
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Incendiar” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Sunetul muzicii” (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Sfârºitul aventurii” (f);
20:30 „Destul!” (f);
22:45 „Mãcelul” (f);
00:45 „Destul!” (r);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri;
10:38 Invenþii ºi investiþii;
11:26 Ciudat sau explicat?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum fse fabricã diverse lucruri?;
13:50 Tehnologie extremã;
14:38 Ciudat sau explicat?;
15:26 Invenþii ºi investiþii;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologie extremã;
17:50 Ciudat sau explicat?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Curios ºi iute;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
20:45 Cum se fabricã mâncarea?
21:10 Tehnologie extremã;
22:00 Curios ºi iute;
22:50 Ciudat sau explicat?;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
01:20 Curios ºi iute;
02:10 Tehnologie extremã.

Sâmbãtã, 15 iulie

Vineri, 14 iulie

Antena 1

06:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct (live);
19:00 Observator (live);
20:00 În puii mei;
20:30 iUmor;;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Lege ºi ordine: Brigada specialã” (f);
02:00 Observator (r).
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06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:15 Prietenii de 11;;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 În puii mei;
20:30 Poftiþi pe la noi! - Poftiþi la muncã!;
23:30 “Gamer - Jocul supravieþuirii” (f);
01:30 “Regele ªarpe” (f);
03:15 Acces direct (r).

PRO Cinema
08:30 Ce spun românii?
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Sfârºitul aventurii” (f);
14:15 “Un semn invizibil” (f);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Titan A.E.” (f);
20:30 „Gargantua” (f);
22:30 „Bellamy” (f);
00:45 „Gargantua” (r);
02:30 Cine A.M.
Discovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?:
10:38 Curios ºi iute;
11:26 Ciudat sau explicat?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Tehnologie extremã;
14:38 Ciudat sau explicat?;
15:26 Curios ºi iute;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologie extremã;
17:50 Ciudat sau explicat?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Generaþia urmãtoare
20:20 Cum se fbricã diverse lucruri?;
21:10 Tehnologie extremã;
22:50 Ciudat sau explicat?;
23:40 Vânãtorii de mituri!;
02:10 Tehnologie extremã;
03:00 Ciudat sau explicat?

TVR1

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos!(r);
08:00 Vestigii ºi patrimoniu (r);
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 Zon@IT;
10:30 Dinclo de hartã;
11:00 Cooltura (r);
12:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Lumea azi;
17:30 La un pas de România;
18:00 Exclusiv în România;
18:50 TeleEnciclopedia;
19:45 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:00 Dosar România (r);
22:00 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
00:00 Recurs la moralã;
00:35 Dosar România (r);
01:30 Exclusiv în România (r);
02:10 Telejurnal;
02:50 Sport;
03:05 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
03:55 MAI aproape de tine (r);
04:20 Viaþa satului (r).

TVR 2

07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu
07:10 “Legea lui Doyle” (r);
08:00 „Sid, micul savant” (f);
09:00 „Safari” (f);
09:50 Poate nu ºtiai;
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 “Cireºarii” (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap Compas;
13:30 „Hanni ºi Nanni” (f);
15:00 Gala Umorului (r);
16:00 Gustul Moldovei;
18:00 “Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
19:50 Sinaia la pas în 60 de secunde;
20:10 O datã-n viaþã;
22:10 „Nãscut din nou” (f);
00:30 “Hanni ºi Nanni” (r);
02:00 “Nãscut din nou” (r);
03:45 Telejurnal;
04:10 Aventurã urbanã (r);
05:00 “Safari” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Jurnalul unui puºti: Cãldurã
mare” (f);
12:30 Ce spun românii?;
13:05 “Indiana Jones ºi Ultima cruciadã”
16:00 “Povestea unui cavaler” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Comoara naþionalã” (f);
23:00 “Miami Vice” (f);
01:30 „Indiana Jones ºi Ultima cruciadã” (f);
04:00 I like IT (r);
04:30 “Jurnalul unui puºti: Cãldurã mare” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

06:00 Observator;
09:00 „Barbie: Prinþesa perlelor” (r);
10:30 Ham talent;
14:00 “O mie ºi una de nopþi” (f);
16:00 Observator;
17:00 2K1 cu Mirela Vaida;
19:00 Observator;
20:00 “Mr. Bean” (s);
20:30 Fantastic Show;
23:00 Insla iubirii (r);
01:30 “O mie ºi una de nopþi” (r);
04:00 “La birou” (r).

Duminicã, 16 iulie
TVR 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 Arheologia crimei - Morþii în închisori;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:30 Direcþia: sud-vest!;
19:00 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;
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);
04:10 Universul credinþei (r).

TVR 2

07:10 “Legea lui Doyle” (r);;
08:00 „Sid, micul savant” (f);
09:00 Ferma;
09:50 Sinaia la pas în 60 de secunde;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 “Cireºarii” (r);
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:40 „Imposibila iubire - I” (f);
15:00 Euromaxx (r);
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;
20:10 “Muschetarul roman” (s);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Oglinda” (r);
00:10 Duelul pianelor (r);
01:40 Teatru TV: “Unchiul Vanea”;
03:30 Telejurnal TVR 2
04:30 Naturã ºi aventurã (r);
05:00 Ferma (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Povestea unui cavaler” (r);
13:05 Apropo TV, cu Andi
Moisescu;
14:00 “Comoara naþionalã” (r);
16:30 „Omul Pãianjen” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Transformers 3" (f);
23:30 „Feþe în mulþime” (f);
01:30 Apropo TV (r);
02:00 „Transformers 3" (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1

06:00 Observator (live);
09:30 “Pãpuºile Muppet în turneu”;
11:30 Plasa de stele - Rãzbunarea
vedetelor;
13:00 Observator;
14:00 “Operaþiunea Monstrul” (f);
16:00 Observator;
16:30 Fantastic Show;
19:00 Observator (live);
20:00 “Frumoasa adormitã” (f);
21:30 „Cãlãtoria 2: Insula misterioasã” (f);
23:30 „Frumoasa adormitã” (r);
01:00 “Cãlãtoria 2 - Insula misterioasã” (r);
02:30 Plasa de stele - Rãzbunarea vedetelor;
04:15 „La birou” (r).

PRO Cinema
07:45 “Sfârºitul aventurii” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Un semn invizibil” (r);
14:15 “LTitan A.E.” (r);
16:15 „La Bloc” (f);
18:30 „Jocurile seducþiei” (f);
20:30 „Aventura în doi” (f);
22:45 “Bunraku” (f);
01:15 “Aventura în doi” (r);
03:15 Cine A.M.

PRO Cinema
07:45 „Un semn invizibil” (r);
09:45 “La Bloc” (r);
12:00 „Titan A.E.” (r);
14:00 „Jocurile seducþiei” (r);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Prietenie” (f);
20:30 „Un om periculos” (f);
22:30 „Bãi, care mi-ai ºutit maºina?” (f);
00:15 „Un om periculos” (r);
02:15 Cine A.M;
05:00 La Mãruþã (r).

Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:14 Cum se fabricã diverse lucruri?
11:26 Mega Proiecte;
13:02 Tehnologie extremã;
15:26 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
19:30 Ciudat sau explicat?;
20:20 Man vs Expert;
21:10 Invenþii ºi investiþii
22:00 Mosquito;
23:00 Maºinãriile lui da Vinci;
22:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
23:40 Cum se fabricã mâncarea?
06:12 Vânãtori de mituri.

Discovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
09:02 Ciudat sau explicat?
12:14 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
16:14 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Coliziuni cosmice;
22:00 Mega proiecte;
22:50 Tehnologie extremã
02:10 Vânãtorii de mituri: generaþiaurmãtoare;
03:20 Maºinãriile lui da Vinci;
03:38 Vânãtorii de mituri.
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HOROSCOP

Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Multe dintre concepþiile tale se vor modifica dea lungul acestei sãptãmâni. Probabil cã în urma
dialogului cu oameni deosebiþi sau lecturând o
carte, te vei hotãrî sã abordezi cu totul altfel
viaþa, relaþiile cu ceilalþi ºi evenimentele în care
eºti implicat. Totuºi, conlcuziile la care vei ajunge
îþi pot crea un disconfort emoþional.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡Potigrafu - vând casã +
teren 2000 mp, pe DN1, vizavi
de Poºtã, orientabil pentru
construcþie, Mol, Service auto,
depozite, magazine etc.
Intabulare + carte funciarã fãcute.
Tel. 0744-888126 sau 0368007836, între orele 17.00 22.00.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.
¡Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, vis-avis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã

termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând casã bunã în satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu multe acareturi, 4000 mp
teren, douã utilitãþi, cadastru
efectuat, idealã crescãtorie
pãsãri - animale mici. Telefon:
0730-565430.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Vând 12103 mp teren
extravilan, Potigrafu, paralel cu
DN1, lângã terenul de golf. Preþ
1,5 euro/mp, negociabil Tel.
0744-887514.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul

Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp
construit, teren 2300 mp, toate
utilitãþile, se preteazã ºi pentru
firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡ Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4
camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡Vând apartament 2
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

camere, Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4, decomandat, cf. 1,
preþ 47.000 euro. Telefon: 0721700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând apartament 3 camere, et. 7/10, zona Republicii,
cu multiple îmbunãtãþiri, Tel:
0745/121550.
¡Vând casã, zona Bariera Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând casã bãtrâneascã
ºi 1500 mp teren în Puchenii
Moºneni, racord electric, asfaltat,
canalizare. Tel: 0728/868022.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

Vânzãri auto
¡Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.
¡Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

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

marcaDubiet.Tel.0732-648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

Cumpãrãri
¡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 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul pe
loc. Tel. 0727-616347.

Schimburi

mâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
stu-dente. Preþ: 100 Euro/ lunã,
negociabil. Tel: 0732-429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.
¡Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,
zona 23 August, Strada Zimbrului, 150 Euro/lunã negociabil. Tel. 0732-429297.

Prestãri servicii

¡Schimb maºinã de tencuit marca PFT cu Opel Vectra
¡Tehnician maseur, ofer
diesel, an de fabricaþie 2002. Are
întreaga gamã de masaj în
capacitate de lucru de 200 m2/ probleme de coloanã lombarã ºi
zi,cuîntrebuinþãrimultiple.Telefon: cervicalã. Tel. 0725-034097.
0761 604 233.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
o angajare. Nu am spaþiu de
locuit. Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efec¡ Închiriez clãdire de tuez masaj de recuperare la
birouri situatã ultracentral în domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã ºedinþã. Tel. 0729222993;
totalã 400 mp utili, open space, 0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc docu destinaþie birouri, policlinicã,
cumentaþie pentru obþinere
cabinete avocaturã/notariat, autorizaþie de construire (civile
proiectare, bãnci-asigurãri etc. ºi industriale). Tel. 0769Relaþii la telefon 0723 659554. 090545; 0769-090540.
¡Închiriez 2.500 mp hale
¡Expert tehnic autorizat
industriale în comuna Brazi, cu ANEVAR, evaluez mijloace fixe
utilitãþi, telefon 0723 659554. (clãdiri ºi terenuri) pentru rapor¡Închiriez spaþii de depo- tare financiarã, dar ºi pentru alte
zitare în Ploieºti, cu temperaturã scopuri. Tel. 0244-533082.
¡Ofer servicii complete de
constantã, suprafaþã totalã 500
contabilitate (balanþã, declaraþii,
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez garsonierã uti- bilanþ) ºi personal salarizare (Relatã, Crângaºi, Bucureºti. Preþ visal, fiºe fiscale). Tel: 0726230 Euro/lunã. Tel. 0722- 754238.
¡Ofer meditaþii la limba
336069.
englezã la domiciliul meu sau al
¡Închiriez garsonierã la dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi
bloc, etaj 1, complet mobilatã, adulþi. Preþ negociabil. Tel.
preþ negociabil. Tel. 0721- 0720908819.
957817.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
¡ A decedat Mariana
Internet, ideal pentru farmacie cu Cârmaciu (Costescu) la
laborator sau cabinet medical + Goeteborg (Suedia). A absolvit
30 mp al doilea spaþiu, foarte Liceul de fete Ploieºti în 1951,
elegant, zonã centralã,
Gh. urmând facultatea de Medicinã
Doja nr. 109. Tel: 0244-518649; ºi a fost medic ºi director la
0722670300.
Spitalul Judeþean din Suceava.
¡Ploieºti, zona Vest, Lã- Dumnezeu sã o odihneascã!

Închirieri

Decese

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
La începutul sãptãmânii apar niscai chestiuni
parteneriale, pe care le poþi soluþiona foarte
bine dacã eºti deschis la cooperare ºi progres.
Segmentul financiar se remarcã prin cheltuieli
majore alãturi de partenerul de viaþã, de rude
sau de colaboratori. Ceva legat de locul de
muncã, probabil salarizarea sau condiþiile de
muncã îþi vor rãsturna planurile financiare.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Începi sãptãmâna cu activitãþi de rutinã la
serviciu. Se pare cã traversãm o perioadã în
care ai mult de lucru, dar ºi plata aferentã compenseazã bine efortul depus. Însã fii prudent în
privinþa cheltuielilor, pentru cã persistã tendinþa
de a cheltui mult. Segmentul partenerial se
animã prin reluarea unor discuþii cu partenerul
de viaþã. Sunt posibile separarea, divorþul, ºi
demersurile necesare acestora.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Relaþiile amoroase te preocupã mult, însã depinde numai de tine cum gestionezi lucrurile în
acest segment. Tendinþa este de a te rãtãci în
detalii neimportante. Concentreazã-te pe ceea
ce este util þie acum ºi pe ceea ce îþi poate aduce
beneficii în viitor. Dialoguri ºi activitãþi cu persoana iubitã ºi cu copiii. La serviciu de se animã
atmosfera prin activitãþi diverse, sarcini de lucru
urgente.
Leu (23 iulie - 22 august)
Segmentul domestic ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt active în primele zile ale sãptãmânii.
În umbrã mocnesc conflicte, bine fiind sã fii prudent ºi sã eviþi escaladarea situaþiilor dificile.
Lucrurile se vor lãmuri peste ceva vreme. Relaþiile amoroase ºi cele cu copiii sunt foarte importante acum, pentru cã se vor lãmuri animozitãþi
ºi se vor trasa direcþii noi.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Cãlãtorii pe distanþe scurte, dialoguri cu multe
persoane din anturajul apropiat, demersuri personale ºi profesionale se întrezãresc la începutul
perioadei analizate. Evitã sã vorbeºti prea mult
despre tine ºi despre planurile tale. Acasã, în familie apar schimbãri importante, fie în spaþiul
locativ, fie în relaþiile cu membrii familiei.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Cheltuieli cotidiene, primeºti bani, cadouri sau
favoruri în primele zile ale sãptãmânii. Pe de
altã parte sunt posibile cheltuieli profesionale,
pentru locul de muncã sau pentru ºefi ºi colegi.
Se recomandã prudenþã, deoarece în plan profesinal existã conflicte deschise. Sunt posible
discuþii aprinse cu oficialitãþile, situaþii tesnionate
la locul de muncã.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Începi sãptãmâna în forþã, cu mult elan de a
rezolva multe ºi mãrunte. Selecteazã prioritãþile,
traseazã planuri personale ºi profesionale pe
termen lung, evitând sã te amesteci în treburile
altora. Dinspre segmentul financiar se contureazã venituri din colaborãri sau din partea partenerului de viaþã. Însã, informaþiile privitoare la
sumele care þi se cuvin sau la viitorul câºtigurilor
tale sunt neplãcute.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Ai nevoie de odihnã ºi detaºare de cotidian în
prima parte a sãptãmânii. Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã o consultaþie medicalã de
rutinã este binevenitã. În intervalul 5 – 7 Iulie
eºti solicitat destul de mult de cãtre ceilalþi ºi de
cãtre îndatoririle pe care le ai. Dozeazã-þi eforturile ºi selecteazã prioritãþile, întrucât vulnerabilizãrile fizice ºi emoþionale vor continua.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Discuþiile cu prietenii ºi cu persoanele influente
din segmentul socio-profesional în care activezi
sunt importante încã de la începutul sãptãmânii.
În mod special primeºti informaþii deosebite privitoare la îmbunãtãþirea veniturilor ºi investiþiilor
tale. Totuºi, discerne atent sfaturile primite, pentru cã unele depãºesc nevoile tale actuale. Intervalul 5 – 7 Iulie te predispune la izolare.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Eºti solicitat la locul de muncã, pentru cã vei fi
nevoit sã participi la dezbateri importante cu
ºefii, cu autoritãþile sau sã participi la reuniuni
importante în scop profesional. Alege-þi cu grijã
vorbele ºi gesturile, pentru cã existã riscul sã fii
înþeles greºit. Unii colegi îþi pot pune beþe în
roate în activitãþile profesionale pe care le
desfãºori.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Este rost de cãlãtorii la începutul sãptãmânii, de
dialog cu persoane aflate în strãinãtate, dar ºi
de implicare în studii ºi cercetãri diverse. Este
posibil ca datoritã copiilor sau persoanei iubite
sã întâmpini neplãceri în realizarea planurilor
tale de cãlãtorie sau de studii. Ascultã ºi pãrerile
celorlalþi, iar apoi gândeºte-te pe îndelete ºi
comparã cu opiniile tale.

formare profesionalã
10

12 - 18 iulie 2017

www.informatiaprahovei.ro

750 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European

Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România, 750
locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
Malta – 300 locuri de muncã: 250 ºofer de
autobuz, 50 personal curãþenie;
mania – 148 locuri de muncã: 20 ospãtar,
Ger
Germania
15 educatoare/educator, 13 asistent medical, 11
bucãtar, 10 ºofer profesionist, 4 betonist, 4 electrician în construcþii, 4 excavatorist, 4 montator izolaþii
clãdiri, 4 recepþioner, 4 specialist sisteme de
canalizare, 4 zidar, 3 menajerã, 3 operator maºini
ºi instalaþii fabricare produse din plastic, 3 operator
utilaje pentru construcþii, 2 commis de cuisine, 2
lucrãtor în construcþii, 2 maistru construcþii reþele
de cabluri, 2 maistru hidroizolaþii clãdiri, 2 maistru
construcþii de drumuri, 2 operator maºini, 2 specialist restaurant, 1 administrator sistem Linux, 1
ajutor barman - ºef, 1 ajutor bucãtar, 1 chef de rang,

1 commis de rang, 1 coordonator evenimente, 1
dulgher, 1 fizioterapeut, 1 instalator, 1 instalator/
montator þevi, 1 instalator clãdiri, 1 inginer baze de
date, 1 lãcãtuº, 1 manager în construcþii, 1 manager restaurant, 1 maistru construcþii civile, 1
mecanic industrial, 1 mecanic instalaþii sanitare,
termice/de climatizare, 1 medic specialist medicinã
generalã, 1 muncitor în construcþii din beton armat,
1 montator acoperiºuri, 1 operator excavator, 1
operator CNC (frezor), 1 operator pompe beton, 1
personal catering, 1 personal servire clienþi, 1 sudor,
1 tehnician electronist;
Cehia – 86 locuri de muncã: 30 ºofer autobuz,
20 ºlefuitor, pilitor, 15 forjor, 5 electrician auto, 5
mecanic auto, 5 ºofer tir internaþional, 3 maºinist,
1 electrician, 1 fizioterapeut, 1 tehnician frigidere;
Marea Britanie – 46 locuri de muncã: 35
îngrijitor persoane la domiciliu, 6 îngrijitor persoane,

5 îngjiritor persoane ºi îngrijitor copii;
Slovenia – 44 locuri de muncã: 40 muncitor
în industria prelucratoare, 2 excavatorist, 1 ºofer
camion/muncitor în construcþii, 1 specialist IT;
Italia – 40 locuri de muncã: 40 îngrijitori la
domiciliu;
Nor
orvvegia – 27 locuri de muncã: 8 dulgher
cofraje, 6 tâmplar cofraje, 5 tâmplar, 3 mecanic
autobuze, 2 frizer, 1 personal curãþenie/specialist
carnaval, 1 personal jocuri/specialist carnaval, 1
ºofer/specialist carnaval;
Irlanda – 20 locuri de muncã: 20 lucrãtor în
ferme de vaci de lapte;
Belgia – 9 locuri de muncã: 6 zidar tencuitor,
2 motator pereþi ºi plafoane din ghips carton, 1
electrician nave senior;
Austria – 7 locuri de muncã: 3 lãcãtuº
mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor,

1 tehnician dentar;
Spania – 6 locuri de muncã: 3 tehnician –
turbine eoliene, 1 ºef echipã - turbine eoliene, 1
drujbist/tãietor silvic, 1 operator toaletare arbori;
Luxembourg – 4 locuri de muncã: 4 tehnician
difuziune ºi audiovizual;
Slovacia – 4 locuri de muncã: 2 bucãtar ºef,
2 chelner;
Letonia – 3 locuri de muncã: 3 lucrãtor în
depozit;
Olanda – 3 locuri de muncã: 3 inginer de
sistem;
Polonia – 3 locuri de muncã: 3 consultant
service client cu cunoºtinþe de limba românã.
Persoanele interesate sã ocupe un loc de
muncã pot viziona ofertele accesând www.eures.
anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenþiei
judeþene pentru ocuparea forþei de muncã de
domiciliu sau reºedinþã, unde consilierul EURES îi
poate îndruma.
Mihail Marinescu

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
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10
1
5
2
1

8 cls
atestat paza
medii
liceu
superioare
liceu /student
sc prof
superioare
liceu
medii
liceu
medii/ sup
calificare
calificare
medii/ sup
8 clase
liceu
liceu
superioare
medii
liceu
calificare
liceu
8 cls
scoala prof
calificare
calificare
Sc. prof. / liceu
scoala prof
8 cls
8 cls
scoala prof
8 cls
calificare
calificare
medii
liceu
superioare
superioare
superioare
superioare
8 cls
medii
medii
calificare
medii
calificare
medii/ sup
Sc. prof. / liceu
calificare
liceu
sc maistri
superioare
superioare
calificare
10 clase
medii
medii
8 cls
medii
medii
medii

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

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

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

Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Ambalator manual
Asistent director
Asistent marketing
Asistent medical generalist
Asistent resurse umane
Barman
Bucatar
Bucatar
Bucatareasa
Buldoexcavatorist
Coafor
Coafor stilist
Cofetar
Confectioner art. din textile
Confectioner r in ind conf textie
Confectioner textile
Confectioner textile
Consilier juridic
Controlor calitate
Controlor calitate
Controlor calitate
Coordonator aprovizionare-desfacere
Croitor
Dulgher
Dulgher
Dulgher restaurator
Economist
Electrician
Electrician in constructii
Electrician intretinere si reparatii
Faiantar
Faiantar
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor constructii
Frezor/ Strungar / operator CN
Frizer
Gestionar
Gestionar
Inginer chimist sector productie
Inginer constructor
Inginer constructor
Inginer mecanic productie
Ingrijitor animale
Instalator instalatii tehnico sanitare
Instalator instalatii tehnico sanitare
Lacatus c-tii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus c-tii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus, operator masini de debitat
Lucrator bucatarie
Maistru lacatus c-tii metalice
Manager proiect
Manager proiect
Manichiurista
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto

Nr.
crt.
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

Meseria
Mecanic intretinere utilaje patiserie
Mecanic masini - unelte
Mn nec in ind confectiilor textile
Muncitor - manipulant
Muncitor in agricultura
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat - santier
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in constructii
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor schelar
Muncitori necalificat
Operator calculator - IT junior
Operator instalatie sortare
Operator la masini unelte
Operator la masini unelte
Operator masini CN
Ospatar
Ospatarita
Patiser
Pedichiurist
Pregatitor lansator confectii
Proiectant inginer constructii
Proiectant inginer constructii
Proiectant instalatii
Reprezentant comercial
Reprezentant vanzari
Rigipsar
Sablator
Sablator
Sef depozit
Sef echipa constructii
Sofer autobuz
Sofer autoturisme
Sofer cat C
Sofer livrator
Sofer masina mare tonaj
Sofer masina mare tonaj
Sofer masina mare tonaj
Sofer tir
Stilist protezist unghii
Strungar
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor / brazor
Tehnician devize
Tehnician devize
Tehnician fibra optica
Tehnicieni sector productie
Tractorist
Vanzatoare
Vanzatoare
Vanzatoare
Vanzator
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Vulcanizator auto
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar
Zugrav
Zugrav
Zugrav
Zugrav

Nr.
locuri
2
1
10
1
3
10
2
3
1
10
8
5
5
3
5
5
10
10
1
1
1
1
5
3
2
3
1
1
1
1
1
2
2
5
1
1
1
7
2
1
9
1
1
1
2
1
1
1
5
1
3
2
1
5
1
1
12
1
3
1
2
1
1
1
1
4
1
5
3
5
3
5
3
5
3

Studii
medii/ sup
medii
liceu
8 cls
8 cls
scoala prof
medii/ sup
medii
8 cls
8 clase
liceu
8 cls
liceu/ student
medii
medii
medii
scoala prof
liceu
medii/ sup
calificare
superioare
superioare
medii
liceu
medii/ sup
scoala prof
medii
medii
superioare
medii/ sup
medii
scoala prof
medii/ sup
profesionala
8 cls
scoala prof
profesionala
calificare
calificare
scoala prof
medii
calificare, exp
medii/ sup
medii
sc prof / liceu
superioare
superioare
medii/ sup
medii
8 cls
liceu
8 cls
8 cls
medii
medii
calificare
medii
scoala prof

8 cls
scoala prof
8 cls

Vechime
5 ani
1 an
1 an
5 ani
1 an
1 an
5 ani
5 ani
5 ani
3 ani
3 ani
5 ani
3 ani
5 ani
1 an
exp
exp
1 an
1 an
1 an
-

Tip contract
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per det
per det
per det
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per det
per ned
per det
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det/ ned
per det
per det
per ned
per det
per det
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per det
-
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16 Iulie 2017 – Duminica a VI-a dupã Rusalii

cu cel bolnav înaintea Mântuitorului,
vãzându-ºi numai de interesul lor
propriu ºi dorinþa lor personalã de de
a-l vedea pe Iisus ºi de a se bucura
de învãþãtura ºi de darurile sale dumnezeieºti. Ceea ce ne impresioneazã
însã în chip deosebit ºi rãmâne
pentru noi creºtinii o pildã grãitoare
peste veacuri este fapta bunã a celor
patru bãrbaþi care l-au adus cu patul
pe cel paralizat pânã în faþa Mântuitorului Hristos aflat într-o casã, înconjurat de mulþimea de oameni din
pricina cãrora a trebuit sã descopere
casa ºi sã-l lase, prin acoperiº, chiar
în faþa Domnului nostru Iisus Hristos.
Ceea ce i-a îndemnat sã-l ducã pe
bolnav înaintea Mântuitorului ca sã-l
facã sãnãtos a fost iubirea lor faþã de

ANECDOTE:

– Iubitule ,de ce ieºi pe balcon de fiecare
datã când cânt? – întreabã soþia.
– Ca sã vadã vecinii cã nu te bat, – rãspunde
soþul.
NAdam ºi Eva se plimbã prin Paradis.
NUn moº mergea pe stradã cu o sacoºã în
Eva : – Adam, mã iubeºti ?
mânã. Deodatã, se împiedicã de bordurã ºi cade
Adam : – Am vreo alternativã ?
peste sacoºã:
NUn tip la bibliotecã:
– S-au dus ouãle mele.
– Fiþi amabilã, vreau ºi eu o carte despre
O babã îl întreabã:
sinucideri!
– Aoleo… aveaþi ouã în sacoºã?
– Pleacã de aici, ca tu n-o mai aduci înapoi!!
– Nu, cuie!
NSoþia îi spune soþului:
NDiscuþie între doi cerºetori:
– Mai bine mã cãsãtoream cu dracul!
- Ce, acum eºti ciung?
– Aiurea, scumpo! Cãsãtoria intre rudele de
- Ce sã fac? Când eram orb primeam doar
sânge e interzisã!
bani falºi!
NDiscuþie între doi soþi:

INTEGRAMÃ
Ioana Decebal

Sunete plãcute (fig.)
Care se întâmplã
foarte rar (fem.)

RARISIME
Cãrþi tipãrite
Hoinar

Arhive cu filme
cinematografice
Sindromul Imunitar
Dobândit (abr.med.)

Dusã în spate
A amesteca la
malaxor

Muncitori
forestieri
Oraº întãrit

REÞETA sãptãmânii

Sfânta Evanghelie care s-a citit la
sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie nea înfãþiºat minunea vindecãrii slãbãnogului de la Capernaum, pe care lau adus la Domnul nostru Iisus Hristos patru prieteni.
Din relatarea acestei minuni se
pot desprinde multe învãþãturi creºtineºti, folositoare pentru viaþa noastrã.
Aceastã minune ne aratã puterea
dumnezeiascã a Domnului nostru
Iisus Hristos care, ca ºi în alte dãþi, a
tãmãduit boala cu puterea cuvântului
sãu dumnezeiesc. Din sãvârºirea ei
vedem ºi credinþa puternicã a celui
bolnav, precum ºi a celor patru oameni care l-au adus pe cel bolnav în
faþa lui Iisus, înfruntând mulâimea
oamenilor care îl împiedicau sã vinã

el. Iubirea de aproapele lor, iubirea
de om a fost aceea care i-a îndemnat
sã intre în slujba celui bolnav. Iatã
pentru ce rãsare ºi mai puternicã ºi
mai grãitoare forþa celor patru oameni
care s-au lãsat cãlãuziþi de aceastã
iubire, care i-a îndemnat sã devinã
binefãcãtori ai semenului lor.
Învãþãtura creºtinã adusã în lume
de Domnul nostru Iisus Hristos a
arãtat însemnãtatea ºi binefacerile
iubirii de oameni. Iubirea de Dumnezeu ºi de oameni este însuºirea aleasã
a adevãratului creºtin, este podoaba
lui de mare preþ ºi mãrturia cã el este
în legãturã permanentã cu Iisus Hristos, modelul ºi idealul vrednic al acestei iubiri.
Sã iubim pe aproapele nostru nu
numai cu cuvântul, ci ºi cu fapta, cãci
numai fapta dã valoare iubirii. Iubirea
faþã de aproape dupã legea noastrã
creºtineascã este fãrã de margini ºi
continuã pentru a aduce luminã în
viaþa noastrã. Unde este iubire între
oameni acolo este pace, bucurie, fericire, binecuvântare ºi propãºire în
viaþa lor. Sã ne zidim, aºadar, ºi noi
viaþa pe temelia dragostei de Dumnezeu ºi de oameni, pe temelia pãcii,
dreptãþii, adevãrului pentru a fi vrednici de iubirea lui Dumnezeu pentru
noi.
Închei aici cuvântul de învãþãturã
cu îndemnul pe care-l auzim mereu
la Sfânta Liturghie: „Sã ne iubim unii
pe alþii ca într-un gând sã mãrturisim
pe Tatãl, pe Fiul ºi pe Sfântul Duh,
Treime afântã ºi nedespãrþitã, în veci
de veci. Amin.
Preot ªtefan Al. Sãvulescu
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Citirea gândurilor, tot mai
aproape de realitate!

Cercetãtorii se aflã tot mai aproape de
citirea gândurilor. O cercetare recentã a
identificat unele dintre cele mai complexe
modele ale creierului care ne ajutã sã formãm gândurile. Modelele cerebrale generate de anumite fraze ar putea fi prezise cu o
acurateþe de 87%, sugereazã un studiu ce
s-a bazat pe un ,,alfabet’’ al celor 42 de concepte privind mãrimea, locaþia, culoarea,
acþiunea ºi alte elemente care realizeazã
gândurile complexe, informeazã Science
Alert.
Cercetãtorii din cadrul Universitãþii Carnegie Mellon din Statele Unite ale Americii
nu îºi pot da seama cu exactitate ce gândesc
oamenii, însã cu ajutorul sistemelor pot
decoda tipul de gânduri pe care le are o

Cel puþin 180 de milioane de euro costã
misiunea de salvare a „comorii” de pe Titanic
Regizorul filmului „Titanic”, James Cameron, a lansat o „misiune de salvare” secretã
a artefactelor de pe nava scufundatã.
Regizorul de 62 de ani împreunã cu dr. Robert Ballard, cel care a descoperit epava
Titanicului, doresc sã înmâneze 5.500 de artefacte oraºului Belfast, loc în care a fost
construitã nava. Pentru misiunea de salvare a artefactelor, regizorul a lansat o licitaþie
secretã în valoare de 165 de milioane de lire (187 milioane de euro).
Dupã dobândirea drepturilor exclusive asupra RMS Titanic Inc din 1987, compania a
realizat numeroase expediþii de recuperare a comorilor de pe epava aflatã la 3,81 kilometri
adâncime. Nava s-a scufundat în nordul Atlanticului la 643 de kilometri de Terranova dupã
impactul cu un gheþar din aprilie 1912.
Peste 1.500 din cei 2.224 de pasageri ai navei au murit în urma dezastrului. Deºi
unele artefacte au fost expuse public, majoritatea sunt þinute într-un depozit secret din
SUA. „Toate artefactele, scrisorile ºi fotografiile spun o poveste”, a declarat David Gallo
oceanograful care a condus o expediþie din 2010 de cartografiere a epavei.
Sursa: descopera.ro

Salatã Melanj
INGREDIENTE:
2 vinete, 250 gr roºii cherry (galbene ºi roºii),
4 fileuri de macrou, ulei de mãsline,
1 linguriþã susan negru, 1/2 ceºcuþã alune,
sare de Himalaya, piper mozaic,
pãtrunjel verde, sos de soia light
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Se spalã vinetele ºi se taie rondele, se sãreazã ºi apoi se lasã un timp. Se spalã
vinetele de excesul de sare ºi se scurg, apoi se tamponeazã cu un ºervet. Se trec
vinetele prin fãinã ºi se frig în puþin
ulei de mãsline.
Se condimenteazã fileurile de
macrou ºi se frig pe ambele pãrþi.
Se taie roºiile cherry în jumãtãþi .
Într-o tigaie nonaderentã, se
prãjesc seminþele de susan.
Aºezãm feliile de vinete pe
platou, apoi bucãþi de macrou, roºiile chery, iar la final, presãrãm
pãtrunjel, susan ºi alune tocate
grosier ºi stropim cu ulei de
mãsline.
La servire, adãugãm sos de
soia. Poftã bunã !

Sfãrâmat
Care nu au conþinut
Osie
Colibã pãstoreascã
Figurã de stil
Învinse

Arme minuscule
Caiete!

De torace
Plin de bucurie

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

1) A-G
2) OLAR 3)3.ITA
4) UMED
5) G-A-ENE
6) PRUDENTA 7)
1. Î-UG-P
2. ÎMBRÃCAT
PALTON
4. FOTA-ROS;
5. PIC-EªUA;
6. ROCHIE-L; 7. Þ-A-TS; 8. ÞOALE-CA; 9. ÎNCÃLÞAT; 10. ANTERIE.

persoanã. Procesul poate fi urmãrit doarece
anumite pãrþi ale creierul sunt responsabile
pentru diferite tipuri de gânduri, aºadar
anumiþi neuroni se activeazã atunci când
ne gândim la un anumit obiect precum un
bec ºi o altã zonã de neuroni se activeazã
când ne gândim la o anumitã culoare. „Una dintre cele mai mari evoluþii ale creierului uman este abilitatea de a combina
concepte individuale în gânduri complexe”,
afirmã principalul cercetãtor Marcel Just.
Cercetãtorii au utilizat un algoritm nou
pentru analizarea tomografiilor pentru a
determina ce tip de gânduri activeazã anumite modele cerebrale. Ulterior, aceºti algoritmi au fost utilizaþi pentru prezicerea noilor
modele cerebrale. Modul de funcþionare
este asemãnãtor cu programarea inteligenþei artificiale prin prezentarea a sute
de imagini cu anumite concepte. În cazul
de faþã, algoritmul deþinea 239 de propoziþii
ºi ºapte voluntari care au lucrat cu acestea
înainte ca algoritmul sã prezicã o nouã
propoziþie. Una dintre propoziþii era ,,martorul a þipat în timpul procesului”, ceea ce
implicã atât un subiect, un loc ºi o acþiune
a subiectului. Algoritmul a reuºit sã prezicã
modul în care a fost realizat acest gând în
creier, bazându-se pe activitatea neuronalã.
Sursa: descopera.ro

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

Casa de Pensii: 0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:
0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386
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Programul Ligii 1, sezonul 2017-2018
Etapa I (15-16 iulie)
CS Universitatea Craiova - CSM Poli Iaºi
Concordia Chiajna - ACS Poli Timiºoara
FCSB - FC Voluntari
Astra Giurgiu - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
CS Juventus Bucureºti - Dinamo Bucureºti
FC Botoºani - CFR Cluj
FC Viitorul Constanþa - Gaz Metan Mediaº

Etapa a V-a (9-10 august)
FCSB - CSM Poli Iaºi
Astra Giurgiu - Concordia Chiajna
CS Juventus Bucureºti - CS Universitatea Craiova
FC Botoºani - ACS Poli Timiºoara
FC Viitorul Constanþa - FC Voluntari
Gaz Metan Mediaº - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
CFR Cluj - Dinamo Bucureºti

Etapa a IX-a (9-10 septembrie)
CS Juventus Bucureºti - CSM Poli Iaºi
FC Botoºani - Astra Giurgiu
FC Viitorul Constanþa - FCSB
Gaz Metan Mediaº - Concordia Chiajna
CFR Cluj - CS Universitatea Craiova
Dinamo Bucureºti - ACS Poli Timiºoara
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Voluntari

Etapa a XVIII-a (18-19 noiembrie)
CSM Poli Iaºi - FCSB
Concordia Chiajna - Astra Giurgiu
CS Universitatea Craiova - CS Juventus Bucureºti
ACS Poli Timiºoara - FC Botoºani
FC Voluntari - FC Viitorul Constanþa
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Gaz Metan Mediaº
Dinamo Bucureºti - CFR Cluj

Etapa a II-a (22-23 iulie)
CSM Poli Iaºi - Gaz Metan Mediaº
CFR Cluj - FC Viitorul Constanþa
Dinamo Bucureºti - FC Botoºani
ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - CS Juventus Bucureºti
FC Voluntari - Astra Giurgiu
ACS Poli Timiºoara - FCSB
CS Universitatea Craiova - Concordia Chiajna

Etapa a VI-a (12-13 august)
CSM Poli Iaºi - Dinamo Bucureºti
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CFR Cluj
FC Voluntari - Gaz Metan Mediaº
ACS Poli Timiºoara - FC Viitorul Constanþa
CS Universitatea Craiova - FC Botoºani
Concordia Chiajna - CS Juventus Bucureºti
FCSB - Astra Giurgiu

Et
apa a X-a (1
6-1
7 sep
Etapa
(16-1
6-17
septtembrie)
CSM Poli Iaºi - FC Voluntari
ACS Poli Timiºoara - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucureºti
Concordia Chiajna - CFR Cluj
FCSB - Gaz Metan Mediaº
Astra Giurgiu - FC Viitorul Constanþa
CS Juventus Bucureºti - FC Botoºani

Etapa a XIX-a (25-26 noiembrie)
Dinamo Bucureºti - CSM Poli Iaºi
CFR Cluj - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Gaz Metan Mediaº - FC Voluntari
FC Viitorul Constanþa - ACS Poli Timiºoara
FC Botoºani - CS Universitatea Craiova
CS Juventus Bucureºti - Concordia Chiajna
Astra Giurgiu - FCSB

Etapa a III-a (29-30 iulie)
Concordia Chiajna - CSM Poli Iaºi
FCSB - CS Universitatea Craiova
Astra Giurgiu - ACS Poli Timiºoara
CS Juventus Bucureºti - FC Voluntari
FC Botoºani - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
FC Viitorul Constanþa - Dinamo Bucureºti
Gaz Metan Mediaº - CFR Cluj

Etapa a VII-a (19-20 august)
Astra Giurgiu - CSM Poli Iaºi
CS Juventus Bucureºti - FCSB
FC Botoºani - Concordia Chiajna
FC Viitorul Constanþa - CS Universitatea Craiova
Gaz Metan Mediaº - ACS Poli Timiºoara
CFR Cluj - FC Voluntari
Dinamo Bucureºti - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Etapa a XI-a (20-21 septembrie)
FC Botoºani - CSM Poli Iaºi
FC Viitorul Constanþa - CS Juventus Bucureºti
Gaz Metan Mediaº - Astra Giurgiu
CFR Cluj - FCSB
Dinamo Bucureºti - Concordia Chiajna
ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - CS Universitatea Craiova
FC Voluntari - ACS Poli Timiºoara

Etapa a XX-a (2-3 decembrie)
CSM Poli Iaºi - Astra Giurgiu
FCSB - CS Juventus Bucureºti
Concordia Chiajna - FC Botoºani
CS Universitatea Craiova - FC Viitorul Constanþa
ACS Poli Timiºoara - Gaz Metan Mediaº
FC Voluntari - CFR Cluj
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Dinamo Bucureºti

Etapa a IV-a (5-6 august)
CSM Poli Iaºi - CFR Cluj
Dinamo Bucureºti - Gaz Metan Mediaº
ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Viitorul Constanþa
FC Voluntari - FC Botoºani
ACS Poli Timiºoara - CS Juventus Bucureºti
CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu
Concordia Chiajna - FCSB

Etapa a VIII-a (26-27 august)
CSM Poli Iaºi - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
FC Voluntari - Dinamo Bucureºti
ACS Poli Timiºoara - CFR Cluj
CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaº
Concordia Chiajna - FC Viitorul Constanþa
FCSB - FC Botoºani
Astra Giurgiu - CS Juventus Bucureºti

Et
apa a XII-a (23-2
4 sep
Etapa
(23-24
septtembrie)
CSM Poli Iaºi - ACS Poli Timiºoara
CS Universitatea Craiova - FC Voluntari
Concordia Chiajna - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
FCSB - Dinamo Bucureºti
Astra Giurgiu - CFR Cluj
CS Juventus Bucureºti - Gaz Metan Mediaº
FC Botoºani - FC Viitorul Constanþa

Etapa a XXI-a (9-10 decembrie)
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CSM Poli Iaºi
Dinamo Bucureºti - FC Voluntari
CFR Cluj - ACS Poli Timiºoara
Gaz Metan Mediaº - CS Universitatea Craiova
FC Viitorul Constanþa - Concordia Chiajna
FC Botoºani - FCSB
CS Juventus Bucureºti - Astra Giurgiu

Etapa a XIII-a (30 septembrie-1 octombrie)
FC Viitorul Constanþa - CSM Poli Iaºi
Gaz Metan Mediaº - FC Botoºani
CFR Cluj - CS Juventus Bucureºti
Dinamo Bucureºti - Astra Giurgiu
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FCSB
FC Voluntari - Concordia Chiajna
ACS Poli Timiºoara - CS Universitatea Craiova

Et
apa a XXII-a (1
6-1
7 decembrie)
Etapa
(16-1
6-17
CSM Poli Iaºi - CS Juventus Bucureºti
Astra Giurgiu - FC Botoºani
FCSB - FC Viitorul Constanþa
Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaº
CS Universitatea Craiova - CFR Cluj
ACS Poli Timiºoara - Dinamo Bucureºti
FC Voluntari - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Etapa a XIV-a (14-15 octombrie)
CSM Poli Iaºi - CS Universitatea Craiova
ACS Poli Timiºoara - Concordia Chiajna
FC Voluntari - FCSB
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Astra Giurgiu
Dinamo Bucureºti - CS Juventus Bucureºti
CFR Cluj - FC Botoºani
Gaz Metan Mediaº - FC Viitorul Constanþa

Etapa a XXIII-a (3-4 februarie)
FC Voluntari - CSM Poli Iaºi
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - ACS Poli Timiºoara
Dinamo Bucureºti - CS Universitatea Craiova
CFR Cluj - Concordia Chiajna
Gaz Metan Mediaº - FCSB
FC Viitorul Constanþa - Astra Giurgiu
FC Botoºani - CS Juventus Bucureºti

Etapa a XV-a (21-22 octombrie)
Gaz Metan Mediaº - CSM Poli Iaºi
FC Viitorul Constanþa - CFR Cluj
FC Botoºani - Dinamo Bucureºti
CS Juventus Bucureºti - ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Astra Giurgiu - FC Voluntari
FCSB - ACS Poli Timiºoara
Concordia Chiajna - CS Universitatea Craiova

Etapa a XXIV-a (10-11 februarie)
CSM Poli Iaºi - FC Botoºani
CS Juventus Bucureºti - FC Viitorul Constanþa
Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaº
FCSB - CFR Cluj
Concordia Chiajna - Dinamo Bucureºti
CS Universitatea Craiova - ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe
ACS Poli Timiºoara - FC Voluntari

Etapa a XVI-a (28-29 octombrie)
CSM Poli Iaºi - Concordia Chiajna
CS Universitatea Craiova - FCSB
ACS Poli Timiºoara - Astra Giurgiu
FC Voluntari - CS Juventus Bucureºti
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Botoºani
Dinamo Bucureºti - FC Viitorul Constanþa
CFR Cluj - Gaz Metan Mediaº

Et
apa a XXV
-a (1
7-1
8 ffebr
ebr
uarie)
Etapa
XXV-a
(17-1
7-18
ebruarie)
ACS Poli Timiºoara - CSM Poli Iaºi
FC Voluntari - CS Universitatea Craiova
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Concordia Chiajna
Dinamo Bucureºti - FCSB
CFR Cluj - Astra Giurgiu
Gaz Metan Mediaº - CS Juventus Bucureºti
FC Viitorul Constanþa- FC Botoºani

Etapa a XVII-a (4-5 noiembrie)
CFR Cluj - CSM Poli Iaºi
Gaz Metan Mediaº - Dinamo Bucureºti
FC Viitorul Constanþa - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
FC Botoºani - FC Voluntari
CS Juventus Bucureºti - ACS Poli Timiºoara
Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova
FCSB - Concordia Chiajna

Et
apa a XXVI-a (2
4-25 ffebr
ebr
uarie)
Etapa
(24-25
ebruarie)
CSM Poli Iaºi - FC Viitorul Constanþa
FC Botoºani - Gaz Metan Mediaº
CS Juventus Bucureºti - CFR Cluj
Astra Giurgiu - Dinamo Bucureºti
FCSB - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Concordia Chiajna - FC Voluntari
CS Universitatea Craiova - ACS Poli Timiºoara

Cupa Contractorilor 2017

Kraftanlagen România (Director General:
Costel Lungu) s-a implicat ºi în acest an în
viaþa comunitãþii ºi, împreunã cu SLS
Petrobrazi (Preºedinte: Romulus Olteanu), a
organizat, pe stadionul Chimia din Brazi, “Cupa
Contractorilor” la fotbal. Ca ºi la ediþiile
precedente, competiþia – aflatã la IX-a ediþie a avut un scop umanitar, organizatorii donând

suma de 10.000 de lei Asociaþiei Un Strop de
Fericire din Ploieºti.
Podiumul competiþiei a fost urmãtorul:
Locul I: Carpaþi Com
Locul II: Petrom
Locul III: IPIP
La final, organizatorii au acordat cupe ºi
diplome de participare. (D.L.)

Atleþii juniori de la CSS Ploieºti, medalie
de bronz la ºtafetã, la C.N. de Tineret

În zilele de 7 ºi 8 iulie a.c., la Stadionul „Nicolae Dobrin” din Piteºti, s-a desfãºurat finala Campionatului Naþional de Seniori ºi Tineret. La concurs au participat cel puþin 300 de sportivi din
toatã þara. Atleþii de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de prof. Maria Andrei ºi Florin Andrei, au avut o evoluþie
excelentã, reuºind în proba de 4 x
400 m bãieþi sã obþinã medalia de
bronz, având în componenþã pe
juniorii de categoria a 2-a Alexandru Sãceanu, Sebastian Parepa ºi
juniorii 1, în primul an, Andrei Nãstãsache, David Nãstase. De altfel,
David Nãstase a ocupat un meritoriu loc 5 în proba de 400 m., cu
48.20 sec., atât la tineret cât ºi la
seniori. De menþionat cã, în prima
zi, ploieºtenii David Nãstase ºi Andrei Nãstãsache au obþinut medaliile de bronz cu ºtafeta 4 x 100
m a CSM Bucureºti, din echipã fãcând parte Cristian Stoica ºi Gabriel
Petre.
Mihail Marinescu
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