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Numeroase absenþe au fost în-
registrate la proba scrisã din cadrul
concursului de Titularizare din Praho-
va, fiind vorba despre 114 candidaþi
care au preferat sã nu se mai prezinte
la examen. Tototdatã, au mai fost ºi
90 de candidaþi care s-au retras din
concurs în timpul probei! Astfel, dintr-
un total de 896 înscriºi, 692 de teze
au fost, în cele din urmã, trimise la
corectat.

Proba scrisã, pentru posturile din

90 de candidaþi la Titularizare au pãrãsit
concursul în timpul probei scrise

judeþul Prahova, s-au susþinut la C.N.
„Ion Luca Caragiale” Ploieºti (învã-
þãtori, limba ºi literatura românã, do-
cumentariºti, matematicã, informa-
ticã); la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti
(educatoare, limba francezã, limba
englezã, limba germanã, limba spa-
niolã, 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 practicã-
maiºtri, învãþãmânt special).

Rezultatele finale,
pe 25 iulie

Rezultatele, înainte de contestaþii,
s-au afiºat pe 18 iulie (dupã
închiderea ediþiei ziarului nostriu), iar
contestaþiile se primesc atât pe 18 iulie
(dupã afiºa-rea rezultatelor, dar pânã
la ora 21:00), cât ºi pe 19 iulie (pânã
la ora 15:00).

Rezultatele finale se afiºeazã la
sediile inspectoratelor ºcolare judeþe-
ne ºi pe site-ul dedicat în data de 25
iulie. Repartizarea candidaþilor pentru
angajare pe perioadã nedeterminatã
se realizeazã în ºedinþe publice
organizate de inspectoratele ºcolare
în data de 26 iulie.

Precizãm cã pentru angajarea pe
perioadã nedeterminatã (titularizare),
candidaþii trebuie sã obþinã minimum
nota 7 (ºapte) atât la proba scrisã, cât
ºi la proba practicã/inspecþia specialã
la clasã în profilul postului.

(continuare în pagina 2)
Mihail Marinescu

În data de 13 iulie a.c., poliþiºtii locali din cadrul Biroului Protecþia Mediului
s-au deplasat pe strada Industriei, nr. 59, pentru verificarea unei sesizãri
privind deþinerea, într-un apartament proprietate personalã,a mai multor
animale de companie, fapt de creazã disconfort vecinilor prin mirosul
pestilenþial degajat.

Urmare a verificãrilor efectuate, au fost depistaþi 3 câini ºi 20 de pisici,
animalele fiind deþinute în condiþii improprii, constatându-se totodatã ºi
depozitarea de deºeuri menajere ºi animaliere în incinta imobilului. S-a
aplicat o sancþiune contravenþionalã în valoare de 1.000 lei, ºi s-a dispus
mãsura complementarã de dezinfectare ºi igienizare a locuinþei.

Mihail Marinescu

Amendã de 1.000 de lei pentru deþinerea
a 3 câini ºi 20 de pisici într-un apartament!

Aruncarea cojilor
de seminþe, scãldatul
ºi cãruþele – în atenþia
poliþiºtilor locali

20 iulie -
Sfântul
Prooroc Ilie
Tesviteanul

Arestãri pe bandã rulantãArestãri pe bandã rulantãArestãri pe bandã rulantãArestãri pe bandã rulantãArestãri pe bandã rulantã
într-un dosar de trafic de droguriîntr-un dosar de trafic de droguriîntr-un dosar de trafic de droguriîntr-un dosar de trafic de droguriîntr-un dosar de trafic de droguri

18 persoane
au fost trimise
în spatele gratiilor

Promovabilitate de
78,18%, în Prahova,
dupã soluþionarea
contestaþiilor

Cerere în cãsãtorie ineditã la ªcoala de Agenþi de Poliþie Va-
sile Lascãr din Câmpina, în timpul ceremoniei de absolvire a cursu-
rilor prompiþiei 2015-2017. Una dintre eleve a avut parte de cel
mai frumos moment al vieþii, atunci când iubitul sãu, a invitat-o sã
iasã din formaþie ºi a cerut-o în cãsãtorie de faþã cu profesorii,
colegii, oficiali din IGPR, dar ºi în prezenþa ministrului de Interne,
Carmen Dan.

Cerere în cãsãtorie ineditã la ªcoala
de Agenþi de Poliþie Câmpina

Ministrul Carmen Dan a fost complice

(continuare în pagina 3)

Ploieºtenii o duc din festival în
festival, sãptãmâna trecutã ei având
parte de Festivalul Medieval, eveni-
ment inedit prin care autoritãþile au
marcat împlinirea a 420 de ani de
la atestarea aºezãrii ca târg dom-
nesc.

Pe Bulevardul Independenþei,
care pe timpul desfãºurãrii festiva-
lului a fost închis circulaþiei autotu-
rismelor, au avut loc reprezentaþii
specifice de dans ºi lupte, parade
ºi concert de artã medievalã. Par-
ticipanþii auavut ºansa sã vadã de-

Cavaleri, prinþi ºi
prinþese în Ploieºti

monstraþii de tir cu arcul, de tehnici
de duel ºi dansuri medievale, o
prezentare de arme ºi multe alte
surprize pregatite de organizatori.
Bulevardul Independenþei a fost
ales pentru locaþia taberei medie-
vale, dându-ne impresia cã Ploieº-
tiul parcã s-a întors în timp!

În fiecare searã au fost susþi-
nute concerte de artiºti consacraþi:
Truverii, Bere Gratis, Vama, Vunk ºi
Zdob ºi Zdup.

Mihail Marinescu

Fetiþã de ºapte ani,
moartã în condiþii
suspecte la un
loc de joacã din Ploieºti

Pag. 2Pag. 3

Fostul ºef al Finanþelor Publice Prahova,
vinovat pentru luare de mitã

A fost condamnat definitiv
la închisoare cu suspendare

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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(urmare din pagina 1)
Pentru angajarea pe perioadã

determinatã (suplinire), candidaþii
trebuie sã obþinã minimum nota 5
(cinci) atât la proba scrisã, cât ºi la
proba practicã/inspecþia specialã în
profilul postului.

1.595 posturi
disponibile

Pentru anul ºcolar 2017-2018
sunt puse la dispoziþie 1.595 de
posturi complete ºi incomplete, dintre
care 183 sunt titularizabile.

Cele mai multe posturi libere în-
tâlnim la învãþãtori, 44 la numãr, dar
ºi la educatori, 39 la numãr. Alte si-
tuaþii: Limba românã are doar 2 pos-
turi titularizabile (38 fiind netitulari-

zabile), matematica are 5 (dar cu 50
netitularizabile), o singurã catedrã
întreagã de mate-fizicã, limba francezã
– 3 titularizabile (60 netitularizabile),
limba englezã – 2 titulairzabile (47
netitularizabile), istoria – 2 posturi ti-
tularizabile, fizicã – 5 posturi titulariza-
bile, fizicã-chimie – cu 2 posturi titu-
larizabile, informatica – 1 post, filologie
– 1 post, religia – 5 posturi titularizabile
(3 netitularizabile), educaþie – fizicã
– 5 titularizabile, educaþie – fizicã
specialiºti – 8 posturi titularizabile (53
netitularizabile).

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

90 de candidaþi la Titularizare au pãrãsit
concursul în timpul probei scrise

Comisarii de la Protecþia Consumatorilor Prahova au aplicat amenzi
însumând 68.000 de lei pentru deficienþe legate de condiþiile de comercializare
a apelor minerale. Au fost controlaþi 28 de operatori economici din Ploieºti ºi
din judeþ, controlându-se cantitatea de 86.059 litri, din care 3.906 a fost gãsi-
tã cu abateri de la legislaþie. Acþiunea s-a efectuat în perioada 12-23 iunie a.c.

În afarã de sancþiunea contravenþionalã în valoare totalã de 68.000 lei,
comisarii de la Comisariatul Judeþean pentru Protecþia Consumatorilor Prahova
au dispus ºi mãsura de oprire temporarã de la comercializare pentru 3.701
litri apã, în valoare totalã de 7.377 lei. Deficiente constatate cu ocazia controalelor:
lipsa afiºare preþuri de comercializare ºi preþul pe unitatea de mãsurã; apa
expusã la comercializare era depozitatã direct pe paviment; apã depozitatã
sub acþiunea directã a razelor solare, nefiind respectate condiþiile de depozitare
prescrise de producãtor.

În perioada 19-30 iunie a.c.,
comisarii de la Comisariatul Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor
Prahova au desfãºurat acþiuni de
control pentru verificarea respectãrii
prevederilor legale privind protecþia
consumatorilor la comercializarea
produselor cosmetice. Cu aceastã
ocazie au fost verificaþi 20 de operatori
economici din municipiul Ploieºti ºi
de pe raza judeþului Prahova, contro-
lându-se produse cosmetice în valoa-
re totalã de 40.981 lei, din care cu
abateri produse în valoare totalã de

25.671 lei. Au fost aplicate sancþiuni
contravenþionale însumând 55.000
lei ºi s-a dispus mãsura de oprire tem-
porarã de la comercializare pentru
produse cosmetice în valoare totalã
de 25.671 lei.

Deficiente constatate:
- Au fost depistate la comer-

cializare produse cosmetice pe al
cãror ambalaj erau lipite etichete
autocolante cu elementele de infor-
mare traduse în limba românã peste
informaþiile cu textul de bazã ,limitând
astfel capacitatea de informare a

Apã mineralã expusã în razele soarelui!

Mihail Marinescu

consumatorilor;
- Produse cosmetice ale caror eti-

chete cu traducerea în limba româ-
nã erau greu lizibile;

- Existau la comercializare pro-
duse cosmetice fãrã etichete cu tra-
ducere în limba românã;

- De asemenea, au fost depistate
la comercializare diverse produse
cosmetice ambalate în cutii ce con-
þineau mai multe produse (creion der-
matograf, tuº ochi, ruj) care nu aveau
pe ambalaj etichete cu traducere în
limba româna prin care sã se infor-
meze consumatorul asupra numã-
rului de produse ºi specificarea pro-
duselor conþinute în cutie (cu denu-
mirea produsului, funcþia acestuia,
precauþii de utilizare);

-Se comercializau produse la
pachete promoþionale, respective
2+1 gratis sau 50% reducere la al
doilea produs, dar nu au fost identifi-
cate la raft produsele singulare cu
preþ/produs pentru comparaþie, astfel
încât consumatorul sã poatã face o
alegere în cunoºtinþã de cauzã la
achiziþionarea acestor produse;

-Lipsã afiºare preþuri la loc vizibil
ºi lizibil, într-o formã fãrã echivoc.

Mihail Marinescu

55.000 lei este valoarea totalã
a sancþiunilor pentru nereguli depistate de

Protecþia Consumatorilor din Prahova
la comercializarea produselor cosmetice

Mihail Marinescu

seminþe pe domeniul public au fost
aplicate 28 de sancþiuni contraven-
þionale în valoare de 2.450 lei, pro-
cedându-se ºi la aplicarea mãsurii

complementare de aducere a tere-
nului la starea iniþialã, iar pentru scãl-
datul în fântânile arteziene ori lacurile
amenajate pe spaþiile verzi s-au aplicat
9 sancþiuni, în sumã de 2.250 lei.

În vederea pãstrãrii unui climat
civilizat de ordine ºi liniºte publicã,

poliþiºtii locali vor desfãºura în
continuare astfel de acþiuni tematice
pe domeniul public al municipiului.

ªi cu huliganismul
din

parcurile
dintre

blocuri
ce facem,
domnilor!
E bine ºi asta cu

sancþionarea celor
care fac mizierie prin
aruncatul cojilor de
seminþe pe dome-
niul public, însã ce
facem, domnilor poli-
þiºti, cu huliganismul
prezent în parcurile
dintre blocuri aflate
în cartiere? Cã tot
despre atenþia asu-
pra unui climat civili-
zat este vorba, dar
care s-a transformat
în climat necivilizat.
Nu cã Poliþia ar fi de

vinã pentru lipsa de educaþie a acelor
vandali, cã dacã pe ªcoli de Corecþie
nu se mai pune accentul..., dar ar fi
indicat sã se mai patruleze prin zonele
respective ºi poate, dacã existã ºi ceva
voinþã, sã se schimbe legislaþia, sã fie
pedepse foarte aspre aplicate

În perioada sezonului cald,
Poliþia Localã Ploieºti are în atenþie
atât prevenirea, cât ºi sancþionarea
sãvârºirii faptelor de naturã contra-
venþionalã, precum aruncarea cojilor
de seminþe pe domeniul public,
scãldatul în fântânile arteziene ori
lacurile amenajate pe spaþiile verzi,
circulaþia atelajelor hipo pe alte trasee
decât cele stabilite de municipalitate,
precum ºi orice alte aspecte care
privesc nerespectarea normelor de
convieþuire socialã, ne informeazã,
printr-un comunicat Biroul Relaþii cu
Publicul, Comunicare ºi Manage-
mentul Calitãþii din cadrul Poliþiei Lo-
cale Ploieºti.

În document se spune cã, în zo-
nele de responsabilitate ale Poliþiei
Locale, s-au avut în vedere spaþiile de
agrement, domeniul public din jurul
blocurilor, parcãrile publice, unde au
fost constatate preponderent fapte de
naturã antisocialã. Astfel, au fost
aplicate în perioada 10-13 iulie 2017,
un numãr de 217 sancþiuni contra-
venþionale în valoare totalã de 47.170
lei, dintre care menþionãm 38 de
amenzi în valoare de 5.700 lei pentru
nerespectarea Regulamentului de
gospodãrire a Municipiului Ploieºti, 21
de sancþiuni în valoare de 10.500 lei
în temeiul H.C.L. 444/2011 privind
circulaþia atelajelor pe drumurile pu-
blice ºi 97 de sancþiuni – 23.200 lei,
pentru nerespectarea prevederilor pri-
vind circulaþia pe drumurile publice.

Pentru aruncarea cojilor de

scandalagiilor. În parcul situat în spa-
tele blocurilor de pe strada Zimbrului
din Ploieºti, zi de zi se pot observa
cum vin puºtanii cu maºinile din dife-
rite pãrþi ale oraºului, de parcã aici ar
fi parcul de distracþii pentru ei. Vin ºi
cu mãsuþe, scãunele, nelipsind bãu-
tura, în principal berea (parcã este
interzis a se consuma alcool în par-
curi!), fãrã sã le pese cã blocurile ace-
lea sunt ºi ele locuite ºi cã deranjeazã
prin vorbitul foarte tare ºi cu limbaj
pornografic.

Mai mult decât atât, searã de
searã, clanuri de zeci de copilaºi vin
în parcul respectiv ºi au comporta-
mente bizare, inumane, ce nu au de
aface cu civilizaþia! Lovesc cu bâte
într-o mãsuþã din plastic din înzestra-
rea parcului, devasteazã bãncile, ru-
pându-le scândurile, plus gãlãgie ca
la... balamuc! Mai zilele trecute au rupt
ºi o creangã a unui copac aflat în
parc! Aºadar, domnilor poliþiºti, dacã
veþi patrula mai des ºi acel parc, mai
ales dupã ce se lasã întunericul veþi
avea mult de lucru! Ca sã nu mai spu-
nem ºi de niºte cocalari care mai obiº-
nuiesc sã dea tare ceea ce ei numesc
muzicã – un fel de bocete ºi în fun-
dal niºte zgomote de tablã lovitã cu
ciocanul! Aici, legislaþia ar trebui
schimbatã, iar poliþiºtilor sã li se per-
mitã sã confiºte aparatura scandala-
giilor, aºa cum este ºi în alte state,
membre ale U.E., cã doar trebuie sã
ne intereseze climatul civilizat din
oraºe!

Aruncarea cojilor de seminþe, scãldatul
ºi cãruþele – în atenþia poliþiºtilor locali

Mihail Marinescu

Tragedie fãrã margini pentru o
familie din Ploieºti. Fetiþa lor, în vârstã
de ºapte ani, a murit în condiþii încã
neelucidate, în timp ce se afla la
locul de joacã amenajat la restau-
rantul Da Vinci din Ploieºti.

Nenorocirea s-a petrecut sâm-
bãtã noaptea, în timp ce fetiþa se
afla împreunã cu pãrinþii sãi la res-
taurant. Se juca împreunã cu alþi
copii într-un loc special amenajat în
local. La un moment dat copilul nu
a mai dat niciun semn de viaþã, iar
oamenii au început sã o caute. A
fost gãsitã în stare de inconºtienþã,
undeva în sptale unei canapele.

La faþa locului a fost solicitat
ajutorul medicilor de la Ambulanþã,
însã în ciuda manevrelor de resus-
citare, fetiþa a fost declaratã dece-
datã la Spitalul de Pediatrie din Plo-
ieºti.

Deocamdatã nu se cunosc cir-
cumstanþele în care copila ºi-a pier-
dut viaþa, motivul decesului urmeazã
sã fie stabilit dupã efectuarea ne-
cropsiei.

În cauzã a fost deschisã ºi o
anchetã. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Fetiþã de ºapte
ani, moartã
în condiþii

suspecte la un
loc de joacã
din Ploieºti
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suspecþi au fost aduºi la sediul Parchetului pen-
tru audieri. Din cauza numãrului foarte mare
de suspecþi în acest dosar, în anchetã au fost
cooptaþi toþi procurorii structurii de Parchet din
Ploieºti, iar audierile au durat aproape trei zile.

 Conform unui comunicat de presã,
BULGÃREA DANIEL, CHIRICA ALEXANDRU
CONSTANTIN, COMAN OCTAVIAN MIHAI,
CONSTANTINESCU RADU STELIAN,
COMÃNESCU CÃTÃLIN ANDREI, DOBRE
BOGDAN-GORGE, ECHIM ªTEFAN, FELEA
CODRIN ALEXANDRU, GRIGORESCU ANDREI
IOAN, LAZÃR ALIN, MARINOIU ªERBAN VLÃ-
DUÞ, MORARU VALENTIN, NEAGOE CÃTÃLIN
GEORGIAN, NEGUT SORINEL GEORGE, RADU-
LESCU MIHAI CRISTIAN, SANDU SEBASTIAN
ANDREI, STANCIU IOAN VICTOR ºi SÎRGHIE
DRAGOª au fost reþinuþi pentru 24 de ore pentru
sãvârºirea infracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, trafic de droguri de
risc ºi de mare risc ºi deþinere de droguri de
risc ºi de mare risc, pentru consumul propriu,
fãrã drept. Instanþa Tribunalului Prahova a admis
solicitarea procurorilor de arestare preventivã
pe numele celor 18 traficanþi de droguri. Aceeaºi
sursã precizeazã cã traficanþii de substanþe

ArArArArAresesesesestãri pe bandã rtãri pe bandã rtãri pe bandã rtãri pe bandã rtãri pe bandã rulantã întrulantã întrulantã întrulantã întrulantã într-un dosar de tr-un dosar de tr-un dosar de tr-un dosar de tr-un dosar de trafafafafafic de dric de dric de dric de dric de droguriogurioguriogurioguri

18 persoane au fost trimise în spatele gratiilor

18 persoane, din Prahova ºi Dâmboviþa,
au fost arestate  prevenitv ºi alte 12 au fost
plasate în control judiciar într-un dosar de trafic
ºi consum de droguri de risc ºi mare risc, instru-
mentat de procurorii DIICOT Ploieºti. Este una

dintre cele mai complexe anchete derulate de
procurorii DIICOT din Ploieºti în care au fost
efectuate zeci de percheziþii la domiciliile sus-
pecþilor, traficanþi ºi consumatori, din Dâmboviþa,
Bucureºti, Ilfov ºi Prahova, iar  aproape 200 de

interzise s-au aprovizionat cu cantitãþi de droguri
de risc (cannabis) precum ºi comprimate MDMA
(ecstasy), de la surse de pe raza Municipiului
Bucureºti ºi a judeþului Dâmboviþa, pe care le-
au distribuit  cãtre consumatori, inclusiv minori,
aflaþi în Municipiul Bucureºti, judeþul Dâmboviþa
ºi judeþul Prahova.     În urma cercetãrilor efec-
tuate în cauzã s-a constatat cã nucleul grupãrii
acþiona în special în zona municipiului Moreni,
judeþul Dâmboviþa, dealerii principali ºi secun-
dari alimentând consumatori din zona Moreni
ºi localitãþi limitrofe din judeþele Dâmboviþa ºi
Prahova. În timpul percheziþiilor de la domiciliile
suspecþilor  au fost ridicate diverse cantitãþi de
materie vegetalã, 214 plante de cannabis, în
diferite stadii de dezvoltare, cântare, dispozitive
destinate mãrunþirii (grindere), telefoane mobile
ºi suma de 22.000 lei.     “Cu ocazia declanºãrii
acþiunii în cauzã au fost depistate un numãr
de peste 38 de persoane care aveau calitatea
de dealeri ºi aproximativ 100 de persoane ce
aveau calitatea de consumatori. Alte persoane
s-au prezentat la sediul Serviciului Teritorial Plo-
ieºti ca urmare a citãrii acestora, fiind audiate
în cauzã 200 de persoane”, se aratã în comuni-
catul de presã. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Cerere în cãsãtorie
ineditã la ªcoala de Agenþi

de Poliþie Câmpina
Ministrul Carmen Dan a fost complice

(urmare din pagina 1)
Geanina Gheorghe a fost invitatã

de iubitul sãu, Ionuþ Georgescu, sã
vinã în faþa tribunei cu
oficiali din Ministerul de In-
terne ºi a întrebat-o, la mi-
crofon, dacã vrea sã-i de-
vinã soþie. Tânãrul a înge-
nuncheat emoþionat ºi i-a
înmânat iubitei sale un
imens buchet de flori, dar
ºi inelul de logodnã.

Surprinsã de gest,
Geanina a acceptat pro-
punerea, moment în care
colegii sãi, care se aflau
încã în formaþie,  au dat
drumul spre cer unui mãnunchi tri-
color de baloane.

Complice la moment,  ministrul
Carmen Dan a coborât de la tribuna
oficialã, i-a felicitat pe cei doi tineri ºi i-
a anunþat cã Ministerul de Interne le
oferã un cadou special, o vacanþã de
o sãptãmânã pe litoralul românesc,
la o unitate de cazare a instituþiei.

“Sperãm sã veniþi bronzaþi ºi sã
vã simþiþi bine acolo, sã vã întoarceþi
cu putere de muncã”, le-a urat minis-
trul celor doi logodnici.

Carmen Dan a recunoscut în faþa
reprezentanþilor presei cã fusese pu-
sã la curent cã la ceremonia de ab-
solvire de la ªcoala de Poliþie de la
Câmpina se pregãteºte un moment
special ºi cã nu a fost deloc strãinã
de intenþiile tânãrului din Brãila.

În schimb, Geanina, tânãra ceru-
tã în cãsãtorie, a fost total luatã prin
surprindere de gestul prietenului sãu
cu care are o relaþie de patru ani. “Nici
prin cap nu mi-a trecut. Nu mã aºtep-
tam. A fost cel mai emoþionant mo-
ment”, a mãrturisit tânãra.

Pe 13 iulie, 480 de elevi au ab-
solvit cursurile ªcolii de Poliþie de la
Câmpina, iar acum aºteaptã sã fie

repartizaþi la posturi. Ministrul de In-
terne a declarat cã toþi absolvenþii vor
fi încadraþi din aceastã varã, pentru
cã existã un deficit foarte mare de
personal, de peste 20.000 de poliþiºti.
Dan a precizat cã în prezent se ana-
lizeazã dacã în acest an sunt suficient
de multe fonduri pentru ca MAI sã
poatã face din nou încadrare din sur-
sã externã. „Eu am spus în repetate
rânduri cã suntem pe un deficit de
personal de 20.000 de oameni, ceea
ce înseamnã cã ne dorim foarte mult
sã avem în rândurile angajaþilor Mi-
nisterului forþe proaspete.  Pânã la
sfârºitul lunii iulie, toatã promoþia de
absolvenþi 2017 a MAI va fi încadratã.

În plus în perioada iulie-septem-
brie luãm în calcul o trecere din cor-
pul subofiþerilor în corpul ofiþerilor pen-
tru 1500 de cadre, iar spre sfârºitul
anului, în funcþie de alocaþia bugeta-
rã, o sã dispunem ºi o angajare din
sursã externã. În acest moment fa-
cem analize. Ne dorim însã ca ea sã
fie înfãptuitã”, declarat Carmen Dan.

D.F.

Daniel Petre, fostul ºef al Direcþiei
Generale Regionale a Finanþelor
Publice Prahova, a fost condamnat
la trei ani de închisoare cu suspen-
dare, într-un dosar de corupþie instru-
mentat de procurorii DNA Ploieºti.
Decizia aparþine Curþii de Apel Ploieºti
ºi este una definitivã, în condiþiile în
care pe fond, judecãtorii din cadrul
Tribunalului Prahova au hotãrât cã
Petre este nevinovat ºi l-au achitat.

Curtea de Apel Ploieºti a decis
de asemenea sã confiºte de la Petre
suma de 40.000 de lei ºi l-a oblgiat
sã achite 7000 de  lei cu titlu de chel-
tuieli de judecatã.

 Pe lângã aceste pedepse, ins-
tanþa de apel interzis  fostului ºef al
Finanþelor Ploieºti sã ocupe funcþia
de administrator public, respectiv
orice funcþie de conducere în cadrul
finanþelor publice, pe o duratã de 2
ani. “(…) admite apelul declarat de
Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie - Direcþia Naþio-
nalã Anticorupþie - Serviciul Teritorial
Ploieºti împotriva sentinþei penale nr.
360 din data de 27 iulie 2016 pro-
nunþatã de Tribunalul Prahova, pri-
vind pe inculpatul Petre Daniel Cris-
tian, pe care o desfiinþeazã ºi în
rejudecare: (…) condamnã pe incul-
patul Petre Daniel Cristian la pedeapsa
de 3 ani închisoare. Conform art. 65
alin.2 rap. la art. 254 alin.1 Cod penal
din 1969 aplicã inculpatului pedeapsa
complementarã constând în inter-
zicerea exerciþiului drepturilor prev. de
art. 64 alin.1 lit.a) teza a doua, lit.b) ºi
lit.c) Cod penal din 1969, ultimul
vizând dreptul de a ocupa funcþia de
administrator public, pe o duratã de
2 ani, care se executã potrivit art.66

Cod penal din 1969. II.- În temeiul
art. 254 alin.1 Cod penal din 1969
rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000
cu aplic. art. 5 Cod penal ( faptã din
luna aprilie 2013) condamnã pe in-
culpatul Petre Daniel Cristian, la
pedeapsa de 3 ani închisoare. Con-
form art. 65 alin.2 rap. la art. 254
alin.1 Cod penal din 1969 aplicã incul-
patului pedeapsa complementarã a
interzicerii exerciþiului drepturilor prev.
de art. 64 alin.1 lit.a) teza a doua, lit.b)
ºi lit.c) Cod penal din 1969, ultimul
vizând dreptul de a ocupa orice func-
þie de conducere în cadrul finanþelor
publice, pe o duratã de 2 ani, (…)
contopeºte pedepsele de mai sus ºi
dispune ca inculpatul Petre Daniel
Cristian sã execute pedeapsa cea mai
grea de 3 ani închisoare ºi pedeapsa
complementarã prev. de art. 64 alin.1
lit.a) teza a doua, lit.b) ºi lit.c) Cod pe-
nal din 1969, ultimul vizând dreptul
de a ocupa funcþia de administrator
public ºi orice funcþie de conducere
în cadrul finanþelor publice, pe o du-
ratã de 2 ani, care se executã potrivit
art. 66 Cod penal din 1969. În baza
art.86 ind.1 Cod penal din 1969 dis-
pune suspendarea sub supraveghere
a executãrii pedepsei de 3 ani închi-
soare, pe durata termenului de încer-
care de 6 ani”, potrivit portalului
instanþelor de judecatã.

Ca poedeapsã complementarã,
Daniel Petre nu va avea dreptul ca,
în perioada de încercare de ºase ani,
sã ia legãtura cu marotrii din aceastã
cauzã, respective denunþãtorul sãu
Rãzvan Alexe, dar nici cu Mircea Cos-
ma, fostul preºedinte al CJ Prahova ºi
cu fiul acestuia, Vlad Cosma.

Fostul ºef al Finanþelor Publice

Prahova a fost arestat în data de 4 fe-
bruarie 2015 la solicitarea procuro-
rilor DNA Ploieºti care îl acuzau atunci
de corupþie. Petre a fost deferit justi-
þieitrei luni mai târziu, iar dupã doi
ani de judecatã a fost fãsit vinovat
petnru douã fapte de luare de mitã.
A fost acuzat cã a luat mitã în valoare
de 60.000 de lei, la data faptelor
având  funcþiile de director executiv
adjunct la Direcþia Economicã din
cadrul Consiliului Judeþean Prahova,
cu atribuþii delegate de administra-
tor public, ºi ulterior director executiv
în cadrul Direcþiei Generale a
Finanþelor Publice Prahova. Conform
recchizitoriului, Petre a primit în trei
rânduri, în perioada aprilie — mai
2012, de la un denunþãtor sumele
de 20.000 lei, 10.000 lei, respectiv
20.000 lei (în total 50.000 lei), pentru
ca, în calitatea sa de director executiv
adjunct al Direcþiei Economice din
cadrul CJ Prahova, sã favorizeze o
societate la care persoana respectivã
avea interese economice, în sensul
atribuirii unei lucrãri finanþate din fon-
durile CJ privind modernizarea unui
drum judeþean. De asemenea, incul-
patul a promis cã va face demersuri
ºi în legãturã cu efectuarea cu prio-
ritate a plãþilor cãtre aceastã societate
ºi pentru suplimentarea cu 20% din
valoarea totalã a lucrãrii, pe parcursul
derulãrii contractului. În aprilie 2013,
Daniel Petre, care era atunci direc-
tor executiv în cadrul Direcþiei Gene-
rale a Finanþelor Publice Prahova, a
primit de la acelaºi denunþãtor suma
de 10.000 lei, pentru a favoriza ace-
eaºi societate comercialã, cu ocazia
unui control derulat de cãtre inspec-
torii din subordinea sa. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Fostul ºef al Finanþelor Publice Prahova, vinovat pentru luare de mitã

A fost condamnat definitiv
la închisoare cu suspendare
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hawaiieni, japonezi americani, sud americani ºi
europeni, cercetãtorii au descoperit cã a crescut
semnificativ longevitatea în urma consumului de
cafea, în cazul celor mai multe populaþii. Cei care
au bãut între 2-4 cãni de cafea pe zi au avut un risc
cu 18% mai scãzut de a muri, comparativ cu cei
care nu au bãut deloc cafea. Studiile sunt în concor-
danþã cu cele anterioare care s-au focusat mai
ales pe populaþia albã, spune Veronica Wendy
Setiawan, profesor de medicinã preventivã la USC
Keck School of Medicine, cea care a condus
aceastã cercetare.

„Þinând cont cã am inclus în studiu o populaþie
atât de diversã, cu stiluri de viaþã, obiceiuri alimen-
tare ºi habitaturi atât de diferite, am gãsit cu toate
acestea numeroase similitudini”, spune Setiawan.

Noul studiu aratã cã existã o componentã bio-
logicã mai puternicã în relaþia dintre cafea ºi longe-

O tulpinã netratabilã de gonoree se rãspândeºte rapid în întreaga lume,
avertizeazã Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. Specialiºtii susþin cã ultimele
studii efectuate aratã cã, în scurt timp, tratamentele de ultimã orã folosite
pentru tratarea acestei afecþiuni se vor dovedi nefolositoare ºi cã este doar o
chestiune de timp pânã când noua superbacterie va ajunge sã se rãspân-
deascã pe tot globul, potrivit The Guardian.

„Bacteria care conduce la apariþia gonoreei este una extrem de inteligentã.
De fiecare datã când iei
un nou tip de antibiotic
pentru a te trata, aceas-
ta dezvoltã rezistenþa
împotriva sa”, explicã
Teodora Wi, un special-
ist din cadrul OMS. Or-
ganismul internaþional
estimeazã cã, anual, 78
de milioane de oameni
sunt infectaþi cu bacte-
ria care provoacã gono-
ree, iar aceasta poate afecta organele genitale, rectul ºi gâtul.

Infecþia, care în cele mai multe dintre cazuri nu are simptome clare,
poate provoca apariþia bolilor pelvine inflamatorii, infertilitãþii, sarcinii extrauter-
ine ºi creºterea riscului de infectare cu virusul HIV. Specialiºtii au explicat cã
studiile au fost fãcute asupra unor cazuri de gonoree care nu rãspund la
niciun tratament, la pacienþi din Japonia, Franþa ºi Spania.

„Aceste cazuri pot conduce la o rãspândire a virusului. Gonoreea este
transmisibile. Aceste cazuri pot fi vârful icebergului, de vreme ce sistemele de
diagnozã ºi raportare a ifecþiilor netratabile sunt inexistente în þãrile slab
dezvoltate în care gonoreea este o boalã mult mai des întâlnitã”, a explicat
medicul Wi. În cele mai multe dintre þãrile lumii existã un singur antibiotic
care are efect în tratarea gonoreei, iar în 50 dintre ele a fost deja raportatã
rezistenþa la antibioticul respectiv.

Potrivit cercetãrii consideratã cea
mai importantã în acest domeniu,
efectuatã de Murdoch Childrens Re-
search Institute (MCRI), copiii incluºi
în studiu, concepuþi prin FIV ºi ajunºi
la vârsta ºcolarã erau la fel de sãnã-
toºi din punct de vedere fizic, mental
ºi emoþional ca ºi semenii lor concepuþi
pe cale naturalã.

David Amor, cercetãtor principal,
a declarat cã rezultatele ar trebui sã
îi liniºteascã pe pãrinþii copiilor rezul-
taþi în urma procedurii FIV.

Copiii rezultaþi în urma procedurii
de fertilizare in vitro, la fel de sãnãtoºi

ca ºi cei concepuþi natural (studiu)

Numãrul copiilor nãscuþi prin FIV,
prin intermediul donatorilor de sper-
mã, s-a dublat în Victoria începând
din 2010.

‘’Femeile ºi cuplurile care aleg
donatori investesc timp de gândire ºi
efort în selectarea acestora’’, a decla-
rat Amor, miercuri, pentru media din
Australia. ‘’Serviciile FIV investesc efort
în recrutarea donatorilor’’, a mai spus
el adãugând cã ‘’informaþia pe care
beneficiarul o primeºte despre dona-
tor este minimã’’, aceasta bazându-

se pe ‘’o evaluare a stãrii de sãnãtate’’,
însã ‘’nu se ºtie dacã aceºti bãrbaþi
sunt reprezentativi pentru populaþia
generalã’’.

‘’Þinând cont cã se înregistreazã
o creºtere a interesului pentru FIV în
ceea ce priveºte cererea, aceste con-
cluzii ar trebui sã îi liniºteascã pe pã-
rinþi’’, a precizat Amor.

Pentru acest studiu, mamele a
224 de copii din Victoria concepuþi
prin FIV au fost rugate sã completeze
un sondaj cu privire la propria sãnãta-
te ºi stare generalã ºi la cea a copiilor
lor.

Rezultatele au indicat cã micuþii
concepuþi cu ajutorul donatorilor a-
veau mai multe nevoi speciale în ceea
ce priveºte sãnãtatea în comparaþie
cu copiii concepuþi pe cale naturalã,
însã cei nãscuþi în urma FIV aveau
vieþi de familie mai sãnãtoase.

Potrivit lui Amor, ambele rezultate
pot fi explicate prin faptul cã pãrinþii
care au apelat la FIV sunt mult mai
protectori cu copiii lor.

Conform specialistului, oamenii
de ºtiinþã vor studia în etapa urmã-
toare starea de sãnãtate a persoane-
lor concepute prin FIV ajunse la vârsta
fertilã. (sursa: AGERPRES).(sursa: AGERPRES).(sursa: AGERPRES).(sursa: AGERPRES).(sursa: AGERPRES).

Avertisment OMS: O nouã
superbacterie rezistentã

la antibiotice se rãspândeºte
în întreaga lume!
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Cercetãtorii din Canada au recreat în
laborator virusul horsepox (boala cailor), o
boalã infecto-contagioasã asemãnãtoare
variolei care a ucis miliarde de oameni înainte
de a fi eradicatã. David Evans, principalul cer-
cetãtor, susþine cã scopul acestor experimente
este de dezvoltare a noilor tipuri de vaccin
sau tratamente pentru cancer, informeazã
Science Alert. El susþine cã virusul horsepox
sintetic, realizat în laborator, nu reprezintã un
pericol pentru umanitate.

Un raport al Organizaþiei Mondiale a Sãnã-
tãþii sugereazã cã cercetãtorul deþine toate
aprobãrile necesare pentru munca sa, în
raport este stipulat ºi faptul cã autoritãþile nu
sunt încântate de sintetizarea unui virus pa-
togen. Evans susþine cã a încercat sã obþinã
un brevet colaborând cu firma Tonix Pharma-
ceuticals pentru dezvoltarea unui nou vaccin
pentru variolã, mult mai sigur decât variantele
din prezent.

Acest virus horsepox face parte din familia
poxvirusurilor ºi este foarte apropiat de virusul
variolei.

Varioala a fost una dintre cele mai mortale
boli din istoria umanitãþii, formal fiind declaratã
eradicatã în 1980. Oficialitãþile guvernamentale
ºi virusologii au dezbãtut posibilitatea
distrugerii mostrelor de variolã aflate în cadrul
Centers for Disease Control and Prevention
din SUA ºi în laboratoarele guvernamentale
din Rusia.

Unul dintre argumentele ce au împiedicat
distrugerea probelor a fost cã aceastã acþiune
nu va ajuta la distrugerea completã a variolei.
Pentru desfãºurarea experimentelor lui Evans
au fost necesari 100.000 de dolari.
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Cercetãtorii au
recreat în laborator
un virus eradicat în

trecut, ce face parte
din familia variolei

Studiile au pus pe tapet din nou dezbaterile
vechi de douã secole în ceea ce priveºte efectele
cafelei asupra sãnãtãþii.

În primul dintre aceste douã studii, cel la care
au participat 52.000 de oameni din zece þãri din
Europa, ºi care a devenit ºi cel mai amplu pe tema
cafeaua ºi mortalitatea, s-a dovedit cã aceastã
bãuturã poate reduce semnificativ riscul mortalitãþii
în cazul unei persoane.

Al doilea studiu s-a focusat mai mult pe
populaþia afro-americanã. Dupã ce au intervievat
peste 185.000 de afroamericani, americani nativi,

vitate ºi descoperirea faptului cã mortalitatea este
invers relaþionatã cu consumul de cafea în cazul
bolilor de inimã, a cancerului, bolilor respiratorii,
atacurilor cerebrale, diabetului ºi bolilor de rinichi.

Studiul european a demonstrat la rândul lui o
asociere inversã între cafea ºi bolile de ficat, cazurile
de suicid în rândul bãrbaþilor, cancerul la femei,
bolile digestive ºi circulatorii.

Astfel, cei care beau trei sau mai multe cãni
de cafea pe zi prezintã un risc mult mai scãzut de
a muri faþã de cei care nu consumã cafea.

„Am cãutat sã includem în studiu diverse þãri
din Europa, unde obiceiurile de a savura ºi prepara
cafeaua sunt diferite„ spune Marc Gunter, spe-
cializat în prevenþia ºi epidemiologia cancerului, la
Imperial College, School of Public Health în Marea
Britanie, coautor al studiului european.
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Zincul, mineral esenþial pentru procesul de
creºtere ºi dezvoltare a organismului, pentru men-
þinerea integritãþii membranei celulare, are acþiune
antiinfecþioasã ºi antitumoralã ºi este indispensabil
în procesele de regenerare celularã. Când se aflã
în cantitate insuficientã, organismul trimite
numeroase semnale.

Cele mai comune simptome ale lipsei de zinc
sunt: tulburãrile de somn ºi de comportament,
mãtreaþa, întârzierea procesului de vindecare a
rãnilor, diareea, diverse afecþiuni ale pielii, precum
eczeme, psoriazis sau acne, retard de creºtere, cu
precãdere la copii, cãderea pãrului, despicarea un-
ghiilor, pierderea gustului sau mirosului, scãderea
apetitului, uscarea pielii ºi apariþia iritaþiilor. “Cea
mai eficientã formã de tratament pentru carenþa
de zinc este introducerea în alimentaþie a unui
numãr cât mai mare de produse bazate pe acest
nutrient. Pentru aceasta trebuie consumate nuci,
mazãre, carne ºi produse din carne, ouã, cereale
pe bazã de grâu integral, ovâz ºi seminþe de dovleac.
De asemenea, este recomandat sã luaþi supli-
mente pe baza de vitamina A, E ºi B6 alãturi de
minerale precum magneziu, fosfor sau calciu, dar
numai dupã consultarea ºi la recomandarea unui
medic”, spune dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Zincul este antioxidant, regleazã nivelul de

vitamina A, este important în dezvoltarea creierului.
Se gãseºte în: seminþele de susan ºi de dovleac,
avocado, nuca de cocos, zmeurã, caise, mure,
curmale, fructele de pãdure, rodii, sparanghel,
usturoi, varzã de Bruxelles, mazãre, spirulinã,
polenul de albine, scoici, pâinea integralã, ouã.
Mineral esenþial pentru organism, zincul aduce
numai beneficii. Ajutã la întãrirea sistemului
imunitar, la reglarea nivelurilor de vitamina A,
reglarea metabolismului, vindecarea rãnilor,
tratarea rãcelii ºi a altor boli. “Asigurarea cantitãþii
zilnice necesare de zinc ajutã la prevenirea multor
complicaþii. Unui adult îi sunt necesare aproximativ
0.2 mg/kg corp de zinc pe zi. În schimb, carenþa de

zinc poate cauza tulburãri digestive, unghii ºi pãr
fragil, acnee, piele uscatã, diaree, lipsa poftei de
mâncare ºi scãderea imunitãþii”, spun specialiºtii.

Gãlbenuºul de ou.Gãlbenuºul de ou.Gãlbenuºul de ou.Gãlbenuºul de ou.Gãlbenuºul de ou. Este o sursã bunã de
zinc, precum ºi de vitaminele A, E, D, ºi K ºi alte
minerale esenþiale. 100 de grame de gãlbenuº de
ou conþine 4,93 miligrame de zinc.

 Curcanul.  Curcanul.  Curcanul.  Curcanul.  Curcanul. Carnea de curcan este printre
cele mai bune surse de zinc, însã este important
ca aceasta sã fie gãtitã sãnãtos. Nu sunt indicate
mezelurile din curcan ºi carnea prãjitã. 100 de gra-
me de carne de curcan conþin 3.09 miligrame de
zinc.

Seminþele de susan.Seminþele de susan.Seminþele de susan.Seminþele de susan.Seminþele de susan. Conþin o cantitate
impresionantã de zinc – 7.75 miligrame la suta de
grame. Pot fi presãrate în salate, în smoothie-uri ºi
adãugate în pâine sau biscuiþi.

Nucile caju. Nucile caju. Nucile caju. Nucile caju. Nucile caju. Sunt foarte sãnãtoase, fiind
bogate în zinc ºi în grãsimi bune. 100 de grame de
nuci caju conþin 5.35 miligrame de zinc.

Seminþele de dovleac.Seminþele de dovleac.Seminþele de dovleac.Seminþele de dovleac.Seminþele de dovleac. Abundã în nutrienþi,
dar ºi în minerale. 100 de grame de seminþe de
dovleac conþin 7.81 miligrame de zinc.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Cafeaua prelungeºte viaþa!

Zincul -  mineralul care þine creierul viu
Alimente care aduc organismului

acest mineral esenþial:
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Colegiul Naþional „Al.I. Cuza”
s-a înzestrat cu douã eleve cu

media 10 de admitere
Cu o oarecare întârziere, Ministerul Educa-

þiei a reuºit sã afiºeze rezultatele repartizãrii
computerizate a elevilor absolvenþi de clasa a
VIII-a pe locurile din licee, în funcþie de opþiunile
exprimate, din cadrul primei etape a Admiterii.

Rezultate interesante în Prahova, Colegiului
Naþional „Al.I. Cuza” din Ploieºti fiindu-i reparti-
zate douã eleve cu media 10 de admitere, ceea
ce spune multe despre nivelul la care a ajuns
acest colegiu din Ploieºti. Este vorba despre
Andra Ioana Apostol (ªcoala Gimnazialã „Mihai
Eminescu” Ploieºti) ºi de Raluca Elena Opriºan,
care provine din afara judeþului, din Ilfov, de la
ªcoala nr. 2 Periº.

De asemenea, alþi elevi cu 10 media de ad-
mitere au fost repartizaþi la unitãþile de învãþã-
mânt în cadrul cãrora au absolvit gimnaziul, rã-
mânând, astfel, în acelaºi loc: Antoniu ªtefan
Merlã (C.N. „Mihai Viteazul” Ploieºti); Rareº ªte-
fan Avram (C.N. „I.L. Caragiale” Ploieºti) ºi Teodo-
ra Renþea (C.N. „N.Iorga” Vãlenii de Munte).

1.178 de elevi cu medii
de admitere mai mari de 9.

O elevã cu 8.17
a rãmas nerepartizatã!

Din datele prezentate, în raportarea pe
judeþul Prahova, avem 1.178 de elevi repartizaþi

care au medii de admitere mai mari de 9,
„bãtãlia” pentru liceele tradiþionale fiind foarte
crâncenã. Subiectele accesibile de la Evaluarea
Naþionalã au contribuit din plin la ridicarea me-
diilor de admitere, asta neînsemnând ceva rãu!

Au fost repartizaþi, în Prahova, 4.435 de
elevi, dar au rãmas nerepartizaþi 29, din cauzã

cã nu au completat suficiente opþiuni care sã le
permitã încadrarea într-o unitate de învãþãmânt
liceal. Dacã prima medie de admitere este 10,
ei bine ultima medie cu care s-a intrat la liceu
în acest an este 3.10, la Liceul Tehnologic
„Teodor Diamant” Boldeºti-Scãeni, la filologie.

În lista celor care nu au fost repartizaþi ob-
servãm o medie destul de bunã, 8.17, ce aparþine

unei eleve de la ªcoala „Nicolae Iorga” din
Vãlenii de Munte, medie cu care ar fi putut cu
uºurinþã sã intre chiar la unul din colegiile din
centrul Ploieºtiului, de exemplu!

Sute de locuri au rãmas
vacante

pentru etapa
a doua de
Admitere

Pentru etapa a do-
ua de Admitere, în care
elevii trebuie sã com-
pleteze o nouã listã de
opþiuni (poate cã acum
vor fi mai atenþi!) au rã-
mas vacante 465 de
locuri, dintr-un total de
4.900 câte au fost îna-
inte de repartizare.

Printre unitãþile în
care mai se aflã aceste
locuri libere se aflã: 75
locuri libere la Colegiul
Tehnic „Gheorghe

Lazãr”  Plopeni, specializarea mecanicã; 47 la
Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Siseºti”
Valea Cãlugãreascã – agricul-turã. Mai întâlnim
câte 20 de locuri libere la filologie ºi mate-info
din cadrul Colegiului „Ion Kalinderu” Buºteni;
23 locuri libere la  Colegiul Tehnic „Constantin
Istrati” Câmpina (mecanicã); 20 la Liceul

Tehnologic „Anghel Saligny” Ploieºti (industrie
textilã ºi pielãrie); 18 la Liceul Teh-nologic
„Teodor Diamant” Boldeºti-Scãeni (filologie); 17
la Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic (protecþia
mediului); 22 la Liceul Teh-nologic Agricol
Bãrcãneºti (industrie alimentarã). Mai multe
amãnunte despre locurile libere din Prahova
gãsiþi pe admitere.edu.ro.

112.368 repartizaþi
la nivel naþional

La nivel naþional, dintre cei 112.949 de
elevi care au completat fiºe de înscriere, au fost
repartizaþi 112.368 de elevi (99,5%), în func•ie
de una dintre opþiunile exprimate. 581 de elevi
nu au putut fi repartizaþi, deoarece nu au
completat suficiente opþiuni care sã le permitã
încadrarea într-o unitate de învãþãmânt liceal.
Aceºtia vor intra fie în etapa de soluþionare a
cazurilor speciale  (19-21 iulie), fie în a doua
etapã a repartizãrii, programatã în data de 8
septembrie, alãturi de absolvenþii clasei a VIII-a
care nu au participat în aceastã etapã, care nu
s-au înscris sau care nu au avut situaþia ºcolarã
încheiatã înainte de aceastã etapã.

Primirea cererilor de înscriere a absolven•ilor
clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au
fost repartizaþi în etapa anterioarã, care nu s-au
înscris în perioada prevãzutã de metodologie
sau care ºi-au încheiat situaþia ºcolarã ulterior
etapei anterioare este prevãzutã pentru perioa-
da 4-7 septembrie.

Mihail Marinescu

4.435 de absolvenþi de clasa a VIII-a au fost
repartizaþi în învãþãmântul liceal din  Prahova

Urmare a intrãrii în vigoare, în
luna iunie, a Legii 137/2017 pentru
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 2/2017 privind unele
mãsuri fiscal-bugetare, precum ºi mo-
dificarea ºi completarea unor acte
normative, bursele studenþeºti, in-
diferent de categorie, se acordã „pe
toatã durata anului universitar (12
luni)”.

În acest sens, dupã apariþia legii,
Ministerul Educaþei Naþionale a modi-
ficat metodologia-cadru de acordare

a burselor prin ordinul de ministru
nr. 4104/2017 (publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 523/05.07.
2017, Partea I) ºi a solicitat universi-
tãþilor, în data de 6 iulie 2017, sã ope-
reze modificãrile care se impun în
metodologiile proprii.

Astfel, pentru luna iulie 2017, su-
mele alocate de Ministerul Educa•iei
instituþiilor de învãþãmânt superior de
stat pentru burse vor fi similare cu
cele din luna iunie (63.908.245 lei,
din care 54.582.957 lei pentru stu-

denþii români înmatriculþi în ciclurile
universitare de licenþã ºi master), in-
diferent de numãrul de zile de vacan-
þã ale studenþilor, urmând ca pentru
luna august, cuantumul sã fie acelaºi.

Ministerul Educaþiei precizeazã
cã, la momentul constituirii bugetului
de stat pe anul 2017, fondul de burse
a fost fundamentat pornind de la
durata calendaristicã a activitãþilor
didactice (în medie 8,3 luni), numãrul
studenþilor bugetaþi ºi cuantumul
alocat pentru constituirea fondului de
burse ºi protecþie socialã a studenþilor
de 201 lei/lunã/student. Odatã cu
adoptarea Legii 137/2017, durata
calendaristicã a activitãþilor didactice
a fost extinsã pe toatã durata anului,
fiind astfel acoperite ºi vacanþele.

Dupã concursul de Titularizare, iatã cã un alt con-
curs este organizat pentru cadrele didactice, de data
aceasta fiind vorba despre cei care aspirã sã ocupe o
funcþie de director sau director adjunct la unitãþi de învã-
þãmânt preuniversitar. Sunt acele posturi care nu au fost
ocupate la concursul ce a avut loc în iarna 2016-2017.

Acum, sunt scoase la concurs posturi de conducere
din 115 ºcoli, pentru care s-au înscris 126 de candidaþi.

Printre unitãþile cu funcþii de conducere vacante se
aflã: ªcoala Gimnazialã „I.A.Bassarabescu” Ploieºti (D ºi
DA); ªcoala Gimnazialã „Toma Caragiu” Ploieºti (D ºi DA);
Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza (DA); Clubul Sportiv
ªcolar Ploieºti (DA); Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Ploieºti (DA); Colegiul Naþional „Alexandru Ioan Cuza”
Ploieºti (DA); ªcoala Gimnazialã „Nicolae Iorga” Ploieºti

Au fost afiºate rezultatele contes-
taþiilor înregistrate dupã susþinerea
primei sesiuni a examenului de Baca-
laureat. Astfel, în judeþul Prahova, pro-
centul de promovabilitate s-a majorat
la 78,18%, de la 76,58% cât era înain-
te de contestaþii.

Au fost înregistrat 1.500 de lu-

crãri trimise la recorectat, cele mai
multe provenind de la proba de Lim-
ba 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. În aceste
condiþii, statistica finalã a sesiunii de
varã a bacalaureatului ne indicã fap-
tul cã au promovat examenul 3.859
de candidaþi, indicând un procent de
promovabilitate de 78,18%, peste
media pe þarã, care este de 72,9%.
Medii între 6 ºi 6.99 au primit 703
elevi, medii între 7 ºi 7.99 – 849 can-
didaþi, între 8 ºi 8.99 – 1.223 candi-

daþi, între 9 ºi 9.99 – 1.082 candidaþi,
medii de 10 – doi candidaþi. La polul
opus: elevi eliminaþi – 5; respinºi –
1.072. Medii între 5 ºi 5.99 au obþinut
265 de elevi, iar cu mai mici de 5 s-
au ales 807 elevi. Au fost prezenþi
4.936 elevi, din care au absentat 181.

La nivel naþional rata de promo-
vare înregistratã
de absolvenþii
care au susþinut
probele în prima
sesiune a exame-
nului naþional de
Baca laureat
2017 a crescut
cu 1,5 % dupã
soluþ ionarea
contestaþiilor: de
la 71,4% la
72,9%. Cele mai
ridicate procente

de promovare (83%+) s-au înregistrat
în judeþele Bacãu (84,53% compa-
rativ cu 83,54% înainte de contesta•ii),
Sibiu (84,39% comparativ cu
83,73%), Iaºi (84,10% comparativ cu
82,91%) ºi Cluj (83,65% comparativ
cu 82,75%). Rata finalã de promovare
în Capitalã este de 75,83% (în creº-
tere de la 74,09%). Judeþele în care
rata de promovare a rãmas sub 55%
sunt Ilfov (44,31%) ºi Giurgiu
(51,96%). Nota minimã de promovare,
pentru fiecare disciplinã, este 5, iar
media finalã pentru promovarea exa-
menului este minimum 6.

Promovabilitate de 78,18%, în Prahova,
dupã soluþionarea contestaþiilor

Mihail Marinescu

Bursele studenþilor
se acordã ºi pe perioada

vacanþei de varã!

Mihail Marinescu

(DA); ªcoala Gimnazialã „Nicolae Titulescu” Ploieºti (DA);
ªcoala Gimnazialã „Radu Stanian” Ploeºti (DA); Colegiul
Naþional „Nicolae Iorga”, Vãlenii de Munte (DA);  ªcoala
Gimnazialã „George Enescu” Sinaia, dar ºi multe din mediul
rural: ªcoala Gimnazialã comuna Dumbrãveºti (D ºi DA);
ªcoala Gimnazialã comuna Floreºti (D ºi DA); ªcoala Gimna-
zialã comuna Gura Vitioarei (D ºi DA); ªcoala Gimnazialã,
comuna Berceni (D ºi DA); ªcoala Gimnazialã comuna Fili-
peºtii de Tîrg (DA); ªcoala Gimnazialã comuna ªotrile; ªcoala
Gimnazialã comuna Talea; ªcoala Gimnazialã comuna
Tîrgºoru Vechi etc.

Dupã proba scrisã, 17 iulie, urmeazã, în perioada 19-
31 iulie, a se desfãºura probele de evaluare a curriculum-
ului vitae ºi probele de interviu. Rezultatele finale se vor
afiºa pânã la data de 2 august.

126 de profesori sperã sã fie
directori de ºcoli în Prahova

Mihail Marinescu
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Serghie Bucur

Visul se rupse brusc, tocmai
când Mareºalul cãzuse lovit de
primul glonþ, prãbuºindu-se pe-o
parte, cu faþa jumãtate întoarsã spre
cer... Maruca tresãri îngrozitã, iar
þipãtul sfâºie tãcerea budoarului
sãu, în pluºuri muºtarii, iþind liniºtea
cãmãruþei unde Pynx abia aþipise
învelit cu un macat dãruit de Car-
men Sylva, pe când þinea salonul
regal de muzicã la Peleº. Enescu
sãri de sub þol ºi, împidicându-se în
papuci, nãvãli în dormitorul ei, alb
la chip. „Mon princesse!”... „Mon
adoree!”... În genunchi, el ascultã,
surd, glasul agitat, fãrã aer; prinþesa
moldavã þinea ochii încã închiºi,
ascunºi de privirile lui metalice. pe
sub pãrul rãmas ca niºte franjuri
neglijent revãrsate peste tâmple.
Respirase uºurat, la ivirea zorilor,
pentru cã termina – pe când Cru-
cea de pe promontoriul Caraimanul-
ui se lumina de ziuã – partea finalã
a Cvartetului cu pian dedicat memo-
riei  confratelui sãu, Gabriel Faure.
„Monstruos!”, repetã de câteva ori
Maruca, parcã fãrã aer... „Hitler îl
împuºcase pe Conducãtor, Pynxule
scump!... Scena a fost terifiantã, dã-
mi paharul cu apã...!”

Pe Calea Victoriei huruiau tan-
chete ruseºti, fumul eºapamentelor
sileau trecãtorii sã-ºi acopere nasul
ºi ochii cu batistele, buºind limuzi-
nele cu ºoferii cu melon ºi mãnuºi,
lovind trãsurile în ºir în faþa Teatrului,
cu muscalii moþãind pe capre; spe-
riaþi, cabrându-se, caii unora dintre
atelaje o luau la sãnãtoasa, creind
busculade – scene de iad! Rumoa-
rea intra pe fereastra reºedinþei
Eneºtilor, din spatele Casei cu Leii
indiferenþi la babelul strãzii inundate
de magma sovieticã.

 Alice îmbrãcase þinuta de jo-
keu, era aºteptatã de mamã-sa, însã
porþile palatului fuseserã legate cu
lanþuri ºi pãzite de niºte trupeþi
mongoloizi, plini de praf, cu mano-
metre de gât, sub care atârnau
automatele cu cartuºiere rotunde,
pline cu moarte.  „Haraºol hazaika!”
auzi când îºi dãdu seama cã e în
primejdie sã fie agãþatã (ºi trântitã
pe asfalt, precum vãzuse ieri, în
dreptul Atheneului, o femeie târâtã
ºi violatã de câþiva cioloveci) ºi o luã
la fugã înapoi, spre locuinþa ei din
strada Jianu. Deodatã puhoiul viu
fu curpins de spaimã ºi vuietul se
prelungi în exploziile bombelor ce
cãdeau peste Teatrul Naþional, peste
Atheneu ºi, dinspre Splai, cu sutele,
peste palatul regal...

S-ar fi expus riscurilor care, ne-
greºit, se ºi înmulþiserã pânã la uºa
casei sale, socoti Alice; mai bine sã
profite de faptul cã, oprind sã îºi tra-
gã sufletul, chiar în dreptul porþilor
ambasadei Angliei, rosti numele
care convinserã gãrzile sã o lase sã
intre în clãdirea salvatoare, dacã n-
a ajuns la Maman, aici – între zidu-
rile Amabasadei United States of
America este în siguranþã. Telefonul
îi fu oferit îndatã,  cafeaua sosi adu-
sã, aºa cum cu subtilã ceremonie,
servitoarea casei o servea pe terasa
vilei de pe Cumpãtu, Marucãi
(spuma fumega minute la rând, în
tihna rãcoroasã a brazilor ce o în-
conjurau. Începuse sã-i placã ceea
ce „lãutarul” cânta sau repeta, când
la vioarã, când la pian, ceea ce

compunea ori deja pregãtea pentru
recitaluri sau concerte; da, îi plãcea
sunetele cândva enervante, fãrã
ritmurile auzite de ea în sãlile de
dans ale universitãþii din Paris; a celei
din Viena, în volbura valsurilor straus-
siene!). „Aci, iadul a ieºit din pãmânt,
maman!, pe la voi care e situaþia?”
Devreme ce nu mai auzise nimic din
celãlalt capãt al firului, Domniþa lãsã
receptorul în furcã, sigurã cã, pe
undeva, circuitele  vor fi fost retezate
de bombe. „Bâzu sunt sigurã cã dã
iama printre avioanele nemþilor!”, o
scuturã gândul – încurajator, cã el
a scãpat de moarte ºi pe frontul ru-
sesc. Se uita pe sub palma þinutã
streaºinã, sã-i zãreascã IAR-ul fabri-
cat la Braºov... Vãzu însã turnul pala-
tului telefoanelor atins de prãpãd,
precum coºul unui vapor lovit...

Domnul Maniu o întâlnise aici
ºi-i vorbise bãnuitor în privinþa armis-
tiþiului – de care Þara nu se mai poate
lipsi nici mãcar o zi, fiindcã Hitler,
scãpat viu din complotul pregãtit pe
20 aprilie, de ziua lui de naºtere,
odatã ce ºi-a luat singur zilele, în
bunkerul sãu, alãturi de Eva ºi de
câinele lor –, soarta României era
acum, moment ºubred, în mâinile
Regelui Mihai... Antoneºtii „au fost
scoº din scenã” ieri searã, le-au luat
locurile generalul Sãnãtescu ºi
echipa numitã rapid, de Majestatea
Sa, pe care, peste noapte, Monitorul
Oficial a legalizat-o...

„Bine, dar Brãtianu ºi Maniu au
refuzat sã iscãleascã armistiþiul!”,
spusese Marucãi, Irina Procopiu,
doamna de onoare a reginei Maria
ºi a reginei mamã Elena. „Deºi ºtiu
cã vor fi învinovãþiþi pentru aceastã
espectativã, în viitor, ei ºi-au explicat
opoziþia – îmbrãþiºatã, corect, de
domnul prim-minitru Sãnãtescu (pe
care exemplarul ofiþer ºi-o însem-
nase în jurnalul sãu), întrucât Basa-
rabia ºi Bucovina de Nord rãmâneau
teritoriile de drept ºi fapt ale lui Stalin!
Cum sã faci pactul cu autorul raptului
din care doar Ardealul de Nord scã-
pase!”, adãugase inimoasa femeie
– vãduvã de douã ori, pe care însã
fiicele ei o preþuiau cu veneraþie.
Amatoare de echitaþie, doamna Irina
se bizuise pe experienþa ºi sfaturile
Alicei, pe care o vizita mai des la mo-
ºia din Jilavele, deºi la Floreºti se sim-
þea atrasã de arhitectura Micului
Trianon. Aici,  aceea care îi dãduse
cu zeci de ani în umrã, viaþã din viaþa
ei, Maman – doamna Cantacuzino
Enescu pãstra un cult discret pentru
Mihail – prima ei dragoste, tatãl aces-
tei ambiþioase urmaºe care i-a luat
dreptul de a mai guverna averile...
„Domnule cãpitan Cantacuzino, vã
rog sã preluaþi conducerea aeropor-
tului Bãneasa, ordinul de numire e
deja emis!”, telefonase Sãnãtescu în
dimineaþa zilei de 24 august. „Am
încredere în dumneavoastrã, ca de
altfel ºi colegii mei din Statul Major
ºi, în chip expres, Majestatea Sa
Regele nostru!” În poziþia de drepþi,
Bâzu cãutã cuvintele portivite sã
rãspundã, dar intrã ordonanþa, un
maior slãbãnog, de la Artilerie, cu
figura suptã de nesomn, care, cu
dreapta la chipiu, raportã: - A sosit
feldmerºalul Killinger, domnule ge-
neral...”

Pios omagiu
Dupã un obicei creºtin ºi creºtinãtor, pomenirea

memoriei muzicianului Paul Constantinescu a fost oficiatã
de precucernicii pãrinþi preoþi ªtefan Muºat ºi ªtefan
Sãvulescu, pãstoritorii parohiei „Maica Precista” din
Ploieºti. În prezenþa a vreo 35 de persoane, printre care
d-na dr. Sanda Hârlav Maistorovici, profesoarã universitarã
la Univeristatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti, dr. Miron
Oprea, preºedintele Fundaþiei Oamenilor de ªtiinþã Pra-
hova, prof. Octavian Onea, istoric ºi scriitor, prof. Nelu
Stan, col, Constantin Chiper, preºedintele societãþii „Cultul
Eroilor” Prahova, slujba de pomenire a emoþionat aduna-
rea, urmatã de depuneri de flori ºi coroane la statuia lui
Paul Constantinescu, ridicatã în curtea casei memoriale.

Fundal
La umbra lizierei ce pãstreazã o atmosferã intimistã,

ca pe vremea ilustrului comemorat,
asistenþa a as-cultat selecþiuni din
creaþia compo-zitorului Paul
Constantinescu, iar actorul Nelu Stan
a citit, dupã excursul maestrului
Alexandru Bãdulescu, arpegiu
istoriografic despre al doilea mare
compozitor al României, dupã George
Enescu, din cartea d-nei dr. Sanda
Hârlav Maistorovici intitulatã „Paul
Constantinescu necunoscut;
Restituiri”, apãrutã în 2013 la editura
Muzicalã. Lângã spusele d-lui Nelu Stan,
drept introducere la momentul come-
morativ, citez din prefaþa cãrþii în dis-
cuþie, semnatã de prof. univ, dr. Dan
Dediu: „... neobosita ºi pasionata cer-
cetãtoare Sanda Hârlav Maistorovici ne
pune în faþa unei noi fapte editoriale
cu potenþial exploziv, conþinând
descoperiri incitante ºi pilduitoare
asupra modului în care Paul Constantinescu era
monitorizat de cãtre orga-nele de control ale statului
comunist, dar ºi de carac-terizãrile pe care i le fãceau,
pe de o parte, pizmuitorii sãi, iar pe de alta, prietenii sãi”.

„Autobiografie
Constantinescu Paul nãscut la Ploieºti în 30 iunie

1909, fiul lui Alexandru Constantinescu ºi Ana, nãscutã
Gheorghiu. Actual profesor la Facultatea de muzicã din
Institutul de Artã Bucureºti. Mama decedatã, pãrintele n-
are nicio avere. Suntem trei fraþi, Mihai Constantinescu,
inginer, Directorul forajului la Direcþia tehnicã petroliferã a
regiunii Muntenia, Theodor Constantinescu, secretar tehnic
la Primãria Municipiului Ploieºti. Niciunul nu avem avere
personalã. Am urmat cursul primar din 1916-1920, Liceul
din 1920-1928 ºi Conservatorul de Muzicã 1928-1933.
Situaþia militarã: Caporal T.R. ctg. 1932 din Reg. 32 Dorobanþi
Ploieºti, Cercul de recrutare Prahova. În timpul rãzboiului
nu am fost pe front. Nu am fost înscris nici înainte, nici
dupã 23 august în niciun partid politic. Persoanele care
pot da referinþe: Mihail Andricu, Bucureºti, Str. General
Berthelot, George Enescu, George Georgescu, Str. Wash-
ington, Mihail Jora, Str. Silvestru, Const. Silvestri, Calea
Victoriei 128, O. Zeno Vancea, Str. Roma, Alfred
Mendelsohn, Opera românã, Matei Socor, Director la Ra-
dio-Difuziune; Marcel Breslaºu, Rectorul Institutului de Artã
Bucureºti.

Prof. Paul Constantinescu, Buc. Str. Costache
Bãlãcescu, 24. 5. V. 949"

Creaþia
Balada haiduceascã, Brâul, Burlesca, Cântarea

Basarabiei, Cântec, Cântec macedonean, Ciobãnaºul,
Concertul pentru pian ºi orchestrã, Concertul pentru vioarã
ºi orchestrã, Concertul pentru orchestrã de coarde, 10
Coruri pe melodii populare româneºti, Douã studii în stil
bizantin pentru trio de coarde, „Din cãtãnie”, „Din uliþa
noastrã” (7 cântece), Gãrgãriþa, Isarlâc, Joc din Oaº,
Liturghia în stil psaltic, Meºterul Manole, Mioriþa, 3 Madrigale
pe versuri de M. Eminescu. Muzicã de film: Þara Moþilor, O
noapte de pominã, Rogifer, Castelul Peleº, Paradisul
Pãsãrilor, Vânãtoare de urºi în Carpaþi, Drãguº, Floarea
reginei, România, Rãsunã valea, Toamna în Delta Dunãrii,
Moara cu noroc, Nuntã în Carpaþi, O noapte furtunoasã,
Olteneasca, Oratoriul de Crãciun, Oratoriul de Paºti, Oratoriul
Patimile Domnului, Panã Lesnea Rusalim, 3 Piese pentru
pian, Rapsodia pentru orchestrã, Riga Crypto ºi lapona
Enighel, Sârba, Simfonia I, Simfonia ploieºteanã, Simfonietta,
Sonatina pentru vioarã ºi pian, Suita cãtãneascã, Trio în stil
bizantin, Variaþiuni libere pe o temã bizantinã pentru
violoncel.

Sursele acestui reportaj ne-au fost cãrþile Doamnei Dr.
Sanda Hârlav Maistorovici, RESTITUIRI (editura Muzicalã,

2013) ºi respectiv DESPRE „POEZIA” MUNCII (editura Pre-
mier, 2004), cãreia mulþumirile noastre îi rãmân un mod-
est semn de recunoºtinþã în raport cu valoarea esteticã,
istoricã ºi muzicalã a lucrãrilor pe care Domnia Sa le-a
dedicat marelui muzician român Paul Constantinescu!

PPPPPerererererenitãþi renitãþi renitãþi renitãþi renitãþi româneºti:omâneºti:omâneºti:omâneºti:omâneºti:

PAUL CONSTANTINESCU
Vineri, 30 iunie 2017, s-au împlinit 108 ani de la naºterea marelui
compozitor Paul Constantinescu. Omul de Culturã Alexandru
Bãdulescu, figurã emblematicã a spiritualitãþii prahovene,
ajutat de echipa Casei Memoraile omonime, au marcat evenimentul
în ambianþa Muzeului care  poartã strãlucitorul nume

Serghie Bucur
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Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata,
cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi moto-
ciclete, în termeni nominali, a crescut, în mai
2017, faþã de luna corespunzãtoare a anului
precedent, atât ca serie brutã, cu 14,0%, cât ºi
ca serie ajustatã în funcþie de numãrul de zile
lucrãtoare ºi de sezonalitate, cu 11,4%, se aratã
într-un comunicat de presã al Institutului Naþio-
nal de Statisticã (INS) remis vineri, 14 iulie,
AGERPRES. Astfel, cifra de afaceri din comerþul
cu ridicata (cu excepþia comerþului cu autovehi-
cule ºi motociclete), serie brutã, în luna mai
2017, comparativ cu luna mai 2016, în termeni
nominali, a înregistrat o creºtere cu 14,0% ca
urmare a creºterii comerþului cu ridicata al pro-
duselor alimentare, al bãuturilor ºi al tutunului
(+21,6%), comerþului cu ridicata specializat al
altor produse (+18,3%), comerþului cu ridicata
nespecializat (+18,2%), comerþului cu ridicata
al altor maºini, echipamente ºi furnituri (+13,0%),
activitãþilor de intermediere în comerþul cu ridi-
cata (+12,3%), comerþului cu ridicata al bunu-
rilor de consum, altele decât cele alimentare
(+10,2%) ºi comerþului cu ridicata al echipamen-
tului informatic ºi de telecomunicaþii (+6,5%).
Comerþul cu ridicata al produselor agricole brute
ºi al animalelor vii a scãzut cu 15,1%.

Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata
(cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi
motociclete), serie ajustatã în funcþie de numãrul
de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate, în luna mai
2017, comparativ cu luna mai 2016, în termeni
nominali, a crescut cu 11,4%, ca urmare a creº-
terii comerþului cu ridicata al produselor alimen-
tare, al bãuturilor ºi al tutunului (+19,1%),
comerþului cu ridicata specializat al altor produse
(+17,3%), comerþului cu ridicata nespecializat
(+14,0%), comerþului cu ridicata al altor maºini,
echipamente ºi furnituri (+13,0%), comerþului
cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât
cele alimentare (+8,1%), activitãþilor de inter-

mediere în comerþul cu ridicata (+4,5%) ºi
comerþului cu ridicata al echipamentului infor-
matic ºi de telecomunicaþii (+0,7%). Comerþul
cu ridicata al produselor agricole brute ºi al
animalelor vii a scãzut cu 8,2%.

Potrivit datelor INS, cifra de afaceri din
comerþul cu ridicata (cu excepþia comerþului cu
autovehicule ºi motociclete), serie brutã, în luna
mai 2017, comparativ cu luna precedentã, în
termeni nominali, a crescut pe ansamblu cu
8,4%, ca urmare a creºterii comerþului cu ridica-
ta nespecializat (+16,4%), comerþului cu ridicata
specializat al altor produse (+14,1%), comerþului
cu ridicata al altor maºini, echipamente ºi fur-
nituri (+13,1%), comerþului cu ridicata al produ-
selor alimentare, al bãuturilor ºi al tutunului
(+12,3%), activitãþilor de intermediere în co-
merþul cu ridicata (+9,9%), comerþului cu ridicata
al bunurilor de consum, altele decât cele alimen-
tare (+9,9%) ºi comerþului cu ridicata al echipa-
mentului informatic ºi de telecomunicaþii
(+7,1%). Comerþul cu ridicata al produselor agri-
cole brute ºi al animalelor vii a scãzut cu 32,1%.

Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata
(cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi
motociclete), serie ajustatã în funcþie de numãrul
de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate, în luna mai
2017, comparativ cu luna precedentã, în ter-
meni nominali, a crescut pe ansamblu cu 3,8%,
ca urmare a creºterii comerþului cu ridicata al
produselor alimentare, al bãuturilor ºi al tutu-
nului (+8,1%), comerþului cu ridicata nespecia-
lizat (+7,9%), comerþului cu ridicata specializat
al altor produse (+6,0%), comerþului cu ridicata
al altor maºini, echipamente ºi furnituri (+3,3%),
comerþului cu ridicata al bunurilor de consum,
altele decât cele alimentare (+3,1%), activitãþilor
de intermediere în comerþul cu ridicata (+1,5%)
ºi comerþului cu ridicata al echipamentului infor-
matic ºi de telecomunicaþii (+1,1%). Comerþul
cu ridicata al produselor agricole brute ºi al

animalelor vii a scãzut cu 14,1%.
De asemenea, cifra de afaceri din comerþul

cu ridicata (cu excepþia comerþului cu autovehi-
cule ºi motociclete), serie brutã, în perioada 1
ianuarie - 31 mai 2017 comparativ cu perioada
1 ianuarie - 31 mai 2016, în termeni nominali, a
înregistrat o creºtere cu 6,8% datoritã creºterii
comerþului cu ridicata specializat al altor produse
(+13,5%), comerþului cu ridicata nespecializat
(+10,7%), comerþului cu ridicata al produselor
alimentare, al bãuturilor ºi al tutunului (+8,8%),
comerþului cu ridicata al altor maºini, echipa-
mente ºi furnituri (+5,1%), comerþului cu ridicata
al bunurilor de consum, altele decât cele
alimentare (+3,9%) ºi activitãþilor de intermediere
în comerþul cu ridicata (+1,0%). Scãderi au în-
registrat comerþul cu ridicata al produselor agri-
cole brute ºi al animalelor vii (-2,0%) ºi comerþul
cu ridicata al echipamentului informatic ºi de
telecomunicaþii (-0,2%).

Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata
(cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi moto-
ciclete), serie ajustatã în funcþie de numãrul de
zile lucrãtoare ºi de sezonalitate, în perioada 1
ianuarie -31 mai 2017 comparativ cu perioada
1 ianuarie -31 mai 2016, în termeni nominali, a
înregistrat o creºtere cu 7,2% datoritã creºterii
comerþului cu ridicata al altor maºini, echipa-
mente ºi furnituri (+12,0%), comerþului cu
ridicata specializat al altor produse (+11,3%),
comerþului cu ridicata nespecializat (+10,0%),
comerþului cu ridicata al produselor alimentare,
al bãuturilor ºi al tutunului (+8,7%), comerþului
cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât
cele alimentare (+4,6%), comerþului cu ridicata
al produselor agricole brute ºi al animalelor vii
(+4,3%) ºi activitãþilor de intermediere în co-
merþul cu ridicata (+0,8%). Comerþul cu ridicata
al echipamentului informatic ºi de telecomu-
nicaþii a scãzut cu 2,8%. AGERPRES/(AS - autor:
George Bãnciulea, editor: Oana Tilicã).

Cifra de afaceri din comerþul cu ridicata
a crescut în ritm anual în luna mai cu 14%

Comisia Europeanã a anunþat, joi,
13 iulie, cã, dupã ce a a examinat
mãsurile comunicate de Estonia, Lux-
emburg ºi România privind punerea
integralã în aplicare a Directivei privind
lucrãtorii sezonieri, a decis sã închidã
procedurile împotriva acestor state
membre, informeazã un comunicat de
presã al executivului comunitar.

Directiva privind lucrãtorii sezonieri
(Directiva 2014/36/UE), adoptatã la 26
februarie 2014, stabileºte condiþiile de
intrare ºi de ºedere a lucrãtorilor sezo-
nieri din afara UE ºi defineºte drepturile
acestora.

Statele membre ar fi trebuit sã
transpunã directiva în legislaþia lor naþio-
nalã pânã la 30 septembrie 2016.

La 24 noiembrie 2016, Comisia a
trimis scrisori de punere în întârziere Bel-

giei, Croaþiei, Estoniei, Finlandei, Luxem-
burgului, României ºi Suediei pentru
netranspunerea integralã a Directivei
privind lucrãtorii sezonieri.

Croaþia ºi Finlanda nu au notificat,
pânã în prezent, nicio mãsurã de trans-
punere a Directivei, iar Comisia consi-
derã cã mãsurile comunicate de Belgia
ºi Suedia nu transpun integral toate dis-
poziþiile directivei în legislaþia lor
naþionalã.

În consecinþã, Belgia, Croaþia, Fin-
landa ºi Suedia au acum la dispoziþie
douã luni pentru a notifica Comisiei toa-
te mãsurile luate pentru a asigura pune-
rea integralã în aplicare a directivei, în
timp ce în cazul Estoniei, Luxemburgului
ºi României Comisia a decis sã închidã
procedurile împotriva lor.

Comisia Europeanã a închis cazul
împotriva României privind punerea în aplicare

a Directivei privind lucrãtorii sezonieri
Agenþia Internaþionalã a Energiei

(IEA) a estimat cã producþia mondialã
de gaze naturale va creºte mai rapid
decât producþia de petrol ºi cãrbune
în urmãtorii cinci ani, graþie preþului
scãzut ºi ofertei abundente, la care
se adaugã o preferinþã în creºtere
pentru gazele naturale datoritã emi-
siilor mai mici comparativ cu alþi com-
bustibili fosili, informeazã DPA.

Potrivit celor mai recente progno-
ze ale IEA, cererea ºi oferta mondialã
de gaze naturale ar urma sã urce cu
1,6% pe an, pânã la 3,986 miliarde
metri cubi în 2022, uºor peste esti-
mãrile de anul trecut, care prognozau
o creºtere de 1,5% pe an, comunicã
AGERPRES.

Aproape 40% din creºterea
cererii ar urma sã vinã numai din Chi-
na, stimulatã de politicile guverna-
mentale destinate îmbunãtãþirii ca-
litãþii aerului prin utilizarea gazelor
naturale în locul cãrbunelui. De ase-
menea, IEA a citat cazul Marii Britanii
unde politicile de mediu destinate
stimulãrii tranziþiei de la petrol la gaze
vor duce la o creºtere cu opt miliarde
metri cubi a consumului de gaze.

În rândul producãtorilor de gaze
naturale, IEA estimeazã cã, în 2022,
SUA vor fi responsabile pentru mai
mult de 20% din producþia globalã,
cu o cantitate de 890 de miliarde de

metri cubi. „Revoluþia gazelor de ºist
din SUA nu dã semne cã ar pierde
elan, iar efectele sale sunt amplificate
acum de o a doua revoluþie a creºterii
livrãrilor de gaze naturale lichefiate”,
a declarat directorul IEA, Fatih Birol.

Conform estimãrilor IEA, SUA
sunt pe cale sã devinã al doilea mare

exportator mondial de gaz natural
lichefiat (GNL) pânã la finele lui 2022,
imediat dupã Australia. Pe ansamblu,
exporturile globale de GNL vor ajunge
la 650 miliarde metri cubi pânã la
finele lui 2022, comparativ cu 452

miliarde metri cubi în 2016. Din can-
titatea totalã, Australia va exporta
117,8 miliarde metri cubi de GNL pe
an, urmatã de SUA, cu 106,7 miliarde
metri cubi pe an, ºi Qatar, cu 104,9
miliarde metri cubi.

Agenþia Internaþionalã a Energiei
este principalul organism de consiliere

pe probleme energetice al celor mai
dezvoltate 29 de state. Agenþia a fost
înfiinþatã ca rãspuns la primul ºoc
petrolier din 1973-1974 pentru a coor-
dona eliberarea de petrol din stocurile
de rezervã.

IEA: Piaþa mondialã a gazelor naturale va înregistra
o creºtere de 1,6% pe an pânã în 2022



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

10:35 Viaþa satului (I) (live);
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Arheologia crimei;
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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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!
13:30 „Cercul magic” (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 “Câinele japonez” (s);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Sã înceapã distracþia!” (r);
00:10 Duelul pianelor (r);
01:40 Teatru TV: “Cãsãtorie cu de-a sila”;
03:30 Telejurnal TVR 2
04:30 Naturã ºi aventurã (r);
05:00 Ferma (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Indiana Jones ºi regatul
craniului de cristal” (r);
12:30 Ce spun românii?

13:30 Apropo TV, cu Andi Moisescu;
14:00 “Comoara naþionalã: Cartea secretelor” (r);
17:00 „Pact cu diavoliþa” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Transformers: Exterminarea” (f);
23:30 „Feþe în mulþime” (f);
01:30 Apropo TV (r);
02:00 „Transformers: Exterminarea “ (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:30 “Mr. Bean”;
10:00 Te pui cu Blondele? (r);
13:00 Observator;
14:00 “Beethoven – un câine puþin

prea mare” (f);
16:00 Observator;
16:30 Fantastic Show;
19:00 Observator (live);
20:00 “Clopoþica” (f);
21:30 „Mumia” (f);
00:00 „Clopoþica” (r);
01:30 “Mumia” (r);
04:00 „La birou” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 La Mãruþã )r);
09:45 “La Bloc” (r);
12:00 „Turbo: A Power Rangers Movie”
(r);
14:00 „Nopþi albe în Seattle” (r);

16:00 „La Bloc” (s);
18:30 „Dragoste atomicã” (f);
20:30 „Ultraviolet” (f);
22:15 „Goana dupã sex” (f);
00:00 „Ultraviolet” (r);
01:45 Cine A.M;
05:30 La Mãruþã (r).

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery 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 Pionierul spaþiului;
22:00 Mega proiecte;
22:50 Tehnologie extremã
02:10 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
03:20 Maºinãriile lui da Vinci;
03:38 Vânãtorii de mituri.

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu
07:10 “Legea lui Doyle” (r);
08:00 „Sid, micul savant” (f);
09:00 „Lassie” (f);

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 “Cireºarii” (r);
11:50 Poate nu ºtiai;
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 „Ochi de ºarpe” (f);
00:10 “Ce-ºi doresc femeile?” (r);
02:15 “Hanny ºi Nanni” (r);
03:45 Telejurnal;
04:10 Aventurã urbanã (r);
05:00 “Lassie” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Comoara lui Curly” (f);
12:30 „Medalionul” (r);
14:15 “Coana Mare: Aºa tatã, aºa fiu”

(r);
16:30 “Indiana Jones ºi regatul craniului de cristal”
(f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Comoara naþionalã: Cartea secretelor” (f);
23:00 “Pasãrea Phoenix” (f);
01:15 „Comoara lui Curly” (f);
03:15 “Pasãrea Phoenix” (r);
05:00 România, te iubesc!;
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Crãiasa Zãpezii” (r);
10:30 Ham talent;
14:00 “În cãutarea lânii de aur” (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 “În cãutarea lânii de aur” (r);
04:00 “La birou” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 “Mary ºi Rhoda” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Toba de rock” (r);
14:15 “Turbo: A Power Rangers Movie”;
16:15 „La Bloc” (f);

18:30 „Nopþi albe în Seattle” (f);
20:30 „Ronin” (f);
23:00 “Viziuni macabre” (f);
01:15 “Ronin” (r);
03:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse lu-
cruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
10:14 Cum se fabricã diverse lucruri?

11:26 Tehnologie extremã;
13:02 Mosquito;
15:26  Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
19:30 Ciudat sau explicat?;
20:20 Man vs Expert;
21:10 Cum se fabricã mâncarea?
22:50 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
23:40 Ciudat sau explicat?;
22:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
06:12 Vânãtori de mituri.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 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 Preþul ucigãtor al ºtirilor (doc.);
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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 „Ceºþi doresc femeile?” (f);
22:00 Gala Umorului;
23:00 „C.S.I. - crime ºi investigaþii” (r);
00:10 Prinþul Valiant” (f);
01:50  Ieri, azi, mâine (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:30 Aventurã urbanã.

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

15:00 La Mãruþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Ochi de vultur” (f);
22:45 “Justiþiarul: Zona de rãzboi” (f);
00:45 “Ochi de vultur” (r);
02:45 „Justiþiarul: Zona de rãzboi” (r);
04:15 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:15 Prietenii de 11;;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 În puii mei;
20:30 Poftiþi pe la noi! - Poftiþi la muncã!;
23:30 “Fiica rãtãcitoare” (f);
01:30 “Zeul artelor culinare” (f);
03:15 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii?
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Mary ºi Rhoda” (f);
14:00 “Toba de rock” (f);
16:15 „La Bloc” (s);

18:30 „Turbo: A Power Rangers Movie” (f);
20:30 „Între douã lumi” (f);
22:45 „Consamnaþi la cinã” (f);
00:45 „Între douã lumi” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
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 Mega constructori;
03:00 Prototipuri.
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TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Eu, consumatorul;

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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Destinul prinþesei Ok-Nyeo” (s);
10:10 “Aripi de mãtase” (f);
11:50 Documentar 360 de grade;

12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal;
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:40 5 minute de istorie;
15:50 “Mutant X” (f);
16:40 Destine ca-n filme;;
17:40 “Destinul prinþesei Ok-Nyeo” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:00 “Toate pânzele sus” (f);
21:10 “Fraþii Karamazov” (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 TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO 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 “Cei trei muschetari” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Regatul Dragonilor” (f);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 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).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Lacul lebedelor 3” (r);
14:00 “Safari” (r);
16:00 „La Bloc” (s);

18:15 „Toba de rock” (f);
20:30 „Miracolul de la Sfânta Ana” (f);
23:45 „Destine la rãscruce” (f);
01:45 „Miracolul de la Sfânta Ana” (r);
04:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Vânãtorii de mituri;
09:02 Tehnologie extremã;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;

10:38 Man vs Expert;
11:26 Ciudat sau explicat?;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:50 Tehnologie extremã;
14:38 Ciudat sau explicat?;
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 Cum se fabricã diverse lucruri?.

Programe TV  19 - 23 iulie 2017Miercuri, 19 iulie Duminicã, 23 iulie

Sâmbãtã, 22 iulieVineri, 21 iulieJoi, 20 iulie

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 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 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 “Prinþul Valiant” (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 TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã (live);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Coana Mare: Aºa tatã, aºa fiu” (s);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Stãpânii strãzilor: Ucigaºul de poliþiºti” (f);
02:00 „Las fierbinþi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
08:00 ’Neatza cu Rãzvan ºi Dani (live);
11:15 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 2K1 cu Mirela Vaida;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 În puii mei;
20:30 Poftiþi pe la noi! Poftiþi la muncã!
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Camera morþiir” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
00:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Naiv în dragoste” (r);
16:30 „La Bloc” (s);
18:45 „Mary ºi Rhoda” (f);

20:30 „Furia” (f);
22:30 „Camarazii” (f);
00:30 „Furia” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând  casã bunã, satul

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

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

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

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

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

  Anunþurile de micã publicitate pentru persoanele fizice se publicã gratuit.
Pentru persoanele juridice, anunþurile de micã publicitate se taxeazã cu

    0,5  lei/cuvânt.
Informaþia Prahovei nu-ºi asumã responsabilitatea pentru textul anunþului!

Nume / Prenume

B.I.

TA
LO

N
 M

IC
Ã

  P
U

B
LI

C
IT

AT
E 

- 4
17

1

Tel:

406498.
Vând maºini de tricotat

marca Dubiet. Tel. 0732-648542.
Vând bibliotecã, 2,20 m

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

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

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

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

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

Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3), suprafaþã
totalã 400 mp utili, open space,
cu destinaþie birouri, policlinicã,
cabinete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri etc.
Relaþii la telefon 0723 659554.

Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.

Închiriez spaþii de depo-
zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.

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

Vând Renault 19 de
1720cmc, stare tehnicã ºi
funcþionalã foarte bunã, rulat
95000 km reali, preþ 4500 lei,
negociabil. Tel. 0244-526826.

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

HOROSCOP

Vânzãri diverse
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Vânzãri
case,terenuri

Cumpãrãri

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

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

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

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

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

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

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

Închirieri

Schimburi

Vânzãri auto

Prestãri servicii

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Dinamica sãptãmânii te bulverseazã mult, pentru
cã multe din ideile ºi concepþiile tale privitoare
la situaþiile în care eºti implicat ºi la oamenii din
preajma ta, se vor schimba radical ºi definitiv.
Un dialog cu un prieten sau cu o persoanã
importantã din segmentul profesional te va ajuta
sã priveºti obiectiv la tot ce te înconjoarã.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Discuþii cu ºefi, cu oficialitãþi, prezentãri profesio-
nale de anvergurã, dar ºi controverse sau situaþii
dificil de gestionat la prima vedere. Este bine sã-
þi pregãteºti temeinic apariþiile ºi dialogurile cu
ceilalþi, întrucât unii îþi vor pune beþe în roate.
Neplãcerile apar de la banii ºi bunurile comune
cu partenerul de viaþã, rudele sau colaboratorii.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Dorinþa de a cãlãtori, de a te pregãti de vacanþã,
de a acumula informaþii din varii domenii de
viaþã ºi activitate este foarte accentuatã în prima
parte a sãptãmânii. Însã este posibil ca partenerul
de viaþã sau prietenii alãturi de care doreºti sã
te distrezi în vara asta sã aibã cu totul alte planuri
ºi sã te anunþe destul de tranºant.

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

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Discuþii parteneriale ºi acþiuni comune cu parte-
nerul de viaþã ºi cu cei de afaceri în primele zile
ale sãptãmânii. Creativitatea este accentuatã,
dar cumva ceilalþi te blocheazã în a-þi expune în
totalitate ideile. Vorbeºte puþin, ascultã cu atenþie
ce þi se spune ºi nu-þi divulga toate intenþiile. Unii
te pot înþelege greºit.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Sarcini de lucru repetitive, controverse colegiale,
urgenþe de rezolvat în timp record. Detaºeazã-
te, îndeplinºete-þi corect ºi la timp sarcinile de
lucru ºi evitã escaladarea conflictelor. Sãnãtatea
este vulnerabilã pe segmentele sistemului circu-
lator, deci fii prudent ºi îngrijeºte-te corespun-
zãtor.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Relaþia cu persoana iubitã ºi cea cu copiii sunt
rãscolite în primele zile ale sãptãmânii. Sunt po-
sibile discuþii aprinse ºi aflarea unor informaþii
deosebite vizavi de cei dragi. Totuºi nu lua de
bun chiar tot ce auzi. De mare folos îþi sunt acti-
vitãþile recreative alãturi de persoane dragi ºi de
încredere. La serviciu este forfotã ºi sarcini de
lucru urgente.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Relaþiile cu membrii familiei sunt accentuate în
perioada analizatã, recomandabil fiind sã discuþi
pe îndelete cu toþi cei de acasã care te solicitã.
Sunt posibile discuþii aprinse, aflarea unor se-
crete ale membrilor familiei, dar ºi acþiuni contro-
versate. Rãbdare, prudenþã, detaºare! Alocã timp
pentru a te gândi pe îndelete la situaþia din
familie.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Discuþii ºi întâlniri cu persoanele din anturajul
apropiat în primele zile ale sãptãmânii. Aflarea
unor informaþii despre unii te vor pune serios pe
gânduri. Chiar ºi temele sociale vehiculate în
preajma ta îþi vor atrage atenþia în mod deosebit.
Selecteazã totul ºi concentreazã-te pe partea
pozitivã a lucrurilor.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Aspectele financiare îþi deschid sãptãmânã în
sensul cã primeºti bani sau bonusuri dinspre
locul de muncã. Totuºi, efortul depus în câmpul
muncii ºi plata aferentã este de departe mult
mai mare faþã de recompensele primite. Se
contureazã ºi cheltuieli majore pe cele necesare
traiului cotidian.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Eºti în vervã încã de la începutul sãptãmânii,
implicându-te în tot felul de discuþii ºi acþiuni.
Dozeazã-þi energia vitalã, pentru cã existã riscul
devitalizãrii prin implicarea în acþiuni care te
consumã prea mult ºi fãrã rost. Sunt momente
favorabile trasãrii unor planuri noi pe toate seg-
mentele vieþii cotidiene.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Fii cât mai retras în aceastã sãptãmânã ºi ocupã-
te pe îndelete de planurile tale personale. Cu
toate cã vei fi solicitat mult de cãtre colegii de
serviciu sau de cãtre cei dragi, cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã le eviþi compania ºi impli-
carea în treburi obositoare sau care nu te privesc.
Multe discuþii tãinuite cu unii ºi cu alþii, în urma
cãrora vei obþine concluzii foarte importante.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

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

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Nr.
locuri Tip contract

Administrator retea
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate si interventie
Agent vanzari
Agent vanzari
Ambalator manual
Asistent logistica
Asistent marketing
Asistent medical generalist
Asistent resurse umane
Barman
Brutar
Bucatar
Bucatar
Buldoexcavatorist
Calcator confectii
Coafor
Coafor stilist
Cofetar
Confectioner - asablmblor textile
Confectioner asamblor art. din textile
Confectioner in ind conf textie
Confectioner textile
Consilier juridic
Controlor calitate
Controlor calitate
Coordonator aprovizionare-desfacere
Corespondent comercial
Croitor
Dulgher
Dulgher restaurator
Economist
Electrician
Electrician de intretinere in constructii
Electrician in constructii
Electrician intretinere si reparatii
Faiantar
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Frezor/ Strungar / operator CN
Frizer
Gestionar
Gestionar
Imprimeur textil
Inginer chimist sector productie
Inginer constructor
Inginer de cercetare in contr.calit. prod. alim.
Inginer industria alimentara
Inginer mecanic sector productie
Instalator tehnico sanitare si de gaze
Instalator tehnico sanitare si de gaze
Lacatus confectii metalice
Lacatus constructii metalice
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
Lucrator bucatarie
Lucrator comercial
Maistru lacatus   c-tii metalice
Manager distributie
Manager proiect
Manichiurista
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Masinist la masini speciale fara aschiere
Mecanic auto
Mecanic auto

Mecanic intretinere masini de cusut
Mecanic intretinere utilaje patiserie
Mecanic masini - unelte
Menajera
Mn nec in ind confectiilor textile
Modelier confectii
Muncitor - manipulant
Muncitor in agricultura
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 domeniul industrial
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat in ind. Confectiilor
Muncitor necalificat in ind. Confectiilor
Muncitor schelar
Muncitori necalificat
Operator calculator
Operator CNC
Operator facturare
Operator instalatie deseuri menajere
Operator la masini unelte i automate
Operator masini comanda numerica
Operator masini unelte
Ospatar
Ospatar
Patiser
Pedichiurist
Pregatitor lansator confectii
Presator metale la rece
Proiectant inginer constructii
Proiectant instalatii
Reprezentant comercial
Reprezentant vanzari
Sablator
Sef de sala restaurant
Sef echipa constructii
Sofer autobuz
Sofer autoturisme
Sofer cat C
Sofer masina mare tonaj
Sofer masina mare tonaj
Sofer tir
Stilist protezist unghii
Stivuitorist
Strungar
Strungar universal
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor / brazor
Tamplar
Tehnician devize
Tehnician fibra optica
Tehnician in ind textila-proiectare
Tehnician textile
Tehnicieni coordonare productie
Vanzatoare
Vanzatoare
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial / lacatus chituitor
Vulcanizator auto
Zidar
Zidar
Zidar
Zidar amenajari interioare
Zugrav
Zugrav
Zugrav

1
7
5
8

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

10
10
2
2
5
1
4
2
2
5
1
1
2
2
5
5
1
2
1
5
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
5
5
2
6
1
2
1
3
2
5
4
2
5
3
1
1
1
1
1
1

10
4
5
1
1

1
2
1
2

10
2
1
3
5
1

10
8
5
5
3
5
5
3

10
5
5

10
10
1
1
1
1
1
5
3
3
5
3
1
1
3
1
1
2
2
1
2
7
2
2
9
2
3
1
1
4
1
5
2
2
1

10
3
5
1
1

12
5
2
1
2
1
1
2
1
2
3
1
1
1
3
5
3
2
3
5
3

superioare
8 cls

-
atestat paza

-
medii

-
medii
medii

sc prof / liceu
superioare
superioare

sc prof
superioare

liceu
sc prof / liceu

liceu
medii

medii/ sup
8 cls

calificare
calificare

medii/ sup
medii

8 clase
-

8 cls
superioare

-
liceu

calificare
medii
medii
8 cls

-
calificare
calificare

medii
-

sc prof / liceu
-

8 cls
8 cls

-
-

calificare
calificare

medii
liceu
medii

superioare
superioare
superioare
superioare
superioare

-
medii
medii
medii

calificare
medii

sc prof
calificare

medii/ sup
-

sc prof / liceu
calificare

liceu
medii

sc prof / liceu
sc maistri
superioare
superioare
calificare

medii
medii
8 cls

sc prof
medii
medii
medii

8 clase
medii/ sup

medii
medii

-
liceu
liceu

-
medii
8 cls

medii/ sup
-
-

medii
8 cls

-
8 clase
medii
8 cls
medii
8 cls

-
8 cls
medii
medii
medii
medii
medii

sc prof
sc prof
liceu
medii

medii/ sup
calificare

-
sc prof

superioare
medii

superioare
medii/ sup

medii
medii

medii/ sup
medii

sc prof / liceu
medii/ sup

-
sc prof

profesionala
calificare
sc prof

calificare
sc prof

calificare
medii/ sup

medii
medii
medii

sc prof / liceu
medii

superioare
medii/ sup

8 clase
liceu
medii
8 cls
8 cls

-
medii

-
medii
medii
medii

calificare
medii

-
-

8 cls
sc prof

-
-

8 cls

-
-

1 an
-
-
-
-

2 ani
-

2 ani
-
-

6 luni
-

1 an
2 ani
1 an
2 ani

-
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
2 ani
2 ani

-
-
-
-
-
-
-

3-5 ani
-

5 ani
1 an

-
-

5 ani
2 ani

-
1 an
1 an

-
-
-
-

1 an
-

5 ani
-
-
-
-

1 an
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3-5 ani
1 an
2 ani

-
-
-

3-5 ani
-

5 ani
-
-
-

2 ani
-

5 ani
2 ani

-
-

3-5 ani
-
-

3-5 ani
5 ani

-
-
-
-
-
-

3 ani
-
-
-
-

1 an
5 ani

experienta
-
-
-

10 ani
-
-
-

experienta
1 an
1 an

-
-
-

1 an
-
-

per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
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În perioada ianuarie - mai 2017, Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) a cuprins în
programele de formare profesionalã organizate prin
intermediul centrelor regionale de formare profesionalã a
adulþilor ºi centrelor proprii din cadrul agenþiilor teritoriale
pentru ocuparea forþei de muncã, 7.584 persoane.

Dintre acestea, 6.780 sunt ºomeri ºi 635 sunt per-
soane care nu beneficiazã de gratuitate.

Dintre cele 393 cursuri gratuite începute în perioada
de referinþã, 392 au ca sursã de finanþare bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj.

Cel mai ridicat interes pentru aceste cursuri s-a înre-
gistrat în rândul ºomerilor cu vârsta peste 45 de ani
(34,63%), urmaþi de cei din grupa de vârstã 35 – 45 de

ani (29,84%), de cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 35 de
ani (22,77%) ºi de tinerii sub 25 de ani (12,76 %).

În funcþie de nivelul de studii, cei mai mulþi cursanþi,
44,51%, au studii medii, 39,50% studii primare ºi 15,99%
studii superioare.

Ocupaþiile în care au fost formaþi cei mai mulþi ºomeri
au fost: lucrãtor în comerþ (607), operator introducere, vali-
dare ºi prelucrare date (555), inspector (referent) resurse
umane (517), bucãtar (475), agent de securitate (456).

Rezultatele monitorizãrii persoanelor care s-au angajat
într-o perioadã de cel mult 12 luni de la absolvirea cursului
aratã cã 5.201 de participanþi îºi gãsiserã un loc de muncã
pânã la 31 mai 2017.

Peste 7.500 de participanþi la cursurile
ANOFM în primele cinci luni ale anului 2017

Mihail Marinescu
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cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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ii Mâncare de peºte, la cuptor

La han!
Plimbare fãrã rost

A-l trimite la
plimbare

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

La plimbare

1. C-T-C-C 2. RARISIMA 3. ÞAPINAR 4. CITADELA; 5. FÃRÂMAT;
6. SECI-AXÃ; 7. LITOTA; 8. BÃTUTE; 9. TORACIC;  10. FERICITE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Timpul plimbãrilor
cu sania

Pene!
Pe cai!

Drumuri
prin parc

A se plimba
Aºa-i obiceiul

Plimbãreþ

Plasã pescãreascã
Abia sosit

Gazde în Croaþia

Ultimele plimbãri!

De acord

Alee!
Închiriat pentru

plimbãri

Apuse!

Nici!

În parc!

Sfinþii sunt culmile cele mai strãlu-
citoare ale Sfintei Biserici, care ºi-au de-
sãvârºit portretul vieþii lor spirituale dupã
modelul ideal al Mântuitorului Hristos,
creând din persoana Bisericii noastre
ca niºte luceferi ai luminii, adevãrului ºi
ai dreptãþii, fiind pentru noi, credincioºii,
tot atâtea cãlãuze de trãire duhovni-
ceascã, busole spirituale de îndrumare
pentru desãvârºirea vieþii noastre
sufleteºti. Stând în apropiere nemijlocitã
de Dumnezeu, sfinþii sunt ocrotitorii
noºtri, panoºtri, iar ziua comemorãrii lor
este o sãrbãtoare de profundã sem-
nificaþie moralã.

Precum fiecare creºtin primeºte la
botez numele unui sfânt, punându-se
sub ocrotirea tainicã a acestuia, tot ast-
fel, în lumea creºtinã, existã obiceiul ca
aceastã tainicã ocrotire a sfântului sã  o
aibã ºi familiile, bisericile ºi instituþiile.

Între marii Patriarhi ºi Prooroci ai
Vechiului Testament, Biserica noastrã
nu sãrbãtoreºte, în chip deosebit, nici
pe Avraam – simbolul celei mai desã-
vârºite credinþe în Dumnezeu, nici pe
Iosif, prototipul Domnului Iisus, nici pe
cel ce epetrece cu Dumnezeu în munte
ºi cãruia în încredinþeazã legea pe table
de piatrã, nici pe strãluciþii vizionari ai
omenirii, pe proorocii Isaia, Ieremia,
Iezechiel ºi Daniil, care, iluminaþi de
Duhul Sfânt, au putut zãri peste veacuri
înainte, vestind taina întrupãrii Fiului lui
Dumnezeu. Dintre toþi, Sf. Bisericã a Legii
noi sãrbãtoreºte astãzi cu aleasã
cinstire pe Sfântul Prooroc Ilie.

S-a nãscut în Galaad, de cealaltã
parte de Iordan, în vecinãtatea Arabiei,
coborâtor din seminþia lui Aaron. Ceta-

tea copilãriei lui a fost Tesvi, de aici ºi
numele de Tesviteanul.

Sf. Prooroc Ilie a fost înger, în trup,
cãci era atât de curat, atât de bun, încât
se asemãna îngerilor.

Îmbrãcat în hainã asprã de pãr ºi

încins peste mijloc cu crucea, vieþuind
cu postul ºi cu rugãciunea, el a înfruntat
cu o rarã dârzenie duºmãnia celor pe
care îi mustra pentru nelegiurile lor.

Fie cã strãbãtea împãrãþia nele-
giuitorului rege Abab, fie cã-ºi petrecea
viaþa în singurãtatea pârâului Cherit sau
în casa cea sãrãcãcioasã a vãduvei din
Sarepta Sidonului, el al fost credinciosul
neclintit al misiunii sale sfinte. Sfânta
Bisericã descoperã în Proorocul Ilie pe
al doilea premergãtor al venirii lui Hristos,

întrucât el este crainicul Tatãlui ceresc,
adevãratul Dumnezeu, Pãrintele lumi-
nilor, de la care ne vine toatã darea cea
bunã ºi tot darul desãvârºit.

Trei mii de ani s-au scurs în noianul
veºniciei de când Proorocul Ilie, prin mi-
siunea sa deosebitã, prin cutremu-
rãtorul sãu strigãt de chemare, a res-
taurat cultul Dumnezeului adevãrat.

Îndemnul marelui Profet Ilie este tot
atât de actual ºi astãzi. El ne cheamã sã
ne închinãm Dumnezeului adevãrat
cãruia i s-au închinat veacuri de-a rândul
moºii ºi strãmoºii noºtri, aºa cum a fost
propovãduitã de Hristos Mântuitorul ºi
de  Sfinþii Apostoli ºi formulatã de cele
ºapte sinoade ecumenice, nealteratã
de aberaþiile difuzate de anumite
asociaþii religioase, strãine de sufletul ºi
de sângele neamului nostru, asociaþii
care prin învãþãturile lor dinamitarde
submineazã temeliile bisericii celei
întemeiate de Domnul, patrimoniul ei
doctrinar ºi concomitent fiinþa neamului
nostru românesc, destramã unitatea
sufleteascã a poporului credincios, în-
cercând sã smulgã din sufletul cre-
dincioºilor noºtri frumoasele tradiþii ºi
obiceiuri creºtineºti.

Sfântul Prooroc Ilie ne îndeamnã
prin veacuri sã þinem cu tãrie la Biserica
noastrã ortodoxã, care, în trecutul nostru
naþional, zbuciumat dar mãreþ, ne-a fost
pavãzã ºi cheie de boltã a neamului,
stâlpul de granit al rezistenâei noastre
etnice româneºti ºi tot ea trebuie sã
rãmânã ºi în viitor busola spiritualã în
drumul destinului nostru naþional. Amin!

20 iulie - Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Pãrintele ªtefan Sãvulescu

Doi moºnegi se întâlnesc:
– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– ªi cum a fost?
– Mai curat decât la bãrba•i.

Douã prietene:
– Dragã, spune ºi tu, nu e viaþa asta groaz-

nicã? Ori de câte ori dau ºi eu de un bãrbat cum-
secade, descopãr cã fie el e însurat, fie eu sunt
mãritatã.

Când eram mic eram obiºnuit sã-
i fac cu mâna domnului poliþst…acuma
m-am zgârcit…îi arãt doar un deget.

2 babe discutau:
-Ieri s-a dat pensia..
-Ei, s-a dat p**a
-Si eu, proastã, am luat pensia.

Un câine merge prin deºert ºi
spune: Dacã nu gãsesc un pom, fac pe
mine!

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 1 kg baby hering, congelat (sau scrumbie ori macrou), 1 kg baby hering, congelat (sau scrumbie ori macrou), 1 kg baby hering, congelat (sau scrumbie ori macrou), 1 kg baby hering, congelat (sau scrumbie ori macrou), 1 kg baby hering, congelat (sau scrumbie ori macrou),
 ceapã, tãiatã peºtiºori ( 6-7 cepe mari sau dupã preferinþã), ceapã, tãiatã peºtiºori ( 6-7 cepe mari sau dupã preferinþã), ceapã, tãiatã peºtiºori ( 6-7 cepe mari sau dupã preferinþã), ceapã, tãiatã peºtiºori ( 6-7 cepe mari sau dupã preferinþã), ceapã, tãiatã peºtiºori ( 6-7 cepe mari sau dupã preferinþã),
 sare, % oþet de 9 grade, dupã gust ( cca 50- 75 ml), sare, % oþet de 9 grade, dupã gust ( cca 50- 75 ml), sare, % oþet de 9 grade, dupã gust ( cca 50- 75 ml), sare, % oþet de 9 grade, dupã gust ( cca 50- 75 ml), sare, % oþet de 9 grade, dupã gust ( cca 50- 75 ml),
 piper piper piper piper piper, pr, pr, pr, pr, proasoasoasoasoaspãt mãcinat, dupã guspãt mãcinat, dupã guspãt mãcinat, dupã guspãt mãcinat, dupã guspãt mãcinat, dupã gust, t, t, t, t,  1-2 fr 1-2 fr 1-2 fr 1-2 fr 1-2 frunzunzunzunzunze de dafe de dafe de dafe de dafe de dafin, rin, rin, rin, rin, rupupupupupttttte,e,e,e,e,
 6- 8 cãþei de usturoi, tãiaþi în lung,  6- 8 cãþei de usturoi, tãiaþi în lung,  6- 8 cãþei de usturoi, tãiaþi în lung,  6- 8 cãþei de usturoi, tãiaþi în lung,  6- 8 cãþei de usturoi, tãiaþi în lung,  2 morcovi, tãiaþi rondele 2 morcovi, tãiaþi rondele 2 morcovi, tãiaþi rondele 2 morcovi, tãiaþi rondele 2 morcovi, tãiaþi rondele

subþiri, subþiri, subþiri, subþiri, subþiri,  1 rãdãcinã de pãtrunjel / pãstarnac, tãiatã rondele, 1 rãdãcinã de pãtrunjel / pãstarnac, tãiatã rondele, 1 rãdãcinã de pãtrunjel / pãstarnac, tãiatã rondele, 1 rãdãcinã de pãtrunjel / pãstarnac, tãiatã rondele, 1 rãdãcinã de pãtrunjel / pãstarnac, tãiatã rondele,
 1/2 lingurã boabe de piper negr 1/2 lingurã boabe de piper negr 1/2 lingurã boabe de piper negr 1/2 lingurã boabe de piper negr 1/2 lingurã boabe de piper negru, u, u, u, u,  5- 6 boabe de ienibahar 5- 6 boabe de ienibahar 5- 6 boabe de ienibahar 5- 6 boabe de ienibahar 5- 6 boabe de ienibahar,,,,,
 bulion de roºii / suc de roºii, mai gros, % ulei. bulion de roºii / suc de roºii, mai gros, % ulei. bulion de roºii / suc de roºii, mai gros, % ulei. bulion de roºii / suc de roºii, mai gros, % ulei. bulion de roºii / suc de roºii, mai gros, % ulei.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
Decongelaþi peºtele în frigider sau la temperatura camerei. Curãþaþi-l de solzi, tãiaþi

aripioarele ºi capul, despicaþi pe burtã ºi îndepãrtaþi intestinele. Spãlaþi bine în apã rece ºi
lãsaþi la scurs. Între timp, frecaþi ceapã cu sare, oþet ºi piper mãcinat, apoi adãugaþi foile de
dafin. Puneþi într-un vas ce merge la cuptor un strat de ceapã, adãugaþi puþin usturoi, urmat
apoi de un strat de peºte, unul de legume ºi din nou de ceapã. Presaraþi printre rânduri boabe
de piper ºi ienibahar. Continuaþi pânã terminaþi ingredientele, având grijã ca ultimul rând sã fie
de ceapã. Turnaþi atâta bulionul de roºii cât sã acopere ultimul rând de ceapã, scuturând de
câteva ori vasul pentru cã bulionul sã ajungã
pânã în partea de jos. Adãugaþi puþin ulei, doar
cât sã acopere totul cu o peliculã finã. Daþi la
cuptorul încins, fãrã sã amestecaþi deloc în
vas, pentru cca 2- 2 ½ ore, la 150- 160 grade
sau pânã ce peºtele ºi legumele sunt fãcute
ºi sosul scãzut. Serviþi mâncarea caldã sãu
rece (fãrã grijã! pentru cã în timpul preparãrii,
oasele se “topesc” datoritã oþetului ºi a
timpului lung de gãtire. Tot datoritã oþetul peºtii
vor rãmâne întregi.  Puteþi pãstra în frigider,
pânã la 4 sãptãmâni, în borcan bine sigilat.

Un oraº din China a testat cu succes o reþea informaticã imposibil de atacat de
hackeri, în contextul preocupãrilor Beijingului pentru contracararea spionajului,
generând speranþe privind implementarea la nivel comercial a sistemelor de
comunicaþii cuantice, informeazã cotidianul Financial Times.

Consiliul municipal din Jinan, un oraº situat în estul Chinei, a transmis luni cã
departamentele administraþiei locale vor începe utilizarea reþelei cuantice de

comunicaþii de la
sfârºitul lunii au-
gust.

„Intenþionãm
sã utilizãm re-
þeaua pentru in-
formaþii privind a-
pãrarea naþio-
nalã, pentru date
financiare ºi alte
domenii. Sperãm
sã fie un proiect
pilot care, dacã
va avea succes,
sã poatã fi utilizat

în China ºi în întreaga lume”, a declarat Zhou Fei, director adjunct al Institutului
pentru Tehnologie Cuanticã din Jinan.

Rezultatele testelor reprezintã un stimulent suplimentar pentru implementarea
reþelei cuantice Beijing-Shanghai, aflatã în construcþie. Oraºul Jinan, aflat între Beijing
ºi Shanghai, va fi unul dintre centrele de distribuire a datelor informatice.

 Reþelele de comunicaþii codificate cuantic (QKD) sunt mult mai sigure decât
sistemele electronice, utilizate în prezent la scarã largã. Un canal clasic de
comunicaþii, precum telefonul ori cablul Internet, poate fi interceptat din exterior
fãrã ca emiþãtorul sau receptorul sã îºi dea seama de acest lucru. În cazul interceptãrii
unei reþele cuantice, datele transmise suferã modificãri, iar administratorii îºi dau
seama cã se întâmplã ceva anormal. În sistemele cuantice de comunicaþii sunt
utilizate coduri criptografice sau parole între utilizatori, datele devenind astfel criptate.
În cazul în care codul este accesat din exterior, emiþãtorul ºi receptorul îºi dau
seama ºi nu îl mai folosesc. Sistemul Beijing-Shanghai ar urma sã aibã cea mai
lungã reþea cuanticã terestrã, pe o distanþã de peste 2.000 de kilometri, fiind
destinatã companiilor financiare ºi instituþiilor administrative regionale.

Sursa: descopera.ro

Chinezii au creat o reþea
cuanticã de comunicaþii, care nu
poate sã fie atacatã de hackeri

DICÞIONAR:
IIE; GINO

Elene! Casierã

Regat în China anticã

În deltã!

La intrare în peºterã!

Nume italian

Se plimbã pe pajiºti

Bani pentru turci

La munte!

A face popas

A   cutreiera
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sport

În perioada 7-9 iulie, Sala Polivalentã „Vasil
Levski”, din Pazardzhik (Bulgaria), a gãzduit
Campionatele Balcanice de judo pentru juniori
„U21", competiþie la care au participat 170 de
sportivi din nouã þãri: Albania, Bosnia-Herþe-
govina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Muntene-
gru, Serbia, Turcia ºi România.

Din delegaþia României au fãcut parte ºi
trei sportivi de la CSM-CFR-CSª Ploieºti, care
au obþinut o medalie de argint ºi douã locuri V.

Astfel, Andrei Baicu a reuºit sã urce pe
treapta a doua a podiumului la categoria „100
kg”, dupã ce a trecut de Nikola Kapor (Bosnia)
ºi Dorde Cadonevic (Muntenegru), pierzând
finala în faþa lui Milos Mandic (Serbia).

Rãzvan Ciolan s-a clasat pe V la „90 kg”
dupã ce l-a învins pe Ivan Vidojevic (Serbia),
dar a pierdut apoi în faþa bosniacilor Toni Miletic,
în semifinalã, ºi Milica Lazic, în lupta pentru
medalia de bronz.

Cãtãlina ªchiopu a fost tot pe V la „52 kg”
dupã ce a pierdut cu Sanja Vucinic (Muntene-
gru), a trecut în recalificãri de Milica Lazic (Ser-
bia), dar a cedat în lupta pentru bronz în faþa
sportivei Elma Lucina (Muntenegru).

Sportivii de la CSM-CFR-CSª Ploieºti sunt
pregãtiþi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai
Trandafirescu ºi Doru Munteanu.

Sursa: csmploiesti.ro

Judoka Andrei Baicu, argint
la Campionatele Balcanice „U21"

cându-se, totuºi, trei goluri în cele 90 de minute.
Prima reprizã a fost una echilibratã, cu un

singur gol marcat de Dinamo.
Min. 32, 0-1:Min. 32, 0-1:Min. 32, 0-1:Min. 32, 0-1:Min. 32, 0-1: Rivaldinho înscrie cu ca-

pul un gol frumos din 8 metri, dupã o centrare
venitã de la Salomao.

Dupã pauzã lucrurile aveau sã se schimbe
radical:

Min. 53Min. 53Min. 53Min. 53Min. 53, Mihãiescu de la Juventus pri-
meºte al doilea galben ºi este eliminat ºi Dinamo
profitã, marcând alte douã goluri.

Min, 66, 0-2: Min, 66, 0-2: Min, 66, 0-2: Min, 66, 0-2: Min, 66, 0-2: Salomao se descurcã
uºor prin careul celor de la Juventus, mingea
ajunge la Nascimento care, din 6 metri, îl învinge
pe Mingote.

Dupã ocazia ratatã de Cl. Bumba (’80), când
Mongote a respins salvator un ºut puternic din
careu, avea sã vinã ºi golul trei, în minutele de
prelungire.

Min. 90+2, 0-3: Min. 90+2, 0-3: Min. 90+2, 0-3: Min. 90+2, 0-3: Min. 90+2, 0-3: Nedelcearu înscrie
un gol facil la respingerea lui Mingote, dupã ºutul
periculos al lui Costache.

Astfel, Juventus începe cu o înfrângere noua
ediþie a Ligii I, urmând sã recupereze în etapa
urmãtoare, în deplasare, cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Ionuþ Mitoiu

Liga I revine pe “Ilie Oanã”

Dinamo, mai puternicã
decât Juventus

Stadion: “Ilie Oanã”. Spectatori: 5000.
Au marcat: Rivaldhino (’32), Nascimento
(’66), Nedelcearu (’90+2).

JUVENTUS BUCUREªTI:JUVENTUS BUCUREªTI:JUVENTUS BUCUREªTI:JUVENTUS BUCUREªTI:JUVENTUS BUCUREªTI: Mingote –
Beþa, Morariu (’59 Da Silva), Benga, Fl. ªtefan
– M. Mihãiescu, Lungu, Al. Zaharia (’57 Cãlin-
þaru), C. Petre (’76 Fl. Cazan), L. Bãjenaru,
Mãzãrache. Antrenor: Daniel Opriþa.

DINAMO: DINAMO: DINAMO: DINAMO: DINAMO: Penedo – Romera, Nedelcea-
ru, Maric, Busuladzic – Manhalangu (’58
Nascimentho), Hanca, Salomao (’71 Cl. Bum-
ba), S. Filip, Rivaldinho, Nemec (’78 Costa-
che). Antrenor: Cosmin Contra.

Cartonaºe galbene: Mihãiescu (’44, ’53)
/ Hanca (’43), Manhalangu (’45+1), Nemec
(’75).

Cartonaº roºu: M. Mihãiescu (’53).
Au arbitrat: Horaþiu Feºnic (Cluj), Alexan-

dru Cerei (Cluj), Mihai Marica (Bistriþa).
Observator FRF: Adrian Viºan ºi Marian

Viºan.

Iatã cã, dupã ceva vreme,
Liga I revine la Ploieºti, asta
datoratã formaþiei bucureºtene
Juventus, care a ales sã joace
meciurile de acasã pe stadionul
“Ilie Oanã” pânã va fi gata pro-
pria arenã din Colentina. La meci
au asistat aproximativ 5.000 de
spectatori, majoritatea dintre ei
fiind fani ai lui Dinamo. Acest
aspect a fost în defavoarea celor
de la Juventus, fiind vitregitã de
susþinerea tribunelor!

A fost o partidã de luptã,
uºor controlatã de Dinamo, fãrã
prea multe ocazii de poartã, mar-

La Campioantele Balcanice din Serbia,

România a reuºit sã ocu-
pe primul loc în clasamentul
pe medalii la Campionatele
Balcanice de atletism pentru
seniori, competiuþie  desfãºu-
ratã la Novi Pazar (Serbia), la
finele sãptãmânii
trecute. Delegaþia ro-
mânã a obþinut 23
de medalii, dintre ca-
re 7 de aur, 7 de ar-
gint ºi 9 de bronz, fi-
ind urmatã în clasa-
ment de Serbia ºi
Grecia.

Dupã trei me-
dalii de aur cucerite
sâmbãtã, atleþii ro-
mâni au câºtigat du-
minicã alte patru me-
dalii de aur, prin Cos-
min Ilie Dumitrache la 110 m
garduri (14 sec 06/100), Ade-
la Paulina Bãlþoi la 3.000 m (9
min 29 sec 16/100), Cristina
Negru la 5.000 m (16 min 36
sec 98/100) ºi ºtafeta femininã
de 4x400 m (Camelia Florina
Gal, Anamaria Ioniþã, Roxana
Maria Ene ºi Bianca Rãzor), în
3 min 37 sec 29/100.

Cele trei medalii de argint
de duminicã au fost obþinute
de Anamaria Nesteriuc la 100
m garduri (13 sec 19/100),
Bianca Denisa Rãzor la 200

m (23 sec 62/100) ºi ºtafeta
masculinã de 4x400 m (Ma-
rius ªerban, Mãdãlin Dorian
Gheban, Attila Csongor Nagy,
Pavel Nichituº), în 3 min 20
sec 66/100.

Medalii de bronz au intrat
în posesia sportivilor Anamaria
Ioniþã la 100 m garduri (13 sec
37/100), Marian Oprea la
triplusalt (15,93 m), Sergiu
Ursu la disc (57 sec 55/100),
Camelia Florina Gal la 200 m
(24 sec 00/100), Ilie Alexan-
dru Corneschi la 3.000 m (8
min 33 sec 32/100), Lenuþa
Petronela Simiuc la 1.500 m
(4 min 23 sec 09/100).

Aproape de podium, pe
locul 4, s-au clasat cinci atleþi
români: Bianca Lazãr Fazecaº

la aruncarea ciocanului (62,47
m), Ionuþ Andrei Neagoe la
200 m (21 sec 37/100), Cãtãlin
Atãnãsoaiei la 3.000 m obs-
tacole (9 min 08 sec 47/100),
Angela Moroºanu la sãritura în

lungime (6,29 m),
ªtefan Iulius Gavril la
3.000 m (8 min 34
sec 15/100).

Pe locul 5 au ter-
minat Rãzvan Andrei
Deliu la sãritura cu
prãjina (4,80 m), An-
dreea Huzum-Vitan
la aruncarea greutãþii
(14,03 m).

S-au clasat pe
locul 6 atleþii Alexan-
dru Terpezan la 200
m (21 sec 61/100),

Georgiana Muscalu la sãritura
în înãlþime (1,75 m) ºi Raul ªte-
fan Ilie Rusu la aruncarea
suliþei (66,75m).

Carmen Cristina Toma a
ocupat locul 7 la sãritura în
lungime (5,98 m), Mãdãlin
Dorian Gheban s-a clasat pe 8
la 800 m (1 min 55 sec 77/
100), iar Rãzvan Roman a
abandonat la decatlon, ne-
reuºind sã concureze ºi la ul-
tima probã, 1.500 m.

România este þara cu
cele mai multe medalii!

Mihail Marinescu

Reprezentantul UEFA
Christian Schmolzer, alãturi de
reprezentanþi ai Federaþiei Ro-
mâne de Fotbal s-au aflat la
Stadionul „Ilie Oanã” în vede-
rea omologãrii acestuia pentru
meciul România – Kazahstan,
programat pe 5 octombrie, la

Ploieºti, în preliminariile Cam-
pionatului Mondial din Rusia,
de anul viitor.

Fostul portar al echipelor
Rapid Viena ºi Austria Viena a
verificat toate aspectele care þin
de organizarea unui meci in-
terþãri: spaþiile de parcare,

amplasarea camerelor tv, toate
spaþiile necesare reprezentan-
þilor mass-media, probleme pri-
vind ticketing-ul ºi accesul
spectatorilor ºamd. Cu ceva
timp în urmã ºi alþi reprezen-
tanþi ai UEFA au inspectat are-
na „Ilie Oanã” în perspectiva
meciului pe care campioana
României, Viitorul Constanþa, îl
va avea de disputat în turul al
3-lea preliminar al Champions
League ºi, probabil, în play-off-
ul Europa League.

Christian Schmolzer a ins-
pectat stadionul tot ca repre-
zentant al UEFA, care se ocu-
pã, mai nou, de organizarea
preliminariilor europene pen-
tru Cupa Mondialã, competiþie
organizatã, însã, de FIFA. Pânã
de curând, FIFA era cea care
fãcea acreditarea stadioanelor.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Stadionul „Ilie Oanã”, inspectat de UEFA
în vederea meciului România – Kazahstan!


