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La proba scrisã din cadrul concursului organizat
pentru ocuparea posturilor vacante didactice/catedrelor
vacante/rezervate din învãþãmântul prahovean, cinci
candidaþi au reuºit sã obþinã nota 10. Este vorba despre:
Elena Argentina Nan – pentru postul de învãþãtor, Erika
Teszler – Limba germanã, Cristian Niþã – Matematicã,
Ioana-Gabriela Dima – consiliere psihopedagogicã ºi
Gentiana Claudia Purcãrea - Asistenþã medicalã
generalã (maiºtri instructori).

Procentul celor care au primit note peste 7 sau
egale cu 7 este, în judeþul Prahova, de 51,5% (356 de
lucrãri) înainte de contestaþii, peste media naþionalã,
care este, potrivit edu-ro, de 45,73%.

(continuare în pagina 2)

La Concursul de Titularizare, în Prahova,

51,5% dintre candidaþi au primit note mai mari de 7

Ploieºtiul o þine din festival în festival. La doar o sãptã-
mânã de la Festivalul medieval, iatã cã ploieºtenii au avut
parte, la finele sãptãmânii trecute, de Festivalul turcesc, un
eveniment menit sã promoveze tradiþiile turceºti. Timp de
trei zile, ploieºtenilor le-au fost pregãtite surprize culinare,
dar ºi momente artistice, cu muzicã ºi dansuri tradiþionale,
cu dansul derviºului rotitor. Produsele culinare au avut parte

Ploieºtiul, oraºul festivalurilor!

de cea mai mare atenþie, în frunte cu baclavaua, dar ºi cu unul
din cele mai apreciate kebab-uri, Lule Kebab, care vine din
Turkmenistan. Nu au lipsit placintele turcesti „gozleme”,
preparate chiar în faþa clienþilor. Festivalul turcesc a avut loc în
parcarea situatã între  Muzeul de ªtiinþele Naturii ºi Piaþa
Profesor Arhitect „Toma T. Socolescu” – Halele Centrale.

Mihail Marinescu

Urmãtorul numãr
al ziarului va apãrea
în data de 23 august

Mihail Marinescu

Topul liceelor din
Prahova în funcþie
de ultima medie
de admitere
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Petrolul s-a reunit
ºi pregãteºte
noul sezon
de Liga a III-a
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ªcolile
au intrat
în reparaþii!

Raport: Aproape
un sfert dintre unitãþile
medicale nu au o stare
igienico-sanitarã bunã

1.060 de
candidaþi pentru
sesiunea a
doua a Bac-ului

Aproximativ 3,6 milioane de
români intenþioneazã sã se mute în
urmãtorii cinci ani, iar 66,5% dintre
aceºtia ar prefera tot în România,
cele mai atractive fiind Bucureºti,
Cluj-Napoca, Timiºoara ºi Braºov,

potrivit unui sondaj menþionat în ra-
portul “Oraºe-magnet, Migraþie ºi
navetism în România”, realizat de
angajaþi ai Bãncii Mondiale.

Astfel, 18% dintre respondenþi
(reprezentativi pentru aproximativ
3,6 milioane de persoane) au de-
clarat cã intenþioneazã sã se mute
în urmãtorii 5 ani, cu o ratã medie a
certitudinii de 85%. 82% au afirmat
cã nu s-au gândit sã se mute în ur-
mãtorii 5 ani.

Banca Mondialã: 3,6 milioane
de români intenþioneazã sã se
mute în urmãtorii cinci ani

66,5% dintre
aceaºtia preferã
tot în România

(continuare în pag. 3)

În dimineaþa zilei de sâmbãtã, 22
iulie a.c., un individ aflat în stare de ebrie-
tate, dar care este posibil sã fi consumat
ºi altceva, a încercat sã pãtrundã
fraudulos în apartamentele locatarilor
din Blocul 141 E, scara B. Era în jur de
ora 6 dimineaþa, când respectivul a
încercat sã deschidã uºa unui aparta-
ment de la ultimul etaj, noroc însã cã
locatarul respectiv avea cheia în ialã ºi
astfel hoþul nu a putut sã-ºi ducã la înde-
plinire obiectivul. Locatarul a aprins lu-
mina ºi, dupã aceea, individul a luat-o la
paºi repezi pe scãri, pãrãsind locul, dar
nu a fãcut-o oricum, ci spãrgând geamu-
rile uºilor de la scara blocului. Probabil
cã panica sau beþia l-a împiedicat sã
gândeascã... lucid, pentru cã putea doar
sã apese pe un buton ºi uºa s-ar fi des-
chis pentru a ieºi din bloc. Nu se ºtie,
însã, cum a fost posibil sã intre pe scara
blocului, pentru cã existã instalat inter-
fon atât la cele douã intrãri în bloc. ªi alt
bloc a avut aceeaºi soartã, 115 D, aflat
în vecinãtate, geamuri sparte, precum
ºi un autoturism aflat parcat prin zonã.

Agresorul a fost prins de poliþiºti,
dupã care  ºi i s-a întocmit dosar penal
pentru distrugere, fiind cercetat în stare
de libertate, nedepunându-se plângere
împotriva sa, dupã cum am aflat din

Un individ extrem de periculos
a terorizat, sâmbãtã dimineaþa, cartierul

Ienãchiþã Vãcãrescu din Ploieºti!

surse apropiate anchetei. De aseme-
nea, aceleaºi surse ne-au comunicat cã
individul se afla în evidenþele poliþiºtilor,
fiind recunoscut ca un mare consuma-
tor de alcool.

Mihail Marinescu

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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Miercuri, 18 iulie a.c., un echipaj
de jandarmerie din cadrul
Inspectoratului Judeþean Prahova a
depistat, în zona Stânei Þigãi – Releu
Bratocea, patru bãrbaþi cu un
autovehicul de teren ce aveau arme
de vânãtoare asupra lor.

În urma verificãrii
autovehiculului, jandarmii au
descoperit trei arme de vânãtoare ºi
mai multe cartuºe ce aparþineau lui
Adrian B. (46 de ani), Andrei P. (26
de ani), Gheorghe D. (41 de ani) ºi
Gheorghe P. (56 de ani), toþi cu
domiciliul în municipiul Braºov. Cei
patru bãrbaþi aveau autorizaþii de

vânãtoare valabile, însã pentru alt
fond de vânãtoare. Armamentul ºi
muniþia au fost ridicate ºi predate
serviciului de profil din cadrul I.J.P.
Prahova, în vederea continuãrii
verificãrilor. Persoanelor în cauzã li s-
a întocmit proces verbal de sesizare
pentru fapta susceptibilã a fi tentativa
de a practica sau practicarea
vânãtorii fãrã a fi înscris în autorizaþia
de vânãtoare individualã sau
colectivã eliberatã ân condiþiile legi
de gestionar, pentru fondul cinegetic,
care a fost înaintat colegilor de la
postul de poliþie Mãneciu, judeþul
Prahova, în vederea continuãrii
cercetãrilor.

Vânãtoare fãrã autorizaþie

Administraþia Fondului pentru
Mediu (AFM) a aprobat un numãr de
376 de dosare în programul Rabla,
19 dosare pentru Rabla Plus ºi peste
1.000 de cereri de finanþare pentru
programul Casa Verde, potrivit unui
comunicat al Ministerului Mediului,
remis, joi, 20 iulie, Agerpres.

„Ca urmare a aprobãrii dosarelor
de finanþare în ºedinþa Comitetului de
Avizare din data de 19 iulie 2017, Ad-
ministraþia Fondului pentru Mediu a
publicat listele cu persoanele juridice
acceptate în Programul de stimulare
a înnoirii Parcului auto naþional (Pro-
gramul Rabla) ºi în Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de serã în transporturi, prin promova-
rea vehiculelor de transport rutier ne-
poluante ºi eficiente din punct de
vedere energetic (Programul Rabla
Plus) 2017 ºi cu persoanele fizice
aprobate în cadrul Programului Casa
Verde”, se aratã în comunicat.

Astfel, în aceastã etapã, pentru
Programul Rabla au fost acceptate
376 de dosare pentru 920 autovehi-
cule ºi o contestaþie pentru un au-
tovehicul.

Pentru Programul Rabla Plus au
fost acceptate 19 dosare pentru 65
autovehicule, dintre care 63 autove-

hicule pur electrice ºi 2 electrice hi-
bride. Listele persoanelor juridice ac-
ceptate în programe sunt publicate
pe site-ul AFM, (www.afm.ro), la sec-
þiunile aferente Programelor Rabla ºi
Rabla Plus. Persoanele juridice care
au fost acceptate în programe se pot
adresa unuia dintre producãtorii/
dealerii auto validaþi în Programele
Rabla ºi Rabla Plus 2017.

De asemenea, persoanele juri-
dice interesate pot depune dosare
de acceptare în cadrul Programelor
Rabla ºi Rabla Plus pânã la data de
29 septembrie 2017.

În cadrul Programului Casa Ver-
de — persoane fizice, au fost aprobate
992 cereri de finanþare ºi 62 contes-
taþii, lista acestora fiind disponibilã pe
site-ul Administraþiei Fondului pentru
Mediu, la secþiunea aferentã progra-
mului. Ministerul Mediului a anunþat
cã, începând cu data de 18 mai
2017, persoanele fizice ºi cele juridice
pot accesa Programele de stimulare
a înnoirii Parcului auto naþional — „Ra-
bla Clasic” ºi „Rabla Plus”.

Bugetul alocat pentru acest an
în cazul programului „Rabla Clasic”
se situeazã la 180 de milioane de lei,
iar cel pentru „Rabla Plus” la 45 de
milioane de lei.

Primãria Municipiului Ploieºti, prin Direcþia Tehnic Inves-
tiþii, deruleazã lucrãri de întreþinere ºi reparaþii drumuri în
cadrul contractului de “Delegare de gestiune a serviciului
de construire, modernizare, reparare ºi întreþinere a reþelei
stradale, lucrãri de artã, parcãri (cu excepþia celor aflate în
administrarea altor entitãþi) aflate în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Ploieºti, inclusiv echiparea tramei
stradale cu elemente de mobilier urban”.

Astfel, echipele constructorului SC Delta Antrepriza de
Construcþii Montaj 93 SA executã  lucrãri de reparaþii cu-
rente pe strãzile Afinelor ºi Ghiocei. De asemenea, pe strãzile
Horia, Milcov, Teleajen, Victoraº, Rudului, I.L. Caragiale, Ion
Maiorescu ºi Levãnþica, se efectueazã lucrãri de refacere
carosabil, în urma lucrãrilor derulate de cãtre deþinãtorii

de reþele.
La capitolul investiþii, se desfãºoarã lucrãri, dupã cum

urmeazã:
-Înlocuire reþea canalizare ºi racorduri pe strãzile:

Fãt Frumos, Aleea Strejnic (bl. A11);
-Extindere reþea canalizare, inclusiv racorduri pentru

cetãþeni pe strãzile: Vasile Lucaciu, Licurici, Cãrãmidari,
Intrarea Grãdinilor, Intrarea Cosmosului, Cãrvunarilor,
Jepilor, Mecet,  Intrarea Daliei, Crazna, urmând ca, în cel
mai scurt timp, sã demareze lucrãrile ºi pe strãzile Fãinari,
Dorului ºi Istriþa;

-Înlocuire reþea apã ºi branºamente pe strãzile Popa
Farcaº (tronsonul  dintre str. Gh. Grigore Cantacuzino –
str. Eufrosin Poteca), Lebedei, Tudor Vladimirescu ( tron-
son str. Horia ºi str. Torcãtori), strada  Horia (tronson str.
Popa Farcaº ºi str. Tudor Vladimirescu), Alexandru Odo-
bescu, strada I.H.Rãdulescu, strada Gh. Grigore Cantacu-
zino (tronson str. Popa Farcaº ºi str. Eufrosin Poteca).

Pe strãzile Crângaºi ºi Aleea Petrochimiºtilor au loc
luna aceasta  lucrãri de reabilitare a conductelor existente.

Primãria Municipiului Ploieºti, prin
Direcþa Tehnic Investiþii, deruleazã, în
aceastã perioadã, o serie de proceduri
tehnice necesare bunei desfãºurãri
a lucrãrilor de investiþii ºi modernizare
executate la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt ploieºtene.

Astfel, s-a procedat la transmiterea
ordinului de începere prestãri servicii
cãtre societatea câºtigãtoare, în ve-
derea întocmirii documentaþiei pentru
obþinerea avizelor de securitate la
incendiu pentru un numãr de opt uni-
tãþi de învãþãmânt din Municipiul Plo-
ieºti, respectiv ªcoala Gimnazialã „I.
A. Bassarabescu”, ªcoala Gimnazialã
,,Rareº Vodã’’, Colegiul Naþional ,,I. L.
Caragiale”, ªcoala Gimnazialã „Sf.
Vasile”, Colegiul Tehnic „Lazar Ede-
leanu” (corp cãmin), Grãdiniþa cu pro-
gram normal ,,Crai Nou’’, Grãdiniþa cu
program prelungit nr.28, Liceul Teh-
nologic de Transporturi.

La Grãdiniþa ,,Sf. Arhangheli Mi-
hail ºi Gavriil” s-a demarat procedura
de predare a amplasamentului cãtre
societatea cîºtigãtoare, pentru execuþia
instalaþiei de utilizare gaze naturale.
Totodatã, în cadrul proiectului de

restaurare parþialã faþadã ºi acoperiº
derulat la Colegiul National ,,I. L.
Caragiale”, s-a procedat la transmi-
terea ordinului de începere prestãri

servicii cãtre societatea cîºtigãtoare,
S.C. Crindesign Proiect S.R.L., pentru
întocmirea de relevee, expertizã teh-
nicã ºi documentaþie obþinere avize
de la deþinãtorii de reþele.

Pentru obiectivul de investiþii
care prevede restaurarea faþadei ºi

înlocuirea tâmplãriei la clãdirea Co-
legiului National ,,Mihai Viteazul’’  -
aripa nord, municipalitatea a procedat
la transmiterea ordinului de începere

prestãri servicii cãtre societatea
cîºtigãtoare, pentru întocmirea de
relevee, expertizã tehnicã ºi docu-
mentaþie obþinere avize de la deþinã-
torii de reþele.

În noaptea de 15/16 iulie a.c., pe raza localitãþii Buºteni,
judeþul Prahova, un urs a fost lovit de un autoturism, dupã
care a fugit în pãdure.

S-a încheiat perioada dedicatã înscrierilor pentur sesiunea a doua a
Bacalaureatului, examenele fiind programate a se desfãºura în august-
septembrie. Astfel, pentru judeþul Prahova, existã înscriºi 1.060 de candidaþi,
ei urmând a susþine prima probã pe 21 august, la Limba ºi literatura românã
– proba Ea) - proba scrisã. Dupã aceea: 22 august: Limba ºi literatura maternã

– proba Eb) - proba scrisã; 23 au-
gust: Proba obligatorie a profilului
– proba Ec) - proba scrisã; 24 au-
gust: Proba la alegere a profilului ºi
specializãrii - proba Ed) – proba
scrisã; 25 – 28 august: Evaluarea
competenþelor lingvistice de comu-
nicare oralã în limba românã - pro-
ba A; 29 – 30 august: Evaluarea
competenþelor digitale - proba D;

30 – 31 august: Evaluarea
competenþelor lingvistice într-o

limbã de circulaþie internaþionalã - proba C.
Primele rezultate s evor afiºa pe 1 septembrie (pâna la ora 16:00), ia

reventualele contestaþii se pot depune între orele 16:00 - 20:00. Pe 6
septembrie, confrorm calendarului, se vor afiºa rezultatele finale ale celei de-
a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat.

Noi lucrãri de întreþinere
ºi reparaþii în Ploieºti

ªcolile au intrat în reparaþii!

Mihail Marinescu

Au fost constituite douã echipe formate din jandarmi,
reprezentanþi ai Ocolului Silvic ºi ai Asociaþiei de
vânãtoare, ce au cãutat în zonã, dar nu au descoperit
ursul sau urme de sânge în vegetaþie, ne anunþã
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Prahova. În
continuare s-a relaþionat cu gestionarul fondului de
vânãtoare, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun. Sursa
citatã recomandã evitarea traseelor montane din zona
acestei localitãþi, deoarece existã riscul ca, animalul sã
fie rãnit ºi, implicit, sã devinã violent. Jandarmii montani
vor acþiona permanent în vederea prevenirii ºi combaterii
unor atacuri din partea animalelor sãlbatice.

Urs lovit de
un autoturism pe

Valea Prahovei

AFM a aprobat 376 de dosare
în programul Rabla ºi peste

1.000 de proiecte Casa Verde

1.060 de candidaþi pentru
sesiunea a doua a Bac-ului

Mihail Marinescu

La Concursul de Titularizare, în Prahova,

51,5% dintre candidaþi
au primit note mai mari de 7

(urmare din pagina 1)
Cu note peste 5 s-au ales 568 de lucrãri, iar între 5 ºi 5,99 sunt 212 lucrãri. Au

fost transmise spre evaluare lucrãrile a 692 de candidaþi. (mai multe amãnunte
puteþi citi în pagina 5 dedicatã învãþãmântului).

121 de contestaþii de la Titularizare!
Dupã afiºarea primelor rezultate de la proba scrisã a concursului de titularizare,

care a avut loc pe 12 iulie, au apãrut, cum era ºi firesc, ºi nemulþumiri ale candidaþilor.
Astfel, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova s-au înregistrat 121 de contestaþii,
cele mai multe fiind depuse de candidaþii pentru posturile/catedrele de Limba
românã, Educatoare, Învãþãtori, cu note  sub 5. Au fost ºi câteva situaþii de contestaþii
provenite d ela candidaþi care au obþinut note peste 8, dar e de înþeles, mai ale cã
la Limba românã nu sunt prera multe posturi ºi... bãtãlia este aprigã! Rezultatele
finale se vor afiºa pe data de 25 iulie. Mihail Marinescu
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Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) ºi
inspectoratele ºcolare judeþene vor putea
solicita, din august, bani europeni pentru acor-
darea de rechizite ºcolare copiilor dezavantajaþi
din învãþãmântul de stat preºcolar, primar ºi
gimnazial, reiese dintr-un ghid publicat de auto-
ritãþi pe fonduri-ue.ro.

„Autoritatea de Management pentru
Programul Operaþional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate (AM POAD), din cadrul
MDRAPFE, lanseazã în consultare publicã Ghi-
dul Solicitantului „Precaritate materialã de bazã:
lipsa materialelor ºcolare”, pentru un proiect în
valoare de 6,75 milioane euro prin care vor fi
acordate rechizite ºcolare copiilor dezavantajaþi
din învãþãmântul de stat preºcolar, primar ºi
gimnazial, la începutul anului ºcolar 2017/2018.
În cadrul apelului de proiecte aferent acestui
ghid, care va fi deschis în sistemul informatic
MySMIS2014 la începutul lunii august, solici-
tantul eligibil este Ministerul Educaþiei Naþionale,
în parteneriat cu inspectoratele ºcolare din
întreaga þarã”, se aratã în document.

Propunerile sau observaþiile se pot transmite
pânã la data de 4 august 2017.

„Organizaþiile partenere, respectiv inspec-
toratele ºcolare, vor organiza procedura de

achiziþie publicã, conform prevederilor legale
aplicabile. Procedura de achiziþie se va organiza
pentru furnizarea de materiale ºcolare, având
transportul asigurat pânã la depozitele puse la
dispoziþie de cãtre inspectorate”, menþioneazã
sursa citatã.

Distribuirea cãtre copii se va face la sediul
grãdiniþelor ºi ºcolilor, care se vor asigura ca

Ministerul Educaþiei ºi inspectoratele ºcolare vor putea
solicita bani europeni pentru rechizite, din august

livrarea sã nu punã destinatarul final “într-o
situaþie de stigmatizare”. Pentru copiii preºcolari,
rechizitele vor rãmâne în grãdiniþã, urmând sã
fie folosite de aceºtia pentru activitãþile de la
grupã.

Programul Operaþional Ajutorarea Persoa-
nelor Defavorizate 2014-2020 (POAD) are o alo-
care totalã de peste 518 milioane euro ºi are în

vedere reducerea sãrãciei extreme prin distribui-
rea de alimente de bazã (sub formã de pachete
alimentare ºi mâncare preparatã), de materialele
ºcolare pentru copii, trusouri pentru nou-nãs-
cuþi, articole de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte ºi
produse de igienã cãtre persoanele cele mai
defavorizate. Conform informaþiilor din ghid, din
datele Eurostat pentru 2012 rezultã cã ponde-
rile cele mai ridicate ale copiilor (0-17 ani) care
trãiesc în sãrãcie se aflã în România (52,2%).

„România are o ratã scãzutã de frecvenþã
ºcolarã în ciclul primar ºi secundar. Neînscrie-
rea la ºcoalã este de 1,5-2% în cazul copiilor de
8 ani ºi creºte pânã la 5-6% în cazul copiilor de
10 ani. Principala cauzã a abandonului ºcolar
este cea economicã. Ministerul Educaþiei Na-
þionale estimeazã cã doar 32% dintre copiii de
etnie romã sunt înscriºi la grãdiniþã, faþã de
media naþionalã de 77%, lucru cauzat în mare
parte de lipsa hainelor potrivite, precum ºi a
rechizitelor ºi a gustãrii zilnice. În România, 19%
din populaþia angajatã trãieºte sub pragul
riscului de sãrãcie, comparativ cu 9,1% în UE
28 (Eurostat). Acest tip de sãrãcie depinde de
numãrul de copii, de existenþa unui singur pã-
rinte prost plãtit sau a unui cuplu cu copii în
care doar o persoana este angajatã, de regulã
pe un salariu mic”, menþioneazã sursa citatã.

(urmare din pagina 1)
În rândul celor care au în vedere

sã se mute, o pondere extrem de
mare o au tinerii - vârsta medie a celor
care intenþioneazã sã se mute este
de 35 de ani. 75% dintre respondenþii
care au în vedere sã se mute în ur-
mãtorii 5 ani nu au copii, iar din cei
25% care au copii, majoritatea au doar
un singur copil. În general, persoanele
care iau în calcul aceastã posibilitate
au un nivel de studii mai ridicat,
venituri mai mari ºi sunt, într-o pro-
porþie mai mare decât media pe þarã,
angajaþi în sectorul privat. La nivel
teritorial, locuitorii din regiunile cel mai
puþin dezvoltate (de exemplu Sud-
Muntenia, Nord-Est) sunt mai
predispuºi sã se mute decât cei din
regiunile mai dezvoltate (de exemplu
Vest, Centru).

Atunci când au fost întrebaþi unde
ºi-ar dori sã se mute, 66,5% dintre
respondenþi au afirmat cã ar prefera
sã se mute tot în România, în timp ce
31,3% au menþionat cã ar prefera sã
se mute în strãinãtate. Astfel, rezul-
tatele aratã cã aproximativ 2, milioane
de români iau în calcul ideea de a se
muta tot pe teritoriul þãrii în urmãtorii
5 ani, în timp ce 1,1 milioane au în
vedere sã emigreze - o inversare faþã
de dinamica anilor anteriori, când ma-
joritatea românilor preferau sã se
mute în strãinãtate.

Din perspectivã teritorialã, locui-
torii din vestul României iau mai mult
în calcul posibilitatea mutatului în
strãinãtate, în timp ce locuitorii zonelor
mai apropiate de Bucureºti sunt mai
predispuºi sã se mute în interiorul þãrii.
Locuitorii din mediul urban ºi cei cu
un nivel de studii mai ridicat sunt mai
predispuºi sã emigreze, în timp ce
aceia cu un nivel de studii mai redus
ºi locuitorii din zona ruralã sunt mai
predispuºi sã se mute în interiorul þãrii.

Studiul aratã cã bãrbaþii preferã sã
emigreze, iar femeile preferã migraþia
în interiorul þãrii.

La întrebarea privind preferinþa
destinaþiei în interiorul României,
71,4% dintre respondenþi ºi-au de-
clarat înclinaþia cãtre zonele urbane.

Potrivit raportului, cele mai atrac-
tive oraºe sunt Bucureºti, Cluj-Napoca,
Timiºoara ºi Braºov. O pondere
covârºitoare de respondenþi doresc
sã locuiascã în Cluj-Napoca, Timiºoara
ºi Braºov - adicã ponderea persoa-
nelor care ºi-ar dori sã locuiascã în
aceste oraºe este mult mai mare
decât ponderea populaþiei din propria
zonã urbanã funcþionalã (ZUF)
raportatã la populaþia întregii þari.

La întrebarea “În ce oraº v-ar
plãcea mai mult sã locuiþi?”, 15,23%
au indicat Bucureºti, 11,37% - Cluj-
Napoca, iar 9,14% - Timiºoara. Dar la
întrebarea “În ce oraº, diferit de cel
în care locuiþi în prezent, v-ar plãcea
cel mai mult sã locuiþi?”, 15,32% au
menþionat Cluj-Napoca, 14,46%
Bucureºti ºi 11,88% Timiºoara.

Raportul precizeazã cã sondajul
a fost aplicat unui eºantion repre-
zentativ de 1.250 de persoane din
România, utilizând o metodã de eºan-
tionare aleatorie care a þinut seama
de distribuþia teritorialã a populaþiei,
de structura demograficã ºi de distri-
buþia pe sexe ºi pe zone urbane/
rurale.

ZUF Ploieºti, locul al doilea
Conform raportului, Cluj-Napoca

este al doilea oraº ca mãrime din
România, dar zona sa urbanã
funcþionalã (ZUF) este abia a cincea.
ZUF Ploieºti se situeazã pe poziþia a
doua (dupã Bucureºti) în ceea ce
priveºte numãrul de navetiºti atraºi,
peste o treime dintre aceºtia fãcând
naveta spre zonele peri-urbane ale
ZUF (adicã nu spre centrul urban).
În mod similar, ZUF Timiºoara s-a situat
pe poziþia a doua ca numãr de mi-
granþi atraºi în perioada 2001-2011,
peste o treime dintre aceºtia mutân-
du-se în zonele peri-urbane din cadrul
ZUF. De asemenea, Timiºoara se
situeazã pe poziþia a doua ca numãr
de persoane angajate la nivel de ZUF,
35% dintre acestea lucrând în zonele
peri-urbane din cadrul ZUF

“Rezultatele finale ale recen-
sãmântului din 2011 indicã faptul cã
6,18 milioane de cetãþeni români
(30,7% din totalul populaþiei stabile)
ºi-au schimbat reºedinþa în þarã cel
puþin o datã în timpul vieþii. Numãrul
este uºor mai mic decât cel raportat
cu ocazia recensãmântului din 2002
(6,73 milioane, 31%). În plus, apro-
ximativ 3 milioane de români au
migrat în afara þãrii dupã 1990. Spre
deosebire de navetã, cele mai multe
fluxuri migratorii din România se
desfãºoarã pe distanþe mari. Aproape
51% dintre migranþi s-au mutat în alt
judeþ decât cel în care s-au nãscut
sau în care obiºnuiau sã locuiascã ºi
doar 49% s-au mutat într-o altã
localitate din acelaºi judeþ. Acest lucru
indicã faptul cã migraþia pe termen
lung este mai intensã în zonele unde
naveta este limitatã de distanþã,
explicând astfel ºi colapsul demografic
care se înregistreazã în multe zone
rurale izolate din România”, se aratã
în raport.

Banca Mondialã: 3,6 milioane de români
intenþioneazã sã se mute în urmãtorii cinci ani

66,5% dintre
aceaºtia

preferã tot în
România

Toate suprafeþele de pãdure din
România rãmase nepãzite, indiferent
de forma de proprietate, urmeazã sã
fie preluate în pazã pentru a preîn-
tâmpina furturile de lemn, potrivit unui
comunicat remis, vineri, de Ministerul
Apelor ºi Pãdurilor (MAP).

“S-a dovedit cã aceste suprafeþe,
fiind nepãzite, sunt þintele preferate ale
hoþilor ºi surse predilecte pentru tãierile
ilegale. Ca parlamentar, anul acesta am
modificat Codul Silvic ºi am introdus noi
prevederi importante, printre care ºi
aceasta. Odatã cu intrarea în vigoare a
legii, ca ministru, am ºansa sã o pun în
aplicare. ªi vã garantez cã vom mobiliza
toate resursele din teritoriu, astfel încât
niciun metru pãtrat de pãdure din Româ-
nia sã nu mai rãmânã nepãzit”, susþine
ministrul Apelor ºi Pãdurilor, Doina Panã.

Suprafaþã totalã de pãdure care va
beneficia de pazã depãºeºte 450.000
de hectare. Motivele pentru care
aceastã suprafaþã a fost nepãzitã pânã
acum sunt multiple: litigii sau necu-
noaºterea proprietarului, iar atunci oco-
lul silvic nu a avut cu cine sã încheie
contractul de servicii, dimensiunea
redusã a suprafeþelor, care nu
genereazã profit ºi astfel proprietarii nu
ºi-au permis plata serviciilor de pazã.

Conform ministerului de resort,
pentru pãdurile cu o suprafaþã mai micã
de 30 de hectare, costurile pentru pazã
sunt suportate de la bugetul de stat ºi
vor fi plãtite direct ocolului silvic care
presteazã serviciile.

„Aceastã prevedere se regãsea ºi
în vechea formã a Codului Silvic, însã
era aplicabilã doar pentru pãdurile cu
proprietar cunoscut. Noua formã a Co-
dului permite asigurarea serviciilor de
pazã ºi pentru pãdurile cu proprietar
necunoscut sau pentru care nu s-a
stabilit încã succesiunea. În plus, devine
obligatorie preluarea în pazã ºi a supra-
feþelor mai mari de 30 de hectare, care

nu au contracte de servicii silvice
încheiate. Aceste suprafeþe vor fi
preluate în pazã automat de cãtre ocoa-
lele silvice, iar contravaloarea serviciilor
va fi facturatã cãtre proprietar/succeso-
rul în drepturi”, noteazã sursa citatã.

De asemenea, ministerul precizea-
zã cã, tot din 21 iulie, intrã în vigoare o
serie de prevederi prin care se va asigura
cu prioritate lemn de foc pentru popula-
þie. Este vorba despre lemnul de foc (sau
lemnul de lucru cu diametrul la capãtul
gros de maximum 24 cm) rezultat din
lucrãri de îngrijire, tãieri de igienã sau
din produse accidentale dispersate sau
realizate pe suprafeþe compacte de
maximum 3 hectare, provenit din pãduri
proprietate publicã a statului.

“Evitarea unei crize a lemnului de
foc, precum cea de iarna trecutã, prin
asigurarea cu prioritate pentru populaþie
reprezintã un alt obiectiv asumat de
acest Guvern. Pânã acum, lemnul de
foc se comercializa pe picior cãtre
agenþi economici, care îl revindeau
populaþiei la preþuri exorbitante, cu marje
importante de profit. De acum, lemnul
de foc va fi vândut direct populaþiei, la
preþuri decente, accesibile, în baza
solicitãrilor înregistrate la primãrii.
Reparãm, astfel, actul de guvernare
iresponsabil de anul trecut din domeniul
pãdurilor, care a pus în dificultate mii de
familii de români, pe timp de iarnã”, a
declarat ministrul Doina Panã.

În acest sens, ministerul menþio-
neazã cã persoanele interesate vor
depune solicitãrile la unitãþile adminis-
trativ-teritoriale pe suprafaþa cãrora este
amplasat fondul forestier administrat de
ocolul silvic de stat.

Lemnul de foc se valorificã prin
vânzare directã, iar cumpãrãtorul
acestuia nu are dreptul de a-l revinde, în
caz contrar se confiscã, fiind considerat
de provenienþã ilegalã, subliniazã
instituþia.

Noi reglementãri privind
paza pãdurilor ºi modalitatea

de a obþine lemn de foc
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Un  raport, fãcut public de ministrul Sãnã-
tãþii, aratã cã nu se asigurã suprafaþa minimã
pe pat. Saloanele sunt subdimensionate ºi
supraaglomerate în 35% din cazuri ºi în 30%

din unitãþi nu se respectã numãrul grupurilor
sanitare la numãrul de paturi, acestea având ºi
un grad de uzurã ridicat.

Datele prezentate de ministru aratã cã în

53% din cazuri nu se asigurã o stare igienico-
sanitarã corespunzãtoare în blocurile alimentare
ºi 18% nu asigurã evacuarea apei reziduale.
Studiul dezvãluie faptul cã spitalele nu de•in
staþii de dezinfecþie localã.

În 74 de unitãþi spitaliceºti la nivel naþional
nu se respectã etapele sterilizãrii, iar gestionarea
deºeurilor rezultate în urma tratamentelor a fost
necorespunzãtoare în cazul a 215 unitãþi
inspectate. În urma controalelor s-au aplicat 369
de amenzi în valoare de 340.900 de lei ºi s-au
dat 254 de avertismente în martie, iar activitatea
a fost închisã în trei unitãþi medicale. În urma
distribuirii unui chestionar de evaluare a spita-
lelor, s-a mai constatat cã, în cazul a 11 spitale,
accesul personalului ºi al vizitatorilor la apã ºi
sãpun nu este posibil în fiecare salon.
(AGERPRES) Campania a fost lansatã de cãtre Societatea

Naþionalã de Medicina Familiei (SNMF), în cola-
borare cu Fundaþia “Pop de Popa” pentru Ocroti-
rea Bolnavilor cu Afecþiuni Cardiovasculare (FO-
BAC), ºi are obiectivul de a atrage atenþia asupra
impactului bolilor cardiovasculare ºi mai ales
asupra riscului cardiovascular mãrit la care sunt
expuºi pacienþii care au suferit un prim infarct.

“Cunoaºtem cu toþii statisticile nefaste care
poziþioneazã þara noastrã pe primele locuri în
ceea ce priveºte mortalitatea prin boli
cardiovasculare, cauzã a aproximativ 60% din
decesele înregistrate anual în România. Când
vorbim de boli cardiovasculare nu putem sã nu
aducem în discuþie factorii de risc asociaþi
acestora. ªi, din nou, cred cã ne sunt cunoscute
cifrele referitoare la comportamentele nocive,
între care fumatul, obiceiurile alimentare, lipsa
de activitate fizicã. Tot statisticile ne spun cã multe
dintre decesele prin boli cardiovasculare, res-
pectiv 50%, sunt prevenibile. Mergând mai de-
parte, dacã vorbim de factorii de risc, nu putem
ignora subiectul prevenþiei asumat de Adminis-
traþia Prezidenþialã ca prioritate naþionalã. Edu-
caþia pentru sãnãtate ºi politicile pe sãnãtate cu
accent pe prevenþie constituie instrumente utile
în acest sens ºi acestea sunt responsabilitatea
actorilor in domeniu”, a arãtat Diana Pãun.

Consilierul de stat a subliniat însã cã adopta-
rea unor comportamente ºi a unui stil de viaþã
sãnãtos este, în definitiv, o opþiune individualã.

“Prevenþia ºi educaþia pentru sãnãtate tre-
buie sã reprezinte fundamentul acþiunilor noastre
ºi avem nevoie de sinergia tuturor actorilor, de
efortul comun al instituþiilor publice, al mediului
privat ºi non guvernamental. O populaþie sãnã-
toasã este în primul rând o populaþie informatã.
Iar informarea trebuie fãcutã de la cele mai
fragede vârste, în grãdiniþã, în ºcoalã, prin
intermediul reþelei de medici de familie dar ºi a
comunitãþii prin diverse campanii cum este este
cea de astãzi. Pe de o parte, campania îºi propune
sã atragã atenþia pacienþilor diagnosticaþi cu boli
cardiovasculare asupra importanþei monitorizãrii
continue, în primul rând pentru prevenirea agra-
vãrii afecþiunii, iar pe de altã parte, sã creascã
gradul de conºtientizare a factorilor de risc asociaþi
bolilor cardiovasculare publicului larg”, a mai spus
Diana Pãun.

Ea a subliniat cã fiecare dintre noi trebuie sã
conºtientizeze importanþa adoptãrii unui stil de
viaþã sãnãtos în care activitatea fizicã ritmicã,
alimentaþia sãnãtoasã ºi echilibratã ºi evitarea
comportamentelor nocive sunt prioritare.

“Fie cã vorbim de boli cardiovasculare, de
diabet sau de oricare alte afecþiuni care pot fi
prevenite, campaniile de conºtientizare sunt me-
reu binevenite, mai ales atunci când acestea vin
de la specialiºtii din domeniu. Societatea Naþio-
nalã de Medicina Familiei a fost ºi va rãmâne un
partener de nãdejde în domeniul promovãrii
prevenþiei ºi educaþiei pentru sãnãtate, motiv
pentru care îi felicit”, a conchis consilierul de stat.

Campania “Câte vieþi are inima ta?” îºi pro-
pune sã atragã atenþia pacienþilor diagnosticaþi
cu boli cardiovasculare asupra importanþei
monitorizãrii continue pentru prevenirea agravãrii
afecþiunii ºi totodatã, urmãreºte sã creascã gradul
de conºtientizare a populaþiei generale cu privire
la cauzele, simptomele ºi riscurile bolilor cardio-
vasculare. (AGERPRES)

Potrivit numeroaselor studii ºtiinþifice în acest
domeniu, caisele ºi uleiul extras din sâmburii ei
preþioºi pot proteja inima ºi celelalte organe vitale
de numeroase afecþiuni iar conþinutul bogat în
nutrienþi, vitamine ºi minerale face din acest fruct
zemos ºi parfumat o adevãratã fântânã a tinereþii
ºi sãnãtãþii.

Sã descoperim împreunã care sunt beneficiile
acestor fructe de varã asupra frumuseþii ºi sãnãtãþii!

Caisele - Vitamine ºi
minerale din belºug!

Caisele crude sunt surse preþioase de vitamine,
minerale ºi substanþe nutritive cu rol extrem de
benefic asupra organismului, printre acestea
amintind potasiul, fosforul, calciul, riboflavina, fierul,
vitamina A, magneziul, zincul, betacarotenul ºi
vitamina C, precum ºi seleniu, mangan, tiaminã,
cupru, folaþi, vitamina B6, acid pantotenic ºi colinã.

Fibrele conþinute de caise asigurã un bun tranzit
intestinal ºi are uºor efect laxativ, prevenind
tulburãrile digestive ºi constipaþia cronicã, precum
ºi apariþia ulcerului.

Conþinutul crescut de betacaroten este foarte
important deoarece scade nivelul de colesterol rãu
din sânge ºi protejeazã astfel inima, vitamina A
menþine o vedere bunã ºi puterile sale antioxidante
protejeazã de acþiunea radicalilor liberi care pot
afecta þesuturile ºi celulele corpului.

Un studiu interesant publicat în Archives of
Ophtalmology arata chiar cã persoanele care
consumã des cantitãþi mari de fructe ºi legume
bogate în antioxidanþi precum vitamina A, C , E ºi
carotenoide au un risc  mai mic de a dezvolta
cataracta ºi alte afecþiuni degenerative oculare.

Caisele consumate în mod frecvent ajutã la
eliminarea toxinelor din organism, combat astenia
ºi stãrile depresive, stopeazã pierderile de memorie
datoritã conþinutului ridicat de fosfor, trateazã in-
somnia ºi luptã împotriva infecþiilor din organism.

De asemenea, femeile însãrcinate sau cele

care iau anticoncepþionale sunt sfãtuite sã urmeze
o curã cu caise pentru echilibrarea nivelului de provi-
tamina A. Mineralele ºi vitaminele sunt de aseme-
nea indicate în protecþia ºi îmbunãtãþirea sãnãtãþii
ochilor, iar vitamina C conþinutã de caise întãreºte
sistemul imunitar ºi ne fereºte de infecþii ºi viroze
respiratorii. Caisele conþin licopen, compus fito-
chimic care previne instalarea anumitor forme de
cancer, printre care ºi cancerul de prostatã, ºi asigu-
rã o bunã funcþionare a sistemului cardiovascular.

Atenþie! În cazul în care aveþi un stomac sensibil,
curãþaþi coaja caiselor înainte de a le consuma.

Cura de slãbire cu caise
O caisã conþine circa 0,009 gr. grãsimi satu-

rate ºi 0,087 gr. grãsimi nesaturate, ceea ce este
foarte puþin ºi face din acest fruct un aliat ideal în
curele de slãbire. De asemenea, o caisã proaspãtã
conþine numai 17 calorii, este dulce, aromatã ºi
sãþioasã, deci poate înlocui cu succes o ciocolatã
sau o prãjiturã bogate în calorii ºi grãsimi
nesãnãtoase.

Dacã doriþi sã scãpaþi de câteva kilograme,
trebuie sã þineþi cont totuºi cã fructele uscate
întotdeauna au un conþinut mai mare de zahãr,
deci nu sunt foarte recomandate în dietã. De
exemplu, 5 caise proapete de mãrime medie au
aproximativ 75 de calorii ºi 14,3 grame de zahãr,
în timp ce acelaºi numãr de caise, însã uscate de
data aceasta, au 313 calorii ºi 69,5 grame de zahãr.

Caisele - beneficii
pentru frumuseþe

Caisele sunt bogate în vitamina A, excelentã
pentru pielea noastrã! Aceastã vitaminã ne
pregãteºte pielea pentru soare ºi o protejeazã de
agresiunile zilnice în mod natural.

Pentru cele care doresc sã-ºi facã o mascã de
frumuseþe pentru ten pe bazã de caise iatã o idee:
3 caise zdrobite, o lingurã de smântânã proaspãtã
sau iaurt natural ºi puþin suc de lãmâie. Ingredien-
tele se amestecã într-un bol, iar mixtura obþinutã
se aplicã pe faþa curãþatã în prealabil ºi se lasã sã
acþioneze 20 de minute. Aceastã mascã 100%
naturalã va împrospãta tenul, îl va hidrata ºi catifela.

În plus, uleiul extras din sâmburii de caise ajutã
la prevenirea ridurilor, hidrateazã intens pielea us-
catã ºi este absorbit rapid în piele, fãrã a lãsa o
peliculã grasã la suprafaþa pielii.

Cea mai bunã cale de a beneficia de nutrienþii
din caise este sã le consumãm în stare crudã sau
proaspãtã, însã putem profita de efectele lor
pozitive ºi dacã le adãugãm la o reþetã cu carne
sau în compoziþia garniturilor, tartelor, jeleurilor,
sosurilor sau compoturilor fãrã adaos de zahãr.

O scurtã istorie a caisei
Caisele fac parte din familia Rosaceae, care

include ºi alþi pomi fructiferi cum ar fi mãrul, prunul,
pãrul sau piersicul. Artefactele aratã cã aceste
fructe au fost cultivate pentru prima datã în istorie
acum mai bine de 3.000 de ani în India, însã se
crede cã originea acestora este în Armenia, unde
se consumau atât în formã proaspãtã, cât mai
ales uscate, datoritã uºurinþei cu care puteau fi
transportate astfel.  În prezent, caisele sunt culti-
vate în peste 63 de þãri, Turcia fiind liderul pe aceas-
tã piaþã, cu peste 20% din producþia mondialã,
urmatã de Iran, Italia, Siria, Maroc, Pakistan, Japo-
nia, Spania, Algeria, Grecia ºi Franþa.

O echipã de oameni de ºtiinþã a descoperit cã o mutaþie a unei ge-
ne prezentã în anumite celule specifice din creierul uman, numite mi-
crogliale, poate fi asociatã cu boala Alzheimer, conform unui studiu
publicat la sfârºitul sãptãmânii trecute în jurnalul ºtiinþific ‘’Plos One’’,
citat de Xinhua. Mutaþia unei gene numitã ANK1 (ankirina 1) a fost
observatã în trei tipuri de celule specifice — microgliale, astrocite ºi neuroni
hipocampali din creierul pacienþilor cu boala Alzheimer.

Aceasta a fost identificatã de o echipã de cercetãtori de la Univer-
sitatea de Stat din Arizona ºi de la Institutul pentru Cercetãri în Genomicã
Translaþionalã (TGen) utilizând o metodã de izolare celularã de mare
precizie. Cercetãtorii au descoperit cã alterarea expresiei genice îºi are
originea în microglia, un tip de celulã imunitarã ce se gãseºte în creier ºi
în sistemul nervos central, anunþã Agerpres.

În cadrul unor studii anterioare, ANK1 a fost identificatã drept un
factor de risc pentru dezvoltarea bolii Alzheimer, cea mai comunã cauzã
a demenþei. Însã, nu s-a putut identifica clasa celulelor ce ar putea fi res-
ponsabile de o astfel de asociere’’, dupã cum a declarat într-un comunicat

autorul principal al stu-
diului, Diego Mastroeni.

Noua cercetare de-
monstreazã cã în hipo-
camp, o structurã cu o formã asemãnãtoare unui cãluþ de mare res-
ponsabilã de memorie, ANK1 este de patru ori mai prezentã în celulele
microgliale ale pacienþilor cu boala Alzheimer.

Celulele microgliale sunt un tip de celule imunitare care se gãsesc în
creier ºi au rolul de a regla procesul inflamator de la nivelul creierului ce
caracterizeazã primele stadii ale apariþiei bolii Alzheimer, se aratã în studiu.

Boala Alzheimer este o tulburare ireversibilã, progresivã, a creierului
care distruge treptat memoria ºi capacitatea de gândire ºi în final
capacitatea de a efectua sarcini simple.

În cazul majoritãþii oamenilor cu Alzheimer, simptomele apar mai
întâi la jumãtatea vârstei de 60 de ani.

Conform Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, boala Alzheimer ar putea
fi cauza a 60-70% dintre cazurile de demenþã.

Raport: Aproape un sfert dintre unitãþile
medicale nu au o stare igienico-sanitarã bunã

Diana Pãun, consilier
de stat: „Prevenþia ºi

educaþia pentru
sãnãtate trebuie sã

reprezinte fundamentul
acþiunilor noastre”

Descoperire revoluþionarã: Ce ar sta
la baza apariþiei bolii Alzheimer

Beneficiile consumului de caise

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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învãþãmânt

În aceastã lunã se aflã în plinã
desfãºurare concursul organizat de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Pra-
hova în vederea ocupãrii posturilor de
conducere (director/director adjunct)
din 115 ºcoli. Pe 17 iulie a avut loc
proba scrisã a concursului, care s-a
desfãºurat la Colegiul Tehnic „Toma
Socolescu” din Ploieºti ºi pentru care
s-au înscris 126 de candidaþi. Dintre
aceºtia, 7 au fost declaraþi respinºi,
iar unul nu s-a mai prezentat la exa-
men, anume candidatul pentru postul
de director adjunct pentru Liceul
Tehnologic Ceraºu. Cadidaþii care nu
au reuºit sã obþinã punctaj necesar
trecerii cu bine de porba scrisã erau
pentru posturile de conducere de la:
Clubul Copiilor Vãlenii de Munte
(respinºi ambii candidaþi pentru
funcþia de director), Clubul Copiilor
Câmpina (funcþia director), ªcoala
Gimnazialã Telea (funcþia director),
Liceul Tehnologic Ceraºu (funcþia di-
rector adjunct), ªcoala Fântânele
(funcþia director), Liceul Tehnologic
Starchiojd (funcþia director adjunct).

Dupã proba scrisã, pânã pe 31

iulie, candidaþii sunt programaþi sã
susþinã probele de evaluare a curricu-
lum-ului vitae ºi probele de interviu.
Rezultatele finale se vor afiºa pânã la
data de 2 august.

Concursul pentru ocuparea func-

þiilor de director ºi de director adjunct
din unitã•ile de învãþãmânt constã în
trei probe. Proba scrisã a presupus
rezolvarea, în maximum 90 de minu-
te, a unui test-grilã, în cadrul cãruia
sunt evaluate în proporþie de 50% cu-
noºtinþe privind legislaþia specificã
domeniului învãþãmânt preuniversitar
ºi în proporþie de 50% cunoºtinþe pri-
vind managementul educaþional. La
aceastã probã, testul-grilã este dife-
renþiat pentru candidaþii înscriºi în

vederea ocupãrii unei funcþii de con-
ducere din unitãþi de învãþãmânt
preºcolar, respectiv pentru candidaþii
înscriºi în vederea ocupãrii unei funcþii
de conducere din celelalte unitãþi de
învãþãmânt.

Analiza Curriculumului Vitae este
realizatã de comisia de concurs, în
plen, prin acordarea de puncte potrivit
criteriilor ºi punctajelor prevãzute în
metodologia de concurs, pe baza do-
cumentelor din dosarul de înscriere
care dovedesc veridicitatea afirma-
þiilor din CV.

La interviul în fa•a comisiei de
concurs (30 de minute) sunt apre-
ciate calitatea •i modul de susþinere
a ofertei manageriale, precum ºi cu-
noºtinþele privind legisla•ia din do-
meniul învã•ãmânt preuniversitar,
raportatã strict la specificul ºi nivelul
unitãþii de învãþãmânt.

Probele sunt evaluate de comisii
de concurs constituite, la nivelul ins-
pectoratelor ºcolare, din 5 persoane:
un preºedinte (inspector ºcolar gen-
eral/inspector ºcolar general adjunct/
inspector ºcolar) ºi 4 membri (2 ins-

pectori ºcolari ºi 2 directori din unitãþi
de învãþãmânt).

Punctajele ob•inute la fiecare
probã se fac publice dupã încheierea
probei respective, în aceea•i zi. Un
candidat poate contesta punctajul
acordat la oricare din probele de con-
curs în termen de cel mult 48 de ore
de la afiºarea rezultatelor la ultima
probã. Contesta•iile se soluþioneazã în
termen de cel mult douã zile lucrã-
toare de la înregistrarea acestora,
astfel încât cel târziu în data de 2
august 2017 sã fie afi•ate rezultatele
finale ale concursului. Acestea vor fi
validate de consiliile de administraþie
ale inspectoratelor ºcolare cel târziu
în data de 4 august a.c., iar în pe-
rioada 21-23 august vor fi emise deci-
ziile de numire în funcþie începând
cu 1 septembrie 2017.

Mihail Marinescu

ªapte profesori au picat proba scrisã a concursului
de ocupare a funcþiilor de conducere din ºcoli

Dupã apariþia rezultatelor primei etape de repartizare pe
locurile de la licee, fiind vorba depre repartizarea computerizatã,
s-a putut ierarhiza ºi liceele în funcþie de ultima medie de
admitere, în funcþie de specializare.

În frunte se aflã:
9.74 este ultima medie cu care s-a intrat la Matematicã-

Informaticã (bilngv englezã) la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti;

9.59 la Matematicã-Informaticã, tot la la Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti;

9.58 la Matematicã-Informaticã (bilingv englezã), la Colegiul
Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti;

9.51 la ªtiinþe ale Naturii la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti;

9.48 la Matematicã-Informaticã la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti;

9.42 la Matematicã-Informaticã la Colegiul Naþional
„Nicolae Grigorescu” Câmpina;

9.37 la Matematicã-Informaticã (bilingv englezã) la Colegiul
Naþional „Ion Luca Caragiale” Ploieºti;

9.29 la ªtiinþe ale naturii (bilingv germanã) la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti;

9.26 la Matematicã-Informaticã la Colegiul Naþional „Ion
Luca Caragiale” Ploieºti;

9.23 la ªtiinþe ale naturii la Colegiul Naþional „Alexandru
Ioan Cuza” Ploieºti;

9.15 la ªtiinþe ale naturii la Colegiul Naþional „Ion Luca
Caragiale” Ploieºti;

9.14 la ªtiinþe ale naturii la Colegiul Naþional „Nicolae
Grigorescu” Câmpina;

9.11 la Filologie (bilingv englezã) la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” Ploieºti;

9.10 la ªtiinþe ale naturii (bilingv francezã) la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti;

9.09 la ªtiinþe ale naturii la Colegiul Naþional „Nichita
Stãnescu” Ploieºti;

9.05 la Matematicã-Informaticã la Colegiul Naþional „Nichita
Stãnescu” Ploieºti;

9.02 la Matematicã-Informaticã (bilingv englezã) la Colegiul
Naþional „Jean Monnet” Ploieºti.

La polul opusLa polul opusLa polul opusLa polul opusLa polul opus gãsimgãsimgãsimgãsimgãsim: 3.97 ultima medie cu care s-a in-
trat la Liceul Tehnologic Agricol Bãrcãneºti, la industrie alimentarã;

3.84 la Mecanicã la Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieºti;
3.74 la Mecanicã la Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieºti;
3.65 la Filologie la Liceul Teoretic „ªerban Vodã” Slãnic;
3.60 la Mecanicã la Colegiul Tehnic „Constantin Istrati”

Câmpina;
3.60 la Comerþ la Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil;
3.55 la ªtiinþe ale naturii la Liceul Tehnologic „Constantin

Cantacuzino” Bãicoi;
3.53 la Comerþ la Colegiul Tehnic „Constantin Istrati”

Câmpina;
3.52 la Electric la Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieºti;
3.35 la Fabricarea produselor din lemn la Liceul Tehnologic

Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vãlenii de Munte;

3.14 la Mecanicã la Liceul Tehnologic, sat Cioranii de
Jos, Comuna Ciorani;

3.10 la Filologie la Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”
din Boldeºti-Scãeni.

A doua etapã de repartizare,
în septembrie

Dupã cum precizam ºi anterior, în judeþul Prahova avem
repartizaþi 4.435 de elevi, rãmânând nerepartizaþi 29, din
cauzã cã nu au completat suficiente opþiuni care sã le
permitã încadrarea într-o unitate de învãþãmânt liceal. Din
cei repartizaþi, 1.178 de elevi au medii de admitere mai
mari de 9.

Au rãmas vacante 465 de locuri, dintr-un total de 4.900
câte au fost înainte 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 –
agriculturã. 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 Tehnologic
„Teodor Diamant” Boldeºti-Scãeni (filologie); 17 la Liceul
„Simion Stolnicu” Comarnic (protecþia mediului); 22 la Liceul
Tehnologic Agricol Bãrcãneºti (industrie alimentarã).

A doua etapã a repartizãrii, de  data aceasta
necomputerizatã, este programatã în data de 8 septembrie,
ea fiind programatã pentru absolvenþii clasei a VIII-a care nu
au participat în aceastã etapã sau care nu s-au înscris sau
care nu au avut situaþia ºcolarã încheiatã înainte de aceastã
etapã.

Primirea cererilor de înscriere a absolvenþilor 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 perioada 4-7
septembrie.

La proba scrisã din cadrul concur-
sului organizat pentru ocuparea pos-
turilor vacante didactice/catedrelor va-
cante/rezervate din învãþãmântul pra-
hovean, cinci candidaþi au reuºit sã obþi-
nã nota 10. Este vorba despre: Elena
Argentina Nan – pentru postul de învã-
þãtor, Erika Teszler – Limba germanã,
Cristian Niþã – Matematicã, Ioana-Ga-

briela Dima – consiliere psiho-
pedagogicã ºi Gentiana Claudia Purcã-
rea - Asistenþã medicalã generalã
(maiºtri instructori).

Procentul celor care au primit note
peste 7 sau egale cu 7 este, în judeþul
Prahova, de 51,5% (356 de lucrãri) înain-
te de contestaþii, peste media naþionalã,
care este, potrivit edu-ro, de 45,73%.
Cu note peste 5 s-au ales 568 de lucrãri,
iar între 5 ºi 5,99 sunt 212 lucrãri.

Au fost transmise spre evaluare
lucrãrile a 692 de candidaþi.

La Limba ºi literatura românã, cea
mai mare notã este 9.70, obþinutã de
Andreea Roxana Rãdoi; la Limba fran-
cezã – 9.25 – Mihaela Adriana Anto-
nescu; la Limba englezã – 9.40 – Ioana
Gerogescu; la Informaticã ºi tehnologia
informaþiei – 7.90– Roxana Daniela
Sora; la Fizicã – 8.10 – Graþiela Borsos;
la Chimie – 7.80 – Ioana Ghiþã; la Biolo-
gie – 9.90 – ªtefania Viorica Giersch; la
Culturã civicã – 9.35 – Constanþa
Ileana Gulea.

La nivel naþional, numãrul celor care
au primit nota 10 la proba scrisã este
de 118. Cel mai ridicat procent de note
peste 7 sau egale cu 7 (interval 7 - 10) s-

a înregistrat în judeþul Cluj (58,81%), iar
cel mai scãzut, în judeþul Giurgiu
(24,06%).

Pe 26 iulie începe seria de
repartizãri pe posturile libere, prioritate
având cei care au obþinut, la concursul
din acest an, note egale sau mai mari
de 7 – notã care, poate asigura titu-
larizarea. Posturile titularizabile neo-

cupate se vor trans-
forma în netitulariza-
bile, urmând sã fie da-
te celor care au note
mai mici de 7.

Dupã aceea încep
detaºãrile în interesul
învãþãmântului, cu în-
registrarea, la Ins-
pectoratul ªcolar Ju-
deþean, pânã la 21 au-
gust, a cererilor ca-
drelor didactice titu-
lare, a cãror restrân-

gere de activitate nu a fost soluþionatã
prin transfer, pentru cadrele didactice
care solicitã completarea normei didac-
tice, precum ºi a acordurilor pentru deta-
ºare în interesul învãþãmântului.
Organizarea ºi desfãºurarea probelor
practice/orale în profilul postului are loc
pe 22 august.

Între 21 ºi 23 august are loc nu-
mirea, prin detaºare în interesul învã-
þãmântului, în funcþiile de conducere,
îndrumare ºi control neocupate prin
concurs.

În perioada 21-22 august se pot
depune documente pentru soluþiona-
rea, în ºedinþã de repartizare, a cererilor
de completare a normei didactice, în
alte unitãþi de învãþãmânt ºi de deaºare
în interesul învãþãmântului pentru res-
trângere nesoluþionatã. Pe 22 august
se susþin probele practice/orale în pro-
filul postului, iar pe 28 august are loc
ºedinþa de repartizare pentru com-
pletarea normei didactice, în alte unitãþi
de învãþãmânt ºi de detaºare în inte-
resul învãþãmântului pentru restrângere
nesoluþionatã.

Topul liceelor din Prahova în funcþie
de ultima medie de admitere

Mihail Marinescu

La Concursul de Titularizare, în Prahova,

51,5% dintre candidaþi
au primit note mai mari de 7

Mihail Marinescu
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Serghie Bucur

În rãcoarea salonului prea intim
din pricina micimii lui, Enescu ºade
gânditor în fotoliul sãu. Îºi îngãduie
o clipã douã, de stagnare, sã poatã
fugi – pe aripa gândului – pe uliþele
Livenilor, prin arºiþa amiezii prãfoase,
cu figura lui Costache Ciolac dinain-
tea privirilor, sã revadã umbra mamei
sale, coana Maria Cozmovici, în cer-
dacul conacului domnului Costache
Enescu – ajuns bine cu munca pe
condicele boierului plin de aur ºi
averi, pe unde încã mai bat cu opin-
cile þãranii înfipþi cu mâinile noduroa-
se în ºoldurile femeilor intrate voitoa-
re ori nu, în vârtejul jocului... Aici,
pe rue de Clichy, la nr. 26, maestrul
a închiriat un apartament retras,
departe de babilonul zi ºi noapte
clocotind în centrul Parisului cuprins
de isteriile pe care pacea le fac de
neoprit, în vreme ce generalul De
Gaulle e deja chezãºia noii Franþe
jubilând împãcatã de  moartea lui
Hitler ºi apoi a lui Stalin, liberã de
spaimele rãzboiului... „Vremuri faste
pentru generalul francez, pe care
parizienii i le dãruie prin entuziasmul
lor, zilnic, în Place de la Concorde
ºi-n prejma obeliscului lui Champo-
lion”, rosteºte Maruca, pregãtindu-
se sã ghiceascã în cafeaua cu nãut.
Trecea, ca un tren la macaze, pe o
altã arterã politicã a Istoriei; departe
de Crãcãlia lui Pynx, ºi de Tescanii
copilãriei sale, acum sãlbãticiþi de
molima cãzãcimii „eliberatoare”, pri-
mitã cu flori de bucureºtence fru-
moase, îmbrãþiºându-se cu ostã-
ºimea amestecatã, în exaltarea lor
vecinã cu beþia. (Multe aveau sã pia-
rã strivite sub hoiturile stãtute ale
acestor bestii a la Ginges Han). Afla
din scrisorile anevoie sosite la uºa
locuinþei lor, ce se întâmplã ºi pe la
Buºteni, pe la Floreºti, iar despre Ca-
sa cu Lei, veºti care le strângeau ini-
mile în gheme de groazã; totul, pe-
acolo, este o imensã cazarmã ºi iadul
pe pãmânt, promiscuitatea desãvâr-
ºitã; saloanele, budoarele ºi sufrage-
riile ºi mai ales bibliotecile – golite
de incunabule cu miile – pline de
cai ºi militari beþi, împuºcãturi ºi „cãzã-
ceasca” jucatã pânã la epuizare...

În ediþia lui de azi, „Le Figaro”
aminteºte într-o scurtã relatare,
despre funeraliile regelui Carol al II-
lea, lãmuritã de fotografia în care
Duduia – Elena Lupescu, drapatã
în negru, atinge sicriul în care încã
mai este trupul neînsufleþit al aceluia
care a lãsat România de izbeliºte,
de douã ori, pentru plãcerile ei explo-
zive; într-o casetã, coroana regalã a
României, cu portretul defunctului,
alãturi cu facsimilul – cu pozã – de
pe paºaportul ei, în limba ibericã:
„Portugal, Passaport para estran-
geiros Princesa Elena de Romania
Apatrida”. În casa Eneºtilor, relatarea
gazetei franþuzeºti intrase empaticã;
maestrul regreta pierderea unui rege
e drept, aventurier, totuºi rege, ale
cãrui escapade amoroase aruncase-
rã þara în crize cu urmãri în favoarea
împãrþitã între Moscova ºi Londra;
Maruca pãstra rigoare în judecata
pe care, mulþumitã cã în fundul
ceºtii, zaþul emitea veºti bune, chiar
amuzante, o anima, alãturându-i
spusele – prin telefon – primite din
partea prinþesei Martha Bibescu,
exmatriculatã de comuniºti tocmai

în locanta de pe insula care departe
Sena în douã, dupã ce n-au reu�it
a-i lua castelul de la Posada ºi
fabrica de ciment klingherit de la
Comarnic: „Dragã Maruca, pe 7
aprilie, madam Lupescu ºi-a îngro-
pat iubirea ei de-o viaþã, de faþã cu
parte din elita aflatã în Occident...
Iatã o femeie care, spre deosebire
de noi, de mine – dacã îmi permiþi
remarca, a câºtigat lupta cu viaþa!
Tu – , pentru cã aºa a vrut soarta, o
prinþesã Cantacuzino, eu – pentru
cã m-au fericit descendenþii mei
Brâncoveni, o prinþesã Bibescu, pe
câtã vreme – ºi cred cã mã aprobi!
– din metresã, la începutul cursei
sale cãtre tronul Þãrii, Duduia sau
Elena Gruenberg, rãmâne în istoria
þãriºoarei noastre, cum povesteai cã
ai citit în nu ºtiu ce gazetã strãinã,
„Princesa Elena de Romania!”

Regele Mihai citise ce se petre-
cuse la mânãstirea Sao Vicente de
Fora, situatã pe o stradã umbritã
de o pãdure de palmieri, în vestul
Lisabonei, în „Gazette de Lau-
sanne” – abonament zilnic pentru
casa lui din Versoix. În ambianþa
parcului cu ºezlonguri ºi arþarii
preferaþi de Margareta ºi Ileana –
fetele lor, îºi spuseserã cã, prin pu-
terea lui Dumnezeu, va veni ºi
urmaºul sãu la tronul pãrãsit sub
gura de oþel a pistoalelor lui Vâºinski
ºi Groza. Prinþi ºi Principi, însoþiþi de
soþiile lor, o mulþime îndoliatã trãi-
serã momentele amarei despãrþiri,
urmând cortegiul pânã la scãrile
Pantheonului Naþional.

- Majestate, marile doamne al
Bucureºtiului au rãmas singure,
dacã nu au fost trimise în închisorile
regimului, odatã cu soþii lor!,
reflectase regina Anna, ramurã din
Bourboni, soþia ex-regelui României
– republicã popularã de ºase ani.
– Ce chinuri vor fi îndurând cu toþii,
sãrmanii de ei, ºi pentru ce? Pentru
pofta satrapului de la Kremlin,
asasinul domnului Antonescu...

- Din nenorocire, scumpã regi-
nã, România a fost mai întâi jucatã
între el ºi domnul Churchill, spre
uimirea preºedintelui Delano
Roosevelt! Mã întreb ºi acum ce s-
ar fi întâmplat dacã nu îi arestam
pe Antoneºti, în ciuda spatelui pe
care Occidentalii mi l-au întors, în
loc sã punã în aplicare planul meu,
trimis miniºtrilor lui la Cairo... ªi cum
s-ar fi încheiat armisitþiul dacã, în
viaþã fiind, nebnunul de Hitler du-
cea demenþa lui orgolioasã spre un
nou conflict armat...!

Copilele încetarã sã se alerge
peste gazonul din loc în loc cu yuka
ºi gladiole, ºi se cuibãrirã în braþele
protecoare ale pãrinþilor lor. Reveniþi
în living, ochii lui Mihai cãzurã pe o
fotografie decupatã din hebdoma-
darul local, �i redescoperirã siluete,
nume ºi împrejurãri care o justificau
drept document valoros pentru
posteritatea tatãlui sãu, rãposatul
Carol al II-lea, surprins de cutare
ziarist la celebrarea Reqviemului
pentru Helen de Orleans – prietena
soþiei defunctului monarh român,
acum o senzualã aducere aminte
în nopþile albe ale Marucãi – prin-
þesã  Cantacuzino-Enescu...

Nobleþea care l-a caracterizat
toatã viaþa pe George Enescu ºi i-a
cãlãuzit existenþa pãmânteascã,
desãvârºindu-i gândirea ºi creaþia ºi
interpretarea  muzicalã, uimeºte în
posteritate, prin acte ºi gesturi ultra-
sensibile – dovezi ale curajului înte-
meiat pe omenie ºi credinþa în Dum-
nezeu. Caracterul lui super-prob, etica
sa profund demnã au convins, deo-
datã cu geniul, numeroºii confraþi din
lumea Eutherpei, din România ºi de
pe Mapamond, în împrejurãri cruciale,
ale cãror urmãri au edificat spiritul
de breaslã deosebit prin umanismul
cu care George Enescu s-a nãscut, a
crescut ºi a slujit MUZICA.

Iubire, iubiri
Una din sutele de scrisori rãmase

în imensa Corespondenþã purtatã, se
înþelege, înainte de oricine, cu iubirea
vieþii lui, Maria Cantacuzino – deve-
nitã din 7 decembrie 1937, Prinþesa
Maria Cantacuzino-Enescu, alintatã
Maruca, de regina Elisabeta (care a
pictat-o, pe când avea 15 ani, în por-

tretul arhanghelului Gabriel / Gavriil,
pe pergamentul Evangheliei ce se
pãrtreazã la Curtea de Argeº), de re-
gina Maria, de marile doamne ale
Curþii de la Peleº, din high-life-ul bell-
epoque, în absolut toate epistolele,
telegramele, bileþelele, misivele enes-
ciene  supranumitã „Mon Adoree”,
„Mon Princesse”, „Princesse aime”,
„Belier” (în antichitate, animal „sfânt”,
în contemporaneitate: suflet, inimã),
relevã aserþiunea noastrã într-un mo-
ment istoric în care moralul lui Enes-
cu a strãlucit printr-o incredibilã în-
drãznealã.

Dovada
Documentul „incriminatoriu” ne

este oferit de volumul II al antologiei
„GEORGE ENESCU, SCRISORI”,

„ediþie criticã, prefaþã ºi note de Viorel
Cosma” apãrut la „Editura Muzicalã
în 1981”. Conþinutul lui reflectã o
cumplitã stare de cumpãnã în viaþa
muzicianului „Matei Socor (1908-
1980), compozitor ºi dirijor” care „a
colaborat cu George Enescu ca dirijor
ºi ziarist. Sub conducerea sa, Enescu
a interpretat „Concertul pentru vioarã
ºi orchestrã” de Haram Haciaturian.
În anii 1935-1937, Matei Socor a pu-
blicat un interviu („Dimineaþa”) ºi un
medalion Enescu („Reporter”). Mem-
bru al Partidului comunist român din
ilegalitate”. Iatã actul de curaj ºi
demnitate al marelui nostru George
Enescu, faþã de autoritãþile vremurilor
care începuserã a-l determina sã îºi
pãrãseascã pentru totdeauna Þara
natalã:

„(Bucureºti, IX – X 1943)
Domnule Ministru,
Subsemnaþii ne permitem a vã

aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
În lagãrul de la Tg. Jiu se aflã in-

ternat de doi ani ºi jumãtate compo-

zitorul Matei Socor, care este slãbit ºi
suferind din cauza regimului alimen-
tar ce suportã ºi a mizeriei fiziologice
în care trãieºte de atâta timp.

Este dureros ca un tânãr compo-
zitor de mare talent, cum este Matei
Socor, sã fie pus în imposibilitatea de
a lucra ºi produce. De aceea vã ru-
gãm sã binevoiþi a-l scoate din lagãr
ºi a-i fixa un domiciliu obligator într-
un oraº mic, cum e de pildã, Piteºti,
unde sã rãmânã sub observaþia
poliþiei, dacã credeþi cã aceasta este
necesar, dar unde s-ar putea îngriji ºi
ar gãsi condiþiile trebuitoare pentru a
lucra ºi a produce, realizând în com-
poziþii muzicale ceea ce are în minte
ºi în suflet.

Precedente în acest sens existã
ºi sperãm, Domnule Ministru, cã ne
veþi face onoarea de a admite cererea

noastrã.
Primiþi, vã rugãm, Domnule Minis-

tru, asigurarea deosebitei noastre
consideraþiuni.

George Enescu, Em. Ciomac, M.
Jora,

Mihail G. Andricu, Const. Brãiloiu
Domniei – sale, Domnului

MINISTRU DE INTERNE”
Ministru de Interne  era generalul

Dumitru Popescu (1883-1970), perso-
nalitate de elitã a Armatei române în
guvernul Ion Antonescu.

Pre-Final
Într-o notiþã de subsol, Viorel Cos-

ma lãmureºte astfel, o tentativã an-
terioarã textului de faþã, în fapt, prima
încercare de a-l scãpa de penitenþã
pe Matei Socor: „Aceluiaºi Ministru
de Interne i s-a adresat Enescu (cu
M. G. Andricu ºi Em. Ciomac) la 10
VIII 1943, solicitând eliberarea din
lagãr, dar fãrã rezultat pozitiv. Prezenta
scrisoare însã a dus la revolvarea
cazului”. Prin urmare, Matei Socor a
fost scos din lagãrul Târgu Jiului, fãrã
a se fi precizat localitatea unde aces-
tuia i s-a fixat „domiciliu obligator”. Pi-
teºtiul rãmâne în ecuaþie, fiind aproa-
pe de locul nefast pentru Socor.

Enescu lucreazã
Tomul „George Enescu – Oma-

giu”, publicat de editura Muzicalã a
RPR, cu ocazia împlinirii vârstei de
60 de ani, precizeazã, la pagina 246,
activitatea lui, tangentã la scrisoarea
din 10 august 1943. Compozitorul –
postura de creator, cea mai scumpã
lui – la „27 iulie. Terminã, la Bucureºti,
partea I din Cvartetul cu pian nr. 2,
op. 30”, la „27 august. Terminã, la
Dorohoi, partea a II din acelaºi Cvar-
tet”. Cum Socor era moldovean
(nãscut la Iaºi, în 15 septembrie
1908, iar Ciomac, la Botoºani, în 2
februarie 1890, ardoarea eliberãrii
confratelui lor era de neoprit. Ba, chiar
potrivitã pentru reunirea lor, la casa
din Dorohoiul natal, alãturi de bucu-
reºteanul Andricu, nãscut la 22 de-
cembrie 1894, ºi pentru expedierea
scrisorii salvatoare la onoratul Minis-
ter.

Eticã enescianã:
PITEªTI – „DOMICILIU

OBLIGATOR”

Serghie Bucur
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Banca Europenã de Investiþii (BEI) acordã
României un împrumut de un miliard de euro
pentru cofinanþarea cu Fondurile structurale
ºi de investiþii europene a proiectelor prioritare
de infrastructurã în domeniul transporturilor,
în valoare totalã de 6,8 miliard de euro, care
vor fi implementate în þara noastrã în perioada
de programare 2014-2020, se aratã într-un
comunicat al instituþiei financiare internaþionale
remis Agerpres.

Fondurile BEI vor acoperi contribuþia buge-
tului de stat care cofinanþeazã investiþii prioritare
de infrastructurã în cadrul Programului Opera-
þional Infrastructurã Mare 2014 - 2020 (POIM).
Aceste proiecte vor fi implementate în diverse
regiuni, majoritatea fiind în zonele mai puþin
dezvoltate din România ºi/sau pe Axele prioritare
TEN-T (Coridoarele Pan-Europene) .

Investiþiile vor beneficia de granturi UE ºi
se vor concentra pe promovarea unui trans-
port sustenabil ºi pe eliminarea blocajelor din
infrastructurile cheie din reþea. De asemenea
se va pune accent ºi pe dezvoltarea unor siste-
me de transport multimodal ºi pe reducerea
impactului transporturilor asupra mediului.

România este reprezentatã de Ministerul
Finanþelor Publice, iar beneficiarii sunt autoritã-
þile naþionale relevante ºi companiile care im-
plementeazã proiecte conform programului stra-

tegic de dezvoltare a infrastructurii naþionale în
perioada de programare 2014 - 2020 (POIM).

„Împrumutul de la Banca Europenã de In-
vestiþii va sprijini investiþiile strategice de infra-
structurã de transport, care sunt importante pen-
tru creºterea mobilitãþii, siguranþei ºi a interco-
nectivitãþii în România ºi pentru întãrirea compe-
titivitãþii þãrii. Acesta proiect reprezintã un bun
exemplu al cooperãrii BEI cu economia româ-
neascã, cãreia instituþia îi oferã servicii de finanþa-
re ºi consultanþã accesibile pe termen lung, ac-
celerând absorbþia fondurilor UE ºi stimulând

avansul economiei ºi scãderea ºomajului, pre-
cum ºi îmbunãtãþirea vieþii de zi cu zi a cetã-
þenilor”, a declarat Andrew McDowell, vicepre-
ºedinte BEI.

Ministrul Finanþelor Publice, Ionuþ Miºa, a
afirmat la rândul sãu cã „noul împrumut
contractat de la BEI este o dovadã a bunei co-
laborãri stabilite între România ºi Banca Euro-
penã de Investiþii acând ca scop încurajarea
investiþiilor în þara noastrã, punerea în practicã
a Mater Planului General de Transport convenit
cu Comisia Europeanã ºi creºterea absorbþiei

fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014 - 2020. Obþinutã în condiþii
financiare favorabile ºi pe termen lung, acest
tip de facilitate de creditare sprijinã suplimentar
eforturile Guvernului României de a crea sau
de a menþine locuri de muncã, de a reduce
decalajele dintre diferitele zone ºi de a asigura
bunãstarea populaþiei într-un mediu benefic,
toate ducând la o creºtere sustenabilã a eco-
nomiei. România a beneficiat în trecut de patru
facilitãþi similare: douã facilitãþi legate de perioada
anterioarã de programare UE, în valoare de 1,3
miliarde de euro, ºi alte douã pentru perioada
de programare curentã, în valoare de 660 mi-
lioane de euro, care acoperã proiectele de me-
diu din cadrul Programului Operaþional Infra-
structurã Mare, Programul Operaþional Competi-
tivitate ºi Programul Operaþional Capital Uman”.

ªi comisarul pentru politicã regionalã Corina
Creþu a subliniat cã dezvoltarea reþelei strategice
de transport în România va aduce beneficii
semnificative comerþului ºi turismului ºi va ali-
menta direct economia realã, dar, la fel de im-
portant este ºi impactul pozitiv al conexiunilor
mai rapide, al drumurilor mai sigure ºi al unor
sisteme de transport mai sustenabile pentru ce-
tãþeni. De aceea mã bucur sã vãd cã Fondurile
de Coeziune ºi resursele BEI sunt unificate pen-
tru o mai bunã conectivitate în România”.

BEI acordã României un împrumut de un miliard de euro pentru
proiecte prioritare de infrastructurã în domeniul transporturilor

euro, cu 0,3 puncte pro-
centuale, dar a scãzut
cu 0,4 puncte procen-
tuale în România, de la
37,6% din PIB pânã la
37,1% din PIB.

România se numã-
rã, de altfel, printre sta-
tele membre UE cu cel
mai mic nivel al datoriei
guvernamentale, fiind
devansatã doar de Es-
tonia (9,2% din PIB), Lux-
emburg (23% din PIB),
Bulgaria (28,6% din PIB)

ºi Danemarca (36,7%). Conform da-
telor Eurostat, datoria guvernamen-
talã a României este mult sub media
din UE de 84,1% din PIB ºi din zona
euro de 89,5%.

Cele mai recente estimãri ale Fon-
dului Monetar Internaþional aratã cã
deficitul bugetar al României va ajun-
ge la 3,7% din PIB în 2017 ca urmare
a noii Legi a salarizãrii, majorãrilor de
pensii ºi reducerilor de taxe. Mai mult,
existã riscul ca în conformitate cu
politicile, deficitul sã se deterioreze
pânã la 3,9% din PIB în 2018. Pentru
a evita ca majorarea deficitelor sã pu-
nã în pericol stabilitatea fiscalã, FMI
recomandã consolidare pe termen
mediu, sprijinitã de reforme care sã
creascã eficienþa sectorului public.

De asemenea, conform previziu-
nilor economice de primãvarã pu-
blicate de Comisia Europeanã, defici-
tul public ar urma sã ajungã la 3,5%
din PIB în 2017 pentru ca în 2018 sã
se agraveze ºi mai mult pânã la 3,8%
din PIB. Comisia Europeanã ºi-a
revizuit ºi în acest caz estimãrile faþã
de luna februarie, când prognoza un
deficit de 3,6% din PIB în 2017 ºi unul
de 3,9% din PIB în 2018.

În timp ce în Uniunea Europeanã
ºi în zona euro, deficitul guverna-
mental a scãzut cu 0,2 puncte pro-
centuale în primul trimestru al acestui
an comparativ cu ultimul trimestru al
anului trecut, în România deficitul gu-
vernamental a înregistrat cea mai ma-
re creºtere din rândul statelor mem-
bre, 1,3 puncte procentuale, de la
un deficit de 1,8% din PIB în trimes-
trul patru 2016, pânã la un deficit de
3,2% din PIB în primul trimestru al
acestui an, aratã datele publicate joi
de Oficiul European de Statisticã
(Eurostat), citat de Agerpres.

Aceeaºi sursã precizeazã cã
deficitul guvernamental al României
a fost, în primul trimestru al acestui
an, de trei ori mai mare decât cel din
UE (1% din PIB), iar în rândul statelor
membre UE doar Franþa a avut în pri-
mele trei luni ale acestui an un defi-
cit guvernamental mai mare decât cel
al României (3,3% din PIB).

În schimb, în perioada cuprinsã
între trimestrul patru 2016 ºi primul
trimestru al acestui an, datoria guver-
namentalã a crescut atât în UE, cu
0,5 puncte procentuale, cât ºi în zona

Termenul de depunere a proiectelor
pentru investiþii în ferme mici a fost
prelungit pânã la data de 31 august
2017, ora 16:00, pânã în prezent fiind
depuse on-line 2.152 de cereri de fi-
nanþare, în valoare totalã nerambur-
sabilã de peste 32,2 de milioane de
euro, informeazã Agenþia pentru Finan-
þarea Investiþiilor Rurale, printr-un co-
municat remis Agerpres.

„Autoritatea de Management
pentru PNDR a decis prelungirea sesiunii
de depunere a cererilor de finanþare cu
o lunã pentru a asigura o ºansã ºi celor
care nu au reuºit din motive indepen-
dente de ei sã termine de întocmit do-
cumentaþia pentru depunere pânã la
aceastã datã. De asemenea, faptul cã
aceastã submãsurã încã dispune de
fonduri, iar punctajul este unul uºor de

Hidroelectrica va plãti integral dividendele aferente
exerciþiului financiar 2016, în valoare totalã de 1,036 miliarde
de lei, celor doi acþionari, Ministerul Energiei ºi Fondul
Proprietatea, acestea urmând sã fie distribuite în funcþie de
cota de acþiuni deeþinutã, a informat, miercuri, 19 iulie,
compania, citatã de Agerpres.

„În conformitate cu Hotãrârea Adunãrii Generale

Numãrul firmelor cu capital strãin
nou înfiinþate a crescut în primul semes-
tru din acest an cu 9,34%, comparativ
cu perioada similarã a anului precedent,
la 2.938 unitãþi, reiese din datele Ofi-
ciului Naþional al Registrului Comerþului
(ONRC). Cele 2.948 de societãþi noi
aveau un capital social subscris în sumã
totalã de peste 18,1 milioane dolari, în
scãdere cu 7,72% comparativ cu
ianuarie — iunie 2016.

În ceea ce priveºte luna iunie 2017,
comparativ cu aceeaºi lunã a anului

România se aflã pe primul loc în Uniunea
Europeanã la creºterea deficitului guvernamental

în primul trimestru al acestui an

Ordinare a Acþionarilor nr. 7 din data de 29.05.2017, prin care
s-a aprobat repartizarea profitului pe baza prevederilor legisla-
tive în vigoare, Hidroelectrica anunþã plata integralã a
dividendelor aferente exerciþiului financiar 2016, în valoare
totalã de 1.035.686.137 lei cãtre cei doi acþionari, distribuite
în funcþie de cota de acþiuni deþinutã: Ministerul Energiei
80,056099777% ºi Fondul Proprietatea SA
19,943900223%”, se spune într-un comunicat al Hidroelec-
trica. Hidroelectrica, lider în producþia de energie electricã ºi
principalul furnizor de servicii de sistem, companie de impor-
tanþã strategicã pentru siguranþa Sistemului Energetic Naþional,
are astfel o contribuþie semnificativã la capitalul celor doi
acþionari ºi în acest an.

Hidroelectrica va plãti integral dividendele
pe 2016, în valoare de 1,036 miliarde lei

trecut, numãrul societãþilor nou înfiinþate
a crescut cu 13%, la 532 firme.

România a înregistrat, în 2016, cel
mai slab an din ultimii 18 ani în privinþa
firmelor cu capital strãin nou înfiinþate.
Astfel, anul trecut au fost înfiinþate 5.348
de astfel de firme, în scãdere de la 5.831
unitãþi, în 2015. Dupã 1991, cele mai
multe societãþi au fost înfiinþate în anul
2007, când au fost înregistrate peste
15.000 de astfel de firme. La polul opus,
cele mai puþine au fost în anul 1995,
respectiv 3.400. Valoarea totalã a capi-

talului social al celor 5.348 firme se
ridicã la 40 milioane dolari, cu 1,4%
peste 2015. În perioada 1991 — 2016,
au fost înfiinþate 209.814 de societãþi
cu participare strãinã la capital, valoa-
rea totalã a capitalului social subscris
fiind de peste 44,8 miliarde de euro.

Din cele 209.814 firme, 43.627
firme au capital italian, dar cea mai
mare valoare a capitalului social este a
societãþilor olandeze, respectiv 8,71
miliarde de euro, în aproximativ 4.919
firme.

Numãrul firmelor cu capital strãin nou înfiinþate
a crescut cu 9,3%, în primul semestru

atins, va permite mai multor fermieri mici
sã obþinã o finanþare care sã le asigure
un start bun spre o exploataþie agricolã
mai puternicã, care sã acceseze în viitor
sprijin financiar mult mai consistent”, a
declarat directorul general al AFIR, Adrian
Ionuþ Chesnoiu.

Alocarea financiarã stabilitã pentru
sesiunea din acest an aferentã submã-
surii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fer-
melor mici” din cadrul Programului Naþio-
nal de Dezvoltare Ruralã 2014-2020
este de 100 milioane de euro. Depune-
rea proiectelor se face în limita a 200%
din alocarea pentru sesiune. Pânã în pre-
zent au fost depuse on-line 2.152 de ce-
reri de finanþare, dintre care 676 de cereri
de finanþare au fost depuse pentru zonã
montanã. Sprijinul acordat prin PNDR
2020 pentru dezvoltarea fermelor mici

este 100% nerambursabil ºi este în
valoare de 15.000 de euro pentru un
proiect. Pragul de calitate lunar, stabilit
pentru perioada de depunere 1 - 31
august 2017 este de 15 puncte. Moda-
litatea de depunere a cererilor de finan-
þare este cea on-line pe pagina oficialã
a Agenþiei, www.afir.info.

Termenul de depunere a proiectelor
pentru dezvoltarea fermelor mici

a fost prelungit pânã la 31 august



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 Eu,  consumatorul (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 Aventura urbanã;
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 “Poveste imoralã” (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 Cred cã da (f);

16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 “Spionul din vecini” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
23:45 „Martor ºi acuzator” (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 ’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 Te pui cu blondele?;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „La birou” (f);
02:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Când spiritele se rãzbunã” (r);
13:45 “Tarzan” (r);
15:45 „La Bloc” (s);

18:00 „Valul perfect” (f);
20:30 „Strãin la uºa ta” (f);
22:45 „Departe de Câmpia în Flãcãri” (f);
01:00 „Strãin la uºa ta” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
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?.

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 Aventurã urbanã;
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 “Poveste imoralã” (s);
21:10 “Stãpânul domeniului” (f);
23:15 “CSI - crimã ºi investigaþii” (s);
00:05 „Mutant X” (r);
00:55 Aventurã urbanã (r);
02:15 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:30 Telejurnal TVR2.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
06:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 „Vis împlinit” (f);

15:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Norbit” (s);
23:30 ªtirile ProTv;
23:45 „Bãrbatul ideal” (f);
01:45 „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 „La birou” (f);
03:00 Acces direct (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 Ce spun românii (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Un semn invizibil” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Power Rangers: Filmul” (f);

20:30 „Îngerii lui Charlie” (f);
22:30 „Luptãtorii dreptãþii” (f);
00:30 „Îngerii lui Charlie” (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.

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;
20:00 „Poveste imoralã” (f);
21:10 „Teatru TV – „Nãpasta”, de IL Caragiale;
23:00 „C.S.I. - crime ºi investigaþii” (r);
23:50 „Mutant X” (f);
00:40  Aventurã urbanã;
01:40 Naturã ºi aventurã;
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10.

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 “Terminator: Salvarea” (f);
22:45 “Legea lui Jacob” (f);
00:45 “Terminator - Salvarea” (r);
02:45 „Legea lui Jacob” (r);
04:30 „Inimi tinere” (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!;
23:00 “Jocuri la nivel înalt” (f);
01:30 “Lege ºi ordine: Brigada specialã” (f);
03:15 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 Un semn invizibil (r);
09:00 „La Bloc” (s);
11:30 „Valul perfect” (f);
14:00 “Power Rangers: Filmul” (f);
16:00 „La Bloc” (s);
18:15 „Nopþi albe în Seattle” (f);

20:30 „Mãsuri disperate” (f);
22:45 „Montana” (f);
00:45 „Mãsuri disperate” (r);
02:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse lucruri?:
10:38 Curios ºi iute;
11:26 Ciudat sau explicat?;
12:14 Vânãtorii de mituri;

13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 Tehnologie extremã;
14:38 Ciudat sau explicat?;
15:26 Curios ºi iute;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 Tehnologie extremã;
17:50 Ciudat sau explicat?;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Generaþia urmãtoare
20:20 Cum se fbricã diverse lucruri?;
21:10 Tehnologie extremã;
22:50 Ciudat sau explicat?;
23:40 Vânãtorii de mituri!;
02:10 Mega constructori;
03:00 Prototipuri.

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;
22:40 „Fata care promitea” (f);
00:30 “Pistolarul ºi comoara” (r);
02:05 “Fata care promitea” (r);
03:45 Telejurnal;
04:35 Naturã ºi sãnãtate (r);
05:00 “Lassie” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 “Cu mingea la picior” (f);
12:00 Ce spun românii? (r);
13:00 „Jurnalul unei dãdace” (r);

15:15 “Spionul din vecini” (r);
17:00 “Vacanþã cu familia Johnson” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Uimitorul Om-Pãianjen” (f);
23:00 “Echipa de încredere” (f);
01:30 „Uimitorul Om-Pãianjen” (f);
03:30 România, te iubesc!;
04:30 “Cu mingea la picior” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 „Crãiasa Zãpezii 2" (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);
02:00 “Familia Flinstones: Aventuri în Epoca de Piatrã”
(r);
03:45 “Crãiasa Zãpezii 2” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 “Power Rangers: Filmul” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Bãiatu’ mamei” (r);
14:00 “Nopþi albe în Seattle” (r);
16:15 „La Bloc” (f);

18:30 „Dansul Dragostei 4: Revoluþia” (f);
20:30 „Devoratoarea de bãrbaþi” (f);
00:15 “Oglinzi 2” (f);
02:15 “Profilul perfect” (r);
05:45 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?;
23:40 Cum se fabricã mâncarea?
06:12 Vânãtori de mituri.

TVRTVRTVRTVRTVR 1 1 1 1 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);
18:40 Înainte ºi dupã;
19:00 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Arheologia crimei (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);
11:50 Poate nu ºtiai;
12:00 Azi despre mâine;
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:40 „Noro” (f);
15:20 Poate nu ºtiai;
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 “Morgan” (s);
22:10 „Clubul lui Luck” (r);
00:10 Duelul pianelor (r);
01:40 Teatru TV: “Nãpasta” de IL Caragiale;
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 “Vacanþã cu familia Johnson”
(r);
12:00 Ce spun românii?

13:05 Apropo TV, cu Andi Moisescu;
14:00 Jocuri de celebritate (r);
17:00 “Domnul Deeds – Moºtenitor fãrã voie” (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Greu de pensionat” (f);
22:45 „Bona” (f);
00:30 Apropo TV (r);
01:30 „Greu de pensionat” (r);
03:30 Domnul Deeds – Moºtenitor fãrã voie” (r);
05:15 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 “Duplicitate” (f);

16:00 Observator;
16:30 Fantastic Show;
19:00 Observator (live);
20:30 “Clopoþica ºi Zâna Pirat” (f);
21:30 „Ghinioinistul” (f);
23:30 „Clopoþica ºi Zâna Pirat” (r);
01:15 “Duplicitate” (r);
03:15 „Ghinionistul” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Bãiatu’ mamei” (r);
09:45 “La Bloc” (r);
12:00 „Nopþi albe în Seattle” (r);
14:15 „Dansul Dragostei 4: Revoluþia”
(r);

16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Rezoluþii pentru Crãciun” (f);
20:30 „Instrumente mortale: Oraºul oaselor” (f);
23:00 „Cãlãul cu ochi albaºtri” (f);
01:00 „Instrumente mortale: Oraºul oaselor” (r);
03:15 Cine A.M;
05:00 La Mãruþã (r).

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26  Prototipuri;

11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
16:14 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Pionierul spaþiului;
22:00 Mosquito;
23:15 Cum se fabricã diverse lucriri?
23:40 Mega construcþii;
02:10 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
03:20 Maºinãriile lui da Vinci;
03:38 Vânãtorii de mituri.
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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.

COMEMORARE IONUÞCOMEMORARE IONUÞCOMEMORARE IONUÞCOMEMORARE IONUÞCOMEMORARE IONUÞ
MIHAI BULIGAMIHAI BULIGAMIHAI BULIGAMIHAI BULIGAMIHAI BULIGA

Când ne mor pãrinþiiCând ne mor pãrinþiiCând ne mor pãrinþiiCând ne mor pãrinþiiCând ne mor pãrinþii
lacrimile dorlacrimile dorlacrimile dorlacrimile dorlacrimile dor, dar când îþi, dar când îþi, dar când îþi, dar când îþi, dar când îþi
moare copilul, lacrimilemoare copilul, lacrimilemoare copilul, lacrimilemoare copilul, lacrimilemoare copilul, lacrimile

ard.ard.ard.ard.ard.
Fie ca sufletul lui Ionuþ sã

cãlãtoreascã în luminã ºi cu
luminã, acolo unde fiecare va
ajunge cândva.

Pe data de 3 august 2017
se împlinesc 6 ani de când fiul ºi
fratele nostru a plecat printre
îngeri mult prea repede, lãsând în
urmã lacrimi, durere ºi un gol
imens.

Dumnezeu sã te ierte ºi sã
te odihneascã în pace, suflet
drag!

(Mama Valentina, tata
Vasile, fraþii Irinel ºi Cãtãlin, nepot
David ºi cumnata Diana)
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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.

Vând apartament 2
camere, Ploieºti, str. Mihai Bra-

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
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,

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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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 spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat cen-
tralã, separat  alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,              Gh.
Doja nr. 109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

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

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

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

Închiriez garsonierã,
toate utilitãþile, perioadã lungã,

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 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 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.
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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)
Accentul sãptãmânii este legat de veniturile pe
care le obþii dintr-un loc de muncã. Pe de o parte
primeºti drepturile salariale, favoruri sau
informaþii preþioase legate de viitorul câºtigurilor
tale, însã pe de alta, nemulþumirile tale sufleteºti
sunt fondate. Este bine sã te rezumi la strictul
necesar ºi sã laºi planurile de investiþii pentru o
altã perioadã.

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)
Eºti foarte energic la începutul sãptãmânii, fapt
pentru care este bine sã te ocupi pe îndelete de
planurile tale personale. ªansele de înoire sunt
mari ºi cu efecte pe termen lung. Selecteazã
prioritãþile ºi urmeazã-le îndeaproape. Miercuri
ºi Joi este rost de a primi bani sau cadouri dinspre
locul de muncã, poate nu atât cât preconizai,
dar suficient cât sã-þi rezolvi urgenþele ºi nevoile
imediate.

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)
Ai nevoie de liniºte ºi de meditaþii interioare, de
aceea organizeazã-þi programul, astfel încât sã
te ocupi pe îndelete de tine ºi de nevoile tale
sufleteºti. Informaþiile obþinute pe cãi mai puþin
obiºnuite te vor ajuta sã înþelegi situaþiile în care
eºti implicat ºi sã gãseºti soluþii deosebite pentru
a ieºi din impas.

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)
Discuþiile cu prietenii ºi acþiunile comune cu unii
dintre ei îþi vor deschide sãptãmâna. Cumva
predominã aspectele ciudate, fiind posibil sã te
desprinzi de unii, consideraþi pânã nu demult,
drept prieteni importanþi ºi de neînlocuit. Se
recomandã prudenþã vizavi de aceste persoane,
deoarece în umbrã au interese meschine.

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 cu persoane importante, întâlniri cu
reprezentanþi ai unor instituþii conexe locului tãu
de muncã, un carusel de evenimente dificil
uneori de urmãrit ºi înþeles. Alege-þi cuvintele ºi
gesturile cu grijã, pentru cã mulþi te vor urmãri
cu atenþie ºi îþi vor semnala cea mai micã eroare.
Vei fi susþinut de prieteni ºi sfãtuitori de nãdejde,
mai ales de cãtre femei.

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)
Cu siguranþã îþi vei reevalua unele idei, credinþe
ºi planuri de viaþã în prima parte a sãptãmânii.
Prin discuþiile purtate cu oameni erudiþi sau prin
desfãºurarea unor activitãþi culturale ºi
intelectuale vei reuºi foarte uºor ºi rapid sã
renunþi la tipare de gândire învechite ºi sã adopþi
un alt sistem de valori morale ºi spirituale.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Este nevoie sã te ocupi de achitarea facturilor la
începutul sãptãmânii ºi de relaþiile cu instituþiile
financiare. Pe de altã parte se întrezãresc discuþii
aprinse cu partenerul de viaþã, rudele sau
colaboratorii pe tema banilor ºi bunurilor ad-
ministrate în comun. Prudenþã ºi rãbdare!

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 parteneriale depind în aceastã sãptã-
mânã de banii ºi bunurile administrate ºi folosite
în comun. Este posibil sã fii nevoit sã cheltuieºti
sume importante de bani pe mofturile celor dragi
sau pe gafele unui coleg de muncã sau ale unui
partener de afaceri. Pe de altã parte este posibil
sã primeºti cadouri sau bani dintr-o colaborare.

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)
Selecteazã prioritãþile, pentru cã organismul este
obosit ºi ar avea nevoie de odihnã sau chiar de
îngrijiri de specialitate. Relaþiile parteneriale
sunt active Miercuri ºi Joi prin discuþii importante
privitoare la acþiunile comune sau la colaborãrile
în care doreºti sã te implici. Sunt momente favora-
bile relaþionãrii cu partenerul de viaþã ºi cu cei
de afaceri.

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)
Este bine sã te ocupi de persoana iubitã ºi de co-
piii. Se pare cã nemulþumirile sentimentale sunt
accentuate, iar discuþiile pe teme vechi se tot
reiau. Prudenþã ºi rãbdare! La serviciu este mult
de lucru, dar se lucreazã cu plãcere. Totuºi, nu
forþa nota ºi rezolvã-þi sarcinile de lucru corect ºi
la timp.

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)
Este ceva forfotã în plan domestic la începutul
sãptãmânii, fiind nevoit sã te ocupi mai mult de
cele necesare membrilor familiei. Curãþenii,
reparaþii, achiziþionãri de bunuri patrimoniale
sau vânzarea altora care îþi prisosesc. Prudenþã
la vânzãri ºi cumpãrãri de orice fel, pentru cã
sunt posibile erori de apreciere a preþului sau a
stãrii bunului respectiv.

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)
Multe discuþii cu persoanele din anturajul apro-
piat, cãlãtorii pe distanþe scurte, demersuri inte-
lectuale ºi rezolvarea unor chestiuni personale
ºi profesionale. Poþi fi puþin copleºit de iureºul
din preajma ta, însã cu puþin efort ºi bunãvoinþã
vei depãºi totul cu bine. Acasã, în familie este
armonie, te poþi înþelege bine cu membrii familiei,
iar spaþiul de locuit parcã este ceva mai luminos.

Comemorãri
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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
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La data de 30 iunie 2017, în baza de date a Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Prahova, erau
înregistraþi 8.010 ºomeri, reprezentând o ratã a ºomajului de
2,70%. Din numãrul total al ºomerilor, 2.730 persoane sunt
indemnizaþi, iar 5.280 sunt neindemnizaþi. Cei mai mulþi ºomeri
sunt din mediul rural 5.298, restul de 2.712 fiind din mediul
urban. Dupã nivelul de instruire, se constatã cã cei mai mulþi
ºomeri sunt absolvenþii de învãþãmânt primar,gimnazial ºi
profesional (6.256 ºomeri, din care 2.516 sunt femei), urmaþi
de absolvenþii de învãþãmânt liceal ºi postliceal (1.227 ºomeri,
din care 683 ºomeri sunt femei), iar cei mai puþini fiind absolvenþii
de învãþãmântul universitar (527 ºomeri, din care 303 sunt
femei). Repartizarea ºomerilor pe grupe de vârstã ne aratã cã
cei mai mulþi sunt persoane cu vârsta cuprinsã între 40 ºi 49 de
ani (2.675 persoane din care 1.262 sunt femei), urmaþi de cei
peste 55 ani (1.740 persoane din care 603 sunt femei). Cei mai
puþini ºomeri sunt cei cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 29 ani (458
persoane, din care 202 sunt femei). (Mihail Marinescu)(Mihail Marinescu)(Mihail Marinescu)(Mihail Marinescu)(Mihail Marinescu)

Potrivit datelor furnizate de agenþii eco-
nomici privind locurile de muncã vacante,
în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) sunt
înregistrate 27.472 locuri de muncã, în data
de 21 iulie 2017.

Situaþia locurilor de muncã vacante, în
fiecare judeþ: Bucureºti – 4.541, Sibiu –
2.454, Prahova – 2.317, Arad – 2.212, Timiº
– 1.193, Bistriþa-Nãsãud – 1.186, Ilfov –
972, Dolj – 926, Iaºi – 805, Harghita – 655,
Braºov – 614, Maramureº – 592, Neamþ –
529, Hunedoara – 486, Alba – 481, Argeº
– 480, Dâmboviþa - 448, Tulcea – 448, Buzãu
– 436, Satu Mare – 431, Vâlcea – 423,
Cãlãraºi – 422, Olt – 422, Teleorman – 407,
Bihor – 395, Cluj – 368, Vaslui – 337, Gorj –
329, Brãila – 295, Mureº – 263, Sãlaj –
239, Constanþa – 228, Botoºani – 219,

Peste 8 mii de ºomeri în Prahova!
Galaþi – 209, Covasna – 167, Caraº-Severin
– 165, Ialomiþa – 164, Vrancea – 115, Mehe-
dinþi – 62, Suceava – 52, Bacãu – 48, Giurgiu
– 34.

La nivel naþional, cele mai multe locuri
de muncã sunt oferite pentru: muncitor neca-
lificat la asamblarea, montarea pieselor
(2.486), muncitor necalificat în industria
confecþiilor (1.911), lucrãtor comercial (1.273),
agent de securitate (1.175), confecþioner-
asamblor articole din textile (864), manipulant
mãrfuri (853), vânzator (840), ºofer autoca-
mion / maºinã de mare tonaj (731), muncitor
necalificat la demolarea clãdirilor, cãptuºeli
zidãrie, plãci mozaic, faianþã, gresie, parchet
(661), muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide si semisolide (659).

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro
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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 Prãjiturã cu mere ºi bezea

Oranj

Dã culoarea galbenã

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

Cromaticã

1. HA-V-R 2. CONCEDIA 3. IARNÃ-L 4. PN-OI-TE; 5. CÃLÃTORI;
6. RIT-PE; 7. PEREGRIN; 8. AE-IIE; 9. AL-LN-RA;  10. AUTOCAR.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Arãmiu
Colorat pe margini!

Carmen Roºu

Liliachii

Uºiþe!

Trandafiriu
Albi precum colilia

Violet deschis

Bronzatã prea tare

Foarte mic!

Avocat (abr.)
Asin!

Culoarea aurului (pl.)

Umede
pe margini!

Cale!

Violet, liliachiu

Una! Blond (reg.)

DICÞIONAR:
EAT; BÃL

Care au culori

ºterse

Tanzania, în trafic!

Culoare deschisã

(pl.)

Bloc în centru!

Rareori
Plante agãþãtoare cu

flori mov sau roºcate

Ion Caramitru

Tulipã

O punte!

În timpul verii, credincioºii de la þarã
îºi duc traiul mai mult în mijlocul naturii.
De dimineaþã pânã seara ºi de foarte
multe ori ºi în timpul nopþii, la limina
lunii, ei se înfrãþesc cu pãmântul prin
muncã. Acolo iau seama cum creºte
spicul de grâu. Ei se pregãtesc pentru
rod, se minuneazã de covorul de flori al
câmpului, privesc cum aleargã albinele
ºi cum zboarã pãsãrile cerului. Toate ale
firii par cã îl cautã ºi îl mãrturisesc pe
Dumnezeu.

Strângând roadele de pe câmp, ei
îºi dau seama cã în fiecare rod, în fiecare
bob de grâu este o împletire tainicã întru
strãdania omului, întru sudoarea frunþii
lui ºi între binecuvântarea lui Dumnezeu
care dã ploaie la bunã vreme ºi lumina
binefãcãtoare a soarelui.

Când seamãnã sau culege roade-
le, credinciosul de la þarã îºi descoperã
fruntea ºi îndreaptã un gând, o rugã-

ciune de cerere sau de mulþumire lui
Dumnezeu, ca ºi când ar face o slujbã
în care mãrturiseºte: „Ale tale dintru ale
tale sunt toate, Doamne, însuºi Domnul
nostru Iisus Hristos învãþându-i pe oa-
meni tainele împãrãþiei lui Dumnezeu,
s-a folosit de anumite pilde luate din
firea înconjurãtoare. Voind sã arate felul
diferit în care se comportã oamenii faþã
de cuvântul lui, Dumnezeu a spus
minunata pildã a semãnãtorului.

Datoria noastrã este sã muncim,
sã arãm, sã semãnãm ºi sã îngrijim me-
reu pãmântul. Dumnezeu binecuvân-
teazã munca ºi trimite ploaie ºi soare la
bunã vreme. Omul este o fiinþã lãsatã
de Dumnezeu ºi care are trup ºi suflet.
Precum trupul are lipsã de hranã, de
aer, de luminã, de îmbrãcãminte, tot ast-
fel sufletul are foamea ºi setea lui. Iar
aceastã foame ºi sete a sufletului o
poate astâmpãra din plin numai ade-

vãrul ºi credinþa în Dumnezeu. Relatând
minunea înmulþirii pâinilor, Sfântul
Evanghelist Ioan ne aratã cã Mântuitorul
a vorbin cu prilejul acesta nu numai
despre pâinea care saturã trupul, ci ºi
despre „pâinea vieþii”.

Auzind aceste cuvinte, mulþimile au
zis: „Doamne, dã-ne totdeauna pâinea
aceasta”. Dacã suntem datori sã-i mul-
þumim lui Dumnezeu pentru cã ne dã
pâinea cea de toate zilele, cu atât mai
mult suntem datori sã-i mulþumim cã
ne-a trimis din cer „pâinea cea cereas-
cã”, pe Iisus însuºi. Ce mare lucru, ce
mare bucurie este aceasta, sã ºtim cã
Iisus Hristos este pentru noi „Pâinea vieþii
veºnice”. Aºa de mult ne iubeºte Hristos,
încât înainte de patima sa cea de bunã
voie a aºezat taina unirii noastre cu El
pentru totdeauna, prin Sfânta Împãrtã-
ºanie. La Cina cea de Tainã, Iisus a împli-
nit fãgãduinþa de a nu-i pãrãsi pe Sfinþii
Apostoli ºi a lãsat testamentul unirii cu
toþi cei ce cred în El prin Taina Sfintei
Împãrtãºanii. Iatã dat, taina cea mare,
taina unirii noastre cu Hristos, taina prin
care Iisus Hristos este „Pâinea cea vie”.
Ca sã devinã Pâinea vieþii, Hristos s-a
jertfit pe sine ºi s-a dãruit pentru noi. El
primeºte de bunã voie sã se jertfeascã
pentru noi pe cruce ºi sã ni se dea ca
Pâine a vieþii veºnice, dar în acelaºi timp
el ne cheamã ºi ne ajutã permanent ca
sã fim ºi noi pâine pentru semenii noºtri.
Sã ne dãruim pentru creºterea ºi desã-
vârºirea lor pe drumul binelui, sã le
devenim folositori ºi necesari ca pâinea.
Sã se simtã mereu prezenþa voastrã
lângã ei ºi cu ei ca prezenþa unei hrane
de care au nevoie, totdeauna, acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Preot ªtefan Al. Sãvulescu

30 iulie - duminica a VIII-a dupã Rusalii

Cum se numeºte femeia care ºtie mereu
unde este soþul ei?

– VÃDUVÃ!
Piþurcã: -Trage, Mutule!!

Mutu: -Nu, cã m-am lãsat!!!
Un orb cu mâna pe o rãzãtoare:

– Cine a scris porcãria asta?
Cum se obþine lumina cu ajutorul apei?

Spãlând geamurile.

Frizerul îl întreabã pe client:
– Cum sã vã tund ca sã fiþi mulþumit?
– Gratis!

Un copil o întreabã pe mama sa:
– Mami, mami, cum se poate cã ºi tu eºti

albã, ºi tata-i alb, iar eu sunt negru???
– Pãi... dragul mamii, la ce chef a fost atunci,

bucurã-te cã nu latri!!!!!!!!
Un patron cãtre altul:

– Cum de angajaþii tãi sunt mereu aºa
punctuali?

– Simplu: am 30 de angajaþi ºi 20 de locuri
de parcare.

INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:INGREDIENTE:
Blat: Blat: Blat: Blat: Blat: 12 lg fãinã, 4 ouã, 112 lg fãinã, 4 ouã, 112 lg fãinã, 4 ouã, 112 lg fãinã, 4 ouã, 112 lg fãinã, 4 ouã, 18 lg zahãr8 lg zahãr8 lg zahãr8 lg zahãr8 lg zahãr, 1, 1, 1, 1, 10 lg ulei,0 lg ulei,0 lg ulei,0 lg ulei,0 lg ulei,
10 lg lapte, 1 praf de copt stins cu zeamã de lãmâie10 lg lapte, 1 praf de copt stins cu zeamã de lãmâie10 lg lapte, 1 praf de copt stins cu zeamã de lãmâie10 lg lapte, 1 praf de copt stins cu zeamã de lãmâie10 lg lapte, 1 praf de copt stins cu zeamã de lãmâie
Umpluturã: Umpluturã: Umpluturã: Umpluturã: Umpluturã:  2 kg mere, rase 2 kg mere, rase 2 kg mere, rase 2 kg mere, rase 2 kg mere, rase

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Gãlbenuºurile se freacã cu 10 linguri de zahãr pânã se spumeazã ºi se

pune uleiul câte puþin, apoi laptele alternând cu fãina în care am pus praful
de copt.  Într-o tavã (40 x 25 am avut eu) unsã cu ulei ºi pudratã cu fãinã, punem aluatul
ºi dãm la cuptor 15-20 minute , la 180 grade, nu trebuie copt decât pe jumãtate.

Merele curãþate ºi date pe razãtoarea cu gãuri mari  se cãlesc cu zahãr dupã gust
(5 linguri de zahãr, puþinã scorþiºoarã ).

Scoatem blatul din cuptor
ºi punem merele cãlite, aºa
fierbinþi , deasupra.

Se intoduce tava în cuptor;
rapid batem albusele spumã,
tare. Cu cele 8 linguri zahãr ºi le
punem deasupra merelor ºi tava
din nou se introduce în cuptor,
pânã se rumeneºte deasupra
albuºul. Cuptorul la acest mo-
ment sã fie la 195 de grade,
bezeaua  rãmâne intactã dupã
coacere ºi rãcire.

Implantul inovativ FlatScope poate,
în viitor, sã trimitã informaþie direct în
creier, nemaifiind nevoie de „repara-
rea” ochilor pentru a restaura vede-
rea sau auzul.

De asemenea, echipa din spatele
FlatScope susþine cã dispozitivul are
potenþialul de a monitoriza activitatea
cerebralã într-un detaliu mai mare
decât orice metodã actualã, scrie
Science Alert.

Miza principalã a cercetãtorilor de
la Rice University, care au iniþiat acest
proiect, a fost de a crea o metodã prin
care sã scaneze creierul la un nivel
mai profund pentru a înþelege princi-
piile fundamentale ale senzorilor de
intrare (sensory input).

Jacob Robinson, unul dintre

membrii echipei,
menþioneazã cã
„am fost capabili
sã creãm proce-
soare extrem de
dense cu miliar-
de de elemente
pentru un cip de
telefon mobil. De
ce sã nu aplicãm
aceste progrese
tehnologice la in-
terfaþe neurale?”

Un benefi-
ciu rezultat în ur-
ma acestei in-
venþii este cã per-

soanele cu probleme de vedere ºi
auz pot percepe lumea din jurul lor
cu ajutorul unor senzori externi (ca-
mere video/microfoane) conectaþi la
acest cip.

Deocamdatã, echipa are un
prototip care detecteazã semnalele
optice ai neuronilor din cortex. Astfel,
echipa mai are de parcurs un drum
considerabil pânã la produsul final.
O provocare importantã este punerea
laolaltã a algoritmilor care sã proce-
seze datele provenite din creier ºi sã
creeze legãtura cu imaginea ºi cu
impulsurile senzoriale primite; altfel
spus, ceea ce se întâmplã în mod
natural între organele de simþ ºi creier.

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

Cercetãtorii au inventat
un cip care poate

fi implantat în creier!

Albastru

închis (pl.)
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sport

CSM-CFR-CSª Ploieºti a
reuºit sã obþinã o medalie de
argint ºi una de bronz la Cupa
Campionilor la judo echipe
mixt, copii „U12” ºi „U10”, în
cadrul cãreia au participat câte
cinci echipe din þarã. Compe-
tiþia a fost gãzduitã de Sala
Sporturilor „Horia Demian” din
Cluj-Napoca, în perioada 14-

16.
La categoria „U12”, echi-

pa ploieºteanã a cucerit argin-
tul dupã formaþia gazdã, „U”
Cluj, dar înaintea celor de la
ACS MIADO’S Sibiu ºi CSª LPS
Focºani. Echipa a fost alcãtuitã
din: David Dumitrache (27 kg),
Vanesa Tolea (32 kg), Sebas-
tian Petre (34 kg), Anamaria

În zilele de 15 ºi 16 iulie
a.c. s-a desfãºurat, pe stadionul
Iolanda Ballaº Soter din
capitalã, Finala Campionatului
Naþional rezervatã juniorilor de
la categoria a 3-a. Au participat
peste 400 de sportivi din toatã
þara, printer care ºi cei de la
CSS Ploieºti – CSM Bucureºti,
pregãtiþi de profesorii Maria
Andrei ºi Florin Andrei, care au
avut o evoluþie excelentã. Ei au
reuºit sã intre în posesia a 5
medalii astfel: în prima zi, în
proba de 400 m, cele mai bu-
ne rezultate le-au obþinut Re-
becca Andrei –vicecampioanã

CSª Ploieºti, cinci medalii la
Campionatele Naþionale pentru juniori 3

naþionalã cu
timpul de 58.99
sec. ºi Nicoleta
Neagu – meda-
lie de bronz cu
timpul de 59.65
sec., elevele pre-
gãtite de prof.
Maria Andrei
reuºind  sã obþi-
nã recorduri
personale la
aceastã probã.
La sfârºitul pri-

mei reuniuni, CSS Ploieºti a
reuºit sã obþinã prin ºtafetele
de 4 x 100 m atât la
fete, cât ºi la bãieþi, do-
uã titluri de vicecam-
pioni ai României ast-
fel: ºtafeta 4 x 100 m
fete – medalie de ar-
gint – 51.73 sec., în
componenþa Alexan-
dra Teodoru, Nicoleta
Neagu, Raluca Baicu,
Rebecca Andrei; ºta-
feta 4 x 100 m bãieþi-
medalie de argint -
47.77 sec., în compo-
nenþa Robert Ioniþã,

David Gudi,  Andrei Niculiþã,
Andrei Patrichi. În a doua zi,
ºtafeta 100+200+300+400 m.
bãieþi, în component Robert
Ioniþã, Andrei Patrichi, David
Gudi, Andrei Niculiþã, a reuºit
cu timpul de 2.13.31 min. sã
intre în posesia medaliilor de
bronz.  La 11 sutimi de secun-
dã de medalia de bronz s-a
aflat  Alexandra Teodoru, în
cursa de 200 m., iar Robert
Ioniþã a ocupat locul 6 în finala
de 100 m. plat. Tot pe locul 3
au reuºit ºi ploieºtencele de la
ºtafeta 100 +200+ 300 +400

m. fete sã vinã, în componenþa
Raluca Baicu, Alexandra Teo-
doru, Nicoleta Neagu, Rebec-
ca Andrei, cucerind astfel me-
daliile de bronz pentru CSM
Bucureºti.

Tricolorul LMV Ploieºti ºi-a încheiat campania de achiziþii,
semnând ºi cu al doilea jucãtor care va acoperi postul de univer-
sal. Alãturi de cel mai valoros jucãtor român al anului trecut,
Laurenþiu Licã, pe postul de universal va mai evolua, în sezonul
urmãtor, ºi Nelson Murangwa, din Rwanda, component al lotului
naþional din þara sa. Nelson Murangwa este un tânãr de
perspectivã, fiind nãscut la 3 februarie 1993, având 2.07 m ºi
90 kg, iar detenta sa la atac este de 3.50 m, în vreme ce detenta
la blocaj este de 3.38 m.

Ca performanþe, noul component al echipei ploieºtene are
în palmares douã titluri de campion în Rwanda, obþinute în 2012
ºi în 2013, iar cu echipa naþionalã a þãrii sale a cucerit medaliile
de bronz la ediþia din 2013 a Campionatelor Africii la tineret, an
în care a participat ºi la Campionatele Mondiale U21. De
asemenea, a evoluat cu Naþionala Rwandei în calificãrile pentru
Campionatele Mondiale de seniori din 2014.
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Ciobanu (40 kg), Antonio Cos-
ma (42 kg), Antonia Rãdoi (48
kg), Tudor Ghica (46 kg), Alexia
Trandafir (57 kg) ºi David Þugui
(+60 kg).

La „U10”, echipa CSM-
CFR-CSª Ploieºti s-a clasat pe
locul al III-lea, dupã CSª LPS
Focºani ºi „U” CSM Cluj. Forma-
þia noastrã a fost alcãtuitã din:
Teodor Miron (22 kg), Teodor
Sandu (27 kg), Yasmine Tomes-
cu (29 kg), Iulian Matei (34 kg),
Bianca Croitoru (36 kg), David
Ioniþã (42 kg) ºi Leonard Rã-
duþã (+46 kg).

Locul VII pentru Rãzvan
Ciolan, în Ungaria
Tot în perioada amintitã,, la

Paks (Ungaria) a avut loc în-
trecerea la judo intitulatã Cupa
Europeanã, pentru juniori
„U21”, la care au participat ºi
trei sportivi de la CSM-CFR-CSª

Ploieºti. Astfel, Rãzvan Ciolan
s-a clasat al VII-lea la categoria
„81 kg”, dupã ce i-a învins pe
Gabriel Traversy (Canada) ºi
Anthony Kouros (Australia),
apoi a pierdut la Roland Goz
(Ungaria), a trecut în recalifi-
cãri de Daniel Stamm (Germa-
nia), dar a cedat la Adrian
Gondia (Puerto Rico); Cãtãlina
ªchiopu a pierdut la categoria
52 kg., în faþa unguroaicei Ti-
tanilla Abrahom; Marian Tãna-
se a pierdut în faþa croatului
Marin Franusic, la categoria
66 kg.).

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

Fostul mare jucãtor
român, Ilie Nãstase, a fost
suspendat din orice cali-
tate oficialã pânã în anul
2021, de cãtre Federaþia
Internaþionalã de Tenis
(ITF), a anunþat BBC.

Ilie Nãstase (71 de
ani), cãpitan nejucãtor al
echipei de Fed Cup a Ro-
mâniei, fusese deja sus-
pendat provizoriu de ITF
pentru cã le-ar fi insultat
pe jucãtoarea Johanna Konta
ºi pe Anne Keothavong, cãpita-
nul echipei Marii Britanii, pre-
cum ºi un arbitru ºi un ziarist,
la meciul de la Mamaia (22
aprilie). Nãstase nu va fi acre-
ditat la evenimentele ITF pânã

în anul 2019. Turneele de Ma-
re ªlem nu sunt incluse în
aceastã sancþiune, deoarece
ele sunt în afara jurisdicþiei ITF.

Nãstase a fost de ase-
menea amendat cu 10.000
de dolari.

JUDO:  La Cupa Campionilor de la Cluj,

Medalii de argint ºi de bronz obþinute
de echipele CSM-CFR-CSª Ploieºti

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro
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VOLEI

Nelson Murangwa completeazã
lotul pentru sezonul viitor al celor
de la Tricolorul LMV Ploieºti

Nãstase, suspendat
pânã în 2021

Dupã o sãptãmânã de antrenamente,
dupã ce s-a reunit, Petrolul va mai parcurge
acasã alte douã antrenamente sãptãmâna
aceasta, înainte de plecarea cãtre Braºov,
unde se va desfãºura stagiul de pregãtire
centralizatã. Va fi un nou meci amical, cel
cu ASA Tg. Mureº, un test edificator pentru
galben-albaºtri, pe 29 iulie.

Pe data de 4 august va fi programat un
alt amical, cel cu Progresul Spartac
Bucureºti, ºi aceastã echipã fiind nou-
promovatã în Liga a III-a.

Cel dintâi joc oficial va avea loc pe 9 august, în „Cupa României”,
mai mult ca sigur pe „Ilie Oanã”. În caz de calificare, se va mai juca un
meci pe 23 august, cu trei zile înaintea startului în Liga a III-a.

În rest, pe 12 august, test la FC Aninoasa, pe 18 august la CSM
Olimpia Râmnicu Sãrat, iar a doua zi la Ploieºti, cu Astra 2.

Vã prezentãm lotul reunit al Petrolului în vederea noului sezon
de Liga a III-a:

PPPPPororororortttttariariariariari – Mirel Bolboaºã (venit de la Tg.
Mureº), Ionuþ Marinicã, Cãtãlin Niþache, Raul
Botezan (C.S. Iernut – Liga a III-a), Bogdan Scorici
(Dinamo 2, Liga a III-a);

Fundaºi Fundaºi Fundaºi Fundaºi Fundaºi – Alexandru Vagner
(Concordia Chiajna, Liga I), Alberto Olaru, Rãzvan
Catanã, Roberto Alecsandru, Daniel Chiriþã,
Jean Prunescu, Gabriel Frîncu, Mihai Velisar,
Valentin Ticu, Alexandru Radu;

Mijlocaºi:Mijlocaºi:Mijlocaºi:Mijlocaºi:Mijlocaºi: Marius Antoche (CS
Baloteºti, Liga a III-a), Marius Chindariº (UTA, Liga
a II-a), Giorgian Pãun, Claudiu Tudor, Alexandru

Puchea (Petrolistul Boldeºti, Liga a III-a), Nini Popescu, Alexandru
Ciocâlteu (Dunãrea Cãlãraºi, Liga a II-a), Dragoº Gheorghe, Alexandru
Tudor – Saim (Olimpia Rm. Sãrat, Liga a III-a), Tiberiu Niþescu;

Atacanþi Atacanþi Atacanþi Atacanþi Atacanþi – Roland Stãnescu, Sergiu Arnãutu (Luceafãrul
Oradea, Liga a II-a), Adrian Vintilã, Cosmin Lambru (CS Blejoi, Liga a IV-
a), George Dumitru (CSM Câmpina, juniori).

Ionuþ Mitoiu

Fotbal
Liga a III-a Petrolul s-a reunit ºi pregãteºte noul sezon de Liga a III-a
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