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Crizã de poliþiºti

Ministerul de Interne dubleazã locurile
la ºcolile de profil ºi organizeazã
sesiuni de admitere extraordinare
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Povestea incredibilã, ruptã parcã
dintr-un film, a doi tineri din Ploieºti
care au ºocat în urmã cu aproape
cinci ani comunitatea localã din cau-
za gestului necugetat de a-ºi aban-
dona bebeluºul de doar trei zile la
marginea unei pãduri, are un final
fericit. Condamnaþi la închisoare
pentru tentativã de omor, Silvia Pîtã
ºi Cristian Iordache s-au eliberat din
spatele gratiilor, iar acum ºi-au reluat
viaþa alãturi de bãieþelul pe care iniþial
nu l-au dorit. Tinerii s-au cãsãtorit ºi
au decis sã facã demersurile pentru
a reintra în drepturile pãrinteºti, iar
autoritãþile i-au ajutat sã-ºi înde-
plineascã visul.

Silvia Pîtã (27 de ani) ºi Cristian
Mihai Iordache (28 de ani), au fost
condamnaþi, în aprilie 2013, la doi
ani de închisoare cu executare fie-
care, fiind gãsiþi vinovaþi pentru tenta-
tivã la omor, dupã ce ºi-au abandonat
copilul nou nãscut într-o pãdure de
la marginea comunei prahovene

Corlãteºti. Bebluºul, un bãieþel, a fost
gãsit atunci întâmplãtor de un tre-
cãtor care a alertat imediat Poliþia ºi
Ambulanþa. Copilul era în viaþã, dar
starea lui de sãnãtate era puternic
afectatã dupã ce stãtuse o noapte
întreagã în ger, acesta fiind abandonat
în pãdure la finalul lunii noiembrie. A
avut zile ºi a supravieþuit, a fost trans-
portat la un spital din Ploieºti cu tem-
peratura corupului de 27 de grade
Celsius, unde a rãmas pânã a fost
preluat de bunicii paterni. Nu a fost o
problemã pentru autoritãþi sã-i gãseas-
cã pãrinþii pentru cã micuþul avea la
mânã brãþara cu datele de identitate.

Silvia ºi Cristian era pe atunci
studenþi. El la ASE Bucureºti, iar tâ-
nãra la o facultate din cadrul Universi-
tãþii din Braºov.

(continuare în pagina 3)

Incredibila poveste a copilului supravieþuitor
La trei zile a fost abandonat de pãrinþi
în pãdure, iar acum s-a întors la ei

O mamã cu probleme
psihice ºi-a aruncat
copilul nou nãscut
în closetul din curte

Plan comun
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unitãþilor de învãþãmânt
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Prahova în privinþa
(ne)înscrierilor la liceu
ºi profesionalã!

CDR: Mediul de afaceri
nu este de acord cu plata
defalcatã a TVA; mãsura
este excesiv de birocraticã

O fostã poliþistã
din Ploieºti,
acuzatã de luare
de mitã Pag. 2 Pag. 5

Pregãtirea
organismului
pentru sezonul rece
Þine o curã alcalinã timp
de o sãptãmânã ºi nu vei
mai rãci toatã iarna!

Directorii de ºcoli,
faþã în faþã cu
conducerea ISJ
Prahova

Liderul liberal Mircea Ionescu
Quintus, care a murit vineri, la Ploieºti,
la vârsta de 100 de ani, a fost înmor-
mântat luni, la Cimitirul Viiºoara. Si-
criul cu trupul neînsufleþit al omului
politic a fost depus încã de duminicã,
la Biserica „Buna Vestire” din Ploieºti,
aflatã în imediata apropiere a reºe-
dinþei familiei Quintus.

Încã de duminicã, la bisericã, au
venit sã aducã un ultim omagiu foºti
ºi actuali lideri PNL, printre care s-a

Adio, Mircea Ionescu Quintus
aflat Raluca Turcan, Ludovic Orban,
George Copos, Valeriu  Stoica, iar din
partea formaþiunii politice ALDE a fost
prezentã chiar Graþiela Gavrilescu,
care este ºi vicepremierul României.
Îºi anunþase prezenþa ºi ministrul de
interne Carmen Dan, dar aceasta nu
a mai putut veni la Ploieºti din cauza
calamitãþilor care s-au produs dumini-
cã seara la Timiºoara, fiind prezentã
acolo pentru a supraveghea operaþiu-
nile specifice situaþiei de crizã.

Slujba de înmormântare a înce-
put la ora 12.00, iar dupã o orã corte-
giul funerar s-a îndreptat cãtre cimi-
tirul Viiºoara, unde familia Quintzus
deþine un loc de veci.

Mircea Ionescu Quintus a fost în-
mormântat cu onoruri militare ºi asta
pentru cã este de douã ori decorat
cu Ordinul Steaua României în grad
de ofiþer ºi cavaler.

(D.F.)

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!



Vineri, 8 septembrie, a avut loc
ºedinþa de analizã ºi aprobare a
“Planului comun de acþiune pentru
creºterea gradului de siguranþã a
elevilor ºi a personalului didactic ºi
prevenirea delicvenþei juvenile în in-
cinta ºi în zonele adiacente unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar”.

La ºedinþã, desfãºuratã la sediul
Prefecturii Prahova, au participat
Ludmila Sfârloagã – Vicepreºedinte

al CJ Prahova, Emil Drãgãnescu –
Subprefectul Judeþului Prahova,
Nicolae Angelescu – Inspector ªcolar
General la  Inspectoratul ªcolar Jude-
þean, Liviu Coman – Inspector ªef al
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean “Colonel Alexandru Enescu”, lo-
cotenent colonel Mihai Drãgan - Ins-
pector ªef al Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã ”ªerban Cantacu-
zino”, comisar ºef de poliþie Ginel Pre-

da – Inspectoratul Judeþean de Poli-
þie, colonel Aurelian Costache - Grupa-
rea de Jandarmi Mobilã ”Matei Ba-
sarab” Ploieºti.

Astfel, la nivelul judeþului Prahova
a fost elaborate Planul comun de
acþiune pentru creºterea gradului de
siguranþã a elevilor ºi a personalului
didactic ºi prevenirea delicvenþei ju-
venile în incinta ºi în zonele adiacente
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-si-
tar. Planul, realizat sub autoritatea
Instituþiei Prefectului Prahova,  addu-
ce laolaltã mai multe instituþii care vor
acþiona: Poliþia naþionalã, Poliþia localã,
Jandarmeria, Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean ºi Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã ”ªerban Cantacuzino”.
Instituþiile implicate vor realiza, în co-
mun, acþiuni pentru asigurarea pro-
tecþiei unitãþilor de învãþãmânt, sigu-
ranþei elevilor ºi a personalului didac-
tic în ºcoalã ºi în preajma acesteia.
Totodatã, planul comun prevede efi-
cientizarea activitãþii de combatere a
violenþelor ºi a altor fapte antisocial
comise în mediul ºcolar, dar ºi preve-
nirea încãlcãrii regulilor ºi normelor
de conduitã în ºcoalã ºi în spaþiul pub-
lic. (D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)

Plan comun împotriva
delicvenþei juvenile în incinta

unitãþilor de învãþãmânt
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Deºi învãþãmântul, în România, este obligatoriu 10
clase, foarte mulþi copii prahoveni nu s-au prezentat vineri,
8 septembrie, la repartizarea în ºedinþã publicã a
absolvenþilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au
fost repartizaþi în etapele anterioare sau care nu s-au înscris
în perioada prevãzutã de metodologia de admitere în
învãþãmântul liceal ºi cel profesional. Cu toate cã oferta cu
locuri vacante era destul de generoasã, cu peste 800 de
locuri libere la profesionalã ºi 465 de
locuri libere la liceu, comisiile judeþene
au rãmas mirate de lipsa de interes a
puºtanilor ºi puºtoaicelor pentru carte,
pentru ºcoalã, în condiþiile în care, cum
precizam, învãþãmântul este obligatoriu
10 clase!

Este, credem, cel mai prost an în
privinþa neºcolarizãrii. Ce fac aceºti copii
ºi pãrinþii lor de avem o asemenea
situaþie? În cazul de faþã sunt date peste
cap calculele pentru repartizãrile
profesorilor pe catedrele claselor de
liceu ºi profesionalã, multe clase ºi
catedre urmând sã fie desfiinþate ºi,
totodatã, mulþi profesori vor rãmâne fãrã
muncã în acest an ºcolar 2017-2018,
deºi aceºtia trãiau cu speranþa cã vor
avea unde sã predea, dar mai ales cui sã predea!

Pentru liceu, vineri, 8 septembrie, în faþa comisiei
judeþene de repartizare s-au prezentat 260 de elevi, iar

numãrul de locuri disponibile erau 465. La profesionalã
este ºi mai grav, având doar 21 de elevi care s-au înscris
în acea zi de vineri, deºi oferta era de peste 800 de
locuri disponibile! Ce viitor vor avea aceºti copii care preferã
sã trândãveascã decât sã urmeze niºte cursuri în urma
cãrora sã se aleagã ºi cu o meserie? Dar þara ce viitor
are, în condiþiile în care aceºti elevi vor îngroºa rândurile
ºomerilor ºi statul trebuie sã le asigure ajutorul de ºomaj,

cu bani de la bugetul statului, buget unde contribuie
doar cei care lucreazã?

Mihail Marinescu

Cifre alarmante în Prahova în privinþa
(ne)înscrierilor la liceu ºi profesionalã!

Bugetul de stat pe 2017 se diminueazã la venituri cu suma de 1,326 miliarde
de lei ºi la cheltuieli cu 347,7 milioane de lei, iar deficitul de majoreazã cu suma de
978,8 milioane de lei, conform proiectului de Ordonanþã pentru rectificarea bugetului
de stat pe 2017, publicat pe site-ul Ministerului Finanþelor Publice. În ceea ce
priveºte veniturile bugetului general consolidat, nota de fundamentare a proiectului
menþioneazã cã acestea se majoreazã, pe sold, cu suma de 1,060 miliarde lei.
Cheltuielile bugetului general consolidat se majoreazã, pe sold, cu suma de 1,705
miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat, în termeni cash, “se menþine
la nivelul de 2,96% din PIB”.

Potrivit notei de fundamentare, veniturile din impozitul pe profit se diminueazã
cu 1,785 miliarde lei, din alte impozite pe profit, venit ºi câºtiguri din capital de la
persoane juridice scad cu 79,2 milioane lei, din impozitul pe venit se majoreazã cu
298,4 milioane lei, cele din impozite ºi taxe pe bunuri ºi servicii se diminueazã cu
1,395 miliarde lei. Taxa pe valoarea adãugatã se diminueazã cu 1,974 miliarde lei
din care 1,296 miliarde lei reprezintã valoarea obligaþiilor restante la bugetul gen-
eral consolidat (mecanism de tip SWAP) transferate cãtre alte taxe ºi impozite din
cadrul bugetului general consolidat, conform execuþiei bugetare.

Accizele se majoreazã cu 587,2 milioane lei potrivit impactului bugetar pozitiv
estimat ca urmare a aplicãrii prevederilor Ordonanþei Guvernului nr.25/2017 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal, iar veniturile din
contribuþii de asigurãri sociale cresc cu 164,2 milioane lei. Totodatã, veniturile
nefiscale se majoreazã cu peste 2,038 miliarde lei, din care 2 miliarde lei venituri
estimate suplimentar din dividende, ca urmare a aplicãrii prevederilor OUG nr 29/
2017. Sumele primite de la UE/alþi donatori în contul plãþilor efectuate ºi prefinanþãri
aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminueazã cu 493,3 milioane lei.

Pe de altã parte, proiectul prevede, la capitolul cheltuieli ale bugetului de stat,
o creºtere cu 2,282 miliarde lei a cheltuielilor de personal, cu 317,2 milioane lei a
celor cu bunuri ºi servicii, cu 500 milioane lei a cheltuielilor cu dobânzile ºi o
diminuare cu 313,4 milioane lei a cheltuielilor cu subvenþiile.

Veniturile bugetului de stat se diminueazã cu 1, 32
miliarde lei ºi cheltuielile cu 347,7 milioane lei

O fostã poliþistã din Ploieºti, care a lucrat, la începutul anilor 2000, la secþia 4
din Ploieºti, este urmãritã penal pentru luare de mitã. Femeia, care a ieºit din sistem
în anul 2003 tot pentru o faptã similarã, este printre primii poliþiºti din Prahova
acuzaþi de corupþie. Ea a fost ºi condamnatã la închisoare dupã ce a fost gãsitã
vinovatã cã a luat mitã de la o persoanã pe care o cerceta într-un dosar de furt. În
acest nou caz, fosta poliþistã a fot prinsã de ofiþerii Direcþiei Generale Anticorupþie,
asta dupã ce a fost denunþatã de cea cãreia îi ceruse bani pentru a interveni tot
pentru rezolvarea unui dosar penal. Conform unui comunicat remis presei de Direcþiei
Generale Anticorupþie (D.G.A.) – Serviciul Judeþean Anticorupþie (S.J.A.) Prahova “la
data de 19.07.2017, suspecta a pretins ºi primit de la denunþãtoarea R.G.T. suma
de 5.000 lei, lãsând sã se creadã cã are influenþã asupra unor funcþionari din cadrul
A.N.A.F.  Ploieºti, pentru ca societatea administratã de martora denunþãtoare sã nu
fie controlatã ºi sancþionatã de aceastã instituþie. Ulterior, pe data de 20.07.2017,
în realizarea aceleiaºi rezoluþii infracþionale, a pretins ºi primit de la aceeaºi persoanã
suma de 1.500 euro, lãsând sã se creadã cã are influenþã asupra unor procurori din
cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Ploieºti, pentru o soluþie favorabilã într-
un dosar penal”.

Fosta poliþistã este cercetatã în control judiciar de cãtre porcurorii din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Prahova. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

O fostã poliþistã din Ploieºti,
acuzatã de luare de mitã

Stabilirea normelor de hranã pentru
persoanele private de libertate, dupã
consultarea specialiºtilor în nutriþie

Guvernul a adoptat în ºedinþa de
sãptãmâna trecutã, la iniþiativa Minis-
terului Justiþiei, un proiect de lege prin
care modificã ºi completeazã Ordo-
nanþa Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hranã, în timp de pace,
ale personalului din sectorul de apã-
rare naþionalã, ordine publicã ºi
siguranþã naþionalã ºi al persoanelor
private de libertate.

Proiectul de lege urmãreºte adu-
cerea în actualitate a normelor legale
privind drepturile de hranã ale per-
soanelor private de libertate, în acord
cu evoluþia legislaþiei execuþional-
penale din 1994 (anul emiterii actului
normativ ce se doreºte a fi modificat)
pânã în prezent.

Modificãrile vizeazã modul în care
este asiguratã hrana pentru deþinuþi,
iar unul dintre criteriile avute în vedere
a fost cantitatea ºi calitatea hranei,
aºa cum se aratã în jurispru-denþa
CEDO ºi standardele stabilite de cãtre
Regulile Penitenciare Euro-pene.
Reglementãrile actuale vizeazã doar

valoarea caloricã a hranei.
Normele minime obligatorii de

hranã urmeazã sã fie stabilite dupã
consultarea unor specialiºti în nutriþie,
prin ordin al ministrului justiþiei.

Astfel, pentru fundamentarea
baremurilor calorice au fost avute în
vedere Ghidul pentru alimentaþie
sãnãtoasã, elaborat de Societatea de
Nutriþie din România, recomandãrile
Institutului de Diabet, Nutriþie ºi Boli
Metabolice N. Paulescu, Institutului
de Boli Infecþioase Prof. dr. Matei Balº,
Institutului de Pneumologie Marius
Nasta ºi literatura de specialitate.

O altã prevedere a proiectului
adoptat în ºedinþa de guvern
presupune egalizarea baremurilor
calorice ale normelor de hranã a
persoanelor reþinute sau arestate
preventiv cu cel al persoanelor
condamnate, considerându-se cã nu
existã justificare pentru diferenþa de
tratament între cele douã categorii
de persoane private de libertate.

(D.L.)

Melomanii zgomotoºi, dar ºi cei care fumau în spaþii
nepermise, pe lista „neagrã” a poliþiºtilor locali

Ca urmare a activitãþilor întreprinse
de poliþiºtii locali din Ploieºti, în perioada
11-14 septembrie a.c., au fost aplicate
177 de sancþiuni contravenþionale, cu
o valoarea totalã a amenzilor de 38.820
lei. Faptele sancþionate au constat în
tulburarea liniºtii ºi ordinii publice prin
muzicã ascultatã cu volumul ridicat, dar
ºi consum de alcool pe domeniul pub-

lic, în zone circulate precum strãzile: „Gh.
Gr. Cantacuzino”, „Arinului”, „Mihai Emi-
nescu”, „Colinei”, „Cuza Vodã”, „Republi-
cii”, „Mihai Bravu” ºi Gang Nord. Au fost
sancþionaþi ºi cei surprinºi fumând în
spaþiile publice interzise prin lege, în
parcurile de joacã pentru copii din zona
Pieþei „9 Mai”, strãzile „Domniºori” ºi
„Grindului”, cu amenzi în valoare de 550

lei. De asemenea, au mai fost aplicate
sancþiuni contravenþionale pentru deþi-
nerea de acte de identitate expirate,
circulaþia cu atelaje hipo pe alte trasee
decât cele aprobate de municipalitate,
lãsarea cailor în libertate, apelarea la
mila publicã, precum ºi abandonul de-
ºeurilor menajere în alte locuri decât cele
special amenajate. Pentru aruncarea
cojilor de seminþe pe domeniul public
au fost aplicate amenzi în valoare de
500 lei.

Mihail Marinescu



Caz ºocant în localitatea prahoveanã Gorgota, acolo unde o femeie este
suspectã de pruncucidere dupã ce ºi-a abandonat bebeluºul în closetul din
spatele casei. Copilul nou-nãscut a fost salvat iniþial de doi poliþiºti, alertaþi de
medicii de la Maternitatea din Ploieºti, dar a decedat la spital dupã ce a intrat
în stop  cardiorespirator.

Mama copilului, o femeie în vârstã de 35 de ani, cunoscutã cu afecþiuni
psihice, a nãscut acasã, fãrã sã fie asistatã de personal de specialitate. S-a
prezentat la Maternitatea din Ploieºti, cu simptome specifice postnaºtere, însã
medicii au intrat în alertã atunci când nu au vãut ºi bebeluºul. Pentru cã nu
au putut comunica cu mama, aceasta nefiind în stare sã se exprime coerent,
au alertat imediat Postul de Poliþie din Gorgota. ªeful de post de aici, împreunã
cu colegul sãu, s-au deplasat la domiciliul femeii pentru a verifica ce s-a
întâmplat cu bebeluºul. Au rãmas ºocaþi atunci când au auzit plânsete de
copil din closetul din spatele casei. Pentru a extrage bebeluºul din latrinã,
poliþiºtii au fost nevoiþi sã dãrâme construcþia din lemn. Copilul era în viaþã, dar
starea lui era una criticã. Unul dintre poliþiºti a început manevre de resuscitare,
care au dat rezultat într-o primã fazã. Agentul a declarat ulterior cã vãzuse
recent cum se resusciteazã un copil nou-nãscut dupã ce urmãrise pe internet
un filmuleþ.

Când medicii de la Ambulanþa Prahova, solicitaþi ºi ei la Gorgota, au ajuns
la caz, copilul a fost gãsit în stop cardiorespirator. S-au început din nou
manevrele de resusicitare, copilul a fost stabilizat ºi a fost transportat la
Maternitatea din Ploieºti. N-a mai rezistat decât câteva ore, fiind declarat
decedat la puþin timp dupã internare.

În ceea ce priveºte mama, aceasta ar putea fi acuzatã de pruncucidere,
însã poliþiºtii aºteaptã rezultatul expertizei psihologice, care va stabili dacã
femeia a avut discernãmânt. Dacã se va constata cã aceasta nu a ºtiut ce
face, nu va putea fi trasã la rãspundere ºi, cel mai probabil, va fi internatã într-
un spital de boli psihice. (D.F (D.F (D.F (D.F (D.F.).).).).)
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Crizã de poliþiºti Ministerul de Interne dubleazã locurile
la ºcolile de profil ºi organizeazã
sesiuni de admitere extraordinare

Pentru prima datã în istoria post-
decembristã a ªcolii de Agenþi de
Poliþie din Câmpina un candidat a
reuºit sã obþinã maximul de puncte
la examenul de admitere. Diana Flo-
rina David, din Botoºani, absoleventã
a Colegiului Mihai Eminescu, a rezol-
vat corect toate cele 90 de cerinþe ºi
astfel a distrus mitul cã la unitatea
de învãþãmânt a Ministerului de In-
terne nu ajung cei mai buni.

Nu a fost singurul record care s-
a obþinut în sesiunea de admitere au-
gust-septembrie 2017. În urma co-
rectãrii lucrãrilor, nu mai puþin de 481
de candidaþi dintr-un total de 1400
au obþinut peste 80 de puncte, iar

aproape 900 au obþinut peste 70 de
puncte, ultimul punctaj cu care a fost
admis un candidat fiind de 67, e-
norm, dacã este sã comparãm cu re-
zultatele anilor trecuþi, când erau de-
claraþi admiºi chiar ºi cei care obþi-
nuserã 50 de puncte, minimum ne-
cesar.

Expliaþia pentru aceastã realizare
este oarecum simplã. Criza acutã de
poliþiºti, provocatã de valul de pensio-
nãri din acest an, a determinat Minis-
terul de Interne sã ia mãsuri fãrã pre-
cedent pentru rezolva problema lipsei
de personal. În acest context, pentru
examenul de admitere care s-a
finalizat sâmbãtã, 9 septembrie, la

ªcoala de Agenþi de Poliþie de la Câm-
pina, Ministerul de Interne a decis sã
dubleze peste noapte numãrul de
locuri. Candidaþii au avut plãcuta sur-
prizã sã afle chiar în timpul desfã-
ºurãrii examenului cã nu mai concu-
reazã pe 500 de locuri, ci pe 1000
de locuri!

Iniþial, pentru acest examen s-au
înscris aproximativ 3000 de persoa-
ne, dar, în urma probelor eliminatorii,
probele sportive ºi medicale, au mai
rãmas în concurs 1400 de tineri. A
fost cea mai scãzutã concurenþã la
un examen de admitere la ªcoala de
Poliþie de la Câmpina, având în vedere
cã în anii trecuþi concurau chiar ºi
câte 3-4 persoane pe un singur loc.

De teamã ca nu cumva locurile
aprobate în acest an sã nu rãmânã
neocupate, organizatorii examenului

au decis sã scadã ºi nivelul de
dificultate al probelor scrise. Candidaþii
au avut de rezolvat 60 de întrebãri
tip grilã la limba românã ºi 30 la o
limbã strãinã (francezã sau englezã),
iar exerciþiile au fost dintre cele mai
simple. De exemplu, trebuia identificat
antonimul termenului ilizibil din lista:
clar, ilizibil, invizibil, indivizibil sau
trebuia reperat numeralul scris corect
din seria: ºaisprezece, ºasesprezece,
optisprezece, optsprezece etc.

Tot pentru a reface efectivele de
poliþiºti, MAI a decis, spun surse
oficiale, sã organizeze o nouã sesiune
de admitere în luna ianuarie când
vor fi încadraþi în sistem încã 1000
de agenþi, decizie unicã în istoria ªcolii
de Poliþie de la Câmpina. Nu este vorba
despre încadrãri din sursã externã,
ci chiar de un examen de admitere
în urma cãruia elevii vor studia a
Câmpina timp de un an, apoi vor
merge direct la posturile unde vor fi
repartizaþi în funcþie de media cu care
vor termina ºcoala.

Practic într-un singur an, vor de-
veni poliþiºti 2000 de tineri, în condi-
þiile în care, anul trecut, au terminat
cursurile doar 500 de absolvenþi, iar
în decembrie anul acesta vor ieºi din
ºcoalã alþi 700 de subofiþeri. Existã
posibilitatea ca o parte dintre elevii
declaraþi admiºi în aceastã sesiune
sã fie trimiºi sã urmeze cursurile la o
unitate similarã din Slatina, asta pen-
tru cã la Câmpina nu existã suficient
de multe spaþii de cazare ºi nici
profesori. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

(urmare din pagina 1)
Aveau o relaþie de ceva vreme,

dar nu erau pregãtiþi ºi sã devinã pã-
rinþi. Silvia a nãscut la Maternitatea
din Ploieºti, a fost externatã împreunã
cu copilul, însã nu a ajuns acasã cu
el. Împreunã cu iubitul sãu ºi tatãl
bãieþelului au încercat sã
caute o familie surogat.

Au declarat cã au
mers la mai multe mânãs-
tiri din Prahova, inclusiv la
aºezãmântul pãrintelui
Tãnase de la Valea Plopu-
lui, dar s-au speriat de mul-
þimea de pelerini ºi au
renunþat la idee. Pe drumul
de întoarcere cãtre casã au
luat decizia incredibilã de
a-ºi lãsa copilul în pãdure,
fãrã sã le pese de urmãri.

Au fost arestaþi în no-
iembrie 2012, iar câteva
luni mai târziu Tribunalul
Prahova i-a condamnat la
trei ani de închisoare fieca-
re. În urma contestaþiei la
Curtea de Apel Ploieºti, ins-
tanþa le-a redus pedeapsa
cu un an. Au rãmas în spatele gratiilor
un an ºi trei luni, astfel cã în 2015
erau doi oameni liberi ºi gata sã-ºi reia
viaþa. Silvia ºi Cristian s-au cãsãtorit în

mai 2016 ºi de atunci au început sã
facã demersurile pentru a convinge
Direcþia Generalã pentru Protecþia
Copilului Prahova (DGASPC) cã sunt
pregãtiþi sã devinã pãrinþi ºi sunt în
stare sã aibã grijã de copilul lor.
Tribunalul Prahova a dispus în iunie

2017 „reintegrarea în familie a mi-
norului, urmând ca pãrinþii sã redo-
bândeascã drepturile ºi obligaþiile faþã
de minor“. Cei de la Protecþia Copilul-

ui n-au contestat sentinþa, astfel cã
bãieþelul care va împlini în noiembrie
5 ani a fost dat spre creºtere pãrinþilor.

Corina Nicola, purtãtor de cuvânt
al DGASPC Prahova, susþine cã pânã
ca instanþa sã ia o astfel de decizie, la

domiciliul soþilor Iordache a
avut loc o anchetã socialã în
urma cãreia s-a constatat cã
tinerii s-au reabilitat, au locuri
de muncã stabile ºi sunt
capabil sã creascã un copil.

„DGASPC Prahova a con-
siderat cã era firesc ca mino-
rul sã creascã alãturi de pãrin-
þii biologici. Astfel cã, dupã ce
pãrinþii au fãcut demersurile
pentru reintegrarea în familie
a minorului, pânã atunci aflat
în plasament la bunicii paterni,
a avut loc o anchetã socialã,
iar raportul a fost unul favorabil
lor. S-a constatat cã pãrinþii s-
au reabilitat, sunt cãsãtoriþi le-
gal, au un venit stabil. Au ºi re-
cunoscut cã au avut un mo-
ment de rãtãcire pus pe sea-
ma vârstei, au conºtientizat cã
au greºit ºi ºi-au exprimat

dreptul de a-ºi creºte copilul cu care
au þinut legãturã în permanenþã“, a
declarat Corina Nicola, purtãtor de
cuvânt al DGASPC Prahova. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Incredibila poveste
a copilului supravieþuitor

La trei zile a fost abandonat de pãrinþi
în pãdure, iar acum s-a întors la ei

O mamã cu probleme
psihice ºi-a aruncat
copilul nou nãscut

în closetul din curte
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Stimulentele de inserþie pentru
creºterea copilului plãtite în luna iulie
2017 au totalizat 52,73 milioane de
lei, suma medie acordatã fiind de
629,18 lei, conform datelor centra-
lizate de Agenþia Naþionalã pentru

Plãþi ºi Inspecþie Socialã (ANPIS). Astfel,
în luna iulie, erau înregistraþi 83.809
de beneficiari ai stimulentului de in-
serþie pentru creºterea copilului, cei
mai mulþi fiind în Bucureºti - 12.380
ºi în judeþele Cluj - 3.439, Timiº - 3.543,

România va fi gazda din acest an a reuniunii ministeriale la nivel înalt
CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity), în perioada 27-
28 septembrie 2017, potrivit unui proiect de hotãrâre de Guvern iniþiat de
Ministerul Energiei.

“Pentru accelerarea integrãrii pieþelor de gaze din Europa Centralã ºi de
Sud-Est ºi pentru diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale,
România, alãturi de Austria, Bulgaria, Croaþia, Grecia, Italia, Slovacia, Slovenia
ºi Ungaria, a iniþiat în februarie 2015 un grup de lucru sub titulatura CESEC
(Central and South Eastern Europe Gas Connectivity Group). Acestui grup i s-
au alãturat ºase þãri partenere, respectiv, Albania, Bosnia-Herþegovina,
Macedonia (FYROM), Republica Moldova, Serbia ºi Ucraina. Scopul acestui
grup este de a coordona eforturile de facilitare a realizãrii proiectelor trans-
frontaliere ºi trans-europene care sã ducã la diversificarea surselor ºi a rutelor
de aprovizionare cu gaze naturale, precum ºi armonizarea implementãrii reguli-
lor care sã faciliteze aceste proiecte”, se aratã în nota de fundamentare.

Pânã în prezent, în anii 2015 ºi 2016, au avut loc trei întâlniri la nivel
ministerial, la Sofia, Zagreb ºi Budapesta. Prin Memorandumul nr. 103175
din 18.10.2016 cu tema ‘Înaintarea propunerii din partea României, cãtre Co-
misia Europeanã, pentru organizarea la Bucureºti a reuniunii ministeriale
CESEC, din anul 2017’, aprobat de Guvernul României, autoritãþile române
au indicat Comisiei Europene disponibilitatea de a gãzdui la Bucureºti, în anul
2017, reuniunea ministerialã a Grupului la Nivel Înalt pe tema interconectãrii
reþelelor de gaze la nivelul regiunii Central ºi Sud-Est Europene (Central and
South Eastern Europe Gas Conectivity/iniþiativa CESEC), format în care
proiectele propuse de þara noastrã au fost avizate ca prioritare la nivel european
(proiectul BRUA).

În contextul în care iniþiativa CESEC îºi extinde domeniul de activitate ºi la
eficienþã energeticã, energie regenerabilã ºi energie electricã, decizie luatã la
reuniunea ministerialã de la Budapesta (septembrie 2016), la începutul anului
curent a fost demaratã activitatea grupurilor de lucru tehnice CESEC pentru
cele trei subdomenii menþionate. Având în vedere faptul cã obiectivul acestor
grupuri tehnice este sã înainteze propuneri de acþiuni ºi metode de lucru
care urmeazã sã fie validate la reuniunea ministerialã CESEC din 2017,
reprezentanþii ministerului menþioneazã cã organizarea reuniunii la Bucureºti
va conduce la preluarea contribuþiei ºi a valorii adãugate rezultate în urma
lucrãrilor grupurilor tehnice, care au avut loc la Bruxelles la începutul anului
2017. Prin proiectul de hotãrâre de Guvern, ministerul cere alocarea sumei
de 154.000 de lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
pentru organizarea acestui eveniment.

Autoritãþile propun la prima rectificare din acest an o
suplimentare a cheltuielilor ca urmare a modificãrii proiec-
þiei de creºtere a economiei de la 5,2%, la 5,6%, potrivit
declaraþiilor ministrului Finanþelor Publice, Ionuþ Miºa. “Ca
urmare a luãrii în considerare a creºterii economice de
5,6%, faþã de 5,2% cât a fost avut în vedere la elaborarea
legii bugetului la începutul acestui an ºi a unui PIB de
837,1 miliarde lei, faþã de 815,2 miliarde cât s-a estimat
iniþial prin proiectul de act normativ, se propune o
suplimentare a cheltuielilor”, a declarat, vineri, Ionuþ Miºa,
într-o conferinþã de presã susþinutã la sediul ministerului.

El a precizat cã în primul semestru din acest an pro-

Compania Naþionalã de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere a scos la
licitaþie, pe SEAP, în 2017, proiecte în
valoare de 13,8 miliarde de lei, fãrã TVA,
finanþate din fonduri europene, ºi are în
pregãtire proiecte în valoare de 17,6
miliarde de lei, fãrã TVA, care urmeazã
sã fie lansate în licitaþie publicã anul
acesta, conform unui comunicat remis,
sâmbãtã, AGERPRES.

“Prioritatea absolutã a Companiei
este în acest moment Autostrada Sibiu-
Piteºti, parte importantã a Coridorului
IV Pan-European. În acest context au
fost scoase la licitaþie anul acesta con-
tractele pentru proiectarea ºi execuþia
loturilor 1 ºi 5 ale acestui proiect de o
importanþã majorã pentru economia
României. Pânã la sfârºitul anului,
CNAIR SA intenþioneazã sã scoatã la
licitaþie ºi documentaþiile pentru proiec-
tarea ºi execuþia loturilor 2, 3 ºi 4 ale
acestei autostrãzi, dupã ce, împreunã
cu Institutul Geologic Român, va pune
la punct documentaþia premergãtoare”,
se menþioneazã în comunicat. De ase-
menea, pentru dezvoltarea economicã

a zonei de sud a României, CNAIR a
mai scos la licitaþie proiectarea ºi exe-
cuþia celor 4 loturi ale Drumului Expres
Craiova- Piteºti, cu o lungime totalã de
121 km.

Podul suspendat peste Dunãre de
la Brãila, pentru care a fost scos la licitaþie
anul acesta contractul destinat
proiectãrii ºi execuþiei, reprezintã cel mai
complex proiect de infrastructurã lansat
în ultimii 27 de ani în România. Potrivit
reprezentanþilor companiei, dupã ce va
fi construit, podul suspendat de la Brãila
se va numãra printre primele cinci poduri
din Europa ca deschidere centralã
(1.120 de metri). Alte proiecte lansate
anul acesta, sunt lãrgirea la patru benzi
a actualei Centuri a Capitalei pe sectorul
DN 2 - A2, proiect care prevede demara-
rea unor lucrãri de execuþie ºi reprezintã,
de asemenea, un pas important pentru
îmbunãtãþirea fluenþei traficului periur-
ban ºi de tranzit, în zona de Nord a Bu-
cureºtiului, ºi Pasajul de la Mogoºoaia,
pentru care a fost lansatã în acest an
licitaþia pentru proiectare ºi execuþie.
Printre obiectivele de infrastructurã

pentru care CNAIR SA a scos la licitaþie
anul acesta contracte de proiectare ºi
execuþie se mai numãrã: Varianta de
ocolire Timiºoara Sud, finalizarea Auto-
strãzii Braºov-Târgu Mureº-Cluj- Oradea
(loturile 1,2,3 - Suplacu de Barcãu-Borº),
lãrgirea la 4 benzi a DN7 (Bâldana - Titu)
ºi Varianta de Ocolire a Municipiului
Bârlad.

Tot în acest an compania a lansat
licitaþii publice pentru elaborarea unor
Studii de Fezabilitate ºi Proiecte Tehnice
destinate construcþiei drumurilor de
mare vitezã Focºani - Bacãu, Ploieºti -
Buzãu, Bacãu - Paºcani ºi Buzãu - Foc-
ºani ºi a postat pe SEAP documentaþia
destinatã elaborãrii Studiului de Feza-
bilitate ºi Proiectului Tehnic pentru cons-
trucþia drumului de legãturã între A3
(Autostrada Bucureºti-Ploieºti) ºi
Aeroportul Henri Coandã.

Reprezentanþii companiei subli-
niazã cã CNAIR SA mai are în pregãtire
proiecte de infrastructurã rutierã, în
valoare de 17,6 miliarde de lei fãrã TVA,
care urmeazã sã fie lansate în licitaþie
publicã anul acesta.

Mediul de afaceri nu este de
acord cu plata defalcatã a TVA întru-
cât mãsura este excesiv de birocraticã
ºi va crea numeroase probleme
mediului privat ºi companiilor cu capi-
tal de stat, iar Trezoreria ºi ANAF sunt
complet nepregãtite din punct de
vedere operaþional pentru aceastã
mãsurã, susþin reprezentanþii Coaliþiei
pentru Dezvoltarea României (CDR) .

“În ultimele zile, mai mulþi repre-
zentanþi ai Guvernului, inclusiv Minis-
trul Finanþelor Publice ºi Ministrul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat au încercat sã acre-
diteze ideea cã mediul de afaceri
sprijinã introducerea plãþii defalcate
a TVA. Coaliþia pentru Dezvoltarea
României (CDR) reitereazã mesajul
deja transmis public cã mediul de
afaceri nu este de acord cu aceastã
mãsurã. Considerãm cã este excesiv
de birocraticã, va crea numeroase
probleme atât mediului privat, dar ºi
companiilor cu capital de stat. Noul
sistem privind plata defalcatã a TVA
va genera dificultãþi majore de flux
de numerar, cu consecinþa necesitãþii
atragerii unor noi surse de finanþare,
sau în cazuri nefericite, chiar cu in-
trarea în insolvenþã a agenþilor econo-
mici oneºti, disponibilizãri, costuri mai
mari ale serviciilor ºi produselor finite,
din cauza costului mai mare cu fi-
nanþarea. Produsele ºi serviciile româ-
neºti vor pierde din competitivitate pe
pieþele localã ºi globalã ºi economia
va fi încãrcatã cu noi credite neperfor-
mante din cauza noului val de insol-

venþe”, se aratã într-un comunicat al
CDR resmis vineri AGERPRES.

Totodatã, CDR susþine cã sprijinã
lupta împotriva evaziunii fiscale ºi a
fãcut de multe ori propuneri ºi sugestii
în acest sens, dar modelul plãþii de-
falcate a TVA propus de Ministerul de
Finanþe nu va conduce la atingerea
acestui obiectiv. “Cu toate cã în nota
de fundamentare a proiectului de
ordonanþã noul mecanism este
prezentat ca o mãsurã de combatere
a evaziunii fiscale, plata cu întârziere
sau neplata la bugetul de stat a TVA
declaratã de un contribuabil nu
constituie evaziune fiscalã, conform
legii. Mai mult, pentru combaterea
situaþiilor privind neachitarea sumelor
de TVA la termen sunt deja aplicate
mãsuri penalizatoare prin Codul de
procedurã fiscalã, precum impunerea
dobânzilor ºi penalitãþilor de întârziere
sau mãsuri asiguratorii. În acelaºi
timp, din interacþiunile ºi experienþele
din trecut ºi în prezent, considerãm
cã Trezoreria ºi ANAF sunt complet
nepregãtite din punct de vedere
operaþional pentru aceastã mãsurã”,
precizeazã reprezentanþii CDR.

CDR reprezintã peste 40 de
organizaþii de afaceri, camere de
comerþ bilaterale (AmCham, Camera
de Comerþ Germanã, Camera de Co-
merþ Francezã), Romanian Business
Leaders, Consiliul Investitorilor Strãini,
Asociaþia Oamenilor de Afaceri din
România, sau confederaþii patronale
precum Consiliul Naþional al Întreprin-
derilor Mici ºi Mijlocii sau Concordia.

ANPIS: Stimulentele de inserþie acordate
în luna iulie pentru creºterea copilului au
ajuns la aproape 53 de milioane de lei

Iaºi - 3.294 ºi Constanþa - 3.270. Cea
mai mare valoare a sumei medii plãtite
în luna iulie (drepturi curente) a fost
înregistratã în judeþul Dâmboviþa -
639,27 lei.

În ceea ce priveºte situaþia bene-
ficiarilor suspendaþi de la platã în luna
iulie, numãrul acestora a fost de 4.749,
cei mai mulþi înregistrându-se în Bu-
cureºti - 601.

De asemenea, în iulie, au fost
efectuate alte plãþi (restanþe, reluãri
în platã, plãþi neachitate, corecþii etc.)
în contul acestui beneficiu de 2,98
milioane de lei, cea mai mare sumã
fiind plãtitã în judeþul Bucureºti, de
371.529 lei. Stimulentul de inserþie
pentru creºterea copilului, în valoare
de 650 lei/lunã, se acordã pãrinþilor
care decid sã se întoarcã mai devre-
me la serviciu din concediul pentru
creºterea copilului.

dusul intern brut a înregistrat o creºtere realã de 5,8%,
“deci peste estimãri, datoritã consumului, investiþiilor pri-
vate ºi cererii externe”. “Consumul nu a fost principalul
element de creºtere economicã ºi a fost mai mic decât cel
înregistrat în aceeaºi perioadã a anului trecut. Nu a fost
doar consumul cel care a generat creºtere economicã.
Rata de creºtere a exporturilor de bunuri ºi servicii a fost
de 8,7% în semestrul I din acest an, comparativ cu perioa-
da similarã din 2016. Contribuþia exportului net la creºterea
realã avutã în vedere la fundamentarea bugetului pe anul
2017 a fost de 1,3 procente. Pe latura ofertei sunt de
evidenþiat valoarea adãugatã brutã din industrie care s-a
majorat cu 7,3%, cea din servicii cu 6,3%, iar cea din agri-
culturã cu 2,3%. Dacã ne raportãm la volumul producþiei
industriale din 2017, acesta a crescut cu 8% faþã de aceeaºi
perioadã a anului anterior, fiind cea mai mare creºtere
pentru aceastã perioadã de timp pe parcursul ultimilor 3
ani. Aceastã creºtere s-a datorat producþiei bunurilor de
capital care s-a majorat cu 12,7%. De asemenea, cea mai
mare contribuþie la creºterea producþiei industriale a avut-
o cererea externã, produsele româneºti devenind din ce
în ce mai competitive pe piaþa externã”, a mai arãtat Miºa.

Autoritãþile propun la rectificare
o suplimentare a cheltuielilor
ca urmare a modificãrii proiecþiei
de creºtere a economiei

CDR: Mediul de afaceri nu este de
acord cu plata defalcatã a TVA;
mãsura este excesiv de birocraticã

România va gãzdui reuniunea Grupului la
nivel înalt pe tema interconectãrii reþelelor

de gaze în centrul ºi sud-estul Europei

CNAIR a scos la licitaþie, în 2017, proiecte
de peste 13 ,8 miliarde lei ºi are în pregãtire

proiecte de 17,6 miliarde lei
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învãþãmânt

bugetar decât au fost pe vremea
când, de exemplu, se tãia din salarii
ºi se eliminau sporuri. Atunci, nemul-
þumirea sindicalã a fost etalatã prin
„dansul pinguinului”, acum s-a lãsat
cu ameninþãri de revolte ºi boicotãri
ale examenelor, începutului de an
ºcolar etc. Ce sã mai creadã ºi omul
de rând!

Cu toate acestea, în timp ce per-
soanele mature îºi tot cautã motive
de ceartã, cei mici ºi-au vãzut de
treaba lor ºi s-au prezentat la ºcoalã
pe 11 septembrie, chiar dacã unii
„internauþi”, ca sã continue nãravul
intoxicãrilor în rândul românilor, pos-
tau pe reþele de socializare faptul cã
ºcoala ar începe pe 18 septembrie!
Bineînþeles cã era vorba de informaþie
falsã, dar mulþi români par sã fie atraºi
de astfel de „glume” ºi dau „like-uri”,
însoþite de „distribuiri”!

641 de unitãþi de
învãþãmânt pentru noul
an ºcolar, cu cel puþin

100 de mii de elevi
În judeþul Prahova, pentru anul

ºcolar 2017-2018, sunt puse la
dispoziþie 641 unitãþi de învãþãmânt.
Dintre acestea, 318 sunt grãdiniþe,
201 ºcoli gimanziale, 47 licee, 50 de
ºcoli doar cu învãþãmânt primar. Mai
întâlnim Cluburi ale Copiilor, Palatul
Copiilor, ºcoli speciale.

Sunt aºteptaþi sã urmeze cursu-
rile anului ºcolar 2017-2018 aproxima-
tiv 100 de mii de elevi. Pentru clasa
pregãtitoare a fost raportat un numãr
de 5.735 copii înscriºi.

Începând cu acest an ºcolar,
reþeaua unitãþilor de învãþãmânt s-a
înnoit cu trei grãdiniþe. Este vorba
despre Grãdiniþa cu program prelun-
git Cocorãºtii Caplii, Mãgurele, de Grã-
diniþa Seciuri ºi de Grãdiniþa cu pro-
gram prelungit din Vãlenii de Munte.
Totuºi, în judeþul Prahova, avem ºi
unitãþi ce au fost propuse pentru des-
fiinþare, începând cu acest an ºcolar:
Grãdiniþa Gornet Cricov, Grãdiniþa nr.
4 din Buºteni, Grãdiniþa nr. 2 din Vâl-
cãneºti, ªcoala Primarã Fãget Gura
Vitioarei, ªcoala Primarã Chiciureni,
ªcoala Primarã sat  Albinari din co-
muna Ariceºtii Zeletin.

Mihail Marinescu

A început ºcoala!

Gata cu vacanþa, gata cu pierdu-
tul nopþilor prin parcurile din cartiere!
A început ºcoala ºi toate energiile
trebuie sã fie îndreptate spre noul an
ºcolar, pentru cã se întrezãresc multe
noutãþi, unele cu cerinþe destul de
pretenþioase.

Vom avea parte de un nou sistem
de evaluare ºi corectare a unor exa-
mene (probele orale, competenþele
sã se susþinã în timpul semestrului
doi, iar cele scrise vara, cu corectarea
de acasã de cãtre profesori!) fiind
vorba, deocamdatã, de un proiect
pilot, în care vor fi angrenate câteva
judeþe. De asemenea, nu puteam
omite situaþia legatã de manualele
alternative, auxiliare, care, sã recu-
noaºtem, au luat o amploare foarte
mare în ultima vreme, atât de mare
încât ghiozdanul elevului devenea tot
mai greu de cãrat în spate tocmai
din pricina acestora. Ministrul Edu-
caþiei a recunoscut haosul din siste-
mul educaþional în ce priveºte aceste
manuale ºi a promis cã o sã se „lup-
te” pentru a pune capãt „sarabandei”

manualelor auxiliare neavizate, înce-
putã cu mai multã vreme în urmã. Mi-
nistrul Liviu Pop nu mai permite intro-
ducerea în ºcoli a niciunui manual
auxiliar neavizat de minsterul pe ca-
re-l conduce. Pânã acum, conform de-
claraþiilor ministrului, în jur de 90%
dintre manualele auxiliare erau neau-
torizate!

Elevii de clasa a V-a erau foarte
aproape sã rãmânã fãrã manuale,
însã s-a gãsit o soluþie, în premierã,
anume editarea unui manual de 296
pagini, numit  „Compendiu introductiv
pentru gimnaziu”, care o sã le fie de
folos elevilor timp de opt sãptãmâni,
pânã când vor apare manualele
clasice.

Cum era de aºteptat, „lupta” sindi-
calã ºi-a fãcut apariþia ºi la începutul
acestui an ºcolar, cã aºa e în România!
S-au exprimat tot felul de declaraþii în
primãvara ºi vara acestui an, mai mult
sau mai puþin bazate pe realitate ºi
culmea este cã supãrarea liderilor de
sindicat a fost mai accentuatã acum,
când se tot mãresc salarii prin sistemul

Elevii claselor a V-a ºi cadrele
didactice implicate în procesul ins-
tructiv-educativ al acestor clase vor
utiliza, în primele opt sãptãmâni ale
noului an ºcolar, un Compendiu
introductiv pentru gimnaziu (celebrul
manual cu multe pagini, despre care
s-a tot discutat în ultima vreme).
Decizia aparþine ministrului Educaþiei
Naþionale, Liviu Marian Pop, ºi are ca
obiectiv sprijinirea elevilor de clasa a
V-a afectaþi de absenþa temporarã a
manualelor ºcolare.

Compendiul include resurse de
învãþare ºi propune o abordare mo-
dernã, interactivã, sinteticã, menitã sã
încurajeze gândirea criticã ºi co-
municarea prin activitãþile ºi aplicaþiile
integrate. Suplimentar, pentru
dezvoltarea unor activitãþi de învãþare
se fac trimiteri inclusiv la materiale
disponibile on-line.

Documentul are 296 de pagini
ºi este structurat pe 6 arii curriculare:
Limbã ºi comunicare (Limba ºi lite-
ratura românã, Limba modernã 1 -
Englezã ºi Francezã ºi Limba mo-
dernã 2 - Englezã, Francezã ºi Ger-
manã), Matematicã ºi ªtiinþele Naturii
(Matematicã, Biologie), Om ºi societate
(Educaþie socialã, Istorie, Religie -
cultul ortodox, Geografie, Religie -
cultul penticostal), Arte (Educaþie plas-
ticã, Educaþie muzicalã), Tehnologii
(Educaþie tehnologicã ºi aplicaþii prac-
tice, Informaticã ºi TIC), Consiliere ºi
orientare (Consiliere ºi dezvoltare per-
sonalã). Fiecare lecþie este reflectatã
în mod distinct, fiecare disciplinã a-
vând alocate un numãr de pagini co-
relat cu numãrul de ore pe sãptãmânã
alocate studiului, potrivit planului-
cadru.

Cele mai importante avantaje ale
acestei resurse de învãþare sunt ur-
mãtoarele: accesul la resurse de învã-
þare absolut necesare, în contextul în
care anumite discipline (Informaticã
ºi TIC) sunt studiate pentru prima da-
tã; accentul se mutã de pe conþinuturi,
esenþializate în acest material, pe

crearea unor contexte de învãþare
relevante în dezvoltarea competen-
þelor generale ºi specifice indicate de
programele ºcolare; elevii au ocazia
sã facã mai uºor legãturi între diferite
discipline prin intermediul unor acti-
vitãþi prin care pot extinde/transfera
achiziþiile în contexte noi.

Conþinutul a fost elaborat de
grupuri de lucru cu experienþã în dez-
voltare de curriculum, sub coordo-
narea metodologicã a Institutului de
ªtinþe ale Educaþiei, instituþie în
subordinea Ministerului Educaþiei
Naþionale. În plus, resursele pentru
fiecare disciplinã au primit aviz
favorabil ºi din partea unui referent
ºtiinþific (cu expertizã de specialitate
ºi curricularã). Principiul pedagogic
esenþial pe care acest material îl dez-
voltã este cel de învãþãre activã, în
care elevul nu este doar un receptor,
ci un participant activ la propria învã-
þare.

În total au fost comandate
177.000 de exemplare, care au costat
732.780 de lei.

Mihail Marinescu

educaþia fizicã.
Inspectorul

ºcolar general,
prof. Nicolae Angelescu, le-a cerut celor care,
de curând, au devenit directori sã nu uite ce
au scris în planul managerial prezentat la con-
cursul pentru ocuparea posturilor de conducere
din ºcoli. „Sper sã vã amintiþi ce a-þi scris în pla-
nul managerial ºi sã puneþi ºi practicã ce s-a
prezentat în faþa comisiei de evaluare”, s-a adre-
sat ºeful Inspectoratului ªcolar Judeþean Pra-
hova directorilor prezenþi la ºedinþa de luni, 4
septembrie. Prof. Liliana Otilia Þenescu a þinut

sã evidenþieze importanþa obþinerii tuturor
autorizaþiilor, pentru buna funcþionare a ºcolilor.
Mai sunt câteva ºcoli care se aflã în curs de
obþinere a autorizaþiei sanitar veterinare, dar ºi
55 de clãdiri care nu au, încã, autorizaþiile pentru
securitate la incendii. Din acest motiv, directorilor
de ºcoli care activizeazã în astfel de clãdiri li s-a
atras atenþia sã ia mãsuri pentru a depune cât
mai rapid actele necesare la Inspectoratul pentru
Situaþii de Ur-genþã, pentru a avea ºi acea
autorizaþie. De ase-menea, s-a cerut o atentã
verificare a PC-urilor din ºcoli, ca toate sã fie
funcþionale la începerea cursurilor ºcolare.

Mihail Marinescu

La Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova
(ISJ) a avut loc, sãptãmâna trecutã, o ºedinþã
cu directorii de unitãþi de învãþãmânt ce a avut
ca temã principalã mobilitatea personalului di-
dactic, ºedinþã prezidatã de prof. Nicolae Ange-
lescu – inspector ºcolar general, prof. Liliana
Otilia Þenescu – inspector ºcolar general ad-
junct ºi de  prof. Tudor Iancu – inspector ºcolar
pentru mobilitatea personalului din învãþãmânt.

Directorilor de ºcoli li s-a atras atenþia sã
ofere date cât mai exacte în ce priveºte numãrul
de posturi ce mai sunt vacante ºi specialitatea
acestora, mai ales cã, pe parcursul etapelor de
mobilitate, au mai apãrut, prin unele ºcoli, posturi
în plus, „unele cu justificare, iar altele fãrã justifi-
care, dupã cum a declarat prof. Tudor Iancu.

În momentul susþinerii ºedinþei, în judeþ mai
erau neocupate în jur de 500 de posturi/ca-
tedre, însã s-au oferit asigurãri cã acestea vor fi
ocupate în curând, pânã la 11 septembrie. Se
mizeazã, în acest sens, pe 200 de absolvenþi
calificaþi ºi necalificaþi, dar ºi cam tot atâþia
profesori pensionari, înscriºi pentru a obþine
posturi/catedre pentru anul ºcolar 2017-2018
în judeþul Prahova. Dupã ce directorii comple-
teazã fiºa referitoare la posturile rãmase
necupate, inspectorii ºcolari de la compar-

timentul resurse umane vor reface lista pos-
turilor/catedrelor, pentru a fi publicatã adaptatã,
în vederea ºedinþelor de repartizare în ºedinþã
publicã din data de 8 septembrie.

Ca urmare a... coborârii orelor de educaþie
fizicã cãtre învãþãmântul primar este mai multã
nevoie de profesori care sã predea aceastã
disciplinã la clasele gimanziale, însã la concursul
de titularizare au fost obþinute rezultate slabe
de cãtre cei care au candidat pentru a preda

Directorii de ºcoli, faþã în faþã cu conducerea ISJ Prahova
Conducerea ISJ Prahova  le-a
cerut directorilor de ºcoli sã
ofere date exacte despre
numãrul de posturi vacante,
dar ºi sã aibã toate autorizaþiile
de funcþionare pentru clãdirile
în care activeazã ºcolile

A apãrut „Manualul” de 296
de pagini pentru clasa a V-a
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Viaþa muzealã a municpiului Câm-
pina are, începând de vineri, 1 septem-
brie 2017, încã o pecete a memoriei
culturale: Pantheonul personalitãþilor
sale de elitã, cariatide ale Culturii
naþionale ºi universale.

Iniþiatorii

O statornicã dorinþã a d-lui profesor
Alin Ciupalã, istoric ºi publicist de renume
al urbei de peste cinci veacuri dãinuind
între apele Doftanei ºi Prahovei, ca de
altfel a multora dintre intelectualii aces-
tei aºezãri încã aristocrate, aceea de a
avea Muzeul oraºului, a cãpãtat o primã
formã prin deschiderea Muzeului graficii
lui Nicolae Grigorescu, în corpul clãdirii
Casei Cãsãtoriilor de pe bulevardul Cul-
turii, fosta Casã dr. Florea Dinu, în primã-
vara 2017. Cele 200 de lucrãri în creion
ºi cãrbune, ale marelui nostru pictor,
sunt zilnic la dipoziþia publicului. Pasul
urmãtor în accelerarea în Câmpina a
muzeografiei de vârf, proiect al distinsu-
lui om de Culturã ºi Cetãþean de Onoare
al strãvechiului Kampenus, s-a petrecut,
urmare a eforturilor întreprinse împreu-
nã cu d-na Alexandra Ioniþã, directoarea
Casei de Culturã „Geo Bogza”, alãturi
de scriitorul ºi istoricul Codruþ Constan-
tinescu, transpuse în 12 + 1 panouri
expuse în holul lateral al instituþiei din
strada Griviþei nr. 95, fiecare prezentând
câte o personalitate care au trãit ºi creat
sub cerul Câmpinei, sau a adãugat cu
prezenþa / opera ei, nestemate memo-
rabile culturii autohtone, naþionale ºi
mondiale. Al 13-lea este dedicat imagi-
nilor din Câmpina de altãdatã.

Asistenþã subþire

Conceputã pe criterii absolut valo-
rice, în efervescenþa culturalã a epocilor
dezvoltãrii Regatului România, expoziþia
reflectã, pe de o parte, contribuþiile aces-
tora la emanciparea europeamã a Ro-
mâniei, pe de alta, modul de gândire
elitist, care se simte încã ºi astãzi, exce-
lenþa provenind din prezenþele la verni-
saj, vreo 50 de doamne ºi domni –
generaþia anilor 30-40 ai secolului tre-
cut: Andrei Ionescu, hispanist, dr. Gheor-
ghe Râncu, istoric, preºedintele Filialei
Câmpina a Societãþii de ªtiinþe Istorice,
poetul Florin Dochia. redactorul ºef al
hebdomadarului hasdeean „Revista
Nouã”, ªtefan Muºoiu, artist fotograf,
dr. Jenica Tabacu, directoarea Muzeului
„Julia Hasdeu”, Vlad Dumitriu, sculptor,
prof. Marius Zaharia, istoric, dr. Chris-
tian Crãciun, ing. Violeta Beldianu, ec.
Elena Barbu, prof. Cristina Dinu, scriitoa-
re, prof. Diana Trandafir, poetã ºi proza-
toare, Radu Dumitru, artist fotograf.

Pantheonul

Pleiada marilor personalitãþii ale cul-
turii Câmpinei începe cu Ion Câmpi-
neanu (1798-1863), veritabilul paºop-
tist nãscut la Câmpina, ministru al Drep-
tãþii în Guvernul Provizoriu, promotorul
primei instalaþii de distilare a þiþeiului din
Þara Româneascã, la 1883 autorul
„Actului de Unire ºi Independenþã”, pre-
cum ºi al „Osebitului act de numire a
suveranilor români” (Dicþionarul Perso-
nalitãþilor Prahovene, 2003). Urmeazã
Dr. C. Istrati (1850-1918), chimist ºi me-
dic, scriitor ºi ministru, cu doctorat la
Paris (1882-1885), Familia ªtirbey, re-
prezentativã prin Barbu ªtirbey, dom-
nitor al Þãrii Româneºti (1849-1856),
Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-
1907), filolog academician, istoric, pro-
zator, poet, publicist, filosof, autorul Cas-
telului „Julia Hasdeu”, Nicolae Grigo-
rescu (1838-1907), nãscut în Vãcãreºtii

de Rãstoacã, Pitaru, jud. Dâmboviþa,
mort la Câmpina, cel mai mare pictor
român, Stoica Teodorescu (1887-1973),
profesor ºi istoric, autorul primei mono-
grafii a oraºului Câmpina (1924), mono-
grafist al liceului „Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel”, al liceului „Despina Doamna” ºi
al localitãþii Telega, Geo Bogza (1908-
1993), scriitor, academician, Alexandru
Tudor-Miu (1901-1961), poet, directorul
ªcolii de Electrotehnicã din Câmpina
(1945-1961), Octavian Angheluþã (...),
Pompiliu Constantinescu (1901-1946),
critic ºi istoric literar, Mircea Albulescu,
directorul Teatrului Proiect al Casei de
Culturã amintite. Al 12-lea panou, în ordi-
nea curgerii epocilor în care pomeniþii
intelectuali au trãit, este dedicat scriito-
rului polivalent Gherasim Rusu Togan,

eminenþã stinsã din viaþã în 16 de-
cembrie 2014.

Portret în aeternum
Gherasim Rusu Togan s-a nãscut la

4 mai 1939 în Ghijasa de Sus, judeþul
Sibiu. Profesor de limba ºi literatura ro-
mânã la liceul „Petrol”, fost „Julia Has-
deu”, de unde s-a pensionat. A rãmas în
presa literarã ºi în literaturã, în special în
aceea folcloricã ºi etnograficã, un scriitor
de remarcabilã valoare. Membru al
Uniunii Scriitorilor din România, al United
Romanian Society Detroit, Michigan –
SUA, a condus ani mulþi cenaclul „B. P.

Joi, 14 septembrie, la ora 19, Filarmonica „Paul
Constantinescu” deschide stagiunea de concerte
2017-2018, un sezon în care se vor sãrbãtori ºaizeci
ºi cinci de ani de tradiþie în susþinerea ºi promovarea
valorilor culturale.

Concertul va fi unul extraordinar, ce se va
desfãºura în cadrul Festivalului Internaþional „Geor-
ge Enescu” ºi-i va avea ca soliºti alãturi de orches-
tra simfonicã ºi maestrul Radu Postãvaru pe
câºtigãtorii ediþiei 2014 a Concursului Internaþional
„George Enescu” - secþiunea interpretare: ªtefan
Tarara - vioarã, Eun Sun Hong -violoncel ºi Josu de
Solaun – pian. Programul artistic, în întregime româ-
nesc, cuprinde lucrãri din creaþia compozitorilor
Paul Constantinescu ºi George Enescu. Prima parte
a concertului va debuta cu „Nocturna” de George
Enescu în interpretarea pianistului Josu de Solaun
ºi va continua cu ultimul opus al lui Paul Constan-
tinescu, „Triplul concert pentru vioarã, violoncel ºi
pian”. În partea a doua, „Simfonia ploieºteanã”,
singura lucrare de gen dedicatã unui oraº ºi
Filarmonicii ploieºtene, va “ilustra” muzical viaþa
Ploieºtiului.

Biletele sunt disponibile atât online, pe www.
festivalenescu.ro ºi www.filarmonicaploiesti.ro, cât
ºi la Casa de Bilete a Filarmonicii „Paul Constanti-
nescu” Ploieºti ºi la Agenþia Teatralã Ploieºti.

Filarmonica sãrbãtoreºte
65 de ani de existenþã

Pe toatã durata stagiunii aniversare vor avea
loc evenimente de excepþie înglobate în Festivalul
„Zilele Filarmonicii 65”, cu programe diverse, pentru

toate categoriile de public: muzicã simfonicã, de
jazz (de anul acesta Filarmonica ploieºteanã este
singura instituþie de acest gen din þarã care se
mândreºte cu un compartiment de jazz), muzicã
tradiþionalã româneascã (Orchestra „Flacãra
Prahovei” a Filarmonicii „Paul Constantinescu” este
recunoscutã în þarã ºi peste hotare pentru calitatea
instrumentiºtilor ºi soliºtilor sãi).

Stagiunea se desfãºoarã, pentru prima datã,
sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii ºi
Identitãþii Naþionale ºi sub egida Districtului Rotary
2241 România – Moldova dar ºi a Ambasadelor
Argentinei, Rusiei, Coreei de Sud, Italiei, Germaniei
ºi Republicii Elene la Bucureºti. Evenimentele se
vor desfãºura atât în sala Filarmonicii cât ºi în aer
liber, spaþii neconvenþionale: mall-uri, muzee, aer
liber, ºcoli, alte sãli de concert din judeþ ºi din þarã,
totul cu scopul de a promova cultura naþionalã. Nu
vor lipsi parteneriatele cu alte instituþii de culturã
din Prahova (Teatrul „Toma Caragiu”, Casa de
Culturã „I. L. Caragiale”), din þarã: colaborãri cu Corul
Regal, Corul Academic Radio în realizarea unor
concerte vocal-simfonice extraordinare, anul acesta
Filarmonica fiind cea care organizeazã la Ploieºti
împreunã cu Asocaþia „Le Parnasse” – Franþa
Concursurile Internaþionale de vioarã ºi pian
„Vatelot-Rampal” ºi respectiv  „Steinway & Sons”,
evenimente unice în România ºi Europa de Est.

16 decembrie 2017, data la care a avut loc
primul concert al Filarmonicii ploieºtene în urmã
cu 65 de ani, va fi ziua în care Sala Coloanelor a
Palatului Culturii din Ploieºti va gãzdui cel mai im-
portant eveniment al stagiunii aniverasare: „Balul
Filarmonicii”, unde vor fi prezente orchestra de
muzicã simfonicã, popularã ºi de jazz pentru un
eveniment complex la care vor participa toate

personalitãþile artistice care de-a lungul timpului
au consolidat  prestigiul Filarmonicii „Paul
Constantinescu”, sponsorii ºi partenerii instituþiei.

Mari personalitãþi ale muzicii culte se vor regãsi
în programele stagiunii cu numãrul 65: dirijorii:
Walter Hilgers, fost tubist al Filarmonicii din Viena,
care este ºi Director Artistic Onorific al Filarmonicii
„Paul Constantinescu”, Jin Wang, Jozseph Horvath
ce se va afla la pupitrul orchestrei simfonice pentru
punerea în scenã a operei „Nabucco” de G. Verdi
în data de 10 mai 2018, Petre Sbârcea, Tiberiu
Soare, Walker Alexander, câºtigãtorul medaliei
„Elgar” în anul 2017, ce va închide stagiunea în 28
iunie 2018 cu lucrarea „Planetele” de G. Holst într-
un concert extraodrinar, Vlad Vizireanu ce va dirija
în data de 8 martie 2018 cantata scenicã  „Carmina
Burana”, una dintre cele mai impresionante lucrãri
ale istoriei muzicii, Radu Postãvaru, dirijorul per-
manent al orchestrei simfonice va prezenta un
numãr mare de lucrãri din creaþia lui Richard
Strauss, iar în 22 februarie 2018, alãturi de marele
actor Marcel Iureº, Suitele „Peer Gynt” de Edvard
Grieg.

Muzicã de film, de divertisment, operã rock,

concerte în care muzica se îmbinã cu dansul
precum cel din 1 martie 2018, intitulat „Classic
meets Romanian”, eveniment cu tradiþie, în
concepþia dirijorului Vlad Mateescu, Concertele de
Crãciun, Concertul Pascal, concertele  care îl au ca
solist pe Gabriel Croitoru ce deþine vioara
„Guarneri” care i-a aparþinut lui George  Enescu ºi
nu în ultimul rând Festivalul de Jazz „Ploieºti Jazz
Festival” ce se desfãºoarã în perioada 22-
26.11.2017 transformã Ploieºtiul într-un centru
cultural de excepþie.

Pe toatã durata stagiunii, Filarmonica
ploieºteanã va gãzdui simpozioane, masterclass-
uri, concerte-lecþie, expoziþii, lansãri de carte ºi
concerte realizate în parteneriat cu alte instituþii de
culturã din Prahova ºi din þarã.

Începând cu aceastã stagiune, Filarmonica
„Paul Constantinescu” dispune de un studio de
înregistrãri de dimensiuni mari, în care vor fi
înregistrate cele mai importante concerte din
stagiune ºi Festivalul de Jazz, având totodatã
posibilitatea de a îl pune la dispoziþia orchestrelor,
corurilor, formaþiilor din þarã ºi strãinãtate pentru
înregistrãri sub sigla Filarmonicii.

Deschiderea Stagiunii
nr. 65 la Filarmonicã

Hasdeu” ºi a publicat articole, studii,
prozã ºi poezie – inspirate de filonul civic
ºi cel istoric al civilizaþiei româneºti. Ope-
ra lãsatã posteritãþii îl înscrie cu drepta-
te ºi deplin merit, în Cultura Naþionalã:
„Cruce peste Inimã” (versuri, 1990),
„Spaþiul nefericirii” (roman, 1992), „ªar-
pele de negurã” (roman, 1993), „Viziuni
strãvechi” (ritualuri, credinþe, datini, obi-
ceiuri, 1997), „B.P. Hasdeu în universul
culturii populare” (studiu critic, 2001),
„Gelu ºi semenii” (povestire istoricã,
2002), „Nefericiri întâmplãtoare” (ro-
man, 2003), „Spiritualitãþi Câmpinene”
(antologie aniversarã, 2004), „Apa-Stare
de oglindã” (incursiune în universul ac-
vatic românesc, 2003), „Cântecul ier-
tãrii” (vãlul ritualic al desprinderii, 2004),
„Pãmântul ºi ordinea lumii” (ritualicã,

2005), „Cântecele
Vetrei” (sudiu mo-
nografic, 2006),
„Casa, ºarpele ºi fo-
cul” (2006), „Dis-
tincþia cuvintelor”
(versuri, 2009),
„Univresuri spiri-
tuale” (2009),
„Câmpina la hota-
rul dintre lumi – de-
cembrie 1989"
(2009), „Dimen-
siuni ale imaginaru-
lui popular – dezor-
dini, temeri, închi-

puiri” (2009), „Etnomuzicologul Ilarion
Cociºiu în vâltoarea destinului” (2010).
Din raftul meu, cu numeroasele cãrþi ale
ilustrului nostru compatriot, notez: „Divi-
nitãþi pãgâne din Carpaþi” (2011), „Has-
deu ºi Iorga” (culturã ºi civilizaþie tradi-
þionalã, reprezentãri mitologice: ezote-
rism, magie, mit” (2012), „Tinereþea, Cã-
tãnia, Rãzboiul” (pagini din istoria nea-
mului. 2012), „Troiþa mãrturisitorului” (ro-
man, 2013), „Tinereþea, Cãtãnia,
Rãzboiul”, (ediþia a II-a, 2016).

Pro domo
Istoricul Alin Ciupalã a schiþat ideea

acestei expoziþii, oportunitatea ei în ca-
drul real curent, evocând o galerie de
personalitãþi din Artã, Medicinã, Teolo-
gie, Educaþie, ºi din lumea victimelor
totalitarismului comunist, explicând cã
expoziþia tocmai vernisatã este începu-
tul edificãrii Pantheonului meritat de
marile spirite ale Câmpinei, acesta ur-
mând sã se impunã, pe mãsurã ce, aºe-
zat într-un spaþiu adecvat, se vor expune
alte panouri – vitrine cu alte personalitãþi
culturale  câmpinene, cum sunt acad.
Nicolae Manolescu, profesor universitar
ºi preºedinte al Uniunii Scriitorilor din
România, prof. dr. Ion Bãlu, eminent critic
ºi istoric literar, prof. dr. Viorel Cernica,
prof. dr. Constantin Trandafir, prolific critic
ºi istoric literar Tudor Moisin, muzician,
fondatorul Filarmonicii Câmpina, Corne-
lia Bronzetti, violonistã, fondatoarea
concursului de interpretare instrumen-
talã care îi poartã, de multã vreme, nu-
mele. În pledoaria sa, istoricul Codruþ
Constantinescu a detaliat demersurile
care au împlinit  impresionanta expozi-
þie, onorat sã lucreze la realizarea ei. A
amintit cã o parte dintre cei vizualizaþi
în panouri sunt intelectuali de rasã ai
Culturii româneºti care, trecând prin
Câmpina ºi zãbovind o vreme aici, au
creat opere, precum pictorul Octavian
Angheluþã ºi criticul ºi istoricul literar
Pompiliu Constantinescu. Socotim cã
vor lua locurile lor, sub arcadele Pan-
theonului Câmpinei, Heliade, Alexandru
Vlahuþã, Caragiale, Delavrancea, Ion T.
ªovãialã, George Hanibal Vãleanu,
Vasile Ilinca, Ion Ochinciuc, Ioan Mi-
clescu, Petruº Luncaºu, artiºtii din fa-
milia Barteº, ingineri ºi inventatori, profe-
sori ºi învãþãtori, feþe bisericeºti ºi mona-
hale, ale cãror eforturi ºi sacrificii au
marcat onorant civilizaþia Câmpinei.

La finalul reuniunii, doamna Alexan-
dra Ioniþã a mulþumit cu emoþie numero-
sului public ºi autorilor expoziþiei ºi,
cordialã, încântatã de reuºita cu evi-
dente adâncimi spirituale, a invitat asis-
tenþa la un pantagruelic bufet suedez...
autohton!

Serghie Bucur

Muzeografie activã: PANTHEONUL CÂMPINEI
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Vara îºi ia rãmas bun de la noi,
iar corpul nostru trebuie deja sã se
pregãteascã pentru o tranziþie mai
uºoarã cãtre sezonul rece, pentru a
nu risca rãceli sau alte boli specifice
toamnei, scrie revista Doctorul Zilei.

În opinia profesorului de yoga Da-
na Þupa, acreditat la nivel internaþio-
nal, curãþarea corpului, prin elimina-
rea toxinelor, este o metodã vitalã
pentru a ne pãstra sistemul imunitar
sãnãtos, însã la fel de important este
sã ne pregãtim ºi emoþional pentru
tranziþia la sezonul rece. Este de noto-
rietate faptul cã, în timpul sezonului
ploios, creºte considerabil rata depre-
siilor, iar toate aceste probleme pot fi
preîntâmpinate dacã adoptãm o
strategie, formatã din patru paºi foarte
simpli:

Vitaminizeazã-te!
“Dupã o varã cãlduroasã, aº spu-

ne chiar sufocantã, în care am simþit
ieºind apa prin toþi porii pentru a ne
echilibra ºi a putea menþine un optim
al pielii, fiecare celulã tânjeºte dupã
apã ºi hranã, pe care o regãsim cu
uºurinþã în mod natural ºi perfect asi-
milabil din fructe ºi legume. Sãrurile
pierdute prin transpiraþia abundentã
a verii, posibil sã ne fi dat reacþii la ca-
re nici mãcar nu ne-am putea gândi:
crampe musculare, palpitaþii, o diges-
tie dificilã, cariile dentare sau deficitara
funcþionare a glandei tiroide, fiind
doar câteva din rezultatele absenþei
unor minerale în organismul nostru.
ªi pentru cã toamna este bogatã în
fructe ºi legume, de ce nu am încerca
o dietã detoxifiantã, dar în acelaºi timp,
regenetantã, bazatã pe sucuri obþi-
nute din presarea la rece a legumelor
ºi fructelor?”, explicã profesorul inter-
naþional de yoga Dana Þupa.

Încarcã-te cu soare!
“Zile cu soare puþin ºi corpul aco-

perit de haine, timpul îndelungat pe-
trecut în încãperi, absenþa vitaminei
D3, sunt lucruri care ne aºteaptã pen-
tru urmãtoarele luni. Chiar ºi pentru
cei mai puþin norocoºi cu sãnãtatea
ºi care nu suportã soarele puternic,
este momentul propice de a petrece
timp liber în parc, sub razele blânde
ale soarelui de toamnã, sau de ce
nu, chiar la mare!?”, declarã profeso-
rul de yoga Dana Þupa.

Miºcare, miºcare
ºi iar miºcare!

“Pe principiul respirã ºi oxigenea-
zã-te, corpul nostru se pregãteºte lejer

La spitalul Lotus, singurul spital
privat din Ploieºti, se efectueazã
intervenþii chirugicale ORL la cele mai
înalte standarde. Aici se propun in-
tervenþii chirurgicale moderne pentru
abordul endoscopic al rinosinuzitelor
cronice, polipozei nazale, intervenþii
endoscopice pe laringe prin laringos-
copie suspendatã, microchirurgia
laringianã suspendatasub control
endoscopic (excizie noduli, polipi,
chiste sau alte formaþiuni tumorale
benigne laringiene, biopsii formaþiuni
tumorale laringiene etc.), portofoliul
tradiþional de operaþii din sfera ORL
(amigdalectomie, septoplastie, chirur-
gia endoscopicã a cornetelor nazale,

excizii tumori laterocervicale, biopsii
ganglionare cervicale, chirurgie onco-
logicã cervicalã, reducþie amigdalianã
ºi adenoidianã prin radiofrecvenþã,
reducerea cornetelor nazale prin
radiofrecvenþã). Pot fi efectuate inter-
venþii în ambulator ORL, consultaþii de
specialitate ORL, endoscopie nazalã
în scop diagnostic, fibroscopie
laringianã diagnosticã, otomicroscopie
în scop diagnostic ºi terapeutic, micã
chirurgie ORL, dar ºi tratamentul epis-
taxisului.

Tipurile de intervenþii chirurgicale
plastice ORL ce pot fi realizate în Spi-
talul Lotus Ploieºti sunt: rinoplastia,
septorinoplastia, otoplastia, blefaro-

Intervenþii chirurgicale ORL la Lotus Ploieºti
plastia, mentonoplastia, chirurgia plas-
ticã cervico-facialã. Din categoria
chirurgiei capului ºi gâtului, pot fi efec-
tuate intervenþii ale chisturilor de tract
tireoglos, chisturilor branhiale, limfan-
gioame, adenopatii latero-cervicale,
chirurgia glandelor parotide ºi a glan-
delor submaxilare, chirurgia glandei
tiroide, chirurgia tumorilor laringiene.

Intervenþiile ORL pot avea loc
chiar ºi sâmbãta, echipa medicalã
care efectueazã intervenþii chirurgica-
le ORL fiind formatã din Dr. Daniel
Mirea - medic primar ORL, Doctor în
ªtiinte Medicale, Dr. Robert Rob –
medic primar ORL ºi Dr. Felix Rãtescu
– medic primar ORL.

pentru perioada grea a iernii, cu douã
sãrbãtori în care vrem, nu vrem, petre-
cem timp excesiv în jurul mesei. De
câte ori nu ne propunem diete dupã
sãrbãtori sau pânã la concediu? Poate
faci parte din categoria celor care nu
iubesc efortul fizic excesiv, sau pur ºi
simplu, nu iþi permite sãnãtatea. De
ce nu am încerca o miºcare uºoarã
ºi lejerã în cadrul unor sesiuni de yo-
ga, care îþi faciliteazã regenerare, toni-
fiere muscularã uºoarã, energizare,
flexibilitate ºi eliminarea stresului?
Orice miºcare este bunã, mai ales da-
cã nu este excesivã pentru resursele
personale, iar anumite forme de yoga
sunt chiar foarte lejere ºi cu efecte
reale”, este de pãrere profesorul
Dana Þupa.

Dieta alcalinã pentru 7 zile, ca sã
nu rãcim în tot sezonul rece. Specia-
liºtii recomandã ca, în sezonul de tran-
ziþie, sã adãugãm în meniul nostru
zilnic alimente de naturã alcalinã,
pentru a ne îmbunãtãþi sistemul imu-
nitar. “Ideal ar fi ca dieta alcalinã sã o
adoptãm ca stil de viaþã pentru mãcar
o sãptãmânã pe lunã, cu atât mai mult
cu cât beneficiile ei sunt incomensu-
rabile, sau cel puþin, sã creºtem pânã
la 75% hranã de naturã alcalinã în
meniul nostru obiºnuit. Dieta alcalinã
aduce mai multã energie, fenomen
cunoscut chiar ºi de cãtre copii în
cazul bateriilor alcaline ce dureaza
mai mult… La fel ºi corpul uman, al
cãrui pH se echilibreazã, duce la o
energizare optimã, la eliminarea toxi-
nelor ºi, treptat, la eliminarea diferitelor
afecþiuni”, declarã Dana Þupa. În opi-
nia specialistului, o dietã alcalinã ex-
clude în principal, hrana care are în
conþinut: zahãr – natural sau nu (in-
clusiv fructoza), glutenul ºi fãinoasele
în general, carnea, lactatele, alcoolul,
cafeaua – sau, cu alte cuvinte, cam
90% din ceea ce consumã un om
obiºnuit. “Recomandat ar fi sã mân-
cãm tot ceea ce este verde: salate,
germeni ai diferitelor plante, seminþe,
legume fierte sau crude, sucuri de
legume, pudrã de orz, ovãz ºi grâu
verde, alfalfa, spirulinã, chlorella, lãmâi
ºi grapefruit-ul care nu este dulce”,
conchide Dana Þupa, profesor de
yoga acreditat internaþional ºi
fondatorul PURNA Yoga Academy –
prima ºcoalã de yoga din România
acreditatã de Yoga Alliance Interna-
tional USA (cel mai cunoscut for
internaþional în domeniu).

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Conform datelor furnizate Minis-
terului Sãnãtãþii de cãtre Centrul Na-
þional de Supraveghere ºi Control a
Bolilor Transmisibile, în sezonul 2017
(09.05.2017 – 30.08.2017) au fost
înregistrate 16 cazuri de meningite/
meningo-encefalite cu virus West Nile,
din care 6 decese (Bucureºti – 3, Bu-
zãu – 1, Brãila – 1, Olt – 1). Ministerul
Sãnãtãþii subliniazã cã toate aceste
cazuri, depistate ºi înregistrate în
România, sunt cazuri sporadice ºi în
momentul de faþã nu comportã riscul
unei epidemii de amploare.

De asemenea, recomandã au-
toritãþilor locale sã ia masuri de de-
zinsecþie în localitãþi, cât mai curând
posibil, pentru a preveni rãspân-
direa.

Pe judeþe, situaþia infecþiilor cu
virusul West Nile este urmãtoarea:

Bucureºti – 3 cazuri
Buzãu – 1 caz
Brãila – 1 caz
Constanþa – 1 caz
Galaþi – 1 caz
Giurgiu – 2 cazuri
Ialomiþa – 1 caz
Ilfov – 2 cazuri
Olt – 1 caz
Sibiu – 1 caz
Vrancea – 2 cazuri.
80% din persoanele infectate nu

prezintã simptome, însã în cazul în
care identificaþi semnele ºi simpto-
mele de mai jos, specialiºtii Ministe-
rului Sãnãtãþii vã recomandã sã vã
prezentaþi de urgenþã la cel mai apro-
piat cabinet medical.

-febrã ridicatã
-durere de cap intensã
În cazurile severe, apar ºi simpto-

me neurologice: rigiditate a gâtului,
vãrsãturi, erupþii cutanate pe piept,
sensibilitate crescutã la luminã, con-
vulsii, frisoane, obosealã cronicã, slã-
biciune muscularã.

Ministerul Sãnãtãþii recomandã
urmãtoarele mãsuri de protecþie:

-sã evitaþi expunerea la þanþari,
purtând îmbrãcãminte cu mâneci
lungi ºi pantaloni lungi;

-sã evitaþi zonele cu multã vege-
taþie ºi umiditate ridicatã (parcuri,
pãduri, ape stãtãtoare etc)

-sã utilizaþi substanþe chimice re-
pelente de þânþari;

-sã împiedicaþi pãtrunderea þânþa-
rilor în casã (plase de protecþie etc);

-sã asiguraþi desecarea bãlþirilor
de apã din jurul gospodãriilor;

-sã îndepãrtaþi recipientele de apã
stãtutã ºi gunoiul menajer.

Cercetãtorii au identificat 27 de evenimente de viaþã
care afecteazã creierul ºi îl pot îmbãtrâni. Debutul poate
avea loc la vârsta copilãriei, când apare teama abandonului.
Experþii considerã cã stresul inflameazã creierul, fapt ce
poate duce la demenþã, scrie revista Doctorul zilei.

Experienþele traumatizante, cum ar fi pierderea cuiva

drag, un divorþ sau concedierea pot îmbãtrâni creierul cu
pânã la 4 ani, spun oamenii de ºtiinþã, conform DailyMail. Ei
au identificat 27 de evenimente de viaþã care pot conduce
chiar ºi la declanºarea bolii Alzheimer. Deteriorarea poate
începe în copilãrie, când probleme ca repetarea unui an
sau exmatricularea pot fi considerate evenimente stresante.

Cele 27 de evenimente peturbatoare, cauzatoare de
alterare cerebralã sunt: în copilãrie sau în adolescenþã –
repetarea unui an, plecarea de acasã, ºomajul pãrinþilor,
patima bãuturii la pãrinþi, consumul de droguri al pãrinþilor,
renunþarea la ºcoalã, exmatricularea sau suspendarea de

la ºcoalã. ªi evenimente care pot apãrea la orice vârstã,
precum  renunþarea la facultate, concedierea, lipsa unei
slujbe un timp mai îndelungat, moartea unui pãrinte,
divorþul pãrinþilor, infidelitatea partenerului, probleme
cu rudele, moartea unui frate, moartea unui copil,
accidentul copilului, dacã îþi ia casa foc sau este

inundatã, atacul fizic, agresiunea sexualã,
probleme juridice grave, sentinþã cu ani
mulþi de închisoare, falimentul personal,
pierderi financiare mari, ascensiune
socialã, înrolarea în armatã, experienþa
luptelor sunt ºi acestea factori care duc
la amintita boalã.

Oamenii de ºtiinþã sunt de pãrere cã
stresul major afecteazã creierul ºi îl vulne-
rabilizeazã pe termen lung, putând cauza
demenþa. Dr. Maria Carrillo, de la Asociaþia
americanã a luptei împotriva Alzheimer, a
declarat cã pe lângã cei 27 de factori cau-
zatori prezentaþi, experienþe precum schim-
bul ºcolilor în copilãrie sau al caselor pot
fi într-atât de traumatizante, încât sã pro-
ducã efecte. De aceea, este indicat sã ne

preocupe sãnãtatea creierului încã de la naºtere, dacã
nu cumva chiar dinainte.

O echipã a Universitãþii Wisconsin a adunat date
de la 1320 de persoane, în jurul vârstei de 58 de ani,
care au oferit date despre experienþele lor stresante.
Fiecare experienþã stresantã a îmbãtrânit creierul cu
circa 4 ani, în cazul participanþilor afro-americani. Me-
dia pentru toþi participanþii a fost cu îmbãtrânire de 1
an ºi jumãtate pentru fiecare în parte. Studiul a relevat
o sensibilitate mai mare în rândul afro-americanilor, ceea
ce denotã o incidenþã mai mare a demenþei.

Pregãtirea organismului
pentru sezonul rece

Þine o curã alcalinã timp de o sãptãmânã
ºi nu vei mai rãci toatã iarna!

Informare privind cazurile de meningite/meningo-encefalite cu virus West Nile

Cele 27 de cauze care
pot duce la Alzheimer



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect I;
11:45 Teleshoppig;
12:00 Tribuna partidelor parlamen-

tare;
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 - I;
22:30 Starea naþiei;
23:00 Ora de ºtiri;
23:55 Vorbeºte correct!;
00:00 Ediþie specialã;
01:30 Zon@ IT (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Secrete de rãzboi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 „Detectiv fãrã voie” (r);
09:00 „Destinul prinþesei Ok-Nyeo”
(s);
10:10 Piersic Show;

11:00 Locuri, oameni ºi comori;
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;
16:50 “Pistruiatul” (f);
16:40 Destine ca-n filme;;
17:40 “Legendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:00 „Detectiv fãrã foie” (f);
21:10 Poate nu ºtiai;
21:10 “Ameþeala”  (f);
23:20 „CSI – Crime ºi investigaþii” (s);
00:20 Recitaluri la Cerbul de Aur;
01:10 Piersic Show (r);
02:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:20 Poate nu ºtiai;
03:30 „CSI – Crime ºi investigaþii” (r);
04:30 D’ale lu’ Miticã (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Visuri la cheie;
22:30 Pe bune?! (r);
21:30 „Insula rãzbunãrii” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Spion pe cont propriu” (f);
01:00 „Jurnalele vampirilor” (r);
02:00 Pe bune?! (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 2K1 cu Mirela Vaida;
13:00 Observator;

14:00 Nuntã cu scântei;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:00 Bãieþi de oraº;
22:00 „Antiglonþ” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 „Antiglonþ” (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Omul cu un pantof roºu” (r);
14:15 „Jocurile seducþiei” (r);
16:15 „La Bloc” (s);

18:30 „Petrecere pentru Gillian” (f);
20:30 „Intangibilul” (f);
22:15 „Oldboy: Prizonier în libertate” (f);
00:15 „Intangibilul” (r);
02:00 „Tatã în stil american” (r);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?;
10:38 Secrete bine ascunse;
11:26 Confruntãri ºi fiare

vechi;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?;
13:50 NASA: Cazuri neelucidate;
14:38 11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
15:26 Secrete bine ascunse;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 NASA: Cazuri neelucidate ;
17:50 11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Expediþiile lui Mungo;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
21:10 NASA: Cazuri neelucidate;
22:00 Expediþiile lui Mungo;
22:50 11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
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 Ediþie specialã;
22:30 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 România 9 (r);
02:00 Telejurnal (r);
02:50 Memorialul durerii;
03:40 Vorbeºte corect!
03:50 Ora regelui;
04:40 Pulsul zilei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Detectiv fãrã voie” (r);
09:00 “Legendele dragonilor” (s);
10:10 Piersic Show;
11:00 Bruxelles, în douã zile - Partea I;

11:30 Teleshopping;
11:50 Documentar 360 de grade;
12:50 Poate nu ºtiai;
13:00 Telejurnal (r);
13:40 Cultura minoritãþilor;
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
15:30 Poate nu ºtiai;
15:40 D’ale lu’ Miticã;
16:50 „Pistruiatul” (f);
17:40 “DLegendele dragonilor” (s);
18:50 E vremea ta!;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 „Detectiv fãrã voie” (r);
21:10 “Rãzboiul nasturilor” (f);
23:20 “CSI - crimã ºi investigaþii” (s);
00:20 Recitaluri la Cerbul de Aur (r);
01:10 Piersic Show (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:00 „Las fierbinþi” (s);
21:00 „Ai noºtri” (s);
22:30 “ 21 Jump Street - O adresã de pominã”;
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Spion pe cont propriu” (f);
01:30 „Jurnalele vampirilor” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv..

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
8:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Marele zid;
21:00 „Now You See Me: Jaful perfect 2” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 Prietenii de la 11 (r);
03:00 Acces direct (r).
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 Ce spun românii (r);
08:45 „La Bloc” (s);
11:15 „Prietenie” (r);
13:45 „Scãpaþi-mã de mama!” (f);
15:45 „La Bloc” (s);

18:00 „Cheia” (f);
20:30 „Ronin” (f);
23:00 „Camarazii” (f);
01:00 „Ronin” (r);
03:15 „Tatã în stil american” (r);
04:15 Cine A.M.;
06:15 “Cheia” (r).

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
11:26 11:26 Confruntãri ºi fiare
vechi;
12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum fse fabricã diverse

lucruri?;
13:50 NASA – cazuri neelucidate;
14:38 11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
15:26 Expediþiile lui Mungo;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 NASA – cazuri neelucidate;
17:50 F11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Cm se fabricã mâncarea?;
20:20 Cum se fabricã diverse lucruri?;
21:10 NASA – cazuri neelucidate ;
22:00 Cum se fabricã mâncarea?;
22:50 11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;
23:40 Vânãtorii de mituri;
00:30 Cum se fabricã diverse lucruri?
02:10 NASA – cazuri neelucidate.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Ediþie specialã;
11:45 Teleshopping;
12:00 Drum bun!;

12:30 Teleshopping;
12:45 Discover România;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 ªtiri;
16:05 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:30 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport
21:00 Lumea azi;
21:45 Descãlecaþi în Carpaþi;
22:20 “Înainte de potop” Partea I (f);
23:30 Ora de ºtiri;
00:25 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
01:25 Politicã ºi delicateþuri;
02:55 “Înainte de potop - Partea I(r)
03:10  Telejurnal (r);
03:55 Exclusiv în România.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Detectiv fãrã voie” (r);
09:00 “Legendele dragonilor” (r);
10:10 Piersic Show;
11:00 Bruxelles, în douã zile;

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 „Legendele dragonilor”(s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 “Farul de la capãtul lumii” (f);
22:20 Gala Umorului;
23:20 „C.S.I. - crime ºi investigaþii” (r);
00:10 „Rãzboiul nasturilor” (f);
02:00 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:40 “CSI - Crime ºi investigaþii” (r)
04:30  Piersic Show (r);
05:25 Pescar hoinar (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:00 “Ispita” (f);
01:00 Pe bune? (r);
02:00 La Mãruþã (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã, doctore?

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 Marele Zid;
21:00 X Factor;
23:30 iUmor (r);
01:15 Prietenii de la 11 (r);
03:15 Acces direct (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii?
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Petrecere pentru Gillian” (r);
14:15 „Turbo Poewr Rangers: Filmul”
(f);

16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „Ce n-a vãzut Parisul!” (f);
20:30 „Regãsirea” (f);
22:30 „Goana dupã sex” (f);
00:00 „Regãsirea” (r);
02:00 „Tatã în stil american” (f);
03:00 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri?
10:38 Cum se fabricã mâncarea?
11:26 Confruntãri ºi fiare vechi;

12:14 Vânãtorii de mituri;
13:02 Cum se fabricã diverse lucruri?
13:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:50 NASA – cazuri neelucidate;
14:38 Confruntãri ºi fiare vechi;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?;
16:14 Vânãtorii de mituri;
17:02 NASA – cazuri neelucidate;
17:50 Confruntãri ºi fiare vechi;
18:40 Vânãtorii de mituri;
19:30 Nerecomandat celor slabi de inimã;
20:20 Cum se fbricã diverse lucruri?;
21:10 NASA, cazuri neelucidate;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 Confruntãri ºi fiare vechi;
23:40 Vânãtorii de mituri!;
01:20 Nerecomandat celor slabi de inimã;

T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1
07:00 Vreau sã fiu sãnãtos!(r);
08:00 Mediterraneo;
08:30 Descãlecaþi în Carpaþi (r);
09:00 Oameni ca noi;
09:30 Izolaþi în România(r);

10:00 Zon@IT;
10:30 Observatori la Parlamentul European;
11:00 Cooltura (r);
12:10 Festivalul internaþional de folclor
„Cântecele munþilor” de la Sibiu - I;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Memorialul Durerii;
17:00 Starea naþiei (r);
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;
23:00 Recurs la moralã
00:00 Anchetele comisarului Antonescu;
00:30 Izolaþi în România (r);
01:00 Observatori la Parlamentul European;
01:35 Lumea azi (r);
02:10 Vreau sã fiu sãnãtos! (r);
03:00 Telejurnal;
03:50 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 Handbal masculin;
12:30 Euromaxx;
13:00 Cap Compas;
13:30 „Cântecul munþilor” (f);
15:00 Gala Umorului (r);
16:00 Handbal masculin;
18:00 “Legea lui Doyle” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal;
20:10 O datã-n viaþã;
22:10 „The Heroes” (f);
00:10 “Stigmatul rãului” (r);
01:50 Poate nu ºtiai;
02:00 „Cântecul munþilor” (r);
03:30 Telejurnal (r);
04:30 Naturã ºi sãnãtate (r);
05:00 „Lassie” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la Pro TV;
11:00 „Flicka 2”(f);

13:15 Ce spun românii (r);
14:15 Gospodar fãrã pereche (r);
16:30 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 “Transporter: Moºtenirea” (f);
22:15 „Fiecare vede altceva” (f);
00:00 „Transporter: Moºtenirea (r);
01:45 „Fiecare vede altceva” (r);
03:30  I like IT (r);
04:00 “Flicka 2” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator;
09:00 Marele Zid (r);
10:00 Chefi la cuþite (r);
13:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei (r);

16:00 Observator;
16:30 “Now YouSee Mee: Jaful Perfect 2” (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Eroii” (f);
02:00 Observator;
03:00 Nuntã ciu scântei (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 “La Bloc” (s);
10:30 “Turbo Power Rangers: Filmul”;
12:30 „Ce n-a vãzut Parisul!” (r);
14:30 „La Bloc” (f);
16:45 “Sunetul muzicii” (f);

20:30 „Vecinii” (f);
22:15 „Viziuni macabre” (f);
00:30 “Vecinii” (r);
02:15 “Tatã în stil american” (f);
03:15 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
08:14 Cum se fabricã mâncarea?
09:26 Cum se fabricã diverse

lucruri?
11:26 NASA – cazuri neelucidate;
15:26  Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
19:30 NASA – cazuri neelucidate;
20:20 Secrete bine ascunse;
21:10 Expediþiile lui Mungo – Blestemul junglei;
22:00 Cum se fabricã mâncarea?
22:50 Nerecomandat celor slabi de inimã;
00:30 Faþã în faþã cu pericolul;
03:48 Cum se fabricã diverse lucruri?;
05:24 Cum se fabricã mâncarea?
06:12 Vânãtori de mituri.

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

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ultima ediþie;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Handbal masculin: CSM Focºani -
Dunãrea Cãlãraºi;
17:30 #Creativ;
18:00 Lozul cel mare (live);
18:40 Aºa-i Românul!
19:00 Ediþie specialã;
20:00 Telejurnal;
20:50 Sport;
21:10 Festivalul internaþional de folclor
„Cântecele munþilor”, Sibiu ;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Dosar România (r);
01:00 Ultima ediþie (r);
01:35 Tezaur folcloric (r);
02:25 Anchetele Comisarului Antonescu (r);
02:55 Vorbeºte corect!
03:00  Telejurnal (r)
03:40 Sport;
03:50 Pro Patria (r);
04:15 Universul credinþei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 “Legea lui Doyle” (r);;
08:00 „Sid, micul savant” (f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;

11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 E vremea ta! (r);
12:30 Azi despre mâine;
13:00 Naturã ºi sãnãtate;
13:30 „Vremea rãzbunãrii” (f);
15:00 Euromaxx;
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 “Sahara” (f);
22:20 “Camille” (f);
00:10 Duelul pianelor (r);
01:45 Teatru TV: “Vinovatul”;
03:40 Telejurnal;
04:30 Naturã ºi aventurã;
05:00 Ferma (r);
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
08:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 “Fete de bani gata” (f);

12:45 Apropo Tv (r);
14:00 România, jos pãlãria!
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Gardienii galaxiei" (f);
22:45 „Interviul” (f);
01:00 Apropo Tv )r);
02:00 „Gardienii galaxiei" (r);
04:00 Ce se întâmplã, doctore?
04:20 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
06:00 Observator (live);
09:00 Marele zid;
10:00 Chefi la cuþite (r);
13:00 Te cunosc de undeva (r);
16:00 Observator;

16:15 X Factor (r);
19:00 Observator (live);
20:00 Bãieþi de oraº (r);
21:00 iUmor;
23:00 „ªoferul” (f);
01:00 „Dragonul: Viaþa lui Bruce Lee” (f);
03:00 „ªoferul” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Cheia” (r);
10:15 “La Bloc” (r);
12:30 „Sunetul muzicii” (r);
16:15 „La Bloc” (s);
18:30 „St.Trinians” (f);
20:30 „JAventura în doi” (f);

22:45 „Departe de Câmpia în Flãcãri” (f);
01:00 „Aventurã în doi” (r);
03:00 „Tatã în stil american” (r);
04:00 Cine A.M..

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26  Faþã în faþã cu pericolul –
În centrul furtunii;

08:17 Confruntãri ºi fiare vechi - Curse pe dune;
09:02 Confruntãri ºi fiare vechi - Buldozere ºi
maºini;
09:52 Confruntãri ºi fiare vechi - Curse pe dune;
10:38 Faþã în faþã cu pericolul – Infern în flãcãri;
11:26 Vânãtorii de mituri;
15:26 Cum se fabricã mâncarea?
17:50 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Imperiul solar – s-a nãscut o stea;
20:20 Imperiul solar – Vecini extratereºtri;
21:10 Imperiul solar – Colecþii spaþiale;
22:00 NASA – cazuri neelucidate;
02:10 Nerecomandat celor slabi de inimã;
03:00 Vânãtorii de mituri – Familia Simpson;
03:48 Vânãtorii de mituri – Transformers.
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Ploieºti, zona Vest, Lã-
mâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensio-
nar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244-
587351.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofer meditaþii la limba
englezã la domiciliul meu sau al
dvs., în Ploieºti, pentru copii ºi a-
dulþi. Preþ neg. Tel. 0720908819.
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fort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, lumi-
nos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.

Vând  casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.

Vând  casã 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-

Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.

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

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

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, 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-

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
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Pentru persoanele juridice, anunþurile de micã publicitate se taxeazã cu

    0,5  lei/cuvânt.
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Tel:

în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.

Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732-648542.

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez 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.

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-
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 cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-
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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

Vânzãri diverse

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)
O perioadã care îþi aduce multe informaþii
deosebite, pe cãi neobiºnuite. Discuþii tainice
cu oameni importanþi, mai ales privitoare la
segmentul partenerial. Este posibil sã decizi
desprinderea de unii parteneri, fie cã este vorba
despre partenerul de viaþã, fie despre cei de
afaceri sau despre colaboratori.

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)
Relaþiile socio-profesionale sunt foarte active
pe tot parcursul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri la
nivel înalt cu ºefi sau cu reprezentanþii unor
instituþii oficiale. Se contureazã un final foarte
clar în unele relaþii, mai ales în relaþiile cu unii
prieteni sau cu unele persoane care te-au suþinut
cumva în proiectele tale profesionale.

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)
Sãptãmâna îþi aduce în atenþie segmentul
profesional ºi relaþiile aferente. Se contureazã
un final în privinþa statutului socio-profesional.
Imaginea ta în ochi altora se va modifica, depin-
zând numai de tine cum ºi în cel fel. Este bine
sã eviþi a povesti amãnunte despre tine ºi pla-
nurile tale de viitor, pentru cã unii pot interpreta
greºit totul ºi de aici reacþii în consecinþã.

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)
Multe dintre concepþiile tale se vor modifica
începând cu aceastã sãptãmânã. Te vei orienta
spre alte filozofii de viaþã ºi spre a relaþiona cu
oameni valoroºi ºi bine experimentaþi în ale
vieþii. Activitãþi intelectuale de anvergurã, planuri
de cãlãtorii, de studii ºi de reluare a unor
secvenþe de învãþare-evaluare.

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)
Schimbãri în plan financiar, la secþiunea bani ºi
bunuri administrate ºi folosite în comun cu alþii.
Este posibil sã primeºti o sumã de bani restantã,
sã reuºeºti sã achiþi datorii vechi sau sã
lãmureºti chestiuni privitoare la moºteniri ºi
partaje. Verificã atent fiecare document ºi
informeazã-te în permanenþã din surse sigure.

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)
Perioadã foarte importantã în plan partenerial!
Se finalizeazã o etapã, asta însemnând des-
prinderea de un partener de viaþã, desprinderea
dintr-o colaborare profesionalã neprofitabilã sau
reconfigurarea alteia din toate punctele de
vedere. De reþinut cã nu este ceea ce pare.

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)
Se contureazã schimbãri la locul de muncã.
Observã atent ceea ce se petrece în preajma ta
ºi evitã luarea deciziilor importante. Se finali-
zeazã o etapã profesionalã, se reconfigureazã
activitatea, relaþiile colegiale, dar ºi condiþiile
de muncã. Informeazã-te corect ºi la timp din
surse sigure ºi nu slãbi vigilenþa.

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)
Perioada te predispune la focusarea pe relaþiile
sentimentale. O relaþie amoroasã se poate fina-
liza sau cel puþin îºi schimbã condiþiile ºi termenii
de desfãºurare. Mai puþin probabil sã te implici
într-o relaþie nouã ºi oricum nu se recomandã.
Relaþiile cu copiii intrã în discuþie în chip zgo-
motos.

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)
Se recomandã orientarea eforturilor spre seg-
mentul domestic ºi spre relaþiile familiale. Vor
avea loc discuþii importante, întâlniri deosebite
cu neamurile, vizitarea locurilor natale ºi tra-
sarea planurilor de viitor. Este nevoie de schim-
bãri majore în spaþiul de locuit, însã deocamdatã
verificã atent instalaþiile de apã.

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)
Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat! Este bine sã reþii informaþiile
vehiculate în preajma ta ºi subiectele pe care le
discuþi cu ceilalþi, întrucât îþi vor fi de folos la
momentul potrivit. Demersuri intelectuale, rezol-
varea unor chestiuni personale ºi profesionale,
multe cãlãtorii pe distanþe scurte.

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 nevoie sã te ocupi de segmentul financiar.
Se finalizeazã o etapã de câºtig din munca pro-
prie, fiind astfel posibil sã te orientezi spre alte
surse de venit. Fii prudent vizavi de bani, deoa-
rece sunt posibile multe încurcãturi ºi minciuni.
Verificã fiecare document care îþi atestã dreptu-
rile salariale ºi evitã cheltuielile extravagante.

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)
O perioadã foarte importantã pentru tine, întrucât
te ajutã sã finalizezi treburi restante, sã renunþi
la obiceiuri proaste, sã-þi trasezi noi planuri de
viitor ºi sã te orientezi spre relaþii de o mai bunã
calitate. Chiar dacã, stãrile tale de spirit fluctuea-
zã mult ºi sãnãtatea este vulnerabilã, te poþi
concentra pe ceea ce îþi este þie de folos acum.
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Nr.
crt.

Meseria Nr.
crt.

Nr.
locuri

Meseria Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Nr.
locuri Tip contract

Agent comercial
Agent de securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent vânzãri
Agent vânzãri
Ambalator
Ambalator manual
Asistent manager
Asistenta medicalã
Barman
Bucãtar
Bucãtar
Camerista
Casier
Coafezã
Confecþioner aricole din textile
Confecþioner  aricole din textile
Consilier tehnic comercial
Contabil ºef
Contabili - contabilitate primarã
Corespondent comercial
Designer autocad
Dispecer junior autocamioane
Dulgher
Electrician
Electrician automatizãri
Electrician automatizãri
Electrician pram
Fierar betonist
Fierar betonist
Fierar betonist
Finisor
Frezor
Frizer
Gestionar
Infirmierã
Inginer autovehicule rutiere
Inginer chimist
Inginer constructor
Inspector resurse umane
Instalator
Instalator
Izolator termic
Lãcãtuº construcþii metalice
Lãcãtuº c-tii metalice
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic
Lãcãtuº mecanic (ajustor)
Lãcãtuº montator
Lãcãtuº montator
Logistician gestiune flux
Lucrãtor bucãtãrie
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor comercial
Lucrãtor gestionar

Maistru lãcãtuº
Makeup artist
Manager proiect
Manipulant mãrfuri
Maseur
Maºinist la maºini fãrã aºchiere
Montar pvc
Montator termopane
Muncitor în ind conf. Textile
Muncitor în ind conf. Textile
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat în confecþii
Muncitor necalificat în construcþii
Muncitor necalificat
Muncitor schelar
Operator CNC
Operator -cazane
Operator -turbine
Operator la maºini automate
Operator tãietor textile
Ospãtar
Pictor pe sticlã
Preparator de semifabricate
Proiectant inginer construcþii
Recepþioner
Recepþioner
Rectificator
Sablator
Schelar
Secretara
ªofer autobuz
ªofer autocamioane
ªofer autoturisme
ªofer autoturisme
Strungar
Sudor
Sudor
Sudor cu arc electric
Sudor cu arc electric
Sudor electric
Sudor Mig-Mag
Tâmplar
Tehnician devize
Tehnician în construcþii
Tehnician în industria textilã
Tencuieli ºi glet mecanizat
Vânzãtor
Vânzãtor
Vânzãtor
Vopsitor
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar ºamotor
Zugrav-finisor

1
7
3

20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
4

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

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

1
1
1
2
1
5
2
1

10
5
1
5
5

10
5
3
6
5
5

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

medii
8 cls, atestat

medii
-

superioare
medii
8 cls
8 cls
medii

calificare
medii
medii

calificare
medii
10 cls

-
min 8 cls

8 cls
medii

superioare
8 cls
medii
medii

superiare
10 clase

medii
medii
medii
medii
8 cls
medii

10 clase
medii
medii

-
medii

calificare
superioare
superioare
superioare

medii
calificare

medii
medii
medii
medii
medii
medii

sc. prof.
medii
medii
medii

sup. ec.
medii
10 cls
medii

de specialitate
medii

sup. de spec.

sc maistri
-

superioare
medii
medii
medii

calificare
medii
8 cls
8 cls
medii

10 clase
medii
medii
medii
medii

min 8 cls
medii
medii

-
medii
medii
medii
medii
medii
medii
8 cls
medii

superioare
bacalaureat

10 cls
medii
medii
medii

superioare
medii
medii
medii

sc. prof.
medii

calificare
medii
medii

sc. prof.
medii
medii

calificare
superioare

medii
medii tehnice

medii
10 cls
medii
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Potrivit datelor furnizate de agenþii economici
privind locurile de muncã vacante, în evidenþele
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM) sunt înregistrate 27.836 locuri de muncã,
în data de 15 septembrie 2017.

Situaþia locurilor de muncã vacante, în fiecare
judeþ: Bucureºti – 4.935, Arad – 2.612, Prahova –
2.340, Sibiu – 1.627, Timiº – 1.339, Iaºi – 1.032,
Dolj – 990, Cluj – 750, Ilfov – 734, Alba - 587,
Hunedoara – 574, Teleorman – 558, Neamþ – 549,
Satu Mare – 548, Braºov – 562, Harghita – 522,
Galaþi – 515, Argeº – 513, Vâlcea – 508, Dâmboviþa
– 445, Gorj – 443, Maramures – 440, Bistriþa-Nãsãud
– 388, Olt – 375, Mureº – 374, Ialomiþa – 346,
Constanþa –304, Vaslui – 273, Tulcea – 271, Brãila
– 266, Cãlãraºi – 265, Botoºani – 234, Covasna –
232, Bihor – 222, Caraº-Severin – 219, Vrancea –
214, Buzãu – 182, Sãlaj – 171, Mehedinþi – 118,
Bacãu – 106, Giurgiu – 86, Suceava - 67.

La nivel naþional, cele mai multe locuri de mun-
cã sunt oferite pentru: muncitor necalificat în indus-
tria confecþiilor (1.750), muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor (1.576), lãcãtuº mecanic
(1.333), agent de securitate (1.192), manipulant
mãrfuri (1.093), lucrãtor comercial (1.083), confec-
þioner-asamblor articole din textile (952), vânzator
(743), muncitor necalificat la demolarea clãdirilor,
cãptuºeli zidãrie, plãci mozaic, faianþã, gresie, parchet
(661), muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide ºi semisolide (598).

Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã
se pot adresa agenþiilor teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã de domiciliu sau de reºedinþã ale cã-
ror date de contact se aflã pe site-ul www.anofm.ro.
Oferta locurilor de muncã se actualizeazã în timp
real ºi poate fi vizualizatã pe site-ul www.card-pro-
fesional.ro.

Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România,

684 locuri de muncã vacante, dupã cum
urmeazã:

MaltaMaltaMaltaMaltaMalta – 169 locuri de muncã: 150 ºofer
autobuz, 10 tehnician proces, 3 inginer de sistem

software, 3 instalator lifturi, 3 tehnician lifturi;
GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania – 161 locuri de muncã: 22 bucãtar,

21 ospãtar, 10 moaºã, 9 sous
chef, 5 barman, 5 inginer testare
automatã echipamente, 4
betonist, 4 excavatorist, 4
menajerã, 4 montator izolaþii
clãdiri, 4 personal servire clienþi, 4
recepþioner, 4 specialist sisteme de
canalizare, 3 farmacist, 3
dezvoltator software, 3 dezvoltator
software Java, 3 operator utilaje
pentru construcþii, 3 zidar, 2 chef
de rang, 2 commis de cuisine, 2
electrician în construcþii, 2 electri-
cian construcþii cabluri, 2
informatician, 2 lucrãtor în
construcþii, 2 maistru construcþii
reþele de cabluri, 2 maistru
hidroizolaþii clãdiri, 2 maistru
construcþii de drumuri, 2 menajerã,
2 operator maºini, 1 administrator
clãdire, 1 chef de cuisine, 1 chef de partie, 1 coafor,
1 coordonator evenimente, 1 consultant
dezvoltator software Java/Java EE, 1 constultant
vânzãri, 1 dezvoltator software Front-End, 1 expert
dezvoltare software, 1 instalator clãdiri, 1 instalator/
montator þevi, 1 lucrãtor în viticulturã, 1 manager
adjunct restaurant, 1 manager în construcþii, 1

manager vânzãri, 1 maistru construcþii civile, 1
mecanic instalaþii sanitare, termice/de climatizare,
1 montator acoperiºuri, 1 muncitor în construcþii
din beton armat, 1 operator pompe beton, 1 per-
sonal întâmpinare oaspeþi, 1 programator jocuri, 1
specialist restaurant, 1 sudor;

CehiaCehiaCehiaCehiaCehia – 102 locuri de muncã: 30 ºofer
autobuz, 20 ºlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator

CNC, 8 ºofer tir, 5 electrician auto, 5 mecanic
auto, 1 electrician, 1 fizioterapeut, 1 tehnician
frigidere, 1 tehnician la maºini pentru prelucrarea
produselor din plastic;

IrlandaIrlandaIrlandaIrlandaIrlanda – 82 locuri de muncã: 25 lucrãtor în
depozit, 25 lucrãtor în prelucrarea cãrnii (mãcelar/
ciontolitor), 20 operator procesare carne, 6 mãcelar,

2 cioplitor în piatrã/marmurã, 2 inginer mecanic, 2
montator de ºeminee;

Italia Italia Italia Italia Italia – 48 locuri de muncã: 40 îngrijitori la
domiciliu, 8 lucrãtor în agriculturã;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 40 locuri de muncã: 40 operator
producþie;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 23 locuri de muncã: 20 lucrãtor
în fabricã, 1 personal curãþenie/specialist carnaval,
1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 ºofer/spe-
cialist carnaval;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 15 locuri de muncã: 10
asistent medical, 5 ingrijitor persoane la domiciliu;

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 13 locuri de muncã: 2 electrician
întreþinere ºi reparaþii, 2 operator CNC, 1 bucãtar
restaurant de afaceri, 1 instalator sau electrician, 1
magaziner, 1 montator semnalizare de cale feratã,
1 montator linie superioarã cale feratã, 1 operator
maºinã de îndoit cu forma liberã, 1 sudor semi
automat, 1 stivuitorist, 1 ºofer cu experienþã în
utilizarea macaralei;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 12 locuri de muncã: 3 tehnician –
turbine eoliene, 2 mecanic, 2 sudor TIG, 2 strungar,
2 tinichigiu industrial, 1 ºef de echipã – turbine
eoliene;

Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg - 10 locuri de muncã: 10 senior
tehnician Chrome;

LeLeLeLeLetttttoniaoniaoniaoniaonia – 3 locuri de muncã: 2 tâmplar, 1
crescãtor de oi;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 3 locuri de muncã: 3 inginer de
sistem;

SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia – 3 locuri de muncã: 1 inginer
proiectare dezvoltare turnuri de rãcire, 1 inginer
automatizãri procese control, 1 instalator sisteme
ventilaþie ºi aer condiþionat.

Mihail Marinescu

Zeci de mii de locuri
de muncã vacante
la nivel naþional

684 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European
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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 Pui la cuptor cu cartofi dulci ºi sos de Chorizo

Insecte mici
zburãtoare

Gândaci de mai

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ

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

INSECTE

1. AF-FUM 2. APIDE-AT 3. INSECTE 4. ACE-RECI; 5. U-A-RA;
6. ALBINÃ-A; 7. TRÂNTOR; 8. PUI-V-BO; 9. ROI-POM;  10. BA-MIERE.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

Aruncat la table
Redacþie (abr.)

Ramurã

Clavecin

Familii de albine

Gândaci (reg.)

Insecte omorâte cu
piciorul

Buchet floral (reg.)
Mici la stânã

Animal nordic

Insectã care
scoate sunete

stridente (reg.)

În spate sunt
þânþari!
Rece!

Insectã care
suge sânge

Fluture
(cap-de-mort)

Cuier!

Raþie alimentarã

Cârpe!

Cap de scarabeu!

Birlic

“Urdiniº” la stup

Insectã

Zboruri agitate

de insecte

-Mami! Tata iar s-a îmbãtat!
-De unde ºtii?
-Bãrbiereºte oglinda din baie.

 Un motan se plimba pe câmp. O vacã îl
întreabã:

-Asa mic ºi deja þi-a crescut mustaþa ?
-ªi tu aºa mare ºi tot fãrã sutien?

-Stii bancul ãla cu iepurele în baie?

-Nu!
-Nici eu, cã uºa era închisã.

 Un tip intrã într-o berãrie:
-Daþi-mi o bere, îmi aºtept nevasta aici.
-Brunã sau blondã? îl întreabã chelnerul.
-Nu ºtiu, de abia a intrat la coafor.

 Sunã unul la poliþie.
-Mi-au furat totul! ªi volanul ºi pedalele...

Închide, apoi sunã iar peste 2 minute.
-Iertaþi-mã, m-am aºejat pe bancheta din

spate.

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
75 grame Chorizo, 2 cãþei de usturoi, 1 cub concentrat de pui,75 grame Chorizo, 2 cãþei de usturoi, 1 cub concentrat de pui,75 grame Chorizo, 2 cãþei de usturoi, 1 cub concentrat de pui,75 grame Chorizo, 2 cãþei de usturoi, 1 cub concentrat de pui,75 grame Chorizo, 2 cãþei de usturoi, 1 cub concentrat de pui,

1 crenguþã de rozmarin, 2 linguri oþet din vin roºu, 4 pulpe superioare1 crenguþã de rozmarin, 2 linguri oþet din vin roºu, 4 pulpe superioare1 crenguþã de rozmarin, 2 linguri oþet din vin roºu, 4 pulpe superioare1 crenguþã de rozmarin, 2 linguri oþet din vin roºu, 4 pulpe superioare1 crenguþã de rozmarin, 2 linguri oþet din vin roºu, 4 pulpe superioare
de pui, 200 grame cartofi dulci, 500 grame cartofi, 2 cepe roºii, 2de pui, 200 grame cartofi dulci, 500 grame cartofi, 2 cepe roºii, 2de pui, 200 grame cartofi dulci, 500 grame cartofi, 2 cepe roºii, 2de pui, 200 grame cartofi dulci, 500 grame cartofi, 2 cepe roºii, 2de pui, 200 grame cartofi dulci, 500 grame cartofi, 2 cepe roºii, 2
ardei de culori diferite, 30 grame pãtrunjel proaspãt, 4 linguri iaurt,ardei de culori diferite, 30 grame pãtrunjel proaspãt, 4 linguri iaurt,ardei de culori diferite, 30 grame pãtrunjel proaspãt, 4 linguri iaurt,ardei de culori diferite, 30 grame pãtrunjel proaspãt, 4 linguri iaurt,ardei de culori diferite, 30 grame pãtrunjel proaspãt, 4 linguri iaurt,
1 chili, 1 lãmâie, piper cayenne (opþional), migdale (opþional).1 chili, 1 lãmâie, piper cayenne (opþional), migdale (opþional).1 chili, 1 lãmâie, piper cayenne (opþional), migdale (opþional).1 chili, 1 lãmâie, piper cayenne (opþional), migdale (opþional).1 chili, 1 lãmâie, piper cayenne (opþional), migdale (opþional).

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Se preîncãlzeºte cuptorul la 200 de grade Celsius. Se toacã Chorizo, se decojeºte usturoiul

ºi se adãugã în vasul unui blender, împreunã cu frunzele de rozmarin, cubul concentrat, oþetul
ºi 300 de ml de apã fierbinte. Se transformã totul în sos, având mare grijã pentru cã este
fierbinte.

Se îndepãrteazã pielea de pe bucãþile de pui ºi se aºeazã într-o tavã cu pereþi înalþi,
potrivitã pentru cuptor ºi aragaz.

Se spalã cartofii ºi se taie în bucãþi de 3 cm. Se decojeºte ceapa, se îndepãrteazã seminþele
ardeilor, se toacã toate în bucãþi de 3 cm ºi se adãugã în tavã. Se toacã jumãtate din frunzele
de pãtrunjel ºi se adãugã, împreunã cu sosul
de Chorizo în tavã. Se amestecã cu grijã.

Se acoperã cu folie de aluminiu, se aduce
la punctul de fierbere pe aragaz, apoi se
tranferã în cuptor. Se gãteºte 30 de minute,
se îndepãrteazã folia ºi se mai lasã încã 30
de minute.

Între timp, se toacã restul de pãtrunjel ºi
se amestecã cu iaurtul, piperul Cayenne, chili
tocat, migdale ºi coajã de lãmâie. Se serveºte
cu sosul de iaurt.

24 septembrie 2017, Duminica a XVIII-a
dupã Rusalii - Pescuirea minunatã

Insectã care roade
lemnul

Insecte numite ºi
rãgace

Constanþa

(abr.)

În apropiere de centrul Cãii Lactee
a fost descoperitã o nouã gaurã neagrã
de 100 de mii de ori mai mare decât
Soarele. Dacã descoperirea va fi confir-
matã, aceasta ar putea deveni a doua
cea mai mare gaurã neagrã din cadrul
Cãii Lactee, dupã gaura
neagrã supermasivã Sagit-
tarius. Astronomii din Ja-
ponia au descoperit dovezi
ale unui nou obiect spaþial
atunci când au îndreptat  te-
lescopul din deºertul Ata-
cama cãtre un nor gazos,
informeazã The Guardian.
Spre deosebire de ceilalþi nori
gazoºi studiaþi în trecut,
acesta este format din acid
cianhidric ºi monoxid de car-
bon ºi se miºcã cu o vitezã
diferitã.  Norul gazos obser-
vat se aflã la 200 de ani luminã de cen-
trul Cãii Lactee. Tomoharu Oka, astro-
nom din cadrul Universitãþii Keio din To-
kyo, a afirmat cã undele radio emise
din aceastã zonã indicã prezenþa unei
gãuri negre în centrul norului. ‘’Aceasta

ar putea fi prima descoperire a unei
gãuri negre cu masã intermediarã din
galaxia noastrã,’’ declarã cercetãtorul.
Conform calculelor cercetãtorilor, în ca-
drul Cãii Lactee se aflã 100 de milioane
de gãuri negre cu dimensiuni reduse,

deºi doar 60 dintre acestea au fost de-
tectate. Oka  susþine cã aceastã nouã
gaurã neagrã ar putea fi nucleul unei
vechi galaxii pitice, distrusã în urma
formãrii Cãii Lactee.

Cercetãtorii din Scoþia au dezvoltat o camerã prin intermediul cãreia medicii
pot analiza procesele din corpul uman fãrã a fi nevoiþi sã utilizeze raze X. Camera
detecteazã sursele de luminã din organism, precum cea din capãtul unui endoscop.
Acest tip de luminã poate fi detectatã ºi prin 20 de centimetri de þesut. Profesorul
Kev Dhaliwal din cadrul Universitãþii din Edinburg a afirmat: ‘’Camera poate fi utilizatã
în diverse tipuri de analize, operaþii ºi consultaþii.’’ Razele de luminã ale endoscopului
pãtrund prin corpul uman, dar deseori nu reuºeºte sã formeze o linie continuã. Însã
noua camerã reuºeºte sã detecteze micile particule de luminã, informeazã Mail
Online. În afara faptului cã aparatul poate identifica lumina ºi prin þesut gros, camera
poate înregistra ºi perioada necesarã pentru ca lumina sã treaca prin organism.
Dispozitivul a fost realizat de cãtre compania Proteus Interdisciplinary Research
Collaboration. Experþii din cadrul companiei realizând diferite tehnologii pentru
diagnosticarea ºi tratarea cancerului pulmonar.

Mihail Marinescu Sursa: descopera.ro

Gaurã neagrã imensã în centrul Cãii Lactee

M. Marinescu;
Sursa: descopera.ro

A fost creatã camera care poate „vedea”
prin corpul uman fãrã a mai fi nevoie de razele X

Iatã cã în plin sezon de toamnã,
peste ogoarele patriei noastre se-
mãnãtorii încredinþeazã pãmântului
bobul de grâu – aurul pâinii ºi al cu-
minecãturii. Sub razele soarelui ce
coboarã spre asfinþit, odatã cu
seminþele sunt încredinþate pãmân-
tului ºi grãunþele de aur ale nãdejdilor
noastre de viaþã ºi înviere. De aceea,
în ogorul sfânt al Domnului care este
sufletul creºtinesc, apostolii lui Hristos
de ieri, de astãzi ºi de totdeauna au
semãnat neîncetat cuvântul lui
Dumnezei, udat de ploaia harului
divin ca sã rodeascã ºi sã se înmul-
þeascã cu veacurile.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos
de atâtea ori a subliniat virtutea mi-
losteniei în predicile sale ºi în sfintele
sale învãþãturi, pilde ºi parabole. „Milã
voiesc, iar nu jertfã”, cãldurã, suflet,
iubire ºi credinþã ar spune ºi azi dacã
ar reveni printre noi. Ne-a lãsat însã
Sfânta Evanghelie – Testamentul sãu
ºi Sfintele Taine în Sfânta Bisericã, ca
sã ne ierte, sã ne sfinþeascã, sã ne
binecuvânteze ºi sã ne mântuiascã
cu harul sãu. Toate sunt ºi vin din voia
lui Dumnezeu. Noi, ca fii ai Sfintei
Biserici, ca urmaºi ai apostolilor lui Hris-
tos ºi ca ucenici ai Sfintei Evanghelºii,
ca mãdulare ale trupului tainic al lui

Hristos, în aceastã sfântã ºi mare
unitate a Sfintei Biserici, sã cãutãm
sã ne arãtãm adevãraþi crelºtini, fraþi
ai aceleiaºi credinþe. Iatã ce ne învaþã
Sfânta Evacghelie la slujba de astãzi,
îndemnându-ne la credinþã li iubire
frãþeascã, rugându-ne unii pentru alþii,
ajutând pe cei nevoiaºi, bãtrâni ºi
lipsiþi ºi împãrtãºind din toate bunurile
noastre spirituale ºi materiale
semenilor noºtri.

Având drept model pe Domnul
nostru Iisus Hristos, care în virtutea
iubirii ºi a milostivirii sale faþã de
oameni ºi-a pus sufletul ca preþ de
rãscumpãrare pentru mulþi, suntem
chemaþi ºi noi sã facem fapte de
milostenie creºtinã în numele lui Iisus
Hristos ºi al Sfintei Biserici. Iubirea de
aproapele ºi solidaritatea cu toþi
oamenii este o poruncã fundamen-
talã în învãþãtura noastrã creºtinã. De
aceea, fiind conºtienþi de chemarea
noastrã în Biserica Domnului ºi de
rostul pe care îl avem în societatea
din care facem parte, sã ne strãduim
ca întreaga noastrã viaþã sã fie
închinatã în slujba binelui ºi a oa-
menilor, în slujba Bisericii ºi a patriei
noastre dragi, spre lauda lui Dum-
nezeu ºi mulþumirea semenilor noºtri,
totdeauna, acum ºi pururea ºi în veci
de veci. Amin.

Preot ªtefan Al. Sãvulescu
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Meciul cu Tunari din eta-
pa a patra, Seria a III-a a Ligii a
III-a, s-a disputat pe Stadionul
Orãºenesc din Buftea. Cei de
la Tunari au închiriat aceastã
arenã pânã ce va fi gata refa-
cerea stadionului propriu. Nu-
mai cã stadionul din Buftea,
mai exact suprafaþa de joc, nu
arãta deloc bine, ceea ce a
dus la scãderea nivelului calita-

CCCCC.S. T.S. T.S. T.S. T.S. Tunari - Funari - Funari - Funari - Funari - F.C.C.C.C.C. P. P. P. P. Peeeeetrtrtrtrtrolul Ploieºti  0-1 (0-1)olul Ploieºti  0-1 (0-1)olul Ploieºti  0-1 (0-1)olul Ploieºti  0-1 (0-1)olul Ploieºti  0-1 (0-1)

Liga 3, Seria a III-a

Victorie cu un adversar tare!

Stadion: „Orãºenesc Buftea”. Marcator: Arnãutu (’45
penalty).

CS TUNCS TUNCS TUNCS TUNCS TUNARI: ARI: ARI: ARI: ARI: Perianu - S. Dragomir, Dragu, Oºca,
Barabas - Zamfir (80 Stãncioiu), Fatai (45+1 Neculai), Dumitru,
Drãgan (88 Rotaru) - Luca, Ivan. Antrenor: Tudorel Dumitru.

FC PETROLUL: FC PETROLUL: FC PETROLUL: FC PETROLUL: FC PETROLUL: Marinicã - Catanã, Frâncu, Prunescu,
Velisar - Chindriº, Antoche, Lambru (85 Niþescu), Ciocâlteu
(83 Pãun), ªaim (55 Olaru), Arnãutu (65 Nini Popescu).
Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonaºe galbene: Drãgan (’40), Dragu (70, 81)  / ªaim
(’29), Lambru (85).

Au arbitrat: Cãtãlin Popa (Piteºti), Adrian Vornicu (Iaºi),
Cosmin Vãtãmanu (Bucureºti).

Observatori: Cristinel Rusu (Focºani), Camelia Nicolae
(Bucureºti).

La finele sãptãmânii trecute, Sala Sporturilor „Transilvania”, din Sibiu,
a gãzduit Turneul Internaþional de judo „Cupa Temerarul”, la juniori 2,
„U18" ºi seniori. Au participat 200 de sportivi din 6 þãri (Croaþia, Ungaria,
Bulgaria, Serbia, Republica Moldova ºi România). Printre competitori s-
au numãrat ºi doi reprezentanþi ai CSM Ploieºti, Cãtãlin Cane ºi Fabian
Munteanu, care au participat în întrecerea seniorilor ºi au reuºit rezultate
foarte bune. Cãtãlin Cane a câºtigat medalia de aur la categoria „81 kg”,
iar Fabian Munteanu a luat-o pe cea de argint la „+100 kg”. Cei doi
sportivi sunt pregãtiþi de Gheorghe Savu (antrenor coordonator) ºi Mihai
Trandafirescu. (M.M.) (M.M.) (M.M.) (M.M.) (M.M.)

Judo Aur ºi argint pentru CSM
Ploieºti la „Cupa Temerarul”

În perioada 7-9 septem-
brie, patru grupe de handbal
juniori ale CSM Ploieºti au
participat la cea de-a XXI-a edi-
þie a „Cupei Oneºti”, competiþie
organizatã de AS Clubul Sportiv
OK Oneºti, împreunã cu primãria
din localitate. Fetele pregãtite de
Robert Comendant s-au întors
acasã cu un loc 2 (junioare IV) ºi
un loc 5 (junioare III), iar bãieþii
antrenaþi de Gheorghe Puia au
reuºit sã câºtige competiþia la
nivelul juniorilor IV ºi sã ocupe
locul al 3-lea la juniori III.

Junioarele IV au luat me-da-
lia de argint dupã ce au câºtigat
cinci dintre cele ºase meciuri dis-
putate: 31-28 cu Liceul „Nagy
Mozes” Târgu Secuiesc, 27-21
cu Corona Braºov, 31-21 cu OK
Sport Oneºti, 24-15 cu HC Comã-
neºti ºi 22-20 cu CSª Tulcea,
pierzând doar confruntarea cu
CSª Bacãu, scor 18-25.

La junioare III, CSM Plo-ieºti,
care foloseºte la aceastã cate-
gorie sportive mai mici de vârstã,
a câºtigat doar partida cu Liceul
„Ioan Slavici” Panciu, scor 40-17,
pierzându-le pe cele cu OK Sport
Oneºti (24-30), Corona Braºov
(20-25), United Galaþi (16-40) ºi
CSª Bacãu (24-27).

Cele douã loturi folosite de
Robert Comendant la Oneºti au
fost urmãtoarele:

Junioare III: Andreea Floroiu,
Ioana Manolache, Maria Radu,
Cornelia Podãrescu, Mara Po-
pescu, Nicoleta Simion, Antonia
Rãdoi, Carla Profirescu, Viorica
Gheorghe, Bianca Andrei, Denisa
Anghel, Bianca Popescu, Livia
Boticã, Ana-Maria Alexandru;

Junioare IV: Daria Grãdiº-
teanu, Alessia Burtea, Nicola
Jianu, Eliza Lãcuºteanu, Ana-
Maria Matei, Lorena Alexe, De-
nisa Dinicu, Cristiana Blidaru,
Mãdãlina Iordache, Daria Co-
mendant, Rebeca Tãnase,
Anelis Grigorescu.

În competiþia bãieþilor, ju-
niorii IV au avut o grupã cu pa-tru
echipe ºi au reuºit sã se impunã
în toate cele trei me-ciuri jucate:
24-15 cu CS Ghim-bav, 31-7 cu
OK Sport Oneºti ºi 20-14 cu

„Nadia Comãneci”.
În schimb, la juniori III, au fost

cinci echipe înscrise, iar elevii lui
Gheorghe Puia au reuºit un bilanþ
echilibrat: douã victorii, 35-30 cu
CSª Cãlãraºi ºi 23-20 cu OK
Sport Oneºti, ºi douã eºecuri –
32-35 cu CSªM Bacãu ºi 28-39
cu CSM Bucureºti.

Antrenorul ploieºtean a avut
la dispoziþie un lot comun format
din: Cãtãlin Stan, Mihai Ion, Ionuþ
Mihnea, Marian Pleºea, Alexan-
dru Ghiþã, Eric Moldoveanu, Bog-
dan Niculaie, Alexandru Ilie,
Sebastian Davidoiu, Klaus Drã-
gan, Mihai Sîrbu, David ªtefan,
Mihai Crãciun, Mihai Stãnescu,
Sebastian Ionuþ, George Manea
ºi Alexandru Niþã.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

CSM Ploieºti, de trei ori pe podium
la „Cupa Oneºti” la handbal

tiv al partidei.
Se poate spune, fãrã sã

greºim, cã Petrolul a întâlnit la
Buftea cel mai tare adversar
de pânã acum, gazdele evo-
luând cu o mare ambiþie ºi de-
terminare.

Pe de altã parte, elevii lui
Tavi Grigore au avut o evoluþie
sub aºteptãri, câºtigând cu
greu, la limitã, ºi asta din pen-

alty!
Din formaþia petrolistã au

lipsit Claudiu Tudor ºi Puchea,
accidentaþi, “lupilor” lipsin-
du-le un mijlocaº de creaþie.

Gazdele au avut prima
ocazie prin Barabas (19), apoi
oaspeþii au ripostat prin Lam-
bru (21).

Cei de la Tunari au fost a-
proape de gol la finalul primei
reprize, prin Drãgan, care a tras
încet, telefonat...

Pânã la pauzã, Petrolul a
reuºit, totuºi, sã marcheze.

Min. 45+1, 0-1:Min. 45+1, 0-1:Min. 45+1, 0-1:Min. 45+1, 0-1:Min. 45+1, 0-1:
Ciocâlteu, omul meciului cu
Moreni, din Cupa României,
când a fãcut “tripla”, a fost
faultat în careu. Lovitura de la
punctul cu var a finalizat-o
Arnãutu.

Partea a doua a jocului a
fost o luptã surdã pentru balon
ºi atât.

Dar, per total, Petrolul a
obþinut a patra victorie la rând,
fiind în fruntea seriei din care
face parte!

Dupã mai bine de un an ºi jumãtate de
„domnie” a lui Cezar Stoichiciu la Clubul Sportiv
Municipal Ploieºti, timp în care acest club a
trecut prin cea mai cruntã perioadã a existenþei
sale, rãmânând fãrã nicio echipã la nivel de
seniori ºi senioare ºi cu retrageri din campio-
natele naþionale, iatã cã, re-
cent, la timona CSM Ploieºti a
fost numit Silviu Crîngaºu.
Acesta a devenit noul direc-
tor al clubului ploieºtean, însã,
faþã de predecesorul sãu, ºtie
mult mai multe despre sport,
pentru cã a fost sportiv de
perfomanþã, ºtiindu-se cã a
evoluat la FC Petrolul Ploieºti,
sub comanda lui Mircea
Dridea, dar are ºi cunoºtinþe
de management, fiind absol-
vent al facultãþii de Manage-
ment în Sport din cadrul Uni-
versitãþii „Spiru Haret”, din Bu-
cureºti, ºi masterand al Uni-
versitãþii de Petrol ºi Gaze Ploieºti, specializarea
„Administraþie Publicã ºi Integrare Europeanã”.

Aºadar, sunt ºanse ca ca acest club sportiv
sã se redreseze ºi sã-ºi reia locul în competiþiile
naþionale.

Silviu Crîngaºu s-a nãscut pe data de 7
martie 1960. A fost angajat recent în funcþia de
consilier pe probleme de sport al Primarului Plo-
ieºtiului, Adrian Dobre, dupã care, iatã, detaºat
în funcþia de director al CSM Ploieºti.

De-a lungul carierei sale a evoluat nu numai
la FC Petrolul, dar ºi la CFR Timiºoara, Chimia
Brazi ºi Metalul Plopeni. De asemenea, a fost
arbitru de fotbal, fãcând, timp de zece ani, parte
din lotul divizionar B. Din 2005, este preºedintele
Asociaþiei Judeþene de Fotbal Prahova, în luna
februarie a acestui ani primind votul alegãtorilor
pentru un mandat de încã 4 ani.

Proiecte ambiþioase
ºi interesante ale noului director

al CSM-ului Ploieºti
Marþi, 12 septembrie, noul director al Clu-

bului Sportiv Municipal Ploieºti, Silviu Crîngaºu,
a susþinut o conferinþã de presã în care a þinut
sã discute despre planurile pe care ºi le-a propus
sã le punã în practicã în viitorul apropiat la clubul
sportiv pe care-l conduce, neocolind nici pro-
blemele „arzãtoare” cu care se confruntã CSM-
ul de ceva vreme.

Crîngaºu a asigurat cã o sã facã tot ce îi stã
în putinþã pentru a readuce sportul ploieºtean
acolo unde îi este locul.

„Sunt câteva proiecte, dintre care unele se
vor pune în practicã imediat, altele pe termen
mediu sau lung, în funcþie ºi de ce ne poate
rezerva colaborarea cu cei care coordoneazã
în general aceastã activitate ºi mã gândesc la
administraþia localã”, a precizat Silviu Crîngaºu.

Un prim proiect se referã la activitatea Cen-
trului de Copii ºi Juniori al clubului, fiind pus în
practicã din calitatea sa de consilier al primarului,
anume înscrierea în campionatele republicane
de juniori A ºi B a grupelor de copii, urmând ca
în perioada imediat urmãtoare, sã se intensifice
selecþia ºi cooptarea de noi sportivi.

Baschetul ºi handbalul, incluse
într-un proiect ambiþios

de revenire în elita sportului
Bomba bombelor, pentru cã am avut parte

ºi de astfel de subiecte la conferinþa de presã,

se referã la noua echipã de baschet ce va
funcþiona la CSM Ploieºti, cu binecunoscutul
internaþional Cãtãlin Burlacu angajat la club pe
post de antrenor-jucãtor, cu un salariu de 4.000
de lei! „CSM-ul va avea o echipã de baschet la
nivelul eºalonului secund, atât la bãieþi, cât ºi la
fete”, a asigurat directorul clubului. Acesta a
afirmat cã a rãmas surprins plãcut de atmosfera
care era îninte la meciurile care se disputau în
Sala Olimpia, atât la baschet, cât ºi la handbal
ºi cã ar fi pãcat ca ploieºtenii sã nu aibã
posibilitatea de a asista la astfel de meciuri.

De asemenea, Crîngaºu doreºte sã le re-
dea ploieºtenilor posibilitatea de a admira
handbal de performanþã ºi a vorbit despre o
relansare a acestui frumos sport la CSM Ploieºti.
Pentru început, accentul se va pune pe junioare
ºi juniori, la ce componenþã are acum clubul ºi
în viitorul sezon competiþional mai ales dupã ce
se întorc sportivii care în acest moment sunt
împrumutaþi la alte cluburi.

„La handbal, în acest moment, clubul are
grupe înscrise la juniori I, atât la fete, cât ºi la
bãieþi, urmând ca, în sezonul urmãtor, sã fie
înscrise în liga a 2-a. Apoi, vom urma paºii spre
performanþã. Avem sportivi împrumutaþi la alte
grupãri care le oferã un nivel superior de com-
petiþie. Nu a existat timpul necesar pentru a fa-
ce altceva în aceastã toamnã, pentru cã miercuri
(n.n. 13 septembrie) începe campionatul”. Da,
exista interesul, din partea noii conduceri a
clubului, sã avem din nou handbal în Divizia A
feminin, dar nu s-a putut acum, din cauza tim-
pului foarte scurt avut la dispoziþie. „Am avut o
echipã superbã de handbal feminin ºi era o
încântare sã vezi handbal de calitate la Ploieºti,
cu public, cu atmosferã. A fost un magnet pen-
tru iubitorii sportului! Eu sper ca, în timp scurt,
sã reuºim, cu jucãtoarele proprii, cu transferuri
fãcute judicios, sã construim o echipã care sã
poate face faþã rigorilor primei ligi”, afirmã Silviu
Crîngaºu.

Un alt proiect se referã la formarea unui
cabinet propriu de medicinã sportivã la care
sportivii sã aibã acces gratuit ºi sã poatã benefi-
cia de serviciile unui medic de specialitate,
proiect care se aflã în stadiul de propunere cãtre
comitetului de coordonare al clubului ºi, im-
plicit, Consiliului Local.

C.S.M. Ploieºti are un nou
director, Silviu Crîngaºu

Ionuþ Mitoiu

Mihail Marinescu
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