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România, lider în UE la creºterea costurilor
cu forþa de muncã în primul trimestru din 2019
Amãnunte în pagina 4

Voucherele neutilizate în termenul
de valabilitate în Programul “Rabla pen-
tru electrocasnice 2019”, precum ºi di-
ferenþele rezultate din modificarea efi-
cienþei energetice a unui echipament
aprobat la cererea beneficiarului, sunt
disponibile pentru noi înscrieri începând
de luni, de la ora 10:00, conform Admi-
nistraþiei Fondului pentru Mediu (AFM).

“Începând de marþi, 18 iunie 2019,
ora 10:00, sumele aferente voucherelor
neutilizate în termenul de valabilitate,
precum ºi diferenþele rezultate din mo-
dificarea eficienþei energetice a unui
echipament aprobat la
cererea beneficiarului,
de la o clasã superioarã
la o clasã inferioarã în
cadrul Programului na-
þional de înlocuire a e-
chipamentelor electri-
ce ºi electronice uzate
cu unele mai perfor-
mante din punct de ve-
dere energetic (Rabla
pentru Electrocasnice)
au devenit disponibile
pentru noi înscrieri. Îns-
crierile persoanelor fizi-
ce se realizeazã prin in-
termediul aplicaþiei electronice pe pagi-
na web a Adminis-traþiei Fondului pentru
Mediu https://solicitant.afm.ro/PF/.
Persoana fizicã beneficiazã de valoarea
unui voucher la achiziþionarea unui EEE
eligibil, în schimbul predãrii unui DEEE
echivalent, cu excepþia maºinilor de
spãlat vase care vor putea fi achiziþiona-
te la schimb cu oricare alt electrocasnic
din program (frigider, televizor, aer con-
diþionat, maºinã de spãlat rufe).

Schimbul se face în sistem 1:1, la
adresa menþionatã de solicitant, iar
predarea echipamentului vechi se va
face în momentul livrãrii celui nou-achi-
ziþionat”, noteazã sursa citatã.

Totodatã, Ministerul Mediului preci-
zeazã, într-un comunicat de presã, cã,
deºi bugetul total de 40 milioane lei, a
fost rezervat integral de cãtre beneficiari
în primele 12 ore din program, persoa-
nele fizice au achiziþionat echipamente
în valoare de 11,7 milioane lei. Astfel,
în prezent, la dispoziþia persoanelor fizi-
ce se aflã pentru noi înscrieri suma de
28,3 milioane lei, rãmasã neutilizatã.

Finanþarea din cadrul Programului

“Rabla pentru electrocasnice” se acor-
dã sub formã de vouchere, în vederea
achiziþionãrii de echipamente electrice
ºi electronice de uz casnic.

Astfel, sunt acordate 200 de lei
pentru maºini de spãlat rufe cu eficienþa
energeticã A++, 300 lei pentru maºini
de spãlat rufe cu eficienþa energeticã
A+++, 300 lei pentru maºini de spãlat
vase cu eficienþa energeticã A++, 400
lei pentru maºini de spãlat vase cu
eficienþa energeticã A+++, 400 lei pen-
tru aparate de aer condiþionat, inclusiv
aparate de aer condiþionat portabile, cu

eficienþa energeticã la rãcire (A+++/
A++), 300 lei pentru categoria frigidere/
combine frigorifice/lãzi frigorifice/con-
gelatoare cu eficienþa energeticã A++,
400 lei pentru categoria frigidere/
combine frigorifice/lãzi frigorifice/con-
gelatoare cu eficienþa energeticã A+++.

De asemenea, în schimbul predãrii
unui echipament vechi ºi pentru achiziþia
unui televizor cu eficienþa energeticã A
ºi A+, consumatorul primeºte un vou-
cher în valoare de 200 de lei, iar pentru
un aparat similar, dar cu eficienþã ener-
geticã A++ ºi A+++, suma creºte la 400
de lei.

Ediþia a doua a Programului Rabla
pentru electrocasnice a devenit acce-
sibilã pentru orice persoanã fizicã, înce-
pând de vineri, 24 mai, de la ora 10:00.
Înscrierile s-au putut face online în apli-
caþia AFM postatã pe site-ul instituþiei,
la adresa https://solicitant.afm.ro/PF.

Prima ediþie a Programului “Rabla
pentru Electrocasnice” a devenit ope-
raþionalã pe data de 19 decembrie
2018, cu un buget de 20 de milioane
de lei.

AFM: Persoanele fizice se pot înscrie,
începând de luni, pentru voucherele neutilizate

în Programul ‘’Rabla pentru electrocasnice’’
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face precizãri privind
informaþiile apãrute în presã
conform cãrora în România
existã medici falºi

O femeie în vârstã
de 61 de ani
s-a aruncat de la etaj
Poliþiºtii au fost îngroziþi când
au vãzut ce se aflã în aparta-
mentul sinucigaºei

Primarul
din Sinaia,
achitat

definitiv pentru abuz
în serviciu Pag.3

Medicul din Bucureºti
implicat într-o escrocherie
cu acte false, plasat în
control judiciar

Bãrbatul prins în fapt
când încerca sã violeze
o minorã

Violator în serie, arestat
de poliþiºtii din Ploieºti

Pag.3

Finalizarea etapei de
evaluare a calitãþii ºtiinþifice
a proiectelor de manuale
ºcolare (2019-2020)

Absolvenþii de clasa a VIII-a au fost marþi, 18 iunie,
aºteptaþi sã susþinã prima probã din cadrul Evaluãrii
Naþionale, anume la Limba ºi literatura românã.

Subiectele de la examenul de Limbã ºi literaturã
românã le-au cerut elevilor sã realizeze o compunere
în care sã prezinte o întâmplare petrecutã acasã sau la
ºcoalã, în timpul unei activitãþi de lecturã, la subiectul
II, punctul B.

Primul subiect, punctul A, a fost dintr-un text din
„Ultima cursã”, de Horia Lovinescu, iar  la subiectul II,

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii
la Limba românã la Evaluarea Naþionalã:

„Ultima cursã” de Horia Lovinescu,
text din Alin Nelega ºi o compunere

puctul A, dintr-un text al Alina Nelega publicat pe un anume
site, text intitulat „A fost odatã un scriitor foarte
încãpãþânat”! La proba de românã au fost prezenþi 5.404
absolvenþi, dintr-un total de 5.553 câþi figurau înscriºi.

Evaluarea Naþionalã a continuat joi, 20 iunie, cu proba
la Matematicã. Afiºarea primelor rezultate este prevãzutã
pentru data de 25 iunie (pânã la ora 12:00), procedurã
urmatã de înregistrarea contestaþiilor, în intervalul orar
14:00 - 20:00. Rezultatele finale vor fi afiºate pe 29 iunie.

Mihail Marinescu
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O femeie în vârstã de 61 de ani
s-a aruncat de la etajul al opt al blo-
cului în care locuia. În apartamentul
sãu poliþiºtii au gãsit cadavrul unei alte
femei, care decedase cu cel puþin o
sãptãmânã în urmã.

Tragedia s-a petrecut la Ploieºti
într-un bloc de locuinþe situat pe Bu-
levardul Bucureºti. Într-o primã fazã,
poliþiºtii au fost alertaþi de mai multe

persoane care locuiau în blocul res-
pectiv. Aceºtia erau îngrijoraþi din
cauza unui miros greu, insuportabil
care venea dinspre apartamentul
unde locuiau douã femei în vârstã.

”Întrucât nimeni nu a rãspuns la
uºã, poliþiºtii au solicitat ajutorul
echipajului ISU pentru a pãtrunde în
apartament. Înainte ca echipele de
intervenþie sã pãtrundã în apartament,

o femeie de 61 de ani, cu probleme
psihice, s-a aruncat de la etajul 8, iar
în apartament a fost identificat cada-
vrul mamei sale, în vârstã de 88 de
ani, în stare de descompunere”, se
aratã într-o informare remisã presei
de IJP Prahova.

Surse judiciare au precizat cã la
o primã examinare a cadavrului fe-
meii mai în vârstã nu au fost gãsite
urme evidente de violenþã. Cercetãrile
continã pentru a vedea ce s-a întâm-
plat în apartamentul groazei ºi care a
fost cauza decesului bãtrânei de 88
de ani. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

O femeie în vârstã de 61 de ani
s-a aruncat de la etaj

Poliþiºtii
au fost îngroziþi
când au vãzut
ce se aflã în
apartamentul
sinucigaºei

România ºi Bulgaria s-au clasat pe ultimele locuri în Tabloul de bord
european privind inovarea din 2019, a anunþat luni Comisia Europeanã (CE).
Din 2011 pânã în prezent, performanþele în materie de inovare ale UE au
crescut, în medie, cu 8,8%, 25 de þãri ale UE sporindu-ºi performanþele în
acest domeniu. Cele mai bune performanþe s-au înregistrat în Lituania, Grecia,
Letonia, Malta, Marea Britanie, Estonia ºi Olanda, în timp ce România ºi Slovenia
au înregistrat cele mai puternice scãderi ale performanþelor în acest domeniu,
scrie Agerpres. Pe baza punctajelor obþinute, þãrile UE se încadreazã în patru
grupe de performanþã: lideri în materie de inovare, inovatori puternici, inovatori
moderaþi ºi inovatori modeºti. Suedia este liderul în materie de inovare la
nivelul UE în 2019, fiind urmatã de Finlanda, Danemarca ºi Olanda. Marea
Britanie ºi Luxemburg ºi-au pierdut statutul de “lideri în materie de inovare”,
alãturându-se altor þãri din categoria “inovatorilor puternici”, în timp ce Esto-
nia face parte, pentru prima data, din grupul “inovatorilor puternici”. Singurele
state membre UE incluse în categoria “inovatori modeºti” sunt România ºi
Bulgaria. La nivel mondial, UE a depãºit Statele Unite. Superioritatea
performanþelor UE faþã de Brazilia, India, Rusia ºi Africa de Sud rãmâne
considerabilã. Cu toate acestea, China vine din urmã, cu o viteza de trei ori
mai mare decât cea cu care cresc performanþele blocului comunitar. UE a
pierdut teren în comparaþie cu Japonia ºi Coreea de Sud.

În minivacanþa de Rusalii, pom-
pierii militari prahoveni au stins 3 in-
cendii ºi au salvat 2 persoane din
diferite situaþii de urgenþã. Peste 179
de salvatori au fost zilnic la datorie.

În perioada 14 – 17 iunie, s-au
înregistrat 43 de situaþii de urgenþã,
echipajele ISU fiind solicitate la 3
misiuni de stingere a incendiilor, 8 mi-
siuni pentru evacuare apã din locuin-
þe, gospodãrii ºi beciuri, 110 cazuri
SMURD, precum ºi la 30 de acþiuni
pentru protecþia comunitãþilor.  De ase-
menea, în cele patru zile, 106 persoa-
ne au primit asistenþã medicalã din
partea pompierilor care încadreazã
echipajele de prim-ajutor calificat ºi
terapie intensivã mobilã, iar alte 2
persoane aflate în dificultate au fost
salvate din medii ostile vieþii.

De la începutul lunii pânã în pre-
zent, inspectorii de prevenire au deru-
lat 15 controale preponderent la
ocoale silvice. Nu au fost identificate
nereguli grave care sã impunã opri-
rea funcþionãrii, însã au fost aplicate
2 amenzi, în cuantum de 1500 lei.
Pe timpul verificãrilor au fost depistate
95 încãlcãri ale normelor de apãrare
împotriva incendiilor ºi protecþie civilã,
dintre care 25 au fost înlãturate pe
timpul desfãºurãri acestor acþiuni. Ca
urmare a neregulilor constatate,
personalul Inspecþiei de prevenire a
aplicat un numãr total de 95 de sanc-
þiuni, cuprinzând 93 de avertismente
ºi 2 amenzi. În continuare, pompierii
salvatori rãmân mobilizaþi pentru a
acþiona cu operativitate în sprijinul
semenilor.

Marius Ionuþ Drãgoi (23 de ani), bãrbatul din comuna
prahovenã Râfov, acuzat cã ºi-a ucis prietena pentru cã
nu a vrut sã întreþinã relaþii sexuale, a fost trimis în
judecatã. Drãgoi este judecat pentru omor. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Prahova au
finalizat ancheta în cazul crimei care s-a petrecut pe 19
mai în comuna prahoveanã Râfov. Atunci, cadavrul unei
tinere, în vârstã de 19 ani, a fost descoperit într-o pãdure
din comunã. Era dezbrãcat de la brâu în jos, iar în zona
pubianã ºi la gât avea mai multe rãni.

Principalul suspect al crimei a fost identificat imediat
de cãtre poliþiºti. Marius Ionuþ Drãgoi avusese o relaþie cu
tânãra, dar pentru cã cei doi nu s-au înþeles, au decis sã
se separe. Dupã o perioadã, s-au întâlnit pe o stradã din
comunã, iar fata s-a urcat cu forþa în câruþã, hotârâtã sã
meargã la casa bãrbatului. Pe drum, Drãgoi a vurt sã
întreþinã relaþii sexuale cu femeia, doar cã aceasta a ripostat
ºi a început sã þipe. Bãrbatul a bãtut-o, a violat-o pentru ca,
în cele din urmã, pentru cã aceasta se zbãtea, a înjunghiat-
o de mai multe ori cu un briceag.

Tânãrul din comuna Râfov nu este la prima faptã co-
misã cu violenþã. El a mai fost condamnat, în mai 2017,
de cãtre Judecãtoria Ploieºti la închisoare cu executare.
A primit o pedeapsã de un an ºi cinci luni pentru amenin-
þare ºi tâlhãrie. Conform sentinþei, Drãgoi a fost obligat sã
plãteascã daune morale în valoare de 10.000 de lei uneia
dintre victimele sale.

Dupã doar nouã luni, bãrbatul a fost liberat condiþionat
din închisoare, printr-o decizie a aceleiaºi instanþe de
judecatã care l-a ºi condamnat la închisoare. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Bãrbatul care ºi-a omorât
viitoarea soþie pentru cã nu a vrut

sã întreþinã relaþii sexuale
a fost trimis în judecatã

România ºi Bulgaria, codaºe
în UE în privinþa cercetãrii

179 de angajaþi ai ISU
Prahova, în misiuni în
minivacanþa de Rusalii

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea,
a declarat marþi cã susþine înfiinþarea
unei asociaþii a spitalelor, care sã re-
prezinte “o portavoce” a unitãþilor me-
dicale în negocierile cu autoritãþile
centrale.

“Încã înainte de a prelua porto-
foliul Sãnãtãþii mã gândeam cã este
nevoie de o organizaþie, de o asociaþie,
care sã poatã fi o portavoce a spitalelor
în negocierile cu ministrul Sãnãtãþii,
cu preºedintele Casei ºi, nu în ultimul
rând, cu ministrul Finanþelor. Deci,
avem nevoie de o asociaþie a spitalelor,
ºtiþi foarte bine. ªi sper cã în aceste
douã zile veþi lua o decizie în acest
sens, pentru cã vreau sã discut cu
reprezentanþii acestei asociaþii. Vreau
sã îi pun la masã pe acei reprezen-
tanþi, astfel încât sã negocieze inclusiv
cu ministrul Finanþelor”, a precizat ea,
în cadrul primei ediþii a Forumului
Naþional al Spitalelor.

Ministrul a subliniat cã îºi doreºte
de la sistemul de sãnãtate “empatie,
schimbarea mentalitãþilor”, dupã ce
în debutul forumului a fost prezentat
un mesaj video cu opinia cetãþenilor
despre unitãþile medicale din Româ-

nia. Ea a adãugat cã va continua
vizitele inopinate în spitale.

“M-aþi auzit în nenumãrate rân-
duri spunând cã 80% din managerii
de spitale din România nu au ce
cãuta în spitale. ªi foarte mulþi dintre
dvs. - nu, poate, cei prezenþi aici - aþi
fãcut niºte comentarii. Dar ºtiþi foarte
bine cã am dreptate. Spuneau pa-
cienþii cã îºi doresc curãþenie, mai
multã empatie. Aºa ceva nu se

cumpãrã, ºtiþi foarte bine. Am fost
acuzatã cã fac vizite inopinate pentru
imagine. Le voi continua, dar nu le-
am fãcut ºi nu le voi face pentru imag-
ine, ci pentru a avea grijã de cei pe
care i-aþi auzit astãzi”, a menþionat ea.

Pintea a arãtat cã mai mulþi pa-
cienþi i-au semnalat faptul cã sunt
nevoiþi sã îºi cumpere medicamente,
dar cã în urma verificãrilor a reieºit
cã unitãþile medicale în care au apã-

rut astfel de probleme aveau de fapt
un excedent bugetar.

Ministrul a contrazis ºi ipotezele
referitoare la blocarea unor posturi,
menþionând cã spitalele au posibilita-
tea de a face angajãri.

“Discutãm despre finanþare, des-
pre faptul cã unii dintre pacienþi trebuie
sã îºi cumpere medicamentele, aºa
cum aþi auzit. Sã ºtiþi cã multitudinea
de mesaje pe care le primesc la Minis-
terul Sãnãtãþii sunt în mare parte lega-
te de aceste aspecte. ªi am fãcut ºi
niºte verificãri. Spitalele respective a-
veau excedent. Deci puteau sã achizi-
þioneze medicamentele necesare
pacienþilor. Nu o fãceau, nu ºtiu de
ce. Discutãm despre lipa de personal.
S-a spus - inclusiv în presã, în ultima
perioadã - cã sunt blocate posturi, cã
nu existã buget, cã nu existã contract
semnat cu Casa de Asigurãri de Sãnã-
tate. Ba da, dragi colegi, în momentul
în care bugetul de stat este aprobat,
aveþi posibilitatea sã scoateþi posturi
la concurs. ªi nu sã îmi spuneþi în cali-
tate de manageri: ‘Noi am vrea, dar
nu ne lasã directorul financiar’. Sunt
în salã câþiva care mi-au dat acest

rãspuns”, a precizat ministrul.
Pintea a mai spus cã 2018 a fost

“anul investiþiilor în oameni”, al
majorãrilor salariale, 2019 este “anul
investiþiilor în echipamente, în dotãri”,
iar 2020 va fi “anul programelor naþio-
nale, al extinderii acestor programe”.

“Pânã la urmã, lucrurile se fac
pe rând, într-o cronologie pe care am
discutat-o cu toþii. Dar ºi aici am în-
tâmpinat probleme. ªtiþi foarte bine:
cu unii dintre dvs nu se mai opreau
discuþiile. Îmi spuneaþi cã doriþi
servicii medicale noi. Un entuziasm
care m-a cuprins, mãrturisesc, ºi pe
mine. Pe alþii a trebuit sã îi sun, sã îi
rog frumos sã solicite aparaturã
medicalã. A trebuit sã facem noi de-
mersuri la autoritãþile locale, astfel
încât sã vã rog sã cereþi bani. Am
fost în foarte multe spitale în ultima
perioadã ºi vreau sã vã spun cã am
întâlnit oameni extraordinari, oameni
care nu au ieºit în faþã prea mult, dar
care m-au marcat. Sunt spitale mai
mici, spitale de suport, care într-
adevãr s-au luptat sã supravieþuiascã
ºi pe care aº dori sã le felicit din tot
sufletul”, a adãugat ea.

Ministrul Sorina Pintea susþine înfiinþarea unei asociaþii a spitalelor
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Aceeaºi instanþa a achitat-o ºi pe Beatrice
Rãdulescu, secretarul Primãriei Sinaia, deferitã
justiþiei pentru complicitate la abuz în serviciu,
dar ºi pe judecãtoarea Ruxandra Popescu, acu-
zatã de luare de mitã. Iniþial, magistratul a fost
condamnat de Curtea de Apel Ploieºti la patru
ani de închisoare cu suspendare.

Judecãtorii Curþii supreme au apreciat cã
fapta de care a fost acuzat edilul din Sinaia nu
este prevãzutã de lege, prin urmare au decis
achitarea definitivã.

Soluþia pe scurt conform portalului instan-
þelor de judecatã: “Admite apelurile declarate
de inculpaþii Popescu Ruxandra ºi Oprea Vlad
Gheorghe împotriva sentinþei penale nr. 167 din
data de 20 decembrie 2017, pronunþatã de
Curtea de Apel Ploieºti - Secþia penalã ºi pentru
cauze cu minori ºi de familie, în dosarul nr.379/
42/2016. Extinde efectele apelului inculpatului
Oprea Vlad Gheorghe ºi cu privire la inculpata
Rãdulescu Beatrice Eugenia. Desfiinþeazã, în
parte, sentinþa apelatã cu privire la: - soluþia de
condamnare a inculpatei Popescu Ruxandra
pentru sãvârºirea infracþiunii de luare de mitã
prevãzutã de art. 254 alin. 1 din Codul penal
din 1969, raportat la art. 6 ºi art.7 din Legea nr.
78/2000 - temeiul achitãrii inculpaþilor Oprea
Vlad Gheorghe ºi Rãdulescu Beatrice Eugenia
ºi, judecând cauza în aceste limite(…):

achitã pe inculpata Popescu Ruxandra sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de luare de mitã
prev. de art. 254 alin. 1 din Codul penal din
1969, raportat la art. 6 ºi art.7 din Legea nr.
78/2000. Înlãturã mãsura de siguranþã a

confiscãrii speciale luatã faþã de inculpata
Popescu Ruxandra cu privire la suma de 500
euro, echivalent în lei la data plãþii effective. (…)
dispune ridicarea mãsurii sechestrului asigurã-
tor instituit asupra imobilului aparþinând incul-
patei Popescu Ruxandra, respectiv asupra imobi-
lului situat în ..., având numãr cadastral ... ºi ID
electronic ... ºi numãr de carte funciarã ....

Schimbã temeiul achitãrii inculpatului
Oprea Vlad Gheorghe pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de abuz în serviciu, dacã funcþionarul
public a obþinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit, prevãzutã de art. 132 din
Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.1
din Codul penal, cu aplicarea art.5 din Codul
penal, din cel prevãzut de dispoziþiile art. 396
alin. 5 din Codul de procedurã penalã, raportat
la art. 16 alin.1 lit. b teza a II-a din Codul de pro-
cedurã penalã, în cel prevãzut de dispoziþiile
art. 396 alin 5 din Codul de procedurã penalã,
raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I din Codul de
procedurã penalã.

Schimbã temeiul achitãrii inculpatei Rãdu-
lescu Beatrice Eugenia pentru complicitate la
sãvârºirea infracþiunii de abuz în serviciu, dacã
funcþionarul public a obþinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit, prevãzutã de
art. 48 din Codul penal, raportat la art. 132 din
Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1
din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul
penal, din cel prevãzut de dispozi?iile art. 396
alin. 5 din Codul de procedurã penalã, raportat
la art. 16 alin.1 lit. b teza a II-a din Codul de pro-
cedurã penalã, în cel prevãzut de dispozi?iile

art. 396 alin. 5 din Codul de procedurã penalã,
raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I din Codul de
procedurã penalã.

Respinge ca nefondat apelul declarat de
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie – Direcþia Naþionalã Anticorupþie – Ser-
viciul Teritorial Ploieºti împotriva aceleiaºi sen-
tinþe penale”, conform protalului instanþelor de
judecatã.

Vlad Oprea, Beatrice Rãdulescu ºi Ruxan-
dra Popescu au fost trimiºi în judecatã în mai
2016. Conform unui comunicat remis presei
de DNA, cei trei inculpaþi erau acuzaþi cã, în
vara anului 2010, în contextul în care, pe rolul
instanþei, se afla un dosar civil ce privea un
litigiu între Primãria Sinaia ºi trei persoane, con-
cesionari ai unor terenuri, Ruxandra Popescu,
în calitate de judecãtor învestit cu soluþionarea
cauzei, a acceptat promisiunea fãcutã de o
persoanã care, la acea datã, ocupa o funcþie
de conducere în Poliþia oraºului de a i se plãti
un folos necuvenit în schimbul pronunþãrii unei
hotãrâri favorabile. DNA precizeazã cã, ulterior,
aceasta a ºi primit, prin intermediar, un folos
necuvenit în valoare de aproximativ 500 de
euro.

În acelaºi context, inculpatul Oprea Vlad
Gheorghe, în calitate de primar, a încãlcat pre-
vederile Legii privind administraþia publicã localã
prin nesocotirea hotãrârilor Consiliului Local care
stabileau foarte clar condiþiile în care se puteau
înstrãina, în anumite situaþii, terenurile respec-
tive. Concret, acesta, printr-o adresã, a comunicat
instanþei de judecatã, cã Primãria oraºului

Sinaia îºi însuºeºte rapoartele de evaluare
întocmite de cãtre evaluatorul autorizat pentru
terenurile a cãror vânzare se solicitase, în condiþii
favorabile celor trei concesionari ºi cu nesoco-
tirea hotãrârilor Consiliului Local luate anterior
în acest sens. Cu aceeaºi ocazie, inculpatul
Oprea Vlad Gheorghe a mai precizat cã „rã-
mâne la latitudinea instanþei oportunitatea
vânzãrii ”, se aratã în documentul citat.

Procurorii au apreciat cã bugetul primãriei
Sinaia a fost prejudiciat cu peste 200.000 de
euro.

Situaþia edilului din Sinaia a fost una atipicã.
A câºtigat alegerile locale din iunie 2016, deºi
se afla în control juduciar ºi avea interdicþie sã
se apropie de sediul primãriei. Oprea s-a aflat
sub control judiciar ºi în imposibilitatea de a-ºi
exercita funcþia timp de 11 luni. Procurorii DNA
au impus aceastã mãsurã preventivã din aprilie
2016 ºi pânã în martie 2017. Imediat dupã ce a
câºtigat cu 60 la sutã al patrulea mandat de
primar, Vlad Oprea nu a putut sã depunã jurã-
mântul în clãdirea Primãriei. În tot acest timp,
susþinãtorii primarului din Sinaia au fãcut chiar
ºi proteste în timpul cãrora Mircea Negulescu,
procurorul de caz, ºi judecãtorii de la Curtea
de Apel Ploieºti care judecau dosarul edilului
au fost huiduiþi.

Primarul din Sinaia, achitat
definitiv pentru abuz în serviciu

(D.F.)

Medicul din Bucureºti ºi ceilalþi
doi complici ai sãi, prinºi cã au vrut
sã obþinã un credit în valoare de
20.000 de euro cu acte falsificate,
a fost plasat în control judiciar. Nici
ceilalþi doi complici ai sãi nu au fost
arestaþi preventiv.

Surse judiciare au precizat cã
medicul ºi cei doi complici ai sãi,
prinºi în flagrant chiar în sediul unei
unitãþi bancare din Ploieºti, nu au
colaborat cu anchetatorii. Ba chiar
medicul a negat vehement cã ar
avea vreo legãturã cu fapta pentru
care a fost reþinut. Procurorul de
caz a apreciat cã cei trei nu prezintã
un pericol pubic ºi nu a cerut ares-
tarea preventivã. Pe numele celor
trei bãrbaþi din Bucureºti a fost emi-
sã mãsura preventivã a controlului
judiciar pentru 60 de zile.

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice Prahova (SICE) au organizat,
marþi, 11 mai, un flagrant în sediul
unei bãnci comerciale din Ploieºti.
Poliþiºtii aveau informaþii cã cei trei
bucureºteni luau credite în baza
unor acte de identitate false. Unul
dintre ei, spun surse apropiate de
anchetã, se pare cã este medic.
Acesta ar fi cel care se ocupa de
falsificarea actelor de identitate,

potrivit aceloraºi surse. Cei trei au
vrut sã ”împrumute” suma de
20.000 de euro, dar au fost opriþi la
timp de cãtre poliþiºti.

Potrivit unui comunicat de
presã, ”în urma percheziþiei corpo-
rale a celor trei, dar ºi a percheziþiei
autovehicului folosit de aceºtia au
fost identificate mai multe bunuri
ce au legãturã cu activitatea infrac-
þionalã, respectiv 4 cãrþi de identitate
falsificate. De asemenea, au fost
identificate mai multe înscrisuri ce
atestã faptul cã persoanele în cauzã
au solicitat împrumuturi ºi la alte
instituþii bancare sau financiar ne-
bancare, sume de bani, în lei ºi în
valutã, precum ºi mai multe cartele
telefonice, fiecare având aplicate
bileþele cu nume ce se regãsesc pe
cãrþile de identitate suspecte a fi
falsificate. Cu ocazia percheziþiei
efectuate la locuinþa unuia dintre
aceºtia, a fost identificatã suma de
30.000 lei care a fost ridicatã ºi in-
disponibilizatã”, se aratã în comu-
nicat.

Cei trei au fost reþinuþi pentru
24 de ore, iar miercuri, 12 mai, au
fost prezentaþi la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Ploieºti pentru
audieri.

(D.F.)

Francisc Demetrescu (38 de ani), din Ploieºti, recent
eliberat din închisoare, dupã 15 ani de pedeapsã, a fost
arestat preventiv sub acuzaþiile de viol, tentativã de viol,
ameninþare ºi furt. Bãrbatul a fost prins de tatãl uneia dintre
victimele sale, în timp ce încerca sã o batjocoreascã în maºinã.
Pe numele sãu, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Ploieºti au emis mandat de arestare preventivã
pentru o tentativã de viol, faptã din data de 1 iunie 2019,
viol, faptã din noaptea de 22 spre 23 octombrie 2018, furt ºi
ameninþare. Judecãtoria Ploieºti a admis solicitarea
procurorilor, astfel cã Francisc Demetrescu a fost arestat
preventiv în data de 11 iunie 2019.

Surse judidciare au declarat pentru “Adevãrul” cã
Francis Demetrescu a fost prins în fapt de cãtre tatãl uneia
dintre victimele sale, în timp ce încerca sã o violeze în maºinã.
Aceleaºi surse au precizat cã Demetrescu ar fi acostat
adolescenta în zona Gãrii de Vest din Ploieºti ºi ar fi dus-o
într-o zonã feritã, unde avea parcatã maºina. Prins asupra
faptului, bãrbatul a fugit, iar timp de douã sãptãmâni a fost
cãutat de cãtre poliþiºti. A fost prins în data de 10 iunie pe o
stradã din zona centralã a Ploieºtiului.

În urma anchetei a reieºit cã Demetrescu mai violase o
altã fatã, de data aceasta majorã, în luna octombire anul
trecut.

Violatorul din Ploieºti este un individ deosebit de periculos
cu un cazier bogat. În anul 2003 a mai atacat o tânãrã în
centrul Ploieºtiului, pe care ulterior a dus-o cu forþa într-un
pasaj pietonal unde a violat-o ºi chiar a vurt sã o omoare.
Francisc Demetrescu a fost condamnat defintiv în 2006 la
15 ani de închisoare pentru viol, lipsire de libertate ºi tentativã
de omor.

ªi-a ispãºit cea mai mare parte din pedeapsã la Peni-
tenicarul Ploieºti, iar ultimele luni le-a petrecut la închisoarea
din Mãrgineni, judeþul Dâmboviþa. În august 2018, Jude-
cãtoria Gãeºti admite propunerea de liberare condiþionatã.

“În temeiul art. 59 Cod penal (1969) ºi art. 5 Cod penal

(2009): Admite propunerea de liberare condiþionatã
formulatã de Comisia de liberare condiþionatã din cadrul
Penitenciarului Gãeºti pentru condamnatul
Demetrescu Francisc, Dispune liberarea condiþionatã
a condamnatului Demetrescu Francisc de sub puterea
mandatului (…) dacã nu este reþinut sau arestat în alte
cauze. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedurã penalã:
Cheltuielile judiciare vor rãmâne în sarcina statului, iar
onorariul apãrãtorului din oficiu, Popa Mihaela, în
cuantum de 130 lei, conform delegaþiei pentru asistenþã
judiciarã obligatorie seria DB nr. 5772/2018, va fi înaintat
din fondurile Ministerului Justiþiei. În temeiul art. 587
alin. 3 Cod procedurã penalã: Cu drept de contestaþie
în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa publicã din data de 09.08.2018. Document:
Hotarâre 2646/2018  09.08.2018”.

Sentinþa Judecãtoriei Gãieºti rãmâne definitivã
pentru cã nu a mai contestat nimeni decizia, astfel cã
din vara anului 2018, bãrbatul a fost liber.

 (D.F.)

Medicul din Bucureºti implicat
într-o escrocherie cu acte

false, plasat în control judiciar

Violator în serie, arestat de poliþiºtii din Ploieºti
Bãrbatul prins în fapt

când încerca sã violeze
o minorã
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economie

Costul total al forþei de muncã în România a înregis-
trat cea mare creºtere din rândul statelor membre ale
Uniunii Europene (UE), în primul trimestru din 2019,
comparativ cu perioada similarã din 2018, conform da-
telor publicate luni de Oficiul european pentru Statisticã
(Eurostat).

Costul orar al forþei de muncã a crescut în primele
trei luni din acest an cu 2,6% în Uniunea Europeanã ºi
cu 2,4% în zona euro, comparativ cu perioada similarã
din 2018. În trimestrul patru din 2018 s-a înregistrat un
avans de 2,8% în UE ºi de 2,3% în zona euro.

În primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ
avans anual a fost raportat în România (16,3%) ºi Bul-
garia (12,9%), singurul declin fiind în Grecia (minus
0,2%).

În primul trimestru din 2019, avansul costurilor cu
forþa de muncã în România se datoreazã în principal
creºterii cu 23,5% a costului orar al forþei de muncã în
domeniul non-business. Pe sectoare ale economiei, în
România costul orar cu forþa de muncã a crescut cu
18,6% în construcþii, cu 12,7% în industrie ºi cu 13,5%
în servicii.

Preþul energiei electrice pe piaþa bursierã
spot din România a fost, luni, cel mai mic
din regiune, þara noastrã exportând peste
1.000 de MW, potrivit datelor Transelectrica
ºi OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel,
în România, preþul energiei a fost de 31,52
euro pe MWh, în timp ce în Ungaria, Slovacia
ºi Cehia, preþul este acelaºi, respectiv 43,33
euro pe MWh.

Luni dimineaþã, principalele surse de
producere a energiei în România erau cele
regenerabile. La ora 7:30, energia hidro aco-
perea 42% din total, 8% sursele eoliene, 1,5%
cele fotovolaice ºi 0,5% biomasa. Alte surse
erau cãrbune (22%), nuclear (21%) ºi hidro-
carburi (5%).

Consumul naþional era de 5.375 MW,
unul relativ redus, fiind o zi liberã legal ca
urmare a sãrbãtorii de Rusalii. Producþia se
ridica la 6.530 MW, diferenþa de 1.159 MW
fiind exportatã.

Înmatriculãrile de autoturismelor
noi ºi second hand înregistrate în Ro-
mânia, în primele cinci luni din 2019,
au ajuns la 241.629 de unitãþi, din
care peste 184.000 sunt din catego-
ria “rulate”, relevã statistica Direcþiei
Regim Permise de Conducere ºi În-
matriculare a Vehiculelor (DRPCIV),

consultatã de AGERPRES.
Conform statisticii, în intervalul ia-

nuarie - mai 2019, înmatriculãrile de
autoturisme au scãzut cu 1,31% com-
parativ cu aceeaºi perioadã din anul
anterior.

În cadrul acestei diminuãri, nu-
mãrul total de înmatriculãri de autotu-
risme noi a fost de 57.538 de unitãþi,
în creºtere cu 20,30%, faþã de pri-
mele cinci luni din 2018, când s-au
consemnat 47.827 de exemplare.

De asemenea, din totalul de în-
matriculãri de autovehicule noi înre-
gistrat din ianuarie ºi pânã în mai
2019, cele mai multe au fost Dacia -
cu 17.604 unitãþi, în creºtere cu
39,81% faþã de acelaºi interval din
anul anterior.

Raportat la nivelul lunii mai din
acest an, cele mai multe solicitãri au
vizat mãrcile: Dacia, cu 3.286 de
exemplare (+5,52% faþã de luna mai
2018), Volkswagen (1.168 de unitãþi,
+45,45%), Skoda (1.151 unitãþi,
+4,07%), Renault (1.039 de unitãþi,
+35,99%) ºi Ford (855 de unitãþi, -
12,67%).

În acelaºi timp, cele mai puþine
înmatriculãri de maºini noi, înregistrate
în cea de-a 5-a lunã a anului în curs,

au fost consemnate în cazul: Alfa Ro-
meo (10 exemplare), Lada, Lambor-
ghini ºi Subaru (câte 3 unitãþi) ºi
Ferrari (2).

La nivel de autoturisme rulate, ci-
frele aratã o scãdere de 6,56% a înre-
gistrãrilor, în perioada de referinþã,
pânã la 184.091 unitãþi faþã de

197.010 exemplare în intervalul
ianuarie - mai 2018.

Cele mai multe înmatriculãri din
aceastã categorie au fost consem-
nate pentru: Volkswagen - cu 45.089
unitãþi (-9,45%, comparativ cu perioa-
da similarã din 2018), BMW (18.521
unitãþi, +0,29%), Audi (17.336 unitãþi,
-5,35%), Opel (16.915 unitãþi, -21,30%),
Ford (15.391 unitãþi, -15,77%) ºi
Mercedes-Benz (10.261 de unitãþi,
+1,33%). Datele DPRCIV, publicate la
ju-mãtatea lunii martie 2019, arãtau
cã parcul auto naþional din România
ajunsese, la finele anului 2018, la
aproape 8,20 de milioane de unitãþi,
în creºtere cu 7,30% faþã de anul ante-
rior, când erau consemnate peste
7,635 milioane de unitãþi.

În acest sens, dintre autovehi-
culele înregistrate la nivel naþional,
1.381.620 erau înmatriculate în Bu-
cureºti, acestea din urmã înregistrând
un salt de 4,64%, comparativ cu anul
2017. În acelaºi timp, în Capitalã, nu-
mãrul autoturismelor înregistrate la 31
decembrie 2018 a ajuns la peste
1,106 milioane de unitãþi, majoritatea
(610.765 unitãþi) fiind pe benzinã.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Bucureºtenii au la dispoziþie un nou spaþiu verde cu bãnci
solare ºi wifi gratuit în Grãdina Botanicã “Dimitrie Brândzã” din
Capitalã, printr-un proiect realizat de Fundaþia Telekom Roma-
nia în parteneriat cu Asociaþia Team Work.

“Din 15 iunie bucureºtenii au la dispoziþie un nou spaþiu
pentru momentele de relaxare: Aleea Magnoliilor, o zonã în
Grãdina Botanicã Bucureºti unde natura ºi tehnologia se
întâlnesc. Spaþiul pune la dispoziþia vizitatorilor nu
doar exponate botanice, ci ºi douã bãnci cu panouri
solare ce permit încãrcarea telefoanelor prin
porturi USB ºi contact, precum ºi acces gratuit la
internet prin wifi, fiind primele de acest fel instalate
într-un spaþiu verde în România”, informeazã un
comunicat al celro doup fundaþii remis duminicã
AGERPRES.

Proiectul de amenajare a început în anul 2015
ºi a vizat Sectorul Taxonomic al Grãdinii Botanice
‘Dimitrie Brândzã’ a Universitãþii din Bucureºti.

“În cei patru ani peste 1.800 de voluntari au
desfãºurat activitãþi de curãþare ºi amenajare a
spaþiului pentru a oferi vizitatorilor o nouã
experienþã: structura de alei din Sectorul Taxo-
nomic este din nou vizibilã ºi înnoitã, pe fiecare
alee fiind plantatã sau în curs de plantare o familie
botanicã diferitã (Magnoliaceae, Ranunculaceae,
Rosaceae etc.), Aleea Magnoliilor este prima alee amenajatã
din Sectorul Taxonomic, fiind compusã din 11 magnolii cu
perioade de înflorire din aprilie pânã în septembrie; la
maturitate înãlþimea magnoliilor plantate va fi între 2,5 ºi 7
metri, mobilierul urban nou (25 de bãnci, 10 coºuri de gunoi)
permite vizitatorilor sã se bucure din plin de noul spaþiu, iar

douã noi panouri informative oferã detalii despre Sectorul
Taxonomic ºi Aleea Magnoliilor”, se aratã în comunicat.

Noutatea absolutã a proiectului o reprezintã instalarea
în rondul central al Sectorului Taxonomic a douã bãnci dotate
cu panouri solare, având astfel autonomie energeticã; bãncile
permit vizitatorilor sã îºi încarce telefonul prin porturile USB
situate în lateral sau prin contact direct, folosind o suprafaþã

specialã. De asemenea, cei ce doresc sã publice pe reþelele
de socializare fotografii din Grãdina Botanicã sau pur ºi simplu
sã fie online, o pot face accesând gratuit reþeaua wifi.

Bãncile vor putea fi utilizate ºi în perioadele înnorate,
având capacitate de stocare a energiei solare din zilele cu
vreme favorabilã.

Producþia de oþel brut a fost anul
trecut de 3,62 milioane tone, în creºtere
cu 5,3% faþã de 2017, conform datelor
centralizate de Institutul Naþional de
Statisticã.

În 2018, comparativ cu 2017, ma-
joritatea consumurilor de materii prime
au înregistrat creºteri. Consumul de
pelete pentru producerea de fontã de
furnal a înregistrat o majorare cu 11,2%.
S-au înregistrat creºteri ale consumurilor
de minereuri de fier ºi concentrate
(+8,7%), precum ºi ale consumurilor de
aglomerat feros (+4,8%) care au condus
spre o majorare a producþiei de fontã
de furnal cu 8,9%. De asemenea, se
observã un avans cu 3,6% al consumului
de feroaliaje pentru obþinerea de oþel
brut, care se reflectã ºi în creºterea pro-
ducþiei de oþel brut cu 5,3% faþã de anul
2017.

Cheltuielile de investiþii, în termeni
nominali, în sectorul metalurgic au scã-
zut cu 10,2% comparativ cu anul prece-

dent. Consumul brut de energie în sec-
torul metalurgic a înregistrat o creºtere
de 1,2% faþã de anul 2017, în timp ce
resursa de energie electricã a fost în
creºtere cu 0,1%. Resursa de energie
electricã a fost de 2.735,1 GWh, în
creºtere cu 0,1% faþã de anul 2017, iar
aceasta a fost asiguratã aproape în
totalitate din sistemul naþional.

Din totalul de energie electricã utili-
zatã în sectorul metalurgic, consumul
intern al unitãþilor a reprezentat 86,7%
(2.371,1 GWh). Consumul echipa-
mentelor ºi instalaþiilor siderurgice a fost
de 1.891 GWh (79,8% din consum),
cantitatea de 480,1 GWh (20,2%) fiind
utilizatã de instalaþiile auxiliare ºi servicii
interne.

Pe tipuri de echipamente ºi instalaþii
siderurgice, cea mai mare pondere a
consumului de energie electricã a fost
înregistratã de cuptoarele electrice de
topire ºi turnare continuã (688,6 GWh,
respectiv 36,4%), urmate de laminoare

(560,4 GWh, respectiv 29,6%) ºi de
capacitãþile de elaborare a oþelului
(445,2 GWh, respectiv 23,5%).

Consumul brut de energie în indus-
tria metalurgicã în anul 2018 a fost de
59.861,6 TJ, în creºtere cu 1,2% faþã de
anul precedent. Astfel, 50,7% a fost uti-
lizat pentru secþia de pregãtire a încãr-
cãturii pentru furnal, 20,9% pentru alte
utilizãri, 8,9% pentru producþia de fontã,
9,3% pentru producþia de oþel ºi 5,6%
pentru laminoare.

Din punct de vedere al resurselor
utilizate în industria metalurgicã, com-
bustibilii solizi au deþinut în anul 2018 o
pondere de 51,2% (50,6% în anul 2017),
combustibilii gazoºi 33,1% (33,5% în
anul 2017) ºi energia electricã a înre-
gistrat o pondere de 14,1% (14,3% în
anul 2017).

Din totalul combustibililor solizi,
60,3% reprezintã cocsul, principalul
combustibil utilizat în industria meta-
lurgicã.

România a avut luni cel mai
mic preþ la energie

din regiune ºi a exportat
peste 1.000 de MW

România, lider în UE la creºterea costurilor
cu forþa de muncã în primul trimestru din 2019

Peste 241.000 de autoturisme noi
ºi rulate, înmatriculate în primele cinci

luni în România (DRPCIV)

Primul spaþiu verde din România cu bãnci solare
ºi wifi gratuit, în Grãdina Botanicã din Bucureºti

Producþia de oþel brut a crescut anul trecut cu 5,3%



21 - 27 iunie 2019 www.informatiaprahovei.ro 5

învãþãmânt

Dansul popular, dansul tematic,
modern, scenetele muzicale ºi multe
alte surprize i-au încântat pe cei 400
de preºcolari prezenþi la cea de -a
XV- a ediþie a Festivalului copilãriei
„Frunza de stejar”, organizat, pe 3
iunie, de Grãdiniþa cu program nor-
mal ºi program prelungit „Frunza de
stejar” ºi Casa de Culturã Plopeni, în
parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, Muzeul Judeþean
de ªtiinþele Naturii Prahova, Consiliul
Local Plopeni, Primãria Plopeni, Aso-
ciaþia de pãrinþi. Au fost acordate
diplome de participare tuturor pre-
ºcolarilor care au fãcut posibilã aceas-
tã sãrbãtorire a vârstei inocenþei, dar

Surprize pentru preºcolari
la Festivalul copilãriei „Frunza

de stejar” de la Plopeni
ºi coordonatorilor. Sponsorii festivalului
au recompensat ºi ei prestaþia „micilor
artiºti”.  Premii au obþinut Grãdiniþa
„Licurici” Ploieºti, Grãdiniþa „Step By
Step Razã de Soare” Ploieºti, Grã-
diniþa Mãneciu Ungureni, Grãdiniþa
Lilieºti-Bãicoi.

Marele Premiu a fost acordat Grã-
diniþei cu program normal ºi program
prelungit „Frunza de stejar”, cu sce-
neta muzicalã „Poveste din poiana
copilãriei”.

Prof. învãþãmânt preºcolar
Ecaterina Cristina Chiriþã,

director Grãdiniþa „Frunza de
stejar” Plopeni

Ziua Învãþãtorului ºi Ziua Mediului
au fost marcate ºi de ªcoala Gim-
nazialã „Carol I” Plopeni ºi  de Grã-
diniþa cu program normal ºi program
prelungit „Frunza de stejar” din
Plopeni prin proiectul „S.O.S. localita-
tea mea!”, la care au participat un
numãr de 150 de preºcolari ºi elevi
din judeþul Prahova, dar ºi din alte
judeþe. Aceºtia au realizat lucrãri din
materiale reciclabile, promovând
astfel un mediu curat ºi sãnãtos. Du-
bla însemnãtate a acestei zile, 5 iunie
2019, a fost punctatã printr-o altfel
de lecþie, anume prin „Lecþia de
dans”, spectacolul muzical-coregrafic
fiind oferit cu sprijinul Consiliului Lo-
cal ºi al Primãriei oraºului Plopeni, al
Casei de Culturã Plopeni, de cãtre
Ansamblul folcloric „Salba Prahovei”,
„Salba Prahovei Junior”, trupa de
dans „Arabesc”, sub regia ºi core-
grafia Roxanei Paraschiv, ilustraþia
muzicalã fiind realizatã de Mircea
Schindler, ca o încununare a muncii
depuse de elevi, de cadre didactice,
de pãrinþi, bunici în realizarea activi-
tãþilor din proiectul „S.O.S., localitatea
mea!”.

Activitãþi încântãtoare desfãºurate la Plopeni de
ªcoala „Carol I” ºi  de Grãdiniþa „Frunza de stejar”

pentru Ziua Învãþãtorului ºi Ziua Mediului

Prof. învãþãmânt preºcolar Ecaterina Cristina Chiriþã, director Grãdiniþa „Frunza de stejar” Plopeni
Prof. învãþãmânt primar Ana Anton,director adjunct al ªcolii Gimnaziale „Carol I” Plopeni

Executivul a aprobat în ºedinþa din 12 iunie a.c. o hotãrâre ce va permite ca
elevii/tinerii cu cerinþe educaþionale speciale (CES) din învãþãmântul special care,
pe perioada ºcolarizãrii locuiesc în internatul unitãþii de învãþãmânt, sã primeascã
alocaþia zilnicã de hranã pe toatã durata cursurilor ºcolare, inclusiv pentru zilele de
sâmbãtã, duminicã ºi sãrbãtori legale.

În documentul respectiv se afirmã cã elevii, copiii ºi tinerii cu CES ºcolarizaþi în
unitãþile de învãþãmânt special sau de masã, inclusiv cei ºcolarizaþi în alt judeþ
decât cel de domiciliu, beneficiazã de asistenþã socialã constând în asigurarea
alocaþiei zilnice de hranã, a rechizitelor ºcolare, a cazarmamentului, a îmbrãcãmintei
ºi a încãlþãmintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaþi în sistemul de protecþie
a copilului, precum ºi de gãzduire gratuitã în internate sau centrele de asistare
pentru copiii cu cerinþe educaþionale speciale din cadrul direcþiilor generale judeþene/
a municipiului Bucureºti de asistenþã socialã ºi protecþia copilului.

Mihail Marinescu; Sursa: edu.ro

În urma derulãrii procedurii de
licitaþie deschisã în vederea asigurãrii
manualelor ºcolare, în anul ºcolar 2019-
2020, pentru elevii din învãþãmântul
preuniversitar de stat, Centrul Naþional
de Evaluare ºi Examinare, în calitate de
autoritate contractantã, a comunicat
ofertanþilor, pe 13 iunie a.c., rezultatele
evaluãrii calitãþii ºtiinþifice a proiectelor
depuse. Astfel, au fost admise 104
proiecte de manuale ºcolare ºi respinse
72. Din cele 72 de proiecte respinse,
17 au fost „neconforme”, iar 55 au ob-
þinut mai puþin de 95 de puncte.
Ofertanþii au dreptul de a contesta rezul-
tatele în termen de 10 zile de la primirea
comunicãrii. Licitaþia a fost lansatã

Imaginario. În cadrul festivalului au participat trupe de teatru
din þarã ºi strãinãtate, precum „InterActing” din Marea Britaniei
ºi „Actori în devenire” din Republica Moldova. Din judeþul nostru
au rãspuns  invitaþiei trupe din Ploieºti: „Dya Fun” de la ªcoala
Gimnazialã „Grigore Moisil”, „Voiniceii”, „Românaºi ºi româncuþe”
– de la ªcoala Gimnazialã „Andrei Mureºanu”, „Teatrisimo” –
Colegiul de Artã „Carmen Sylva”; din Urlaþi: „Masca”, „Solilocvii”
– Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodã, Tomºani – „Pas cu pas”;
din Buºteni: „Adolescenþii”; din Berceni: „Expresiv” - ªcoala
Gimnazialã Corlãteºti, iar din Bucureºti a participat trupa
„Shakespeare” din cadrul Liceului Teoretic Bilingv „Ita Wegman”.
Monologuri au fost susþinute de Radu ªtefan Theodor, de la
Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodã din Urlaþi ºi Sãcuiu Diana, de
la Liceul Tehnologic „Elie Radu” Ploieºti.

Jurizarea a fost asiguratã de Mihai Androne – managerul
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Imaginario”, actriþa Lãcrãmioara
Bradoschi ºi prof. Iulia Suditu.

Mãsuri guvernamentale benefice
pentru elevii cu cerinþe speciale

pentru manualele de clasa a VII-a, pre-
cum ºi pentru manualele ºcolare nece-
sare elevilor din clasele I-VI pentru care
fie nu au existat oferte în anii trecuþi, fie
acordurile-cadru încheiate în urma
achiziþiilor anterioare au încetat.

Ofertanþii au depus 176 proiecte de
manuale ºcolare. Au fost înscrise oferte
pentru toate disciplinele din Trunchiul
Comun pentru clasa a VII-a ºi pentru o
bunã parte din disciplinele de clasa a VI-
a rãmase neofertate în anul 2018. Nu
au fost depuse oferte pentru disciplinele
cu un tiraj redus al manualelor ºcolare.

Mihail Marinescu
Sursa: edu.ro

Finalizarea etapei de evaluare a calitãþii
ºtiinþifice a proiectelor de manuale

ºcolare (anul ºcolar 2019-2020)

Festivalul de teatru „Scena”, ajuns deja la a VII-a ediþie, a
bucurat spectatori de toate vârstele pe parcursul celor douã zile
în care s-a desfãºurat la Ploieºti (6 ºi 7 iunie), gazde fiind Cinema
City, din cadrul Afi Palace Ploieºti, ºi Teatrul de copii ºi tineret

Printre parteneri ai acestei ediþii s-au aflat, printre alþii, Primãria
Municipiului Ploieºti, Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova,
Teatrul „Toma Caragiu” Ploieºti, Afi Palace Ploieºti, Cinema City
Ploieºti. Festivalul de teatru „Scena” este organizat de prof.
ªtefania Petrescu, prof. dr. Camelia Stoica ºi prof. Florentina Badea,
din cadrul Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieºti.

Mihail Marinescu

Participare internaþionalã la Festivalul de teatru pentru elevi „Scena”
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SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 22 Iunie, ora 18:30 - sala Teatrului

Toma Caragiu – “Mier“Mier“Mier“Mier“Miere sãlbaticã”e sãlbaticã”e sãlbaticã”e sãlbaticã”e sãlbaticã”, de Michael
Frayn, (adaptare a piesei fãrã nume de A.P. Cehov).
Regia: Aleksandar Ivanovski. În distribuþie: Cristian
Popa (Platonov), Ada Simionicã (Anna Petrovna), Ioana Farcaº (Saºa), Mihaela
Popã (Sofia), Theodora Sandu (Maria Efimovna Grekova), Ioan Coman
(Serghei), Dragoº Câmpan (Dr.Triletki), Ilie Gâlea (Colonelul Triletki), Paul
Chiribuþã (Porfir Semionovici Glagoliev), Marian Despina (Gherasim Kuzmici
Petrin), Bogdan Fãrcaº (Osip), Robert Oprea (Marko).

Duminicã, 23 Iunie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma Caragiu – “Cuscrii“Cuscrii“Cuscrii“Cuscrii“Cuscrii
din Tirana”din Tirana”din Tirana”din Tirana”din Tirana”, de Michalis Reppas ºi Thanasis Papathanasiou. Regia: Dragoº
Câmpan. În distribuþie: Cristina Moldoveanu (Peni), Ilie Gâlea (Lykourgos),
Theodora Sandu (Liza), Otilia Pãtraºcu/Daniela Moldovan (Polina), Adrian
Ancuþa (Vasilis), Iuliu Galea (Alfred), Dragoº Câmpan (Pantelis), Karl Baker
(Boukouran), Ioana Farcaº (Klampeta).

SSSSSEEEEECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 21 Iunie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma Caragiu – “Ziua“Ziua“Ziua“Ziua“Ziua

Recunoºtinþei”Recunoºtinþei”Recunoºtinþei”Recunoºtinþei”Recunoºtinþei”, scenariul: Daniel Chirilã. Regia: Horia Suru. În distribuþie:
Nico (Sonia), George Cãpanu (Vasea), Stelian Milu (Richie Rich), Romeo
Zaharia (Pavel), Daniela Rãduicã (Victoria), Rodica Alexandru (Olga), Mihaela
Duþu (Cati), Dan-ªtefan Pughineanu/Robert Oprea (Marcel), Loredana
Bãdica, Rãzvan Hanganu, Roxana Vãleanu, Ionuþ Mãcinic, Robert Anton,
Giani Bãnicã, Mihaela Corcodel. Orchestra: Cristian Florea, Laurenþiu Matei,
Ciprian Corniþã, Ilie Staniºte, Ionuþ Liþã, Paul Constantin, Aurelian Constantin,
Laurenþiu Horjea. Dirijor: Viorel Gavrilã.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 23 Iunie, ora 11:00 - sala Teatrului de Animaþie Imaginario –

“Califul Barza”“Califul Barza”“Califul Barza”“Califul Barza”“Califul Barza”, adaptare scenicã de Oana Leahu dupã Wilhelm Hauff.
Regia: Oana Leahu. În distribuþie: Ana Maria Orbean (Beduin, Vrãjitor, Dragon,
Barza graþioasã), Diana Uþã (Beduin,Vrãjitor, Cadâna, Broscuþa, Fata Morgana),
Ioana Roºu (Beduin, Vrãjitor, Dragon, Broscuþã, Pisica, Cadâna, Fata
Morgana), Lãcrãmioara Bradoschi (Beduin, Bufniþa, Prinþesa Luºa, Cadâna,
Fata Morgana, Broscuþa), Lizica Sterea (Beduin, Învãþatul Selim, Barza
Clãmpãnitã, Dragon), Lucian Orbean (Beduin, Vizirul Mansor), Nelu Neagoe
(Beduin, Califul Rasid), Paul Niculae (Beduin, Negustorul, Vrãjitorul Kasnur,
Motan).
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Serghie Bucur

Amintirea tatãlui ei, întins pe
catafalcul împodobit – de Maruca,
într-un plâns rece, oþelos – cu tran-
dafiri ºi crizanteme (o refuzase pe
Nelly, dintr-o invidie ori gelozie
rãutãcioasã,) – pãrea  sã o tulbure
peste puterea ei de apãrare. Pier-
derea omului care îi deschisese
pasiunile femeieºti, o rãscolise
adânc ca o prãpastie fiindcã citise
într-o carte a lui Romain Rolland,
despre Beethoven ºi Goethe, po-
vestind cum sfârºise taciturnul din
Bonn ºi cum se comportase autorul
lui „Werther”, rememorând spusele
viforniþei  nemþoaicei Betina Arnim
– iubitã de aceºtia, pe ascuns ori
fãrã menajamente –, care, refe-
rindu-se la capriciosul literat german,
nici mãcar în ceasul morþii lui
Ludwig, povestise vãpaia cu trup
ºerpuitor, ochi de foc ºi minte fabu-
loasã, nu se uitase Goethe cãtre
trupul inert al congenerului sãu,
„pianistul mic, brun, ciupit de vãrsat,
urât, dar cu o frunte minunatã…
Mult mai tânãr decât vârsta lui…Abia
i-ai fi dat treizeci de ani… Nu ºtia
când s-a nãscut”, afirmase cu ci-
nism ºi indiferenþã Betina, tristã,
finalmente, întrucât iubirea ei,
muzicianul din ale cãrei mâini ieºise
„Oda bucuriei”, n-a mai fost vãzut,
în sicriu, în semn de adio, de Goe-
the. Franþuzul îi revelase o marotã
a germanului, pe care Alice, de ceva
timp încoace, prizoniera gândului
morþii, o memorase, simþind-o ca o
frânghie strânsã pe talie, de care
nu e chip sã mai scape vreodatã.
„Când ai ºaptezeci ºi cinci de ani
nu se poate sã nu te gândeºti la
moarte!, spusese Wolfgang lui

Eckermann („În 2 Mai 1824" notase
Domniþa într-un caiet în aparenþã
d-a jurna, pentru ea, din plãcerea
faþã de Istorie). Ea ºi sinele ei în mie-
zul acestei calme dar sinistre de-
ducþii, citise mai departe persuasiva
frazã rollandianã: „În ce  priveºte ide-
ea morþii, nu neantul îi inspira neli-
niºte cât, mai degrabã, posibilitatea
stranie ca monada supravieþuitoare
sã intre în luptã cu o monadã mai
puternicã ºi vulgarã care s-o înro-
beascã!” Elasticã ºi dominatoare,
memoria o atenþioneazã parºivã: „El
însuºi (Goethe) i-a spus lui Wilhelm
von Humboldt: „Daher sehe ich kei-
ne Toten („Iatã de ce nu mã uit la
nici un mort!”)”, cuvinte cu tentã
mistic-funerarã, notate cu mâna sa
bãrbãtoasã, de Alice, copiind ºi data
din proza lui Rolland: 3 Mai 1808.
Dar la ce bun sã se lase cotropitã
de gândul acesta repulsiv, plin de
fricã ºi iminenþã a mobilului ei, când
mai este vreme de trãit ºi, de ce nu,
de regãsit prieteni de odinioarã,
care or mai trãi…! Mã rog!, îi vorbi
cineva sub tâmplã, ce va fi fost în
acea zi funestã pentru Goethe? Rãs-
punsul era un câºtig cu substanþã
istoricã. Umblã prin notiþele din
studenþie ºi desluºi anevoie douã
detalii cu ecouri relaxante. Primul
– izbânda cu comerþul de blãnuri
al neamþului naturalizat în America,
Johann Jacob Astor, devenit miliar-
dar, al doilea – înãlþarea bisericii
mânãstirii Vãratic, cu motive ar-
hitecturale neoclasice. „Nu neapã-
rat în aceeaºi zi, cã n-ar fi fost posibil!”
îºi regãsi pacea interioarã Alice,
uitând de obsesia morþii.

Meleagurile prahovene ale Slãni-
cului strãvechi, cu legendele lui despre
mireasa ºi ascunziºul  în care nefericita
s-a aruncat, au vibrat, în ziua de 7 iunie
2019, pe frecvenþele Poeziei, la umbra
cireºelor aºteptate sã se coacã...

Lumini
însufleþitoare

Doamna Aurelia Rînjea, pânã de
curând profesoarã de Fizicã la catedra
pe atunci a Colegiului Tehnologic, azi a
Liceului Tehnologic „Toma N. Socolescu”,
poetã, publicistã, artistã plasticã ºi scrii-
toare, a fost invitatã a Liceului Teoretic
ªERBAN VODÃ din Slãnic – localitatea
natalã ºi inspiratoare a operelor domniei
sale în culori ºi în cuvinte, unde ºi-a revã-
zut anii de ºcolãriþã, umbrele dascãlilor
de odinioarã ºi unde, în mijlocul cadrelor
didactice ºi al elevilor reuniþi în  jurul
recentelor cãrþi publicate – IUBIRI STE-
LARE (Karta Graphic Ploieºti 2018) ºi
DOINÃ ÎN ÞARA MEA DE RAI (EIKON,
Bucureºti, 2018), în lumina însufleþitoare

a Cuvântului scris, au trãit o memorabilã
sãrbãtoare a Poeziei.

O impresie
„Am avut norocul sã mã nasc aici,

printre zimbrii mei de sare!”, citez una

Elevi ºi profesori într-un
CIREªAR POETIC LA SLÃNIC

din elevatele simþiri ale musafirei,
miºcatã profund la o aºa întâlnire în
arealul cu locuitori deosebiþi. „pãstrãtori
ai valorilor fundamentale pentru ei:
Istoria, ªcoala, Credinþa ºi Familia!”

O altã impresie
Retrospectiva trãitã prin regãsirea

amintirilor, s-a prefãcut într-un „video”
tulburãtor pentru distinsa invitatã: „Aici
am învãþat limba românã, expresivã,
armonioasã, bofatã semantic, ce rezo-
neazã cu sufletul românilor ºi pe care
trebuie s-o transmitem mai departe!”

Ofrande
Era firesc sã vorbesc despre ei – ur-

maºii fostei eleve devenitã profesoarã
– în cãrþile mele, cu emoþia revenirii,
dupã ani, în lãcaºul de culturã în care m-
am format, cu respectul faþã de cei care
mi-au fost modele de viaþã, oameni
frumoºi profesoeri ºi elevi  plini de
luminã, þinând cu înþeºelãciune pasul
cu timpul!”

Sublimare
„În Bibliotecã am format un lanþ de

inimi, un cerc al bucuriei de a fi împreu-
nã, în care ne-am dãruit c e v a – eu vor-
bindu-le de Poezie, despre legãtura
acestia cu Fizica – determinantã ºi ea
în formarea mea profesionalã!”

Recunoºtinþã
„M-au cucerit cu totul d-na prof.

Lavinia Adriana Bîtie, precum ºi colegele
dumisale, profesoare de Limba ºi
Literatura Românã, prin frumuseþea
suflteascã cititã pe feþeþele dumnealor.
Elevii au citit ºi recitat din versurile pe
care le-am dãruit, aici – unde am învãþat
ce înseamnã sã fiu OM!”

Serghie Bucur
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sãnãtate

La propunerea Ministerului Sãnã-
tãþii, Guvernul României a aprobat Or-
donanþa de Urgenþã pentru imple-
mentarea unor activitãþi necesare în
vederea aprobãrii substanþelor active
biocide ºi a autorizãrii produselor bio-
cide. Actul normativ reglementeazã
tarifele pentru derularea activitãþilor
de autorizare naþionalã a produselor
biocide si evaluare a substanþelor acti-
ve biocide, ca urmare a desemnãrii
României de cãtre Comisia Europea-
nã ca Stat Membru raportor privind
autorizarea naþionalã în România a

În urma unor informaþii apãrute
în presã conform cãrora în România
existã 3000 de medici falºi, Ministerul
Sãnãtãþii face urmãtoarele precizãri:

“Ministerul Sãnãtãþii nu deþine
informaþia cã ar exista medici falºi care
profeseazã în România. Dacã cineva
deþine informaþii cã astãzi sunt medici
falºi care oferã servicii medicale în sis-
temul public sau privat de sãnãtate,
are obligaþia sã anunþe organele com-
petente, acest lucru punând în pericol
vieþile pacienþilor.

În urma cazurilor depistate în ca-
re persoane profesau meseria de me-
dic cu parafe acordate  ilegal, Minis-
terul Sãnãtãþii a demarat un control
la Direcþia de Sãnãtate Publicã Bucu-
reºti în cadrul cãruia au fost verificate

toate codurile de parafã eliberate de
aceastã institutie din anul 2018 pânã
în februarie 2019. De asemenea, ast-
fel de controale au fost derulate în
mai multe direcþii de sãnãtate publicã
judeþene.

De asemenea, pentru a evita si-
tuaþiile ca ºi alte persoane care nu în-
deplinesc condiþiile necesare sã prac-
tice medicina în România,  Ministerul
Sãnãtãþii a elaborat un Ordin de Mi-
nistru care se aflã în prezent în trans-
parenþã decizionalã ºi care regle-
menteazã condiþiile necesare pentru
angajarea medicilor în sistemul de
sãnãtate public ºi privat.

Facem menþiunea cã lista cu co-
durile de parafa eliberate la nivel
naþional este elaboratã de centrul de

calcul al Ministerului Sãnãtãþii ºi nu
poate fi fãcutã publicã deoarece con-
þine date cu caracter personal.

“Mi se pare extrem de grava afir-
maþia conform cãreia astazi ar exista
în sistemul de sãnãtate din România
3000 de medici falºi. Dacã existã do-
vezi în acest sens, dacã cineva ºtie
cã existã o singurã persoanã care
astãzi practicã medicina fãrã a avea
acest drept, are obligaþia de a informa
imediat organele competente. Astfel
de afirmaþii fãrã dovezi fac foarte mult
rãu pacienþilor, a caror încredere în
personalul medical poate fi zdrun-
cinatã. Pe de alta parte, suspiciunile
create astfel afecteazã ºi medicii care
fac tot ce le stã în putinþã pentru sã-
nãtatea noastrã. Am luat mãsuri
îndatã ce am aflat despre primul caz
în care o persoana ºi-a obþinut ilegal
codul de parafã,  astfel încât sã nu
mai existe posibilitatea creãrii de breºe
în sistem. Este vorba chiar despre
persoana pe care o aparã astãzi
domnul avocat Daniel Ionascu, cel
care afirma ca sunt alte mii de medici
în situaþia clientului sãu. Sunt sigurã
cã justiþia îºi va face datoria în toate
cazurile de depistate pentru a da un
exemplu celor care s-ar mai gândi de
acum încolo cã se pot juca de-a me-
dicii punând în pericol vieþile oa-
menilor”, a declarat Sorina Pintea,
ministrul Sãnãtãþii.

Ministerul Sãnãtãþii face
precizãri privind informaþiile
apãrute în presã conform cãrora
în România existã medici falºi

Ministerul Sãnãtãþii a cerut reprezentanþilor direcþiilor de sãnãtate publicã
sã colaboreze cu autoritãºile locale ºi sã punã în aplicare acþiunile din planul
de mãsuri pentru asigurarea asistenþei medicale în zonele afectate de inundaþii.
Astfel, pentru a preîntâmpina apariþia de epidemii, direcþiile de sãnãtate publicã
vor asigura, în principal, supravegherea populaþiei din punct de vedere epide-
miologic ºi monitorizarea calitãþii apei potabile în zonele afectate, asanarea ºi
dezinfecþia fântânilor.

Acolo unde va fi cazul, se va asigura asistenþa medicalã de urgenþã pentru
toate persoanele aflate în dificultate ºi vor fi verificate stocurile de medicamente,
materiale necesare, dezinfectanþi, vaccinuri pentru acordarea asistenþei
medicale pentru prevenirea îmbolnãvirilor. Mai mult se va suplimenta personalul
medical, în funcþie de necesitãþi.

De asemenea, va fi asigurat transportul gravidelor, a persoanelor în vârstã
cu boli cronice, dializaþilor ºi copiilor care au nevoie de servicii medicale. Acolo
unde este necesar reprezentanþii DSP-urilor vor înregistra populaþia afectatã
pentru a declanºa campanii de vaccinare împotriva hepatitei A si tetanosului.
Se va realiza supravegherea conditiilor de igiena in adaposturile temporare
organizate pentru persoanele sinistrate, ramase fara adapost.

Direcþiile de sãnãtate publicã vor solicita medicii de familie sã asigure
asistenþa medicalã în permanenþã ºi sã monitorizeze starea de sãnãtate a
populaþiei din zonele afectate. Direcþiile de sãnãtate publicã vor informa
populaþia cu privire la masurile ce trebuie luate pentru prevenirea îmbolnãvirilor:

a) sã consume apa îmbuteliatã, sã nu bea apa direct din fântâni sau de la
robinet;

b) sã utilizeze pentru prepararea alimentelor apa fiartã ºi rãcitã;
c) sã consume doar alimente ambalate sau bine preparate termic;
d) sã nu atingã animalele moarte ºi sã avertizeze autoritãþile, în vederea

evacuãrii acestora;
e) sa evite expunerea prelungitã la frig/umezealã;
f) sã pãstreze alimentele în condiþii igienice;
g) sã respecte igiena individualã;
h) la primele semne de boalã sa se prezinte la cel mai apropiat medic/

spital.

Asigurarea asistenþei medicale
în zonele afectate de inundaþii

un progres semnificativ în înþelege-
rea, diagnosticul, tratamentul ºi pre-
venirea cancerului. Povara bolii neo-
plazice pune în mare dificultate pa-

cienþii, familiile acestora, profesioniºtii
din domeniul sãnãtãþii ºi societatea
în ansamblul ei.

În prezent, ambele domenii, a-
tât prevenirea ºi controlul cancerului,
cât ºi cel al îngrijirii pacienþilor diag-
nosticaþi cu cancer necesitã atenþie
în egalã mãsurã. Aceasta conduce
la necesitatea de a prioritiza nevoile
de finaþare, investiþie ºi elaborare
rapidã a politicilor de sãnãtate.

Ministerul Sãnãtãþii a organizat
Simpozionul privind Controlul Cance-
rului: prevenþia primarã ºi screening-
ul, raportarea ºi monitorizarea, ele-
mente cheie al Planului Na-
þional de Control al Cance-
rului. Evenimentul s-a desfã-
ºurat la Biblioteca Naþionalã,
în contextul Preºedinþiei Ro-
mâniei la Consiliul Uniunii
Europene ºi a fost prezidat
de cãtre ministrul român al
Sãnãtãþii, Sorina Pintea. La
dezbateri au participat experþi
în domeniul combaterii ºi
controlului cancerului din
Statele Membre ale UE.

În cadrul evenimentului
au fost prezentate ºi dezbã-
tute teme de interes, precum
politicile ºi acþiunile europene
de combatere ºi control al cance-
rului; progresul în combaterea ºi con-
trolul cancerului la nivel european;
prezentarea participãrii României în
acþiunile europene; prezentarea
politicilor ºi programelor naþionale în
domeniul prevenþiei ºi controlul can-
cerului; reflecþii privind crearea unei
alianþe europene de prevenþie a can-
cerului.

Ultimele patru decenii au adus

produselor biocide.
De asemenea, se stabileste ºi

cadrul legal pentru autorizarea ins-
tituþiilor responsabile de derularea
activitaþilor, respectiv de a percepe
tariful aferente celor 2 tipuri de pro-
ceduri de autorizare.

Ministerul Sãnãtãþii pune astfel
prevede mãsuri naþionale necesare
aplicãrii Regulamentului (UE) nr. 528/
2012 al Parlamentului European ºi
al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziþie pe piaþã ºi utili-
zarea produselor biocide.

OUG pentru aprobarea
substanþelor active

biocide ºi a autorizãrii
produselor biocide

“Marcãm încheierea Sãptãmânii
Europene de Luptã împotriva Canceru-
lui cu acest eveniment organizat în co-
operare cu Comisia Europeanã, sub

egida Preºedinþiei române la
Consiliul Uniunii Europene.
Ministerul Sãnãtãþii acordã o
atenþie specialã combaterii ºi
controlului cancerului, care re-
prezintã a doua cauzã de mor-
biditate ºi deces în România.
Planul Naþional de Combatere
ºi Control al Cancerului a fost
lansat în 2016 în România, fãrã
a fi implementatã vreo mãsurã
din lipsa unui buget special
alocat. Este convingerea mea
cã numai împreunã – autoritãþi,
specialiºti, societate civilã – vom
putea sã facem progrese în
acest domeniu”, a declarat
ministrul Sãnãtãþii, Sorina

Pintea, în debutul întâlnirii. Oficialul
român a mai subliniat faptul cã,
lucrând în colabo-rare strânsã la nivelul
Uniunii  Europe-ne, se pot mobiliza
potenþialul ºi opor-tunitãþile încã
neutilizate pentru dez-voltarea unor
abordãri inovatoare în accelerarea
implementãrii tuturor pro-greselor
înregistrate pânã acum în lupta
împotriva cancerului.

Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr

Simpozionul privind Controlul Cancerului: prevenþia
primarã ºi screeningul, raportarea ºi monitorizarea



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 1 Matinal;
09:00 Adevãrul despre trecut (r);
09:30 Teleshopping;
09:45 „Iubire imposibilã” (r);
11:00 Ca-n viaþã;

12:30 Parlamentul României;
13:00 Fan / Fan urban;
13:30 Pofticioºi, la cratiþã!
14:00 Telejurnal;
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis;
20:00 Telejurnal;
16:45 „Iubire imposibilã” (f);
18:00 Observatori la Parlamentul European;
18:15 Telejurnal;
19:00 Studio fotbal;
19:30 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Anglia - România;
21:30 Studio fotbal;
22:00 Jocurile Europeme Minsk 2019;
00:45 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
01:10 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Anglia - România (r);
02:50 Jocurile Europene Minsk 2019;
05:35 Teleshopping;
06:30 Politicã ºi delicateþuri (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Fotbal Campionatul Euro-
pean U-21, 2019: Danemarca –
Austria (r);
09:00 „Bibliotecarii” (r);
09:55 Poate nu ºtiai;

10:00  Vara amintirilor (r);
10:50 Discover România;
11:00 Ferma (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 OanApp;
16:00 „Bibliotecarii” (s);
17:05 Oanapp;
18:00 Vara amintirilor;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:55 Live stadion;
22:00 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Franþa - Croaþia;
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:00 Vara amintirilor;
02:40 Telejurnal TVR2 (r);
03:25 „Mythica: The Iron Crown” (r);
05:00 D’ale lu’ Miticã (r);
06:00 Cap Compas (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 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 “Las fierbinþi” (s);
21:30 „Hobitul: Dezolarea lui Smaug” (f);
00:45 „Rupe tot 2: Noii supereroi” (r);
02:30 La Mãruþã (r);
04:15 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Fetiþa mea” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Zeii Egiptului” (f);
22:30 „Waterworld – Lumea apelor” (r);
00:45 Insula iubirii (r);
04:15 „Fetiþa mea” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „O femeie excentricã” (r);
09:15 „La Bloc” (r);
11:45 „Drumul spre Bali” (r);
13:45 “Omul nostru din Havana”;
16:00 “Modelul” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Hitchcock” (f);
22:30 „Joc diabolic” (f);
01:15 „Hitchcock” (r);
03:45 „La bloc” (r);
05:45 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:30 „Elif” (f);
11:30 CutTour;

13:30 “Feriha”  (r)
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 „CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Prãjituri nevinovate” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Prãjituri nevinovate” (r);
03:15 „Trimful dragostei” (r);
04:45 CulTour;
05:15 „Feriha” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:30 #Creativ (r);
08:00 Aventurã urbanã;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Jocurile Europene Minsk

2019;
11:55 Vorbeºte corect!;
12:00 Iubiri celebre;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Faþa nevãzutã a lumii;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 „Toate pânzele sus!” (f);
16:30 Exclusiv în România;
17:15 Tezaur folcloric;
18:00 Telejurnal;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Studio fotbal;
21:55 Live stadion;
22:00 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Belgia – Italia;
00:00 „Ora zero” (f);
01:00 Anchetele comisarului Antonescu (r);
02:00 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Belgia - Italia (r);
03:45 „Ora zero” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Euromax;
07:40 Reþeaua de idoli;
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Armãsarul sãlbatic” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;

11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Vibe By Ioana Voicu;
12:30 Cap Compas;
13:00 Memorialul Durerii;
14:00 Jocurile Europene de la Minsk 2019;
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotolVlog;
18:00 Reþeaua de idoli;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Casa de lângã lac” (f);
21:55 Live stadion;
22:00 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Spania - Polinia;
00:00 Zile cu stil;
00:35 MotorVlog;
01:10 „Casa de lângã lac” (r);
02:50 Telejurnal TVR 2 (r);
03:45 Sãnãtate cu de toate (r);
04:10 „Armãsarul sãlbatic” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Cãpitanul Ron” (f);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 „Garfield 2" (f);

14:30 „Blonda de la drept” (f);
16:30 „Miss Agent Secret 2: Înarmatã ºi
seducãtoare” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Exodus: Zei ºi regi” (f);
23:00 „Prometheus” (r);
01:30 „Ai noºtri” (r);
02:30 „Cãpitanul Ron” (r);
04:00 Ce spun românii (r);
04:45 „Garfield 2" (r).

Antena 1
09:30 „La început a fost cuvântul” –
Partea I;
11:15 „Liceenii” (f);
13:00 Observator;
14:00 „Ucenicul vrãjitor” (r);

16:00 „Fructul oprit” (r);
19:00 Observator;
20:00 „Jack Reacher: Un glonþ la þintã”;
22:30 „Pasiune periculoasã” (f);
01:00 „Factor de risc” (f);
02:30 „La început a fost cuvântul” (r);
04:00 „Pasiune periculoasã” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
10:00  „La Bloc” (s);
12:15 „Viaþa secretã a lui Walter
Mitty” (r);
14:30 „O femeie excentricã” (r);
16:30 „Pe urmele dinozaurilor” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Rocky IV” (f);
22:30 „Avocatul” (r);
01:00 „Joc diabolic” (r);
02:45 „Avocatul” (r);
04:45 „La bloc” (r);
05:30 Ce spun românii (r).

Happy Channel HD
09:30 „Dragoste eternã” (r);
11:30 ColTour (r);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la

New York” (f);
14:00 „Inima oraºului” (f);
16:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Pe-o razã de soare” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:30 „Pe-o razã de soare” (r);
01:30 „Downton Abbey”  (r);
02:30 „Dragoste eternã” (r);
05:00 „Gossip Girls: Intrigi la New York” (r);
06:45 CulTour (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Universul credinþei;
09:30 Pro patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;

14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 „Shelly, un cãþel campion” (f);
17:00 Jocurile Europene de la Minsk, 2019;
18:15 Jurnal Euro;
20:00 Telejurnal;
21:00 Studio fotbal;
21:55 Live stadion;
22:00 Fotbal Campionatul European U21,
2019: Austria - Germania;
00:00 Reply;
01:10 „Shelly, un cãþel campion” (r);
02:30 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Austria – Germania (r);
04:10 Universul credinþei (r.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Azi despre mâine;
07:40 Reþeaua de idoli (r);
08:30 Vibe By Ioana Voicu
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;

10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Toamna bobocilor” (f);
14:55 Jocurile Europene de la Minsk, 2019;
19:00 Telejurnal TVR;
20:10 „Iarna bobocilor” (f);
21:55 Live stadion;
22:00 Fotbal Campionatul European U-21,
2019: Danemarca – Serbia;
00:00 Drag de România mea;
02:00 „Toamna bobocilor” (r);
03:35 Telejurnal TVR2 (r);
04:30 Zile cu stil (r);
05:00 Ferma (r);
06:15 Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Blonda de la drept” (r);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 Apropo Tv;

14:00 „Miss Agent Secret 2: Înarmatã ºi
seducãtoare” (r);
17:00 „Acasã la Coana Mare “ (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Greu de pensionat” (f);
22:15 Film artistic;
00:00 „Ai noºtri” (f);
02:00 Apropo TV (r);
02:00 „Acasã la Coana Mare” (r);
03:30 Film artistic (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
09:45 „Povestea jucãriilor 3"  (r);
11:30 „Cãlãtoria” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Zeii Egiptului” (r);

16:00 Familii la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 Bãieþi de oraº;
22:00 „Furtuna tropicalã” (f);
00:00 Concert Carla’s Dream: Nocturn;
02:00 Bãieþi de oraº (r);
03:30 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Pe urmele dinouazrilor” (r);
09:45 „La bloc” (r);
12:00 „Modelul” (r);
14:15 „Rocky IV” (r);
16:15 „Prima loviturã” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Avatar” (f);
00:00 „Terapie specialã” (f);
02:00 „Avatar” (r);
04:30 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:15 „Dragoste eternã” (r);
08:45 CulTour;
09:15 Teleshopping;
09:30 „Dragoste eternã”

(f);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
14:00 „Inima oraºului” (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „Aventurã de-o noapte” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Aventurã de-o noapte” (r);
01:30 „Downton Abbey” (r);
02:30 „Dragoste eternã” (r);
04:00 CulTour (r);
05:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
06:45 „Triumful dragostei” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 #Creativ (r);
09:30 Teleshopping;
09:45 „Iubire imposibilã” (r);
11:00 Ca-n viaþã;

12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Vreau sã fiu sãmãtos (r);
13:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:45 „Iubire imposibilã” (f);
18:00 Poveste dupã poveste;
18:30 Banii tãi;
19:00 Feþe-feþe;
20:00 Telejurnal;
21:00 Studio fotbal;
22:00 Fotbal Campionatul European U21,
2019;
00:00 Telejurnal;
00:30 Feþe-feþe (r);
01:25 100 de poveºti despre Marea Unire (r);
01:30 Fotbal Campionatul European U21,
2019 (r);
03:10 Discover România (r);
04:15 Aventura urbanã (r);
05:05 Banii tãi (r);
05:30 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Întoarcerea Vlaºinilor” (r);
08:50 Poate nu ºtiai;
09:00 „O singurã inimã” (r);
10:00 Mic dejun cu un campion (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;

12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Floarea din grãdinã;
16:00 „Bibliotecarii” (s);
17:00 OanApp;
18:00 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:25 Live stadion;
19:30 Fotbal Campionatul European U21,;
21:30 „Cea mai frumoasã varã” (f);
23:10 „Caracatiþa” (s);
00:25 „Cursa” (r);
02:10 Descãlecaþi în Carpaþi (r);
03:05 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:05 Naturã ºi aventurã (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
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 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Din Paris, cu dragoste” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Exodus: Zei ºi regi” (r);
03:00 Vorbeºte lumea! (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
12:00 Observator;
14:00 „Fetiþa mea” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;

19:00 Observator (live);
20:00 Insula iubirii;
23:00  Xtra Night Show;
01:00 „Jack Reacher. Un glonþ la þintã” (r);
03:00 Observator (r);
04:15 „Fetiþa mea” (f).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „Prima loviturã” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:45 „Rocky IV” (r);
14:15 „Pe urmele dinozaurilor” (r);
16:00 „Zeiþa” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „S-a întâmplat într-o varã”  (f);
22:30 „Dublu impact” (f);
00:45 „S-a întâmplat într-o varã” (r);
02:30 „Dublu impact” (r);
04:15 „La Bloc” (r)
05:45 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Legea familiei” (r);

13:30 “Feriha”  (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Inima oraºului” (r);
00:30 „Jane, mama virginã” (r);
01:30 „Triumful dragostei” (s);
04:00 „Inima oraºului” (r);
05:15 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
09:00 Banii tãi (r);
09:30 Teleshopping;
10:00 „Iubire imposibilã” (r);
11:00 Ca-n viaþã;

12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
13:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:45 „Iubire imposibilã” (f);
19:00 Studio fotbal;
19:30 Fotbal Campionatul Mondial FIFA U21,
2019;
22:00 Fotbal Campionatul European U21,
2019;
00:00 Telejurnal;
00:30 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:30 Fotbal Campionatul European U21,
2019 (r);
03:50 Fotbal Campionatul European U21,
2019 (r);
05:30 Viaþa satului (r);
06:00 Telejurnal Matinal.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 oanApp (r);
09:00 „Bibliotecarii” (r);
10:00 Floarea din grãdinã (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
12:00 Telejurnal TVR2 (r);

12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 OanApp;
16:00 „Bibliotecarii” (s);
17:00 OanApp;
18:00 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Oameni serioºi” (f);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:00 Destine ca-n filme;
23:10 „Caracatiþa” (f);
00:20 „Cea mai frumoasã varã” (r);
01:50 Pescar hoinar (r);
02:15 Telejurnal TVR2 (r).
03:05 Documentar 360 de grade;
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:05 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 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);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Green Lantern 3D: Protectorul
Universului” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Greu de pensionat” (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;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Fetiþa mea” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Furtunã tropicalã” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Fetiþa mea” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „Drumul spre Bali” (r);
09:45 „La bloc” (r);
12:15 „Zeiþa” (r);
14:30 „Prima loviturã” (r);
16:30 „De ce þi-e fricã nu scapi” (f);

18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Olimpiada de acasã” (f);
22:15 „Bãtãlia celor blestemaþi” (f);
00:00 „Dublu impact” (r);
02:00 „Bãtãlia celor blestemaþi” (r);
03:30 „La Bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:15 „Femeie în înfrunta-

rea destinului” (r);
10:15 „Þine-mã de mânã” (r);
13:30 “Feriha”  (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
21:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Inima oraºului”  (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
03:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 CulTour (r);
04:00 „Inima oraºului” (r);
04:45 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).
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zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

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

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

Închiriez camerã mo-
bilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate uti-
litãþile, la 2 angajate sau
studente. 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.

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.
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gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

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

Vând  casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
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 cons-
truit, teren 2300 mp, toate uti-
litãþile, se preteazã ºi pentru fir-
mã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.

Vând casã central, comu-
na Vâlcãneºti, Prahova. 4 ca-
mere, 2 holuri, cãmarã, supra-
faþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, des-
chidere 50m, cadastru, intabu-
lare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

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

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

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
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 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

Vând casã garsonierã
vis-a-vis de Spitalul Judeþean
Ploieºti, complet mobilatã ºi
utilatã, balcon închis cu termo-
pan, uºã metalicã intrare ºi ter-
moizolatã la exterior. Preþ 70000
Euro, negociabil. Tel. 0746-
261142.

Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

Blejoi  - vând teren loc
de casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.

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.
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Vând hotã de bucãtãrie
- 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.

Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-
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-

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

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

Vând apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, 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 casã, zona Bariera
Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.

Vând 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.
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Vânzãri
case,terenuri

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

Schimburi
Prestãri servicii

Cumpãrãri

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Închirieri

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)
Sunt posibile multe discuþii parteneriale, atât în
plan personal cu partenerul de viaþã, cât ºi în
plan profesional cu partenerii de afaceri sau
colaboratorii. Fii prudent, deoarece existã riscul
sã vorbeºti prea mult, sã-þi divulgi intenþiile ºi sã
emiþi judecãþi eronate.

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)
Energia sãptãmânii predispune la multã forfotã
la serviciu, dar ºi acasã în plan personal vei fi
nevoit sã rezolvi multe ºi mãrunte. Alege prio-
ritãþile ºi dozeazã-þi eforturile, pentru cã existã
un risc mare de a-þi risipi energia în activitãþi inu-
tile. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi s-ar putea crea
contexte favorabile de a discuta cu specialiºti în
sãnãtate.

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)
Este bine sã te apropii sincer de persoana iubitã
ºi de copiii tãi sau ai altora. Interacþiunea cu cei
dragi ºi cu persoanele tinere îþi aduce un aport
substanþial de energie ºi informaþie, aspecte de
care ai mare nevoie în aceastã perioadã. Fii
alãturi de ceilalþi, susþine-le ideile, respectã-le
deciziile ºi iubeºte-i necondiþionat.

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)
Relaþiile cu membrii familiei ºi activitãþile gos-
podãreºti se evidenþiazã mult în prima parte a
sãptãmânii. Poþi cãdea la pace cu membrii
familiei pe orice temã legatã de bunuri patri-
moniale sau de îmbunãtãþiri ale condiþiilor din
spaþiul locativ. De asemenea, te poþi gândi la a
te muta, a vinde sau cumpãra ceva valoros pentru
casã.

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)
Persoanale din anturajul apropiat te solicitã mult,
fie pentru a le oferi sfaturi, fie pentru a tãifãsui
cu tine pe teme de larg interes. De asemenea,
vei fi nevoit sã cãlãtoreºti pe distanþe scurte pen-
tru a rezolva chestiuni personale ºi profesionale.
Evitã discuþiile contradictorii ºi graba! Acasã ar fi
bine sã te implici în activitãþi domestice alãturi
de membrii familiei.

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)
Accentul sãptãmânii va fi pe segmentul financiar,
în mod special pe cheltuielile necesare în seg-
mentul socio-profesional. Pe de o parte, este po-
sibil sã primeºti drepturile salariale de la serviciu,
sã afli informaþii referitoare la schimbarea
condiþiilor de muncã, dar ºi aspecte legate de
conflictele mocnite.

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)
Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta începând cu aceastã sãptãmânã. Este bine sã
îþi selectezi prioritãþile ºi sã eviþi a te împrãºtia în
prea multe activitãþi. Financiar sunt momente
bune, în sensul cã primeºti bani, salariul sau bo-
nusuri dinspre locul de muncã. Însã apar ºi cheltu-
ieli majore pe cele de trebuinþã traiului cotidian.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
În urma discuþiilor cu un prieten sau cu o persoanã
de încredere din segmentul profesional, în tihnã
ºi în tainã vei lua decizii majore pentru mersul
lucrurilor în viaþa ta de acum înainte. Îþi sunt
favorizate meditaþiile interioare, detaºarea de
cotidian ºi aflarea unor informaþii secrete despre
relaþiile în care eºti implicat. Totuºi, ar fi bine sã
te gândeºti ceva mai mult la cele aflate ºi pe-
trecute.

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)
O sãptãmânã importantã, întrucât se aºterne în
calea ta o nouã etapã de viaþã ºi activitate. Ai
ºanse deosebite ºi unice de a-þi trasa planuri
îndrãzneþe de viitor, în care sã-þi propui activitãþi
de anvergurã, dar mai ales reformularea per-
sonalitãþii tale din temelii. Lasã mãrunþiºurile
vieþii cotidiene deoparte ºi gândeºte-te numai la
ceea ce îþi doreºti cu adevãrat.

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)
Eºti bine susþinut de cãtre prieteni ºi de cãtre
admiratori, dar cumva existã invidii pe care le
vei simþi foarte clar. Cele mai bune discuþii se vor
purta în tainã, departe de ochii ºi urechile lumii.
Ai nevoie de mult liniºte, detaºare de cotidian ºi
de a-þi stabili alte prioritãþi. Prudenþã în privinþa
sãnãtãþii ºi la duºmanii ascunºi!

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)
Cu siguranþã în aceastã sãptãmânã îþi vei
reformula multe concepþii despre viaþã. Tendinþa
de a aborda alte filozofii, de a urma modele de
viaþã ale unor oameni valoroºi este mare ºi uºor
de satisfãcut. Totuºi ar fi bine sã-þi selectezi atent
informaþiile ºi sã le discerni pe îndelete.

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 sãptãmânã cu accent pe segmentul banilor ºi
bunurilor administrate ºi folosite împreunã cu
alþii, mai ales în segmentul profesional. Discuþii
privitoare la colaborãri, cãutarea unor soloþii
viabile de a obþine venituri suplimentare, dar ºi
cheltuieli pe taxe, facturi, servicii personale. Existã
ºi varianta sã primeºti niscai bonursuri dinspre
locul de muncã sau mãcar promisiuni ferme în
acest sens.
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Nr.
crt.

Meseria
Nr.

locuri Nr.
crt.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

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

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Nr.
locuri

 Tip contractMeseriaTip contract

Agent de securitate
Agent de securitate
Agent interventie
Agent interventie
Agent securitate
Agent securitate
Agent securitate
Agent transporturi
Agent vanzari
Agent vanzari auto
Alpinist utilitar
Ambalator manual
Asisten medical fizioterapie
Asisten medical generalist
Asistent manager
Brodeza
Brutar
Calcatoreasa
Casier
Cioplitor montator piatra
Confectioner articole din textile
Confectioner structuri metalice
Confectioner textile
Confectioner textile
Consilier juridic grad I
Controlor calitate
Controlor calitate confectii
Croitor
Croitor
Croitor
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher si tamplar
Economist
Economist
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Electrician
Fierar - betonist
Fierar - betonist
Finisor constructii
Fizioterapeut
Fizioterapeut
Fizioterapeut
Frezor/ strungar/operator CNC
Galvanizator
Gestionar
Gestionar -vanzator
Incarcator-descarcator
Inginer autovehicule rutiere
Inginer constructor
Inginer dezvoltare
Inginer instalatii
Inginer instalatii
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer sudor
Inginer textile-tehnolog produs
Ingrijitor spatii verzi
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator
Instalator gaze
Kinetoterapeut
Kinetoterapeut
Laborant chimist
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial

Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator in floricultura
Magaziner (vanzator-gestionar)
Maistru confectii metalice
Maistru constructor
Manipulant
Manipulant marfa
Manipulant marfa
Manipulant marfuri
Maseur
Maseur
Maseur
Masinist la terasamente
Mecanic auto
Mecanic masini de cusut
Mecanic utilaj
Montator sisteme tamplarie
Montator tamplarie al si PVC
Muncitor constructii
Muncitor constructii
Muncitor in confectii
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Operator chimist
Operator CNC
Operator prelucrare date
Operator mase plastice
Operator masini unelte cu CNC
Operator spalatorie
Operator taietor textile
Ospatar
Patiser
Proiectant instalatii
Referent vanzari
Sablator
Schelar
Sef atelier-coasere
Sef echipa
Sef unitate elementara de lucru
Sofer
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme si camionete
Sofer autoturisme si camionete
Sofer livrator
Sofer tir
Sortator deseuri
Spalator covoare innodate
Specialist in domeniul calitatii
Specialist resurse umane
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor
Sudor electric
Sudor MIG-MAG
Sudor PE
Tamplar universal
Tehnician sisteme de securitate
Tinichigiu acoperisuri
Tinichigiu carosier
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vanzator
Vopsitor industrial
Vopsitor industrial
Zidar

10
2
6
5

20
10
6
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2

20
3
1

20
1

20
10
1
1
3
1
2
1
5
6
4
1
1
1
1
2
2
2
4
6

10
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
2
3
2
8
1
3
1
6
1
3
1
7
1
2
1
5

10
5
1

3
2
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
3
3
2
1
1
1
2

10
3

10
5
1
2
1
1
3
4
8

20
1

20
10
8
1
2
4
1

15
2
4
2
1
3
2
3
2
1
1
1
5

10
15
1
1
1
2
4
2
1
1
6
6
1
5
1
1
8
1

10
1
1
1
1
1
2
1
1
5
2
2
6

8 cls
medii

8 clase
8 clase
8 clase
8 clase

liceu
superioare

medii
superioare

10 cls
8 cls
liceu

superioare
medii
medii
8 cls
8 cls

10 cls
8 clase
8 cls

10 cls
8 cls
medii

sup. juridice
experienta

medii
liceu
medii
medii
medii
8 cls

sc prof
superioare
superioare

-
10 cls
medii
medii
8 cls

sc prof
8 cls
8 cls

superioare
liceal

 superioare
experienta

medii
medii
medii

-
superioare
superioare

superioare tehnice
superioare
superior

sup – ing.
superioare
superioare
superioare

sup. tehnice
8 clase

-
medii

sc- prof-
8 cls

instalator
superioare
superioare

medii
calificare

medii
8 cls

calificare
sc prof

-
medii
medii
medii
medii

10 clase
medii

1 an
-

1 an
-

1 an
-
-

2 ani
-
-
-

2 ani
1-3 ani
1-3 ani

-
-

2 ani
1 an

-
-
-
-

1 an
1 an
7 ani
3 ani
1 an

-
-
-

1 an
-
-

1-3 ani
-

3 ani
-
-
-
-
-
-
-

1-3 ani
-
-

5 ani
-

1 an
-
-
-
-

1 an
5 ani

-
0-3 ani

-
1 an
3 ani
1 an

0-1 ani
3 ani

-
-
-
-

1-3 ani
-
-

3 ani
10
-

3 ani
-

3 ani
20
-

1 an
-
-
-

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

per det sau ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned

-
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned

-
per ned

per det/ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det

medii
8 cls

Sc. prof.
Lic.spec.

medii
medii
10 cls
10 cls
medii
10 cls
liceu
liceal
medii

sc prof
medii
10 cls
10 cls
medii
8 cls

-
Sc- prof.

medii
sc prof
medii
liceu
medii

8 clase
medii
8 cls
8 cls
8 cls
medii
8 cls
8 cls

Sc. prof.
medii
medii
medii
medii
medii
medii
10 cls
medii

sc.prof.
superioare

medii
10 cls
10cls
medii
medii

10 clase
-

medii
liceu

8 clase
8 cls
10 cls
medii

-
medii

-
Sup. tehnice

calificare
sc prof
medii
medii

sc. prof.
8 cls

Autoriz. sudor
medii

autoriz. sudor
sc. prof.
medii
8 cls
medii
medii
10 cls
medii
medii

sc. prof.
experienta

10 cls
8 cls

1
2 ani

-
1ani

-
-

1 an
-
-
-

1-3 ani
-
-
-
-

2 ani
-

5 ani
experienta

-
-

1 an
-
-
-
-
-
-
-
-

1 an
3 ani

-
-
-
-

1 an
-
-
-
-

3 luni
1 an

-
-
-
-
-

5 ani
10

1 an
-
-
-
-

2 ani
1 an
1 an

-
-

1 an
1 an

-
-
-

1 an
-
-
-

10
-

0-1 ani
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det

per det/ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned

ra pe piaþa forþei de muncã.
Precizãm cã înregistrarea ca per-

soanã aflatã în cãutarea unui loc de
muncã este o etapã prealabilã ºi obli-
gatorie în vederea obþinerii facilitãþilor
acordate potrivit Legii nr. 76/2002 pri-
vind sistemul asigurãrilor pentru ºo-
maj ºi stimularea ocupãrii forþei de
muncã.

Astfel, absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt care se înregistreazã în
evidenþele agenþiilor pentru ocuparea
forþei de muncã în raza cãrora îºi au
domiciliul, ca persoane aflate în cãuta-
rea unui loc de muncã beneficiazã
de servicii de informare ºi consiliere
profesionalã, medierea muncii, ser-
vicii gratuite de formare profesionalã,
precum ºi de facilitãþi financiare.

Actele necesare pentru înregis-
trarea absolvenþilor în evidenþele
agenþiilor teritoriale ca persoane aflate
în cãutarea unui loc de muncã, sunt:
actul de identitate, în original ºi copie;
actele de studii ºi de calificare sau
adeverinþa din care sã rezulte data
absolvirii, în original ºi copie; adeverinþa
medicalã din care sã rezulte cã persoa-
na este clinic sãnãtoasã sau aptã de
muncã ori cã are eventuale restricþii
medicale.

Prin absolvent al unei instituþii de
învãþãmânt se înþelege persoana care
a obþinut o diplomã sau un certificat
de studii, în condiþiile legii, în una dintre
instituþiile de învãþãmânt gimnazial,
profesional, special, liceal, postliceal
sau superior, de stat ori particular,

autorizat sau acreditat în condiþiile
legii.

În cazul absolvenþilor de liceu,
indiferent dacã a fost sau nu promo-
vat examenul de Bacalaureat, terme-
nul de 60 de zile începe pe 01 iunie
2019, potrivit prevederilor Ordinului
nr. 3.220/19 februarie 2018 al
Ministrului Educaþiei Naþionale con-
form cãruia „cursurile claselor termi-
nale din învãþãmântul liceal se încheie
în data de 31 mai 2019”. Elevii care
nu au situaþia ºcolarã încheiatã la toa-
te materiile, se pot înregistra în eviden-
þele agenþiei în termen de 60 de zile
de la data promovãrii examenului de
corigenþã, data înscrisã în adeverinþa
eliberatã de instituþia de învãþãmânt.

Sursa: anofm.ro

Agenþia Judeteanã pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã Prahova infor-
meazã absolvenþii promoþiei 2019 cã,
în termen de 60 de zile de la absolvire,

sunt aºteptaþi sã se înregistreze în
evidenþele instituþiei pentru a benefi-
cia de toate serviciile puse la dispoziþie
de agentie în scopul integrãrii acesto-

În atenþia absolvenþilor promoþiei 2019
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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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Budincã de tãiþei cu compot de caise

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 21 - 27 iunie, de-a lungul istoriei

Sursa: calendar.eclub.ro

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 1 1 1 1 1.5 k.5 k.5 k.5 k.5 kg caise,  300 g zahãrg caise,  300 g zahãrg caise,  300 g zahãrg caise,  300 g zahãrg caise,  300 g zahãr,  3 ouã,  200 g fãinã, 1 litr,  3 ouã,  200 g fãinã, 1 litr,  3 ouã,  200 g fãinã, 1 litr,  3 ouã,  200 g fãinã, 1 litr,  3 ouã,  200 g fãinã, 1 litru lapu lapu lapu lapu lapttttte,e,e,e,e,
6 linguri zahãr6 linguri zahãr6 linguri zahãr6 linguri zahãr6 linguri zahãr,  200 g brânzã de v,  200 g brânzã de v,  200 g brânzã de v,  200 g brânzã de v,  200 g brânzã de vaci,  1 pacheaci,  1 pacheaci,  1 pacheaci,  1 pacheaci,  1 pachet zahãr vt zahãr vt zahãr vt zahãr vt zahãr vanilat,anilat,anilat,anilat,anilat,
1 lingura zeamã de lãmâie, 20 g unt,  1 lingura pesmet.1 lingura zeamã de lãmâie, 20 g unt,  1 lingura pesmet.1 lingura zeamã de lãmâie, 20 g unt,  1 lingura pesmet.1 lingura zeamã de lãmâie, 20 g unt,  1 lingura pesmet.1 lingura zeamã de lãmâie, 20 g unt,  1 lingura pesmet.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Caisele se spalã, se curãþã de sâmburi ºi se fierb la foc mic 10 minute, într-

un litru de apã cu 300 g zahãr.
Se bate 1 ou ºi se amestecã cu fãinã, cât cuprinde. Se frãmântã un aluat moale ºi

se lasã 10 minute sã se odihneascã. Se întinde apoi o foaie subþire ºi se tapeteazã cu
puþinã fãinã. Se lasã sã se usuce o orã, apoi se pliazã ºi se taie fideluþã. Se pun tãiþeii în
laptele fierbinte ºi se fierb 5 minute. Se îndulcesc cu 2 linguri de zahãr ºi se lasã sã se
rãceascã.

Se adaugã brânza
de vaci, 2 gãlbenuºuri, za-
hãrul vanilat ºi câteva cai-
se din compot. Se toarnã
într-un vas tapetat cu unt
ºi pesmet, iar deasupra se
pun albuºurile bãtute
spumã cu 4 linguri zahãr
ºi zeama de lãmâie. Se
coace în cuptorul încãlzit,
30-40 minute, la foc po-
trivit.

Se serveºte cu com-
pot de caise.

Perle ale elevilor:Perle ale elevilor:Perle ale elevilor:Perle ale elevilor:Perle ale elevilor:
Motto de firmã: “Nu trebuie sã fii nebun ca

sã lucrezi aici, dar ajutã foarte mult!”
Profesorul:  Nu mã priviþi ca pe un ºef, ci ca

pe un prieten care are întotdeauna dreptate.
Matrimoniale: “Doresc cunoºtinþã cu 3-4

bãrbaþi, dar numai pentru relaþii foarte serioase!”
- ªtii cã anul acesta, Anul Nou va fi vineri?

- Serios ! Numai sã nu fie 13...
În cunoscuta baladã “Mioriþa”, sunt

descrise câteva întâmplãri în care sunt impli-
cate doi criminali, o oaie turnãtoare, ºi un cioban
ce ºocheazã prin prostia lui.

Mircea cel Bãtrân sta la un discurs cu
Baiazid. Acesta îl primeºte cu obrãznicie ºi-l
face în tot felul cã pe o albie de porci.

Poetul cantã satul de care nu te mai poþi
despãrþi odatã ce l-ai pãrãsit.

*Românii se luptau cu arcuri, sãbii, suliþe
ºi cu turcii.

Boierul Manea l-a rãnit mortal pe la spate
cu ajutorul laºitãþii.

Conflictul nuvelei se terminã la început
cu moartea eroului.

21 iunie:21 iunie:21 iunie:21 iunie:21 iunie:
111119999912 12 12 12 12 - S-a nãscut Nicolae Steinhardt, eseist

ºi prozator. Evreu convertit la ortodoxie, botezat, la
15.03.1960, în timpul detenþiei de la Jilava, a
devenit cunoscut în 1991, odatã cu publicarea cãrþii
“Jurnalul fericirii” (m.30.03.1989).

19321932193219321932 - S-a nãscut O.C. (Ocie Lee) Smith,
cântãreþ american (Count Basie Band).

19421942194219421942 - S-a nãscut Deodato (Eumire Deodato
Almeida), pianist, compozitor, aranjor ºi producãtor
brazilian.

19441944194419441944 - S-a nãscut Ray (Raymond Douglas)
Davies, vocalist, chitarist ºi compozitor britanic (The
Kinks).

19441944194419441944 - S-a nãscut Jon Hiseman, baterist ºi
compozitor britanic (John Mayall, Jack Bruce, Col-
osseum).

19531953195319531953 - S-a nãscut Benazir Bhutto, om politic
pakistanez, prim-ministru al Pakistanului (1988-
1990 ºi 1993-1996), prima femeie prim-ministru
dintr-o þarã musulmanã. A fost ucisã în urma unui
atentat sinucigaº la Rawalpindi, în cursul unei
manifestaþii electorale (m.27.12.2007).

19551955195519551955 - S-a nãscut fotbalistul Michel Platini.
11111959595959577777 - S-a înfiinþat, la Bucureºti, Muzeul

Literaturii Române. A fost fondat de cãtre criticul ºi
istoricul literar Perpessicius, care a fost ºi primul
director al instituþiei.

19671967196719671967 - The Beatles lanseazã albumul Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

1980 1980 1980 1980 1980 - Postul de televiziune american “Cable
News Network” (CNN) a efectuat prima transmisie.

22 iunie:22 iunie:22 iunie:22 iunie:22 iunie:
18051805180518051805 - S-a nãscut omul politic italian Giuseppe

Mazzini (m.10.03.1872).
1111188888111115 5 5 5 5 - Armatele aliate ale Rusiei, Austriei,

Prusiei ºi Angliei au impus abdicarea pentru a doua
oarã ºi exilul lui Napoleon I, împãrat al Franþei
(1804-1814 ºi 1815), pe Insula Sfânta Elena.

11111999991111155555 - S-a nãscut Dumitru D. Panaitescu,
eseist ºi traducãtor (m.07.03.1983).

19361936193619361936 - S-a nãscut Kris Kristofferson, cântãreþ,
chitarist, compozitor ºi actor american.

1940 -1940 -1940 -1940 -1940 - S-a creat Partidul Naþiunii, care a
înlocuit Frontul Renaºterii Naþionale.

19491949194919491949 - S-a nãscut Alan Osmond, chitarist, vo-
calist ºi compozitor american (Osmonds).

19491949194919491949 - S-a nãscut Merryl Streep, actriþã
americanã.

1950 1950 1950 1950 1950 - S-a nãscut Adrian Nãstase, politician

român, fost prim-ministru.
1958 1958 1958 1958 1958 - S-a nãscut fotbalistul Rodion

Cãmãtaru.
1960 1960 1960 1960 1960 - S-a nãscut Rovana Plumb, politician

român.
11111999997070707070 - Preºedintele Richard Nixon a semnat

cel de-al 26-lea amendament la Constituþie, prin
care vârsta la care le era permis cetãþenilor sã
voteze era stabilitã la 18 ani.

111119999978 78 78 78 78 - S-a nãscut Iulia Mocanu, sopranã.
19921992199219921992 - A apãrut, la Bucureºti, sub conducerea

redacþionalã a lui Ion Cristoiu, primul numãr al
cotidianului Evenimentul zilei.

19951995199519951995 - La Paris, România remite oficial
cererea de aderare la Uniunea Europeanã.

23 iunie:23 iunie:23 iunie:23 iunie:23 iunie:
111117777763 -63 -63 -63 -63 - S-a nãscut Josephine Bonaparte,

prima soþie a lui Napoleon Bonaparte ºi împãrã-
teasã a Franþei din 1804.

18601860186018601860 - Au fost creat Serviciul Secret al Statelor
Unite.

11111888888888811111 - S-au stabilit relaþii diplomatice între
România ºi Spania.

11111898989898977777 - S-a nãscut actorul Alexandru Giugaru
(m.15.03.1986).

19231923192319231923 - A luat fiinþã, la Bucureºti, Societatea
Naþionalã de credit Industrial, al cãrei scop era
stimularea dezvoltãrii industriale a þãrii.

11111969696969611111 - A intrat în vigoare Tratatul asupra
Antarcticii, elaborat în anul 1959 ; tratatul bloca,
pe o perioadã de 30 de ani, pretenþiile oricãrui stat
la o suveranitate teritorialã în Antarctica, unde
cercetarea ºtiinþificã este liberã, iar orice activitate
cu scopuri militare este interzisã.

1962 1962 1962 1962 1962 - S-a nãscut Richard Coles, clãpar ºi
compozitor britanic (Communards).

19631963196319631963 - A murit Maria Tãnase, celebrã interpre-
tã de muzicã popularã româneascã (n.25.09.
1913).

19901990199019901990 - Republica Moldova îºi declarã
independenþa.

19921992199219921992 - Gangsterul american John Gotti a fost
condamnat la închisoare pe viaþã.

20042004200420042004 - Gloria Macapagal Arroyo, a fost procla-
matã oficial, de Congresul filipinez, învingãtoare în
alegerile prezidenþiale din 10 mai 2004.

20062006200620062006 - Primul concert al formaþiei Depeche
Mode in România.

222224 iunie:4 iunie:4 iunie:4 iunie:4 iunie:
15091509150915091509 - Henry VIII este încoronat ca Rege al

Angliei.
111118888812 12 12 12 12 - Armata lui Napoleon invadeazã Rusia.
11111999991111111111 - S-a nãscut Ernesto Sabato, scriitor

argentinian.
11111999991111188888 - A fost inauguratã prima cursã poºtalã,

pe calea aerului, între Montreal ºi Toronto.

11111929292929277777 - Infiinþarea Legiunii Arhanghelul Mihail,
cunoscutã ºi sub denumira de Garda de Fier.

19301930193019301930 - S-a nãscut Claude Chabrol, regizor
francez.

19391939193919391939 - S-a nãscut Sânziana Pop, prozatoare,
director al publicaþiei sãptãmânale „Formula As”.

19441944194419441944 - S-a nãscut Chris Wood, flautist, saxo-
fonist, pianist ºi vocalist britanic (Traffic, Ginger
Baker’s Air Force).

19451945194519451945 - S-a nãscut Bujor Voinea, poet român.
19481948194819481948 - S-a nãscut Patrick Moraz, clãpar

elveþian (Mainhorse, Refugee, Yes, Moody Blues).
11111959959959959959 - S-a nãscut Tania Filip, actriþã.
11111969696969611111 - S-a nãscut Curt Smith, vocalist, basist

ºi compozitor britanic (Tears For Fears).
11111999997070707070 - S-a nãscut Glenn Allan Medeiros,

cântãreþ american.
11111983983983983983 - Yasser Arafat este expulzat din

Damasc, Siria.
11111999999999911111 - Parlamentul României a declarat nul

ºi neavenit Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 au-
gust 1939.

25 iunie:25 iunie:25 iunie:25 iunie:25 iunie:
11111795795795795795 - S-a înfiinþat “Biroul de longitudini”, cu

sediul la Paris, având drept scop de a sprijini
progresul astronomiei ºi aplicaþiile acesteia în
navigaþie, geografie ºi geodezie.

18601860186018601860 - S-a nãscut compozitorul francez
Gustave Charpentier (m.18.02.1956).

19031903190319031903 - S-a nãscut scriitorul britanic George
Orwell (“Ferma animalelor”, “1984”, “O gurã de
aer”, “Omagiul Cataloniei”) (m.21.01.1950).

19231923192319231923 - A luat fiinta clubul de fotbal Rapid
Bucureºti.

19261926192619261926 - S–a nãscut scriitoarea austriacã
Ingeborg Bachmann. Opera scriitoarei (liricã, teatru
radiofonic ºi prozã) este marcatã de dorinþa de
evadare dintr–o existenþã adversã ºi nãzuinþa cãtre
o existenþã plenarã (“Timpul amânat”, “Bunul
Dumnezeu din Manhattan”, “Malina”)
(m.17.10.1973).

19281928192819281928 - S-a nãscut ªerban Papacostea, istoric,
membru al Academiei Române.

19351935193519351935 - S-a nãscut Eddie Floyd, cântãreþ ºi
compozitor soul american (The Falcons).

11111939393939377777 - S-a nãscut Dorel Viºan, actor.
19461946194619461946 - S-a nãscut Ian McDonald, multi-

instrumentist britanic (King Crimson, McDonald &
Giles, Centipede, Foreigner)

19491949194919491949 - S-a nãscut Clint Warwick, basist
britanic (Moody Blues).

19501950195019501950 - S-a nãscut Doru Stãnculescu, solist
vocal, compozitor.

19521952195219521952 - S-a nãscut Octavian ªtireanu, jurnalist.
19521952195219521952 - S-a nãscut Tim Finn, vocalist, pianist ºi

compozitor neo-zeelandez (Split Enz).
1111195959595954 -4 -4 -4 -4 - S-a nãscut David Paich, clãpar, voca-

list ºi compozitor american (Toto).
19551955195519551955 - A fost înfiinþatã, la Bucureºti, Bibioteca

Centralã de Stat, azi Biblioteca Naþionalã.
1963 1963 1963 1963 1963 - S-a nãscut George Michael (Georgios

Panayiotou), cântãreþ ºi compozitor britanic
(Wham!).

19671967196719671967 - Prima trnsmisie TV prin satelit în
întreaga lume, în care s-a cântat (din studio-ul Ab-
bey Road) “All You Need Is Love” - The Beatles.

26 iunie:26 iunie:26 iunie:26 iunie:26 iunie:
14831483148314831483 - Richard al III-lea devine rege al Angliei.
11111888881111199999 - Este patentatã bicicleta.
18861886188618861886 - Chimistul Henri Moissan a descoperit

fluorul, fiind distins pentru aceasta cu Premiul
Nobel, în 1906.

18921892189218921892 - S-a nãscut scriitoarea americanã Pearl
S. Buck, laureatã a Premiului Nobel pentru literaturã
în anul 1938 (“Ogorul”, “Casa de lut”)
(m.06.03.1973).

11111999994242424242 - S-a nãscut Larry Taylor, basist american
(Canned Heat, Harvey Mandel, John Mayall, Tom
Waits).

19431943194319431943 - S-a nãscut Georgie Fame (Clive Powell),
vocalist ºi pianist britanic (Blue Flames).

1943 -1943 -1943 -1943 -1943 - S-a nãscut Jean Knight, cântãreaþã
soul americanã.

19681968196819681968 - S-a nãscut Paolo Maldini, fotbalist
italian.

11111999997777711111 - S-a nãscut Temistocle Popa,
compozitor.

1111199999777774 4 4 4 4 - Prima utilizare comercialã a codurilor
de bare într-un supermarket american.

11111999997777777777 - Ultimul concert al lui Elvis Presley.

222227 iunie:7 iunie:7 iunie:7 iunie:7 iunie:
11111709709709709709 - Þarul Petru cel Mare îl învinge pe

Charles al XII-lea al Suediei în bãtãlia de la Poltava.
18401840184018401840 - S-a nãscut poetul Samson Bodnãrescu

(m.03.03.1902).
11111850 850 850 850 850 - S-a nãscut Ivan Vazov, scriitor si publi-

cist bulgar (m.22.09.1919).
1869 1869 1869 1869 1869 - S-a nãscut biologul german Hans

Spemann; studii asupra embrionului ºi evoluþiei
ulterioare; laureat al Premiului Nobel pentru
medicinã, 1935 (m.12.09.1941).

1111199999111113 3 3 3 3 - România declarã rãzboi Bulgariei,
intrând în al doilea rãzboi balcanic, alãturi de Grecia,
Serbia, Muntenegru ºi Turcia.

11111950 950 950 950 950 - Preºedintele american Harry S. Tru-
man a ordonat forþelor militare aeriene sã intervinã
în rãzboiul dintre Coreea de Nord ºi Coreea de
Sud.

11111999999999911111 - Slovenia, care îºi declarase indepen-
denþa cu douã zile în urmã, este invadatã de trupele
jugoslave.

19951995199519951995 - Deschiderea oficialã a Bursei de Valori
Bucureºti.
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Componentele echipei de
handbal junioare 4 a CSM Plo-
ieºti au reuºit sã obþinã meda-
liile de bronz la Turneul final
de la Rm. Vâlcea. Fetele pregã-
tite de Geta Opincariu au înce-
put cu o înfrângere în faþa celor
de la HC Comãneºti (scor final
22-23), dupã care au câºtigat
cu 30-20 meciul cu ACS Infinit
2013 Tg. Jiu ºi cu 20-17 con-
fruntarea cu Corona 2010 Bra-
ºov. Au mers, alãturi de HC Co-
mãneºti, în Grupa principalã 1,
în care au câºtigat cu 25-13

întâlnirea cu CSª Petroºani,
pentru ca apoi sã cedeze cu
17-22 în faþa celor de la CSM
Bucureºti. Cum HC Comãneºti
s-a impus în disputele cu cele-
lalte douã formaþii din grupã,
s-a ajuns în situaþia unui clasa-
ment „în trei” pentru stabilirea
celei de-a doua semifinaliste,
iar CSM Ploieºti, având un gola-
veraj pozitiv (64-58), a mers în
„careul de aºi” al turneului.
Acolo, din pãcate, avea sã dea
piept în semifinala de sâmbãtã
searã cu favorita competiþiei,

CSª 6 Bucureºti, care avea sã
ºi devinã campioanã naþionalã.
Formaþia din Capitalã s-a impus
în faþa fetelor noastre cu 32-
20, aºa cã elevele Getei Opin-
cariu au primit ºansa sã lupte
pentru medaliile de bronz toc-
mai cu echipa care le adminis-
trase prima înfrângere de la
Râmnicu Vâlcea, HC Comã-
neºti (învinsã cu 18-12 în se-
mifinale de CSª Bacãu). Iar fi-
nala micã a fost de-a dreptul
dramaticã, fiind decisã, în fa-
voarea fetelor noastre, doar
dupã reprizele de prelungiri. A
fost 22-22 la capãtul celor 40
de minute regulamentare, du-
pã ce am condus la pauzã cu
10-7, pentru ca, apoi, CSM Plo-
ieºti sã þâºneascã spre bronzul
turneului, câºtigând partida cu
un concludent 31-27. În finala
mare, CSª 6 Bucureºti a învins
pe CSª Bacãu, scor 25-21.
CSM Ploieºti a obþinut ºi un
premiu individual, prin Alexia
Niþã, care a fost declaratã „cea
mai bunã extremã stânga” a

turneului.
Lotul de jucãtoare cu care

Geta Opincariu a reuºit perfor-
manþa de la Râmnicu Vâlcea
a fost urmãtorul: Bianca Voicilã,
Ioana Sãvulescu, Eliza Lãcuº-
teanu, Enryka Bodijar, Bianca
Iordache, Ioana Tãnase, Me-
deea Zafiris, Diana Ilie, Adela
Radu, Alexandra Mihai, Alexia
Niþã, Alexandra Sîrbu, Irina Si-
mion, Andreea Popescu, Bian-
ca Pîrvulescu, ªtefania Ghiþã
ºi Delia Roºu.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Medalii de bronz pentru echipa de
handbal junioare IV a CSM Ploieºti

CS MIHAI BRACS MIHAI BRACS MIHAI BRACS MIHAI BRACS MIHAI BRAVU-CS BLEJOI 0-3 (0-1)VU-CS BLEJOI 0-3 (0-1)VU-CS BLEJOI 0-3 (0-1)VU-CS BLEJOI 0-3 (0-1)VU-CS BLEJOI 0-3 (0-1)

Meciul de baraj pentru ac-
cederea în Liga3 dintre forma-
þia giurgiuveanã CS Mihai Bra-
vu ºi CS Blejoi s-a disputat în
comunã Izvoarele, la 30 de km
distanþã. O comunã cu 4000
de locuitori, dar cu o bazã
sportivã, cum rar mai gãseºti,
chiar în Liga 3 ºi Liga2! Jos pã-
lãria!

Primarul Silviu Cazacu a
realizat acest frumos complex
sportiv pentru comunitatea lo-
calã, cu toate cã echipa din
comunã n-a excelat în campio-
nat.

S-au putut vedea aici ves-
tiare moderne, salã de primire
ºi protocol, nocturnã pentru
antrenament.

Deci, organizarea ºi cli-
matul de joc, numai la superl-
ativ!

Despre joc putem spune
cã a fost unul dominat de la
un capãt la altul de cei din Ble-
joi, care au marcat trei goluri

“Baraj” promovare Liga3 (tur)

Stadion:”Ion Mangeac” - Izvoarele. Spectatori: 400. Marcatori:
Lambru (37), I. Dumitru (47-pen.), Iancu (82).

CS MIHAI BRACS MIHAI BRACS MIHAI BRACS MIHAI BRACS MIHAI BRAVU: VU: VU: VU: VU: Marin (84 - ªtefan) - Boteanu, M.
Gheorghe (85 - Ariciu), A. Ion, Ciprian Stoica - Rusie, Mihãiþã
Gheorghe (61 - Jelescu) - C. Ana, Matache, Blaga (69 - Putinei) -
Rãdãcinã. Antrenor: Marian Paraschiv.

C.S. BLEJOI: C.S. BLEJOI: C.S. BLEJOI: C.S. BLEJOI: C.S. BLEJOI: A. Gheorghe - Cl. Stoica, Badea, Bojoagã,
Nãstase – Rudaru (87 - Preda), I. Dumitru (cpt) – Ruptureanu (88
- Dragomir), Iancu (85 - Ursu), Chiºi (78 -C. Vasile) - Lambru. Antrenor
Rãzvan Vlad.

Cartonaºe galbene: Blaga (31),Marius Gheorghe (39), A. Ion
(45+2) / Cl. Stoica (89).

Au arbitrat: Viorel Nicuºor Fluerean (Craiova) - Ionuþ Marius
Bobe (Videle) ºi Marinela Cãtãlina Ivan (Alexandria).

Observatori: ªtefan Poenaru (Botoºani) ºi Dragoº Petre
Ionescu (Fieni).

Victorie, dupã un joc
de calitate!

ºi nu au primit niciunul
De asemenea, elevii lui

Rãzvan Vlad au mai avut încã
vreo ºapte mari ocazii de gol,
faþã de cele douã ale gazdelor.

Iatã cum s-au marcat go-
lurile meciului.

Min. 3Min. 3Min. 3Min. 3Min. 37, 0-17, 0-17, 0-17, 0-17, 0-1. . . . . Chisi a
fãcut o cursã de 40 de metri
ºi apoi a oferit un asist excelent
lui Lambru, care a marcat
primul gol al partidei.

Min. 4Min. 4Min. 4Min. 4Min. 47, 0-2. 7, 0-2. 7, 0-2. 7, 0-2. 7, 0-2. Henþ
fãcut de gazde în careu ºi pen-
alty. A marcat cu siguranþã
Irinel Dumitru.

Min. 82, 0-3.Min. 82, 0-3.Min. 82, 0-3.Min. 82, 0-3.Min. 82, 0-3. Iancu
înscrie cu capul din 7-8 metri,
dupã un corner executat de
Preda.

Returul va avea loc sâm-
bãtã, ora 17,30, pe cocheta
arena din Blejoi.

Drumul spre Liga 3 e foar-
te aproape!

Înotãtorii de la CSM Ploieºti au participat,
pe 14 ºi 15 iunie, la cea de-a III-a ediþie a Cupei
Seva, o competiþie organizatã de clubul Barra-
cuda Câmpina, în parteneriat cu Hotel Club
Seva, în incinta Bazinului de înot didactic din
Câmpina. Au fost prezenþi cel puþin 100 de
sportivi cu vârste între 8 ºi 14 ani, de la 12
cluburi din þarã, CSM Ploieºti înscriind în
competiþie 11 înotãtori cu vârste de 8, 9 ºi 12
ani. Sportivii pregãtiþi de Tamara Costache ºi
Ciprian Toma au avut evoluþii foarte bune,
reuºind sã cucereascã nu mai puþin de 15
medalii, dintre care 7 de aur, 3 de argint ºi 5
de bronz, astfel: Luca Marinescu – 4 medalii

Înotãtorii de la CSM Ploieºti, 15 medalii obþinute la Cupa Seva, de la Câmpina

Weekend-ul care a trecut a
adus douã competiþii pentru judoka
de la CSM-CFR-CSª Ploieºti: una
internaþionalã – Campionatele Bal-
canice pentru juniori 4 – „U15” ºi
alta pe plan naþional, „Cupa Micilor
Judoka”, desfãºuratã la Bradu
(Argeº).

Campionatele Balcanice pen-
tru juniori 4 au avut loc la Skopje
(Macedonia de Nord), în perioada
14-16 iunie, cinci sportivi de la CSM-
CFR-CSª Ploieºti fãcând parte din
lotul care a reprezentat România la
aceastã competiþie. Reprezentanþii
clubului nostru au obþinut douã
medalii – una de aur ºi una de bronz
-, având urmãtoarele evoluþii: Vanes-
sa Tolea a cucerit aurul la categoria
„44 kg” dupã ce a trecut, pe rând,
de Amina Meryem Hebib (Bosnia),
Antoaneta Borisova (Bulgaria),
Ceren Ylmaz (Turcia), în semifinale,
ºi Bianca Pop (România), în finalã;
Bogdan Petre a obþinut medalia de
bronz la „73 kg” dupã ce a pierdut
în primul tur la cel care avea sã cu-
cereascã aurul, Vidak Maljevic (Bos-
nia), apoi a trecut, în recalificãri, de
Arda Ozen (Turcia) ºi de Zvezdelin
Iliev (Bulgaria), pentru ca, în lupta
pentru bronz, sã treacã de Himmet
Yilmazel (Turcia); Alexandra Ciurcã
(48 kg) a pierdut în primul tur la
Znezhana Gramatikova (Bulgaria) ºi,
în recalificãri, la Galini Sirinidou
(Grecia); Rareº Costache (42 kg) a
fost învins în primul tur de Abdul-
samet Cakir (Turcia) ºi, în recalifi-
cãri, de Nikolaus Ginis (Grecia); An-
drei Tunea (46 kg) a pierdut în primul
tur la Enes Uslu (Turcia) ºi, în reca-
lificãri, la Berisha Muhamed

(Muntenegru).
La competiþia din Macedonia

de Nord au luat parte 138 de sportivi
din zece þãri: Albania, Bulgaria, Bos-
nia, Cipru, Grecia, Kosovo, Mace-
donia de Nord, Muntenegru, Turcia
ºi România.

19 medalii
obþinute la „Cupa
Micilor Judoka”!

Sâmbãtã, 15 iunie, sportivi cu
vârste cuprinse între 7 ºi 11 ani au
participat, la Bradu (Argeº), la „Cupa
Micilor Judoka”, o competiþie la
startul cãreia s-au aflat peste 240
de copii de la zece cluburi din þarã.
Ei au reuºit sã obþinã 19 medalii –
6 de aur, 6 de argint ºi 7 de bronz -
, astfel:

„Copii nãscuþi 2011-2012: lo-
cul I – Ilie Popina (26 kg), Lucas

Ghighvaria (30 kg) ºi Rhya Ghi-
ghvaria (26 kg); locul al II-lea –
Timotei Pistriþu (22 kg); locul al III-
lea – Fabian Tãtaru (22 kg) ºi
Alexandru Marcu (22 kg);

„Copii nãscuþi 2009-2010":
locul I – Luca Nedelcu (55 kg), Maya

Ioan (29 kg) ºi David Piscociu (42
kg); locul al II-lea – Alexandru Adam
(30 kg), Teodora Niþoi (26 kg),
Alexandru Vasile (38 kg) ºi Karina
Popescu (32 kg); locul al III-lea –
Ioana Buliga (48 kg), Cristian Jianu
(30 kg), Tiberiu Ivan (30 kg), Iustin
Soare (34 kg) ºi Antonio Bãnicã (38
kg);

„Copii nãscuþi 2007-2008": lo-
cul al II-lea – Iulian Petre (46 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-CSª
Ploieºti sunt pregãtiþi de Gheorghe
Savu (coordonator), Mihai Tranda-
firescu, Doru Munteanu, Cosmin
Slãveanu ºi Roxana Creþu.

Sursa: csmploiesti.ro

care 7 de aur, una de argint ºi 3 de
bronz, astfel: Mihaela Ciuranu, So-
rana Frâncu, Emanuela Irimia –
campioane europene la proba Kata
echipe cadeþi (14-15 ani); Dragoº
Hriþcu, Alexandru Nicolae, Rafael
Nicodim – campioni europeni la
proba Kata echipe juniori (16-17 ani);
Dragoº Dumitru – medalie de argint
la Kata individual ºi medalie de
bronz la Kumite individual tineret
(18-20 ani); Eduard Dobre – medalii
de bronz la Kata individual ºi Fukugo
tineret (18-20 ani); Sorin Niþã –
medalie de aur, din postura de com-
ponent al echipei de Kata la cate-
goria older seniors (35-49 ani).

Încântat de evoluþia elevilor
sãi, antrenorul emerit Liviu Apostol,
coordonatorul secþiei de karate a
clubului, a declarat, pentru site-ul
clubului: „Sunt foarte mulþumit de
performanþele sportivilor, noi reu-
ºind, ºi cu sprijinul antrenoarei Ilea-
na Apostol, sã obþinem o serie de
rezultate la care poate cã nici nu

ne aºteptam. Þin sã mulþumesc
pentru susþinerea primitã ºi con-
ducerii clubului, care a înþeles cã,
deºi karate-ul tradiþional este sport
neolimpic, munca sportivilor la an-
trenamente este la fel de intensã
ca ºi la sporturile olimpice, mai ales
atunci când vine vorba despre obþi-
nerea performanþelor interna-
þionale”.

La Europenele de la Piteºti au
luat parte peste 400 de sportivi din
20 de þãri, întrecerea fiind onoratã
cu prezenþa de o serie de persona-
litãþi ale karate-ului tradiþional mon-
dial, precum preºedintele ETKF,
Vladimir Iorga (profesor la Univer-
sitatea de medicinã din Belgrad),
fratele acestuia, marele maestru dr.
Ilija Iorga (fondator al stilului
Fudokan), preºedintele FRKT, Nico-
lae Marandici, precum ºi alþi maeº-
tri internaþionali, preºedinþi de fe-
deraþii din Europa ºi antrenori de
loturi naþionale.

Mihail Marinescu

de aur ºi Cupa Seva pentru cea mai bunã
performanþã sportivã la „8-10 ani”; Aida Stancu
– 3 medalii de aur; Alexandra Avram – 2 medalii
de argint ºi 2 de bronz; Alexandra Constantin
– o medalie de argint; Cristian Lupu – 2 medalii
de bronz; Teodora Roman – o medalie de
bronz.

La finalul acestei sãptãmâni, în perioada
21-23 iunie, înotãtorii de la CSM Ploieºti vor
participa la Cam-pionatul Naþional pentru Copii
(10-11 ani), de la Braºov.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Nouã sportivi de la CSM Plo-
ieºti au fãcut parte din lotul Româ-
niei participant la cea de-a XXXIV-a
ediþie a Campionatelor Europene de
Karate Tradiþional. Competiþia s-a
desfãºurat la finele sãptãmânii
trecute ºi a fost gãzduitã de Sala de
sport a Universitãþii din Piteºti, orga-
nizatã fiind de Federaþia Românã
de Karate Tradiþional (FRKT), sub
egida European Traditional Karate
Federation (ETKF).

Sportivii de la CSM Ploieºti au
adus României 11 medalii, dintre

Judoka Vanessa Tolea, medalie de aur
la Campionatele Balcanice „U15", de la Skopje

Ionuþ Mitoiu

11 medalii au adus României karatiºtii de
la CSM Ploieºti la Europenele de la Piteºti
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