
NrNrNrNrNr. 4239  . 4239  . 4239  . 4239  . 4239  111119 - 25 IULIE 209 - 25 IULIE 209 - 25 IULIE 209 - 25 IULIE 209 - 25 IULIE 20111119  9  9  9  9  12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini 12 pagini      11111,5 lei,5 lei,5 lei,5 lei,5 lei      wwwwwwwwwwwwwww.inf.inf.inf.inf.infororororormatiaprmatiaprmatiaprmatiaprmatiaprahoahoahoahoahovvvvvei.rei.rei.rei.rei.rooooo

m&m
computers

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

Programe
TV 19 - 23
IULIE
2019

Locuri de
muncã vacante
la A.J.O.F.M.
Prahova

Pag.5 Pag.3

Apicultorii români care au înregistrat
pierderi în primãvara acestui an din cau-
za fenomenelor meteo nefavorabile vor
putea primi un sprijin financiar de 20 de
lei pe familia de albine printr-o schemã
de ajutor de minimis iniþiatã de Ministe-
rul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR), potrivit unui proiect de Hotãrâre
de Guvern publicat pe site-ul MADR.

Resursele financiare necesare
aplicãrii schemei de ajutor de minimis
din sectorul apicol se ridicã la 37 de mi-
lioane de lei, respectiv 7,78 de milioane
de euro, acestea fiind asigurate de la
bugetul de stat în limita prevederilor
bugetare aprobate Ministerului Agri-
culturii pe anul 2019, se aratã în nota
de fundamentare a proiectului de HG.

Documentul precizeazã cã funda-
mentarea resurselor financiare necesa-
re aplicãrii schemei de ajutor de mini-

mis s-a fãcut pe baza numãrului de fa-
milii de albine înscrise anul trecut, res-
pectiv 1,848 milioane, transmis de cã-
tre Agenþia Naþionalã pentru Zootehnie.

“Urmare a fenomenelor hidrome-
teorologice nefavorabile precum secetã,
grindinã, ploi torenþiale sau vânt puter-
nic manifestate în perioada martie - mai
2019, familiile de albine nu au putut sã
beneficieze de hranã suficientã, datoritã

diminuãrii timpului pen-
tru cules, precum ºi da-
toritã cantitãþii mici de
polen ºi nectar. (...) Pen-
tru a putea preîntâm-
pina pierderile de familii
de albine care apar din
cauza acestor fenome-
ne hidrometeorologice
nefavorabile, apicultorii
au fost nevoiþi sã facã

cheltuieli suplimentare pentru menþine-
rea acestora ºi pentru a asigura rezerve-
le de hranã, conform tehnologiei api-
cole”, se subliniazã în nota de funda-
mentare.

Potrivit sursei citate, fenomenele hi-
drometeorologice nefavorabile care
s-au manifestat pe întreg teritoriul
României în perioada martie - mai 2019

(continuare în pagina 4)

Ajutor de minimis de 20 de lei pe familia de albine pentru
compensarea pierderilor din primãvara acestui an (proiect)

Record negativ, în Prahova,
la Repartizarea computerizatã

Amãnunte
în pagina 5

Cine este farmacistul care
a donat o avere pentru
construirea unuia dintre cele
mai mari spitale din Prahova

Dupã examenele elevilor,
examenele profesorilor!
Concursul de Titularizare, de pe 17 iulie,
s-a susþinut în trei unitãþi de învãþãmânt:
Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti,
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti
ºi Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti

Simona Halep a uimit întreaga
planetã în Regatul Unit
Numele sportivei noastreNumele sportivei noastreNumele sportivei noastreNumele sportivei noastreNumele sportivei noastre
a fost scris cu litere de aura fost scris cu litere de aura fost scris cu litere de aura fost scris cu litere de aura fost scris cu litere de aur
la Wimbledonla Wimbledonla Wimbledonla Wimbledonla Wimbledon

Amancio Paraschiv, celebru luptãtor
de Kickboxing, deþinãtor al centurii New
Heroes, a fost reþinut pentru 24 de ore
de cãtre poliþiºtii BCCO. Sportivul este
acuzat cã a plasat pe piaþã bani falºi.
Surse judiciare au declarat pentru cã
Amancio Paraschiv a ajuns în mâna poli-
þiºtilor dupã ce a fost dat în vileag de o
prostituatã. Sportivul ar fi mers la un
bordel din Ploieºti unde a plãtit cu o banc-
notã de euro falsã. În momentul în care
prostituata a vrut sã schimbe suta de
euro, angajata casei de schimb valutar
a anunþat-o cã banii sunt falºi.

Sportivul ºi-a petrecut noaptea în
Arestul Poliþiei Prahova de la Câmpina,
iar în cursul zilei de miercuri urmeazã
sã fie dus la Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Ploieºti pentru a fi audiat.

Aceleaºi surse au precizat cã an-
cheta vizeazã ºi alþi doi bãrbaþi, iar unul
dintre ei ar fi rapper-ul Benny Cash, con-
curent la X Factor. Acesta din urmã nu
are doecoamdatã nicio calitate în dosar,
mai spun sursele citate.

Benny Cash a devenit cunoscut la

nivel naþional dupã ce, în 2015, s-a fil-
mat în momentul în care arunca cu
bancnote de un leu în oamenii care se
aflau într-o staþie de autobuz din Ploieºti.
A fost amendat atunci de Poliþie pentru
acte jignitoare sãvârºite în public. Ulte-
rior tânãrul ºi-a cerut scuze pentru gestul
sãu. Poliþiºtii ploieºteni care au fãcut mai
multe percheziþii în ancheta care îl vi-
zeazã pe luptãtorul de kickboxing Aman-
cio Paraschiv au gãsit droguri, ustensile
pentru consum de droguri, arme ºi o im-
portant sumã de bani.

(continuare în pagina 2)

Ce reprezintã media 10 pentru
Bianca Elena Sandu, am aflat chiar de
la ea: “Repre-zintã dovada cã am reuºit
sã devin cea mai bunã versiune a mea.
Scopul meu nu a fost sã ating “perfec-
þiunea”, ci sã dau tot ce e mai bun.

Sigurã pe faptul cã efortul depus
în fiecare an de studiu nu a fost în
zadar, am pãºit pragul acestui examen
al maturitãþii încrezãtoare, resimþind
însã urmele unor emoþii care s-au
dovedit a fi constructive.”

Rezultatul elevei nu este unul
întâmplãtor, dacã facem un bilanþ al

Cine este prima elevã
din istoria Colegiului
Militar de la Breaza
care a luat
zece pe linie la Bac

Celebru sportiv ploieºtean, acuzat cã
a plãtit o prostituatã cu bani falºi

reuºitelor din cei patru ani: s-a clasat în
primii 10 elevi din promoþia 2019, a
adunat premii ºi menþiuni la faza jude-
þeanã a olimpiadelor ºcolare la discipli-
nele limba ºi literatura românã ºi mate-
maticã.

 De asemenea, în cadrul aceloraºi
competiþii s-a remarcat la disciplinele
fizicã ºi limba francezã. “Îndrumarea
cadrelor didactice ºi militare a semni-
ficat o bazã fundamentalã pentru par-
cursul meu.

(continuare în pagina 2)
D.F.

DN1, câmp de luptã la
propriu din cauza
aglomeraþiei. Scandal
cu pistoale în trafic

Pesta porcinã
s-a extins
în Prahova!
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Pesta porcinã s-a extins în Prahova!

Virusul pestei porcine africane
s-a extins ºi în alte localitãþi din judeþul
Prahova, primul focar de boalã fiind
confirmat pe 10 iulie în gospodãria
unui cetãþean din localitatea Poienarii
Rali.

În dupã amiaza zilei de 11 iulie,
au mai fost confirmate, prin Buletine
de Analize emise de IDSA Bucureºti,
alte 4 focare la porci domestici ºi 1
focar la porc mistreþ, astfel:

-3 focare la porci domestici în gos-
podarii din comunã Poienarii Burchii
(1 în satul Poienarii Vechi – fiind eva-
luaþi ºi uciºi 2 porci, 1 în satul Podul
Vãleni – fiind evaluaþi  ºi uciºi 29 de
porci ºi 1 în satul Cãrbunari – fiind
evaluaþi ºi uciºi 10 porci).

Toþi porcii uciºi au fost îngropaþi
în gropile avizate destinate neutralizãrii
cadavrelor porcilor uciºi/morþi din
cauza PPA;

- 1 focar la porc domestic în loca-
litatea Târgºorul Vechi. Echipele
DSVSA Prahova se afla acum în teren
pentru evaluarea ºi uciderea porcului,
dezinfecþie ºi îngropare în groapa ce
va fi avizata de echipa de specialiºti
ai DSVSA, Gãrzii de Mediu, DSP ºi
SGA din Prahova;

- 1 focar la porc mistreþ în localita-
tea Poienarii Burchii, la Fondul de
Vânãtoare 11 Gherghiþa, aparþinând
AVPS Codrii Vlãsiei.

Între timp, autoritãþile locale au
continuat efectuarea recensãmân-
tului suinelor din zona de protecþie ºi
supraveghere, respectiv:

- în data de 10-11.07.2019, în co-
munã Poienarii Burchii au fost recen-
zate 1477 gospodarii, din care 95
gospodarii cu porci, fiind declaraþi în
total 255 porci.

-în data de 11.07.2019, în comunã

Puchenii Mari au fost recenzate 563
gospodarii (din care 51 cu porci), fiind
declaraþi în total 111 porci;

-în data de 11.07.2019, în comunã
Gorgota au fost recenzate 125 gos-
podarii, din care 22 cu porci fiind
declaraþi în total 73 porci;

-în data de 11.07.2019, în comunã
Tinosu au fost recenzate 122  gospo-
darii, din care 19 cu porci, fiind decla-
raþi în total 41 porci;

Totodatã, echipajele mobile ale
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Prahova au efectuat controale în tra-
fic ale autovehiculelor care pot trans-
porta animale/carne/produse din
carne de porc pe cãile rutiere, res-
pectiv:

- în data de 10.07.2019 au acþio-
nat 7 echipe de control, acestea veri-
ficând în total 96 autoturisme din care
3 transportau animale ºi aplicând 10
sancþiuni în valoare totalã de 3480
lei, iar în data de 11.07.2018 au acþio-
nat 2 echipe de control acestea verifi-
când în total 13 autoturisme din care
niciunul nu transportã animale ºi apli-
când 6 sancþiuni în valoare totalã de
4205 lei.

- în data de 11.07.2019 au acþio-
nat 2 echipe de control, acestea veri-
ficând în total 13 autoturisme din care
0 transportau animale ºi aplicând 6
sancþiuni în valoare totalã de 4.205
lei.

Specialiºtii DSVSA lucreazã la în-
tocmirea Planului de mãsuri ceva fi
analizat ºi aprobat în ºedinþa CLCB
Prahova programatã astãzi, 12.07.
2019 la ora 12:00. (D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)(D.L.)

Miercuri, 24 iulie a.c., la Colegiul Naþional Pedagogic „Regina Maria” (fostul
Colegiu Naþional „Jean Monnet”), se va susþine proba scrisã a examenului de
obþinere a definitivãrii în învãþãmântul preuniversitar. Dupã etapele parcurse
pânã acum, au mai rãmas în cursã 258 de candidaþi, dintr-un total de 281
înscriºi. Media minimã pe care o pot obþine candidaþii, dupã efectuarea inspec-
þiilor speciale ºi susþinerea probei scrise, pentru a intra în posesia definitivãrii,
este 8, dar nu mai puþin de 7 la fiecare dintre probe. Rezultatele se vor afiºa
pe 31 iulie, iar în perioada 31 iulie – 1 august se înregistreazã eventualele con-
testaþii. Afiºarea rezultatelor finale este prevãzutã pentru data de 5 august
2019.

Condiþii
pentru

participarea
la concurs
Pentru a se putea

prezenta la proba scrisã
din cadrul examenului,
candidaþii trebuie sã
îndeplineascã, cumulativ,
urmãtoarele condiþii: a) sã
aibã calificativul „Bine”
sau „Foarte bine” pentru
activitatea desfãºuratã în anul ºcolar curent, conform Calendarului; b) media
aritmeticã a notelor finale la inspecþii ºi portofoliu sã fie minimum 8, dar nu
mai puþin de 7 la fiecare dintre probele respective. În structura lucrãrii scrise,
subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodicã de
30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Nota obþinutã la examen se
calculeazã dupã formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND
reprezintã nota la examen, NI1 reprezintã nota inspecþiei de specialitate 1,
NI2 reprezintã nota inspecþiei de specialitate 2, NP reprezintã nota acordatã
pentru portofoliul profesional personal, iar NS reprezintã nota la proba scrisã,
toate notele fiind obþinute de candidat în sesiunea de examen curentã. Nota
minimã de promovare a examenului este 8.

Dupã atâta frig ºi ploaie, iatã cã prahovenii vor avea din nou parte de
temperaturi de varã autenticã. Pentru acest sfârºit de sãptãmânã se anunþã
29 de grade Celsius, iar începutul sãptãmânii viitoare aparþine caniculei, cu
31 de grade Celsius. Toate acestea dupã ce, sãptãmâna trecutã ºi o parte din
zilele acestei sãptãmâni am fost nevoiþi sã înfruntãm temperaturi destul de
scãzute pentru aceastã perioadã a anului, 22 de grade ziua cu 13 grade
noaptea, adãugându-se ºi ploi, dar ºi rafale de vânt rece.

Se întoarce
canicula!

Începe „bãtãlia” pentru
obþinerea Definitivãrii

în învãþãmânt

Mihail Marinescu

Palatul Elisabeta din Bucureºti ºi-a deschis larg porþile
pentru a primi, pe 5 iulie, cu multã cãldurã, câºtigãtorii
Concursului Internaþional de creaþie originalã „Basmele
Reginei Maria”, organizat de Palatul Copiilor Craiova sub
Înaltul Patronaj al Majestãþii
Sale Margareta ºi al Alteþei
Sale Regale Principele Radu.
Concursul s-a aflat la a pais-
prezecea ediþie, adunând un
numãr record de participanþi,
1.750, din 11 þãri. Elevii Pa-
latului Copiilor din Ploieºti, de
la cercurile de creaþie literarã,
Iona Negroiu, ºi de picturã,
Alexandra Farcaº ºi Andreea
Maria Pãun, împreunã cu pro-
fesorii coordonatori, prof.
Mirabela ªerban-Gurãu ºi

Simona ªuteu, au trãit clipe de emoþie ºi încântare. Pe
lângã bucuria obþinerii premiului I, copiii au avut satisfacþia
de a-ºi vedea propriile creaþii redate într-o carte ºi, mai
important decât acestea, pe aceea a strângerii mâinii

Alteþei Sale Regale, Principele
Radu, care a apreciat efortul ºi
înalta þinutã a creaþiilor elevilor,
înmânând diplomele.

La ceremonia din acest an
de la Palatul Elisabeta au luat
parte 185 de concurenþi ºi pro-
fesori, din Alexandria, Arad, Balº,
Bucureºti, Buzãu, Câmpina, Cra-
iova, Curtea de Argeº, Galaþi,
Haþeg, Iaºi, Jimbolia, Marghita,
Olteniþa, Oradea, Piteºti, Ploieºti,
Sibiu, Slatina ºi Vãlenii de Munte.

Mihail Marinescu

Elevi ai Palatului Copiilor din Ploieºti,
întâlnire cu Familia Regalã a României

M. Marinescu

(urmare din pagina 1)
Am încercat sã culeg de la fiecare

orice informaþie preþioasã, ºi nu doar în
materie de ºcoalã. Colectivul unit din
care am facut parte, unde fiecare
persoanã a avut rolul sãu (sprijin moral,
ambiþionare, echipã de lucru) a repre-
zentat unul dintre cei mai importanþi

factori care au contribuit la acest rezul-
tat. Sunt de parere cã nu te poþi
autodepãºi solicitând doar intelectul,
activitatea fizicã fiind un factor esenþial
în dezvoltare. Acest lucru m-a îndreptat
cãtre jocul de volei”, a completat Bianca.
Pasionatã de matematicã ºi fizicã,
Bianca se pregãteºte sã susþinã con-
curs de admitere la Academia Tehnicã
Militarã “Ferdinand I”, dorind sã devinã
inginer al Armatei României.

Rezultatul Biancãi este unic în
istoria liceului. Din 2001, an în care la
liceul militar de la Breaza au fost admise
ºi fete niciuna dintre absolvente nu a
reuºit sã obþinã media zece la examenul
de Bacalaureat.

D.F.

Cãtãlin Ionuþ povesteºte cã în timp
ce stãtea în coloana de maºini pe DN1,
la ieºire din Buºteni, un ºofer a început
sã-l injure ”din senin”. Agresorul a cobo-
rât din maºinã, iar la un moment dat a
dus mâna la centurã unde avea un pis-
tol. Bãrbatul ameninþat a sunat la 112,
iar un echipaj de poliþie a venit la faþa
locului.

 Pistolarul a fost încãtuºat într-o
primã fazã, dar când poliþiºtii au realizat
cã arma nu era letalã, ci ”de jucãrie”, i-
au dat drumul, relateazã într-o postare

pe Facebook, bãrbatul ameninþat.
“Salutare. Am avut un mic incident

cu acest om bolnav mintal care se crede
poliþist sau ceva de genul. Stateam în
coloana pe Valea Prahovei când din
senin el a inceput sã claxoneze (la volan
era soþia lui) fãrã motiv, spunând cã eu
nu am ce sã caut în România cu aceastã
maºina cu numere de Anglia (sunt în
vacanþã 2 sãptãmâni). Am coborât din
maºina pentru cã el tot mã înjura cu
capul pe geam ºi suprizã, omul m-a ame-
ninþat cã îmi trage un glonþ în cap (se

vede în video cum puna mâna pe pis-
tol).

AM VRUT SÃ ÎL LOVESC FIX ÎN FAÞÃ
ºi sã îl bat pânã mã plictiseam, dar am
vãzut cã eram filmat din maºina din
spate, cel care mi-a ºi dat filmuleþele
(ÎMI PARE RAU CÃ NU L-AM BÃTUT
PENTRU CÃ POLIÞIA NU I-A FÃCUT
ABSOLUT NIMIC)

La un moment dat îºi pune soþia sã
plece pe contrasens pentru cã îi
promisesm cã ajungem ori la poliþie
amândoi ori la el la spital, nu avea cum
sã îmi scape, nu prea aveam încredere
în 112.

AM SUNAT la 112, în Buºteni am
fost opriþi amândoi, el a fost încãtuºat
iar PISTOUL era de jucarie, cu capse.
“Domnii poliþisti” când au vazut cã este
de jucãrie, l-au descatuºat, nu a primit
nici o amendã sau orice altceva.
DACA EU ÎL BATEAM, PE MINE SIGUR
MÃ ARESTAU ªI AMENDAU.

Am depus plângere penalã contra
acestui individ, am mai multe filmãri pe
camera auto”, a scris ºoferul ameninþat.

D.F.

(urmare din pagina 1)
Potrivit unui comunicat al Poliþiei

Prahova, în timpul percheziþiilor domi-
ciliare care s-au fãcut în ancheta care îl
vizeazã ºi pe Amancio Paraschiv au fost
gãsite un pistol cu muniþie neletalã,
douã încãrcãtoare, cinci cartuºe, o puºcã
cu aer comprimat, patru telefoane mo-
bile, trei grame de cannabis, ustensile
de consum droguri ºi suma de 6.700
de euro.

Celebru sportiv ploieºtean, acuzat
cã a plãtit o prostituatã cu bani falºi

Percheziþiile au avut loc la trei do-
micilii din Ploieºti, iar armele ºi drogurile
nu au fost gãsite în locuinþa sportivilor, ci
în casa altor persoane cercetate în
aceeaºi cauzã. Potrivit aceleiaºi surse,
poliþiºtii de la BCCO au fãcut percheziþii
la domiciliile a trei persoane vizate de
anchetã. Aceºtia sunt acuzaþi printre
altele de înºelãciune ºi punere în
circulaþie de valori strãine falsificate.

D.F.

Cine este prima elevã
din istoria Colegiului
Militar de la Breaza
care a luat zece
pe linie la Bac

DN1, câmp de luptã la propriu din cauza
aglomeraþiei. Scandal cu pistoale în trafic

     Un român stabilit în Anglia, dar venit în vacanþãUn român stabilit în Anglia, dar venit în vacanþãUn român stabilit în Anglia, dar venit în vacanþãUn român stabilit în Anglia, dar venit în vacanþãUn român stabilit în Anglia, dar venit în vacanþã
în România, povesteºte într-o postare pe Facebookîn România, povesteºte într-o postare pe Facebookîn România, povesteºte într-o postare pe Facebookîn România, povesteºte într-o postare pe Facebookîn România, povesteºte într-o postare pe Facebook

cum a fcum a fcum a fcum a fcum a fososososost ameninþat cu art ameninþat cu art ameninþat cu art ameninþat cu art ameninþat cu arma de un ºofma de un ºofma de un ºofma de un ºofma de un ºofererererer.....
Incidentul s-a peIncidentul s-a peIncidentul s-a peIncidentul s-a peIncidentul s-a petrtrtrtrtrecut pe DN1ecut pe DN1ecut pe DN1ecut pe DN1ecut pe DN1, pe V, pe V, pe V, pe V, pe Valea Pralea Pralea Pralea Pralea Prahoahoahoahoahovvvvvei.ei.ei.ei.ei.
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Scandalul legat de modul în care sunt tra-
taþi bolnavii în spitalele din România are rãdãcini
adânc înfipte în trecutul þãrii. Vizite inopinate
ale autoritãþilor centrale în unitãþile medicale
din teritoriu nu au fost inventate de actualii gu-
vernanþi, acestea se fãceau încã din secolul al
XIX-lea.

Singura deosebire este cã acum o sutã ºi
mai bine de ani, rezultatele unor astfel de vizite
produceau schimbãri majore în sistem ºi atrã-
geau implicarea familiilor înstãrite care donau
sume considerabile pentru spitalele de stat.

La sfârºitul secolului al XIX-lea, Ploieºtiul
avea douã spitale unde erau trataþi în special
bolnavii sãraci. Prima unitate medicalã a fost
construitã printr-o donaþie a culcerului Boldes-
cu, iar cea de-a doua apaþinea Eforiei Spitalelor.
Aceast al doilea spital funcþiona însã într-o clãdire
improprie, pe strada ªtefan cel Mare, unde bol-
navii contagioºi erau trataþi în aceleaºi încãperi
cu lehuzele ºi copiii acestora. Sãrãcia ºi mizeria
erau cuvintele de ordine, iar aceste aspecte de
nedorit într-o unitate medicalã fie ºi de sfârºit
de secol XIX a fost remarcatã chiar de Lascãr

Catargiu, primul ministru de atunci.
Catargiu venise la Ploieºti într-o vizitã oficialã

ºi a ajuns inclusiv sã inspecteze spitalele din
oraº. Ceea ce a vãzut în spitalul Eforiei l-a mirat,
mai ales cã se afla într-unul dintre cele mai
bogate oraºe ale þãrii, unde industria petrolului
înflorea de la o zi la alta, iar bani erau suficienþi.

“Da bine, bre, un oraº ca aista, aºa de însem-
nat ºi cu o populaþie atât de mare, este posibil
sã aibã aºa hal de spital pentru îngrijirea sufe-
rinzilor sãi?”. Spusele premierului de atunci, con-
semnate de Mihail Sevastos în ”Monografia
oraºului Ploieºti”, au ajuns la urechile familiilor
cu stare din oaraº, care s-au mobilizat, au pus
mânã de la mânã ºi au donat sume importante
viitorului spital municipal.

Lista oamenilor cu inimã care au donat pent-
ru spital nu a fost deloc micã. Sevastos noteazã
cã printre aceºtia s-a aflat inclusiv ”farmacistul
Schuller care oferã 10.000 de lei cu scopul ca
din venit sã fie întreþinute 10 paturi la spital”.
Sumele de bani au fost însã suficiente pentru
ca autoritãþile locale sã construiascã o nouã
clãdire, iar farmacistul Schuller a fost cel care
ºi-a luat angajamentul sã suporte el cheltuielile
legate de zidãrie, dar ºi sã cumpere mobilier
pentru necesarul tratãrii a 25 de pacienþi,
menþioneazã Mihail Sevastos.

S-au strâns bani cât pentru
construirea unui noi spital

Noul spital a fost inaugurat în 1895 ºi a fost
construit în sistem pavilionar. Clãdirea construitã
pe strada Rudului din Ploieºti existã ºi astãzi, ºi
chiar funcþioneazã în acelaºi sistem, fiecare
clãdire (pavilion) cu destinaþia sa. Astfel, pentru
prima datã în istoria Ploieºtiului, bolnavii suferinzi
de afecþiuni contagioase au fost internaþi
separat de ceilalþi pacienþi. Spitalul a fost condus
de medicul C.Vasiliu pânã în anul 1919 ºi a
avut ca ajutor alþi doi medici, o moaºã ºi un
asistent care se ocupa doar de vaccinãri.

În memoria filantropului farmacist,
autoritãþile au decis ca spitalul sã-i poarte numele.
Clãdirea spitalului Schuller va fi renovatã în anii
30, atunci când se construiesc în curte ºi
locuinþe pentru personal ºi, foarte important, în
fiecare încãpere ”s-a adus apã”, noteazã Mihail
Sevastos. (D.F.)

În timpul renovãrii, unitatea medicalã a fost
dotatã pentru chirurgie cu instalaþiile cele mai
moderne pentru acei ani, fiin înfiinþat totodatã
ºi un serviciu de radiologie.

Spitalul Schuller funcþioneazã ºi în prezent,
are rang de spital municipal, iar una dintre cele
mai importante secþii este destinatã afecþiunilor
oncologice.

Cine este farmacistul care a donat o avere pentru
construirea unuia dintre cele mai mari spitale din Prahova

este vina ei cã a pierdut cartea. Ea
susþine cã toate manualele pentru
ultimul an de liceu le-a primit la finalul
clasei a XI-a. Pentru cã nu i-au încãput
toate în rucsac, a lãsat în dulapul de
la ºcoalã trei dintre cãrþi. În toamnã,
când a revenit la cursuri, fata nu a
mai gãsit manualele în dulap. A reuºit
sã facã rost de douã dintre cele trei
cãrþi pierdute, dar nu ºi de manualul
de informaticã. ªi-a anunþat dirigin-
tele, iar acesta i-a dat asigurãri cã
poate rezolva problema dacã va plãti
contravaloarea manualului la finalul
clasei a XII-a, în cazul în care nu va
gãsi unul nou de cumpãrat. Deºi Alice
s-a oferit sã achite contravaloarea ma-
nualului pierdut, directorul liceului nu
a acceptat bani invocând faptul cã
legea îi interzice sã primeascã bani
de la elevi.

Unde au greºit
directorul colegiului

Refuzând sã accepte contra-
valoarea manualului, directorul cole-
giului ploieºtean a încãlcat chiar Re-
gulamentul de Organizare ºi Funcþio-
nare (ROF) al Colegiului Naþional “I.L.
Caragiale”, document postat pe site-
ul oficial al ºcolii. Conform ROF, la sec-
þiunea Obligaþiile ºi îndatoririle elevilor
este prevãzut cã elevii au dreptul/

obligaþia “de a plãti contra-
valoarea eventualelor pre-
judicii aduse bazei materiale
puse la dispoziþia lor de cã-
tre instituþia de învãþãmânt preu-
niversitar, în urma constatãrii culpei
individuale”. Iar la capitolul Pagube
matrimoniale, se precizeazã: “În cazul
distrugerii sau deteriorãrii manualelor
ºcolare primite gratuit, elevii vinovaþi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un
exemplar nou, corespunzãtor discipli-
nei, anului de studiu ºi tipului de ma-
nual deteriorat. În caz contrar, elevii
vor achita contravaloarea manualelor
respective. Elevii nu pot fi sancþionaþi
cu scãderea notei la purtare pentru
distrugerea sau deteriorarea manua-
lelor ºcolare”. Refuzând sã elibereze
actele de studii unui elev, conducerea
ºcolii poate fi acuzatã de abuz. Poliþia
Prahova a anunþat cã va face verificãri
în cauzã.

Ce spune
conducerea
colegiului

“Copilul acesta ºtia cã trebuie sã
predea manualele din 15 mai. Douã
luni sunt. Ea zice cã dirigintele i-a spus
cã poate sã dea banii pe manuale.
Din 291 cât are seria de clasa a XII-a

Tânãra urmeazã sã aparã în faþa
instanþei, fiind judecatã pentru loviri ºi
alte violenþe. Teodora a fost arestatã
preventiv în luna martie a acestui an
dupã ce ºi-a atacat prietena cu care
locuia împreunã într-un apartament
din centrul Ploieºtiului. Iniþial a fost
acuzatã de tentativã de omor

Teodora Ivan a absolvit cursurile
Colegiului Al.I. Cuza din Ploieºti la secþia
filologie ºi a susþinut alãturi de colegii
ei examenul de Bacalaureat în ciuda
problemelor penale pe care le are. A
obþinut media 6.3 la examenul de
maturitate, iar sociologia a fost mate-
ria care a salvat-o. Teodora Ivan a fost
notatã cu 5.9 la românã, 5.5 la istorie
ºi 7.6 la sociologie.

Dosarul în care Teodora Ivan este
judecatã pentru loviri ºi alte violenþe a
trecut de camera preliminarã.
Urmeazã acum ca judecãtorii sã se
pronunþe pe fondul cauzei, dar primul
termen va fi în toamna acestui an.

Teodora Ivan este judecatã în
stare de libertate, dar sub control
judiciar.

Colegiul Al.I.Cuza din Ploieºti este
unul dintre cele mai bine cotate din
judeþ. Dintre cei 208 elevi înscriºi la
Bac în sesiunea iulie 2019, doar doi
nu au reuºit sã obþinã medie peste 6,
iar 121 au fost notaþi cu note peste 9.

D.F.

Alice Mihaela Brânzã, absolventã
a Colegiului Naþional “I. L. Caragiale”
din Ploieºti, cu media 9.86 la Bac, nu
a putut intra în posesia diplomei de
Bacalaureat ºi a foii matricole pentru
cã a pierdut manualul de Informaticã.
Alice susþine cã a discutat cu direc-
torul colegiului încã din data de 11
iulie, dar nu a primit nicio soluþie din
partea conducerii unitãþii de învãþã-
mânt. Speriatã cã în lipsa actelor de
studii nu se va putea înscrie la facul-
tate, fata ºi-a sunat pãrinþii, aflaþi în
concediu într-o altã þarã. Vineri, 12
iulie, a mers împreunã cu tatãl ei din
nou în biroul directorului pentru a
încerca o negociere. Rezultatul a fost
acelaºi, fãrã manual, Alice nu primeºte
diploma ºi foaia matricolã.

“Am venit special din concediu
pentru cã fata mea plângea la telefon
ºi nu ºtia cum sã procedeze. Vã daþi
seama ce situaþie. Am mers la ºcoalã
ºi mi-au dat ca variantã sã fac o copie
dupã manual. M-au trimis la Biblio-
teca Judeþeanã sã iau de acolo un
manual pe care sã-l xeroxez, dar car-
tea nu existã la ei. Le-am cerut celor
de la liceu sã-mi dea un manual din
depozitul ºcolii, dar au spus cã nu se
poate pentru cã biblioteca liceului
este închisã, fiind perioadã de con-
cedii”, a declarat Marius Brânzã, tatãl
elevei.

Alice a povestit cã nici mãcar nu

numai ea ºtia cã poate sã dea banii.
Nu este voie. Ministerul ne interzice
sã strângem bani de la copii. Nu pu-
tem sã strângem acei bani, nu avem
unde sã-i bãgãm, nu avem articol
bugetar. În momentul în care termini
treaba într-o ºcoalã trebuie sã semnezi
o fiºã de lichidare”, a declarat Carmen
Bãjenaru, directorul Colegiului “I.L.Ca-
ragiale” din Ploieºti.     Întrebatã dacã
elevei i s-a explicat cã poate aduce o
copie Xerox a manualului lipsã, nu
neapãrat manualul original, Bãjenaru
a recunoscut cã fata nu a fost infor-
matã în acest sens. “Eu am nevoie
de un manual. Copilul nu a întrebat
dacã poate sã dea o copie xerox sau
un manual scanat. I s-a spus sã dea
acelaºi manual. Nu i s-a precizat cã
trebuie sã fie în coperþile acelea de la
editurã”, a precizat directorul co-
legiului.

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Ecaterina Andronescu, a contactat
conducerea liceului ºi a cerut expli-
caþii despre situaþia în care a fost pusã
Alice. Conform edu.ro “cu acest prilej,
dierecþiunea ºcolii a oferit asigurãri
cã, la momentul actual, elevei i-au fost
eliberate actele de studii ºi cã pe viitor
astfel de disfuncþionalitãþi vor fi
evitate”.

Cazul absurd al elevei de la C.N.
“I.L. Caragiale” Ploieºti care a obþinut

9,86 la Bac, dar a fost la un pas
sã nu se poatã înscrie la facultate

Eleva arestatã
pentru cã a vrut

sã-ºi omoare prietena
a luat Bacalaureatul

la limitã
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economie

România nu va opri exportul de
ovine sub nicio formã, dar regulile de
export privind bunãstarea animalelor
vor fi respectate în totalitate, a de-
clarat, pentru AGERPRES, ministrul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Petre
Daea. Precizarea ministrului Agricul-
turii vine dupã ce comisarul european
pentru sãnãtate ºi siguranþa alimen-
telor, Vytenis Andriukaitis, i-a transmis

o scrisoare în care îi cere sã opreascã
livrarea a 70.000 de oi din România
cãtre Golful Persic, deoarece condi-
þiile adecvate pentru bunãstarea
animalelor nu pot fi garantate

“Nu am vãzut încã adresa
(transmisã de comisarul Vytenis An-
driukaitis n.r.). Noi nu oprim exportul
de ovine ºi pentru cã România are ºi
drepturi ºi obligaþii. Are dreptul de a
exporta ºi obligaþia de a respecta
regulile de export ºi le respectã în-
tocmai. În acest moment, ANSVSA
prin prezenþa specialiºtilor din zonã
dar ºi a preºedintelui se aflã în port
pentru a asista la respectarea tuturor
regulilor privind bunãstarea animale-
lor. Nu este niciun motiv sã se opreas-
cã exportul pentru cã este în interesul
fermierilor ºi al þãrii. Este pãcat de
munca pe care fermierii au fãcut-o
pânã acum, sã aducã animale la greu-
tatea de livrare ºi acum sã nu le poatã
livra”, a precizat ºeful MADR.

Ministrul a subliniat cã obligaþia
României este de a verifica doar la
plecarea din port dacã sunt respecta-
te toate condiþiile de bunãstare pen-
tru ovine, iar ulterior rãspunderea
revine transportatorului.

“Noi avem obligaþia de a verifica
la plecare, dupã aceea rãspunde
transportatorul, de aceea este plãtit
ºi ia sume importante de bani, ca sã
asigure condiþiile necesare. Preºedin-
tele ANSVSA, Geronimo Brãnescu,
verificã personal alãturi de ceilalþi spe-
cialiºti ca sã se asigure cã sunt res-
pectate toate condiþiile de bunãstare”,
a mai spus Daea.

Potrivit unui mesaj publicat pe
Twitter, comisarul european pentru sã-
nãtate ºi siguranþa alimentelor,
Vytenis Andriukaitis, i-a trimis o scri-
soare ministrului român al Agriculturii,
Petre Daea, în care îi cere sã opreascã
livrarea a 70.000 de oi din România
cãtre Golful Persic, deoarece con-
diþiile adecvate pentru bunãstarea
animalelor nu pot fi garantate.

“Þinând cont de prognoza meteo
pentru zona Golfului Persic în timpul
lunii iulie, unde temperaturile vor
ajunge 46 de grade Celsius, vã cer,

ca un gest de responsabilitate, sã
opriþi exportul de oi spre Golful Persic
deoarece aceste temperaturi extreme
fac practic imposibil respectarea
cerinþelor legale. Sunt sigur cã sunteþi
de acord cu mine cã transportul
animalelor în aceste temperaturi ex-
treme nu este acceptabil ºi am încre-
dere cã veþi lua toate mãsurile nece-
sare pentru a evita suferinþa inutilã a

animalelor. Vã rog
sã discutãm bilat-
eral acest subiect
cu ocazia urmã-
torului consiliu Agri
Fish din 15 iulie”, se
aratã în scrisoarea
trimisã în data de
10 iulie de Vytenis
Andriukaitis.

Potrivit informa-
þiilor publicate de
ONG-ul Eurogroup
for animals, 70.000

de oi urmeazã sã fie încãrcate pe nava
Al Shuwaikh, deþinutã de compania
Livestock Transport & Trading (KLTT),
din Kuweit, pentru a fi trimise în
Kuweit, Qatar ºi Emiratele Arabe Unite
pentru “Sãrbãtoarea Sacrificiului”
care are loc în luna august.

Potrivit datelor centralizate de Au-
toritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor
(ANSVSA), România a exportat aproa-
pe 1,1 milioane bovine ºi ovine vii în
þãri din afara spaþiului comunitar, pânã
la 1 decembrie 2018, Iordania, Libia
ºi Liban fiind primele trei destinaþii
pentru animalele româneºti.

Din totalul celor 1.096.933 de
animale exportate în þãri terþe, peste
93% sunt ovine, respectiv 1.023.750
capete, iar 73.183 bovine. Pe primul
loc în topul exporturilor se aflã Iorda-
nia, cu 628.369 capete de bovine ºi
ovine, ponderea fiind deþinutã tot de
oi - 620.500 capete. Libia ocupã po-
ziþia a doua, cu un total 256.381
capete animale, din care 242.462 de
ovine ºi 13.919 bovine, iar Liban, locul
3, cu 119.723 capete (114.627 ovine
ºi 5.096 bovine). În Israel, România
a exportat anul trecut 67.795 de
capete, din care 42.283 de ovine ºi
25.512 bovine. Alte þãri terþe în care
au mai ajuns anul trecut animalele
autohtone au fost: Kosovo - 509
capete bovine, Bosnia Herþegovina -
729 capete bovine, Serbia - 1.927
bovine ºi 2.765 ovine, Albania - 813
ovine, Irak -13.032 capete bovine ºi
Turcia - 4.590 de bovine ºi doar 300
de oi.

România se clasa anul trecut pe
locul patru în Uniunea Europeanã
(UE) în ceea ce priveºte efectivele de
ovine ºi caprine cu un total de 11,69
de milioane de capete, dupã Marea
Britanie, Spania ºi Grecia, conform
datelor publicate în luna mai de Ins-
titutul Naþional de Statisticã (INS).
Efective de ovine/caprine au crescut
la nivel naþional cu 1,8% în 2018 faþã
de anul anterior.

Banca Mondialã, Direcþia Generalã
Politici Regionale ºi Urbane (DG Regio)
din cadrul Comisiei Europene ºi Minis-
terul Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice au încheiat un acord
tripartit, având ca obiect acordarea de
sprijin României în eforturile de îm-
bunãtãþire a impactului investiþiilor rea-
lizate în zonele urbane, precum ºi de
maximizare a utilizãrii finanþãrii acor-
date de UE.

Conform unui comunicat al BM,
parteneriatul se va concentra pe servicii
analitice ºi de asistenþã tehnicã în de-
cursul urmãtoarelor ºase luni, cu rolul
de a sprijini România sã adopte o abor-
dare intersectorialã ºi inter-jurisdic-
þionalã ºi sã rãspundã mai bine la ne-
voile existente în teritorii, care nu pot fi
definite printr-o singurã limitã adminis-
trativã clarã.

Parteneriatul va ajuta Guvernul
României sã identifice: zonele/sec-
toarele cu impact multi-jurisdicþional;
modele de cooperare inter-jurisdic-
þionalã ºi teritoriile în care vor fi imple-
mentate proiecte multi-sectoriale; mo-
delele organizaþionale pentru cooperare
teritorialã între municipii, în vederea
atragerii de fonduri UE ºi condiþiona-
litãþile ºi resursele necesare pentru
modelele organizaþionale propuse.

“România a obþinut beneficii însem-
nate în calitate de membru UE, ajungând
rapid la nivelurile de venituri înregistrate
de alte state membre ºi devenind una
dintre economiile cu cea mai rapidã ratã
de creºtere din Europa, în ultimii ani.
Oraºele ºi aglomerãrile urbane au cons-

tituit, cu precãdere, factorii determinanþi
în succesul obþinut. Noul parteneriat va
favoriza o cooperare regionalã mai
intensã ºi oportunitãþi de investiþii multi-
sectoriale strategice, oferind oraºelor o
poziþie privilegiatã pentru urmãtoarea
perioadã de programare la nivel UE, pre-

cum ºi ulterior”, a declarat Tatiana Pros-
kuryakova, director de Þarã al Bãncii
Mondiale pentru România ºi Ungaria.

Potrivit comunicatului, sunt esenþia-
le planificarea ºi încurajarea cooperãrii
ºi dezvoltãrii inter-jurisdicþionale, pentru
ca beneficiile dezvoltãrii urbane sã
contribuie ºi la dezvoltarea municipiilor
situate lângã polii de dezvoltare din
România. În plus, pornind de la lecþiile
învãþate din implementarea proiectelor
în perioada de programare anterioarã
ºi curentã, este la fel de important ca
planificarea investiþiilor urbane sã fie
realizatã înainte de anul 2020 precum
ºi ca, în paralel, municipiile din România
sã aibã posibilitatea de a stabili un plan

matur pentru investiþiile finanþate prin
fonduri UE, care sã fie pregãtit pentru
implementare practicã începând cu anul
2021.

“Activitatea analiticã ce urmeazã a
fi desfãºuratã va contribui direct la defi-
nitivarea Programelor Operaþionale pen-

tru Perioada de Programare 2021-
2027. Tot pentru urmãtoarea perioadã
de programare, Comisia Europeanã a
decis ca Fondul European pentru Dez-
voltare Regionalã (FEDR) sã se axeze
mai mult pe activitãþi de dezvoltare sus-
tenabilã a zonelor urbane. Astfel, statele
membre vor avea obligaþia de a aloca
cel puþin 6% din fondurile FEDR pentru
dezvoltarea integratã a zonelor urbane.
De asemenea, þãrile membre UE vor fi
încurajate sã adopte o guvernanþã mai
eficientã, bazatã pe parteneriate ºi pe
mai multe niveluri, precum ºi o abor-
dare integratã, axatã pe specifice locale,
în viitoarele programe derulate”, se mai
menþioneazã în comunicat.

(urmare dio pagina 1)
au fost comunicate de cãtre reprezentanþii formelor asociative
ºi Instituþiile Prefec-tului, fiind monitorizate la MADR ºi de cãtre
specialiºtii Direcþiei Politici în Zo-otehnie. De asemenea, potrivit
hãrþilor de monitorizare a climei din perioada martie-mai 2019,
elaborate de Adminis-traþia Naþionalã de Meteorologie, s-a
constatat faptul cã au existat abateri semnificative privind
regimul de tem-peraturi ºi precipitaþii care s-au înregistrat în
aceastã perioadã de timp.

Potrivit proiectului, beneficiarii schemei de ajutor de mini-
mis sunt apicultori, persoane fizice; apicultori, persoane fizice

autorizate, întreprinderi individuale ºi întreprinderi familiale;
apicultori, persoane juridice, precum ºi orice forme asociative
cu sau fãrã personalitate juridicã constituite conform legii.

Sprijinul financiar de 20 lei/familia de albine se acordã
întreprinderilor care îºi desfãºoarã activitatea în sectorul apicol,
în domeniul producþiei primare, pentru compensarea efectelor
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada
martie - mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât sã se
asigure continuarea ciclului de producþie.

Valoarea totalã a ajutorului de minimis care se acordã
unei întreprinderi unice nu poate depãºi suma de 20.000
euro pe durata a trei exerciþii financiare, în cursul exerciþiului
financiar respectiv ºi în cele douã exerciþii financiare
precedente.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plãtesc
beneficiarilor într-o singurã tranºã anualã aferentã anului de
cerere.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis,
întreprinderile trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii
cumulative de eligibilitate: sã aibã familiile de albine înscrise
în baza de date naþionalã apicolã la data 1 martie 2019,

conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor ºi stupi-
lor, gestionat de Agenþia Naþionalã pentru Zootehnie ‘Prof. Dr.
G.K. Constantinescu’; sã aibã familiile de albine înregistrate/
autorizate la direcþia sanitar-veterinarã ºi pentru siguranþa
alimentelor judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti.

Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentului
proiect de hotãrâre a Guvernului nu pot fi cumulate cu ajutoa-
rele de stat acordate anterior prin scheme de ajutor de mini-
mis, în cazul în care acest cumul de ajutoare depãºeºte suma
maximã de 20.000 euro pe beneficiar ºi pe durata a trei
exerciþii financiare, în cursul exerciþiului financiar actual ºi în
cele douã exerciþii financiare precedente.

Schema de ajutor de minimis reglementatã de hotãrâre
nu se aplicã ajutoarelor a cãror valoare este fixatã pe baza
preþului sau a cantitãþii de produse cumpãrate ori introduse
pe piaþã; ajutoarelor destinate activitãþilor legate de export
cãtre þãri terþe sau cãtre alte state membre, respectiv
ajutoarelor direct legate de cantitãþile exportate, ajutoarelor
destinate înfiinþãrii ºi funcþionãrii unei reþele de distribuþie
sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export; ajutoarelor condiþionate de utilizarea cu precãdere a
produselor naþionale faþã de produsele importate.

În cazul nerespectãrii prevederilor de eligibilitate,
beneficiarii schemei de minimis sunt obligaþi la restituirea
contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugã dobânzi ºi
penalitãþi de întârziere de la data încasãrii acestuia, conform
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã
fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Termenul final de depunere a cererilor ºi documentelor
însoþitoare prevãzute în proiecte de HG este 31 august 2019.

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere
anual, clasându-se pe locul patru în Europa ºi deþine peste
1,4 milioane de familii de albine. La nivel naþional, sunt înre-
gistraþi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceºtia
fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de
albine.

Potrivit datelor Asociaþiei Crescãtorilor de Albine din
România (ACA), în ultimii 2-3 ani, consumul de miere a înre-
gistrat o creºtere de 15%, pânã la 550 de grame pe locuitor
pe an, însã cu acest consum România se aflã la coada
clasamentului, la nivel european. Datele statistice aratã cã
românii consumã de 3-4 ori mai puþinã miere comparativ cu
cele douã kilograme consumate în Germania sau 1,5
kilograme în Olanda ºi Belgia. Din pãcate, tot din cifrele
statistice, se vede cã românii consumã în fiecare zi 70 de
grame de zahãr ºi doar 3 grame de miere.

Ajutor de minimis de 20 de lei pe familia de albine pentru
compensarea pierderilor din primãvara acestui an (proiect)

Daea: România nu va opri
exportul de ovine;

regulile de export privind
bunãstarea animalelor

vor fi respectate întocmai

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Acord cu Banca Mondialã pentru îmbunãtãþirea
impactului investiþiilor realizate în zonele urbane
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învãþãmânt

Astãzi, 12 iulie a.c., a avut loc Repar-
tizarea computerizatã în licee a absol-
venþilor de învãþãmânt gimnazial care
au participat la prima etapã de Admi-
tere. Ceva neaºteptat s-a întâmplat, în
Prahova, la Repartizarea computerizatã,
148 de elevi rãmânând nerepartizaþi,
din pricina faptului cã aceºtia au bifat
numai liceele din Ploieºti în fiºa de op-
þiuni valabilã pentru repartizarea compu-
terizatã. Este o cifrã nemaîntâlnitã în
judeþul nostru din acest punct de vedere,
anul trecut decât un singur elev rã-
mânând pe afarã dupã prima etapã de
Admitere, iar acum 148! Incredibil, dar
adevãrat! Vina este atât a lor, a elevilor,
cât ºi a pãrinþilor ºi cadrelor didactice
care erau obligate sã le transmitã
candidaþilor cã este vital sã bifeze cât
mai multe coduri de licee. Poate cã pro-
fesorii i-au îndrumat pe elevi sã facã asta,
poate cã nici elevii nu au vrut sã asculte
ºi iatã ce a rezultat: 148 de elevi au
rãmas pe afarã dupã prima etapã de
Admitere la licee, în Prahova!

Au fost înregistrate, în Prahova,
4.643 de fiºe de înscriere (96 fiind ale
candidaþilor proveniþi din alte judeþe). Cei
care au rãmas nerepartizaþi vor avea
ºansa sã ocupe locurile în licee în cea
de-a doua etapã de Admitere ºi nu au
altã cale decât cea a liceelor din afara
Ploieºtiului, rãmânând vacante 139 de
locuri. Cea mai micã de medie de admi-
tere cu care un elev a fost repartizat, în
Prahova, a fost 3.01.

Topul liceelor
dupã ultima medie

de admitere
Uitându-ne pe clasamentul liceelor

în ce priveºte cea mai micã medie de

admitere, se evidenþieazã C.N. „Mihai
Viteazul” Ploieºti, cu 9,51 la Mate-Info
(bilingv englezã), C.N. Pedagogic „Regina
Maria” Ploieºti – 9,41 la Mate-Info
(bilingv germanã), C.N. „Mihai Viteazul”
Ploieºti – 9,40 la ªtiinþe ale Naturii, C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieºti – 9,31 la Mate-
Info,  C. N. „Ion Luca Caragiale” Ploieºti
– 9,18 la Mate-Info (bilingv englezã), C.N.
„Mihai Viteazul” Ploieºti – 9,17 la ªtiinþe
ale Naturii (bilingv germanã), C. N.  „Ni-
chita Stãnescu” Ploieºti – 9,12 la ªtiinþe
ale Naturii,  C. N. „Alexandru Ioan Cuza”
Ploieºti – 9,06 la Mate-Info (bilingv
englezã), C. N. „Alexandru Ioan Cuza”
Ploieºti – 8,94 la Mate-Info etc.

Ce au fãcut cele
patru eleve cu media

10 de admitere
Din cele patru eleve prahovence

care au media de admitere 10, una este
din Ploieºti, Marina Elena Nedelcu, ºi a
fost repartizatã la unitatea de învãþã-
mânt unde a terminat gimnaziul, la

Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu”
Ploieºti. Celelalte trei au încheiat clasa
a VIII-a la Gornet, Câmpina, Boldeºti-
Scãeni. Eleva din Comuna Gornet,
Cornelia Pãunescu, a fost repartizatã la
Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti.
Tania Maria Mincu a rãmas la Colegiul
Naþional „Nicolae Grigorescu” Câmpina,
iar Victoria Vasile – de la ªcoala nr. 2 din
Boldeºti-Scãeni a fost repartizatã la
Colegiul Naþional „Al.I. Cuza” Ploieºti,
toate patru alegând profilul Mate-Info.

Au rãmas vacante 139
de locuri în Prahova

Dupã aceastã primã etapã de
Admitere în licee, în judeþul Prahova au
mai rãmas vacante 139 de locuri, foarte
multe dintre ele aflându-se la Colegiul
„Ion Kalinderu” din Buºteni – 12 locuri
la filologie, 15 la Mate-Info. La Liceul
„Carol I” din Plopeni mai sunt libere 19
locuri la Mate-Info ºi 10 la Mecanicã.
Liceul „Simion Stolnicu” din Comarnic
are vacante 2 locuri la filologie, 6 la
Mate-Info  ºi 13 la Protecþia mediului.

Iatã unde mai puteþi gãsi locuri
libere la liceu: Liceul Tehnologic „Teodor
Diamant” Boldeºti-Scãeni – 13 locuri la
specializarea Electric; Liceul Tehnologic
Agricol Bãrcãneºti – 15 locuri la Industrie
alimentarã; Liceul Tehnologic, Sat Ciora-
nii de Jos, Comuna Ciorani – 13 locuri
la Mecanicã; Liceul Teoretic Azuga – 8
locuri la ªtiinþe ale naturii; Liceul Tehnolo-
gic „Gheorghe Ionescu-Siseºti”, Comuna
Valea Cãlugãreascã – 6 locuri la Agricul-
turã; Liceul Tehnologic „Carol I”, Comuna
Valea Doftanei – 6 locuri la ªtiinþe ale
naturii; Colegiul „Mihail Cantacuzino”
Sinaia – 1 loc la Mate-Info.

Dupã Repartizarea
computerizatã,

candidaþii trebuie
sã se înscrie la liceul

unde au fost
repartizaþi

Repartizarea computerizatã a ab-
solvenþilor de clasa a VIII-a care au partici-
pat la prima etapã de admitere s-a efec-
tuat în ordinea descrescãtoare a mediilor
de admitere ºi în funcþie de opþiunile
candidaþilor, înscrise în fiºa de opþiuni.

În perioada 15 – 18 iulie, toþi elevii
care au fost repartizaþi trebuie sã-ºi de-
punã dosarele de înscriere la ºcolile la
care candidaþii au fost repartizaþi, altfel
se considerã retraºi din Admitere. Pe 18
iulie se transmit, de cãtre unitãþile de în-
vãþãmântul liceal de stat, situaþiile locuri-
lor rãmase libere în urma neînscrierii
candidaþilor admiºi în aceastã etapã de
admitere. Între 19, 22 ºi 23 iulie are loc
rezolvarea, de cãtre Comisia de Ad-
mitere Judeþeanã, a situaþiilor speciale
apãrute dupã etapa de repartizare com-

puterizatã, a repartizãrii candidaþilor ca-
re nu ºi-au depus dosarele de înscriere
în termen ºi a candidaþilor care nu au
participat sau au participat, dar nu au
fost repartizaþi în etapa repartizãrii
computerizate.

Etapa a doua de
Admitere la liceu
A doua etapã de admitere în învãþã-

mântul liceal de stat, pentru candidaþii
din seria curentã, precum ºi pentru cei
din seriile anterioare care nu împlinesc
18 ani pânã la data începerii cursurilor
anului ºcolar 2019 – 2020:

23 iulie: 23 iulie: 23 iulie: 23 iulie: 23 iulie: Afiºarea situaþiei locurilor
rãmase libere, a locului de desfãºurare
ºi a graficului probelor de aptitudini sau
de verificare a cunoºtinþelor de limbã
modernã ori maternã.

25 iulie: 25 iulie: 25 iulie: 25 iulie: 25 iulie: Înscrierea candidaþilor la
liceele care organizeazã probe de apti-
tudini sau probe de verificare a cunoºtin-
þelor de limbã modernã sau maternã.

26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie:26 ºi 26 iulie: Desfãºurarea pro-
belor de aptitudini sau de verificare a
cunoºtinþelor de limbã modernã sau
maternã.

222224-30 iulie:4-30 iulie:4-30 iulie:4-30 iulie:4-30 iulie: Primirea cererilor de
înscriere a absolvenþilor clasei a VIII-a
care nu au participat sau nu au fost repar-
tizaþi în etapa anterioarã, care nu s-au
înscris în perioada prevãzutã de meto-
dologie sau care ºi-au încheiat situaþia
ºcolarã ulterior etapei anterioare.

333331 iulie – 1 augus1 iulie – 1 augus1 iulie – 1 augus1 iulie – 1 augus1 iulie – 1 august: t: t: t: t: Repartiza-
rea absolvenþilor clasei a VIII-a care nu
au participat sau nu au fost repartizaþi
în etapa anterioarã, care nu s-au înscris
în perioada prevãzutã de metodologie
sau care ºi-au încheiat situaþia ºcolarã
ulterior etapei anterioare, utilizând
aplicaþia informaticã centralizatã.

Mihail Marinescu

Aflaþi ce record negativ a fost atins, în Prahova, la
Repartizarea computerizatã pentru Admiterea la licee

În primele ºapte luni ale acestui an, la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” din Ploieºti s-a
desfãºurat activitatea intitulatã „Fast Food sau
cãmara bunicii”, în cadrul proiectului regional
Tinereþe ºi Sãnãtate, ediþia a IV-a, poziþia 1821 în
CAERI 2019. Coordonatorii proiectului sunt prof.
dr. Camelia Stoica ºi prof. Carmen Matei. Au partici-
pat 22 de elevi la secþiunea Afiº, 31 la secþiunea
Prezentare powerpoint, cu urmãtoarele teme:
Conºtientizarea  actului alimentar ca factor de
sãnãtate, pe termen lung, odatã cu recunoaºterea
ºi valorizarea reþetelor tradiþionale, implicarea
tinerilor activ în schimbarea mentalitãþilor ºi a obi-
ceiurilor,voluntariat pentru sãnãtate ºi semeni;
Recunoaºterea valorii produselor  sãnãtoase, reali-
zate tradiþional, versus produse la modã, rapide;
Conºtientizarea necesitãþii unei alimentaþii sana-
toase pentru menþinerea frumuseþii ºi sãnãtãþii;
Utilizarea plantelor ºi a altor ingrediente naturale
în scopuri  preventive; Conºtientizarea universa-

litãþii dreptului la hranã ºi sãnãtate- concurs
afiºe,sloganuri, prezentãri  PPT.

Au participat indirect: Colegiul Economic
„Octav Onicescu” din Botoºani; Colegiul Tehnic
„Valeriu D. Cotea” din Focºani; Colegiul Tehnic de
Industrie alimentarã „Dumitru Moþoc” Bucureºti;
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focºani; Colegiul Eco-
nomic” Maria Teiuleanu” Argeº; Liceul „Simion
Mehedinþi” Vidra, Vrancea; Colegiul Economic”
Maria Teiuleanu” Pitesti; Colegiul Economic Arad;
Colegiul Tehnic Transilvania Maramureº. La
secþiunea directã – afiº – au fost alcãtuite echipe
mixte între elevii Colegiului Economic „Virgil Mad-
gearu” Ploieºti ºi cei ai UCECOM, aceºtia prezen-
tând conceptele pe care ºi-au alcãtuit posterele.

Miercuri, 17 iulie, dupã închiderea ediþiei ziaru-
lui nostru, a avut loc proba scrisã a Concursului
pentru ocuparea posturilor didactie vacante din în-
vãþãmântul preuniversitar praho-
vean, cunoscut mai bine sub denu-
mirea de Concurs de Titularizare.

Au fost puse la dispoziþie trei
centre de examen: la Colegiul Na-
þional „I.L. Caragiale” Ploieºti (pentru
învãþãtori, limba ºi literatura românã,
matematicã, informaticã), la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti
(pentru educatoare, limba francezã,
limba englezã, limba germanã,
fizicã, chimie, biologie) ºi la Colegiul
„Spiru Haret” Ploieºti (pentru istorie,
ºtiinþe socio – umane (culturã civicã,
psihologie, sociologie, economie,
filosofie), profesor consilier, geogra-
fie, religie, educaþie muzicalã/ muzi-
cã instrumentalã, educaþie plasticã/ vizualã, educa-
þie fizicã, educaþie tehnologicã, discipline tehnice.

Existã 1.541 de coduri ale posturilor scoase la
concurs, dintre care 169 sunt cu contract pe
perioada nedeterminatã (titularizabile) ºi 1.372 cu
contract pe perioadã determinatã. Dintre codurile
posturilor titularizabile, 113 se gãsesc în mediul
urban ºi 56 în cel rural. De reþinut ºi faptul cã nu-
mãrul posturilor complete este de 541, iar al celor
incomplete este de 131.

Sunt înscrise 1.043 de persoane pentru eta-
pele de mobilitate din aceastã varã, dintre care
886 pentru susþinerea probei scrise din 17 iulie.
Pe centre de concurs avem: 295 de candidaþi ce
vor susþine concurs la Colegiul Naþional „I.L. Cara-
giale” Ploieºti, 313 la Colegiul Naþional „Mihai Vitea-
zul” Ploieºti ºi 268 la Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti.

De asemenea, sunt 136 de absolvenþii ai
promoþiei 2019. Mai sunt ºi unii candidaþi, destul
de însemnaþi ca numãr, care, însã, nu doresc sã
participe în acest an la concurs, ei alegând sã intre
la repartizãrile pe posturi/catedre cu notele ce l-au
primit în 2013-2018.

Prima repartizare, în ºedinþã publicã, este
anunþatã pentru data de 25 iulie, fiind pentru can-
didaþii pe posturi didactice/ catedre publicate
pentru angajare cu contract de muncã pe perioadã
nedeterminatã. Pe 31 iulie are loc repartizarea
titularilor care au participat la concurs ºi care au
obþinut media cel puþin 7,00 (atât la proba scrisã,
cât ºi la inspecþia specialã), pe posturi didactice/
catedre vacante, indifent de viabilitatea acestora.

„Fast Food sau cãmara bunicii” la
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Mihail Marinescu

Dupã examenele elevilor,
examenele profesorilor!

Concursul de Titularizare,
de pe 17 iulie, s-a susþinut în trei
unitãþi de învãþãmânt: Colegiul
Naþional „I.L. Caragiale”
Ploieºti, Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti ºi
Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti

Mihail Marinescu
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ARTÃ PLASTICÃ
de

„Un fin interpret de realitate conden-
satã pe fãgaºul memoriei sale afective
ºi convertitã în tonalitãþi originale”
(Negoiþã Lãptoiu), „stãpân pe culoare ºi
compoziþie, în funcþie de sentimentul
pe care i-l transmit peisajele unde alege
sã lucreze” (Luiza Barcan), „constant prin
acurateþea limbajului plastic, prin
limpezimea ºi coerenþa compoziþiei”
(Corneliu Ostahie), pictorul Gheorghe
Coman (n. 26 IX 1961 în Valea Cãlu-
gãreascã), recent, cu o expoziþie perso-
nalã în etajul superior – Atrium – al
Muzeului de Artã „Ion Ionescu Quintus”
a onorat Ploieºtiul ºi a încântat publicul
prezent la vernisaj, precum ºi în zilele

urmãtoare, cu peisajele în ulei aranjate
pe simezele aristocratului spaþiu mu-
zeal, pentru a prilejui privitorilor o reve-
laþie nouã, peremptoria probã a unei
viziuni care, într-un stil empatizant, trans-
pune imaginarul în esenþã spiritualã.
Misterioasa însuºire a transpunerii unei
faþade de casã, a uni colþ de cartier, a
unui nud sau a unui vârstnic, se petrece
în subteranele creaþiei, sub impulsurile
metamorfozei ce insuflã penelului
senzaþiile retinei. Mãiestria se sedimen-
teazã în umbrele ºi luminile spaþiilor /
suprafeþelor / volumelor – în linia frântã
a naturii, în tonalitãþile vieþii induse prin
culoare ºi sintezã. Dincolo de „ecranul”
fiecãrei opere expuse, lumea rãmâne

Pictorul GHEORGHE COMAN
eternã, i se garanteazã nemurirea, veº-
niceºte prin ani ºi veacuri, indiferentã ºi
gregarã, egoistã ºi perfidã. Arta – pictura,
muzica, teatrul, poezia – încearcã sã o
trezeascã din indolenþã ºi nepãsare, în
vreme ce ea viseazã bogãþii, orgii ºi
putere.

Mi-am spus astfel de adevãruri, din
pãcate crâncene, vãzându-l pe maes-
trul Gheorghe Coman în faþa ºevaletului,
prins în vâltorile pictãrii. Ascultând
Beethoven sau Wagner, la finisarea
„Ruinelor”, peste o pauzã de-o cafea,
conturarea „Luminii în amurg”, precipitat
între paleta cu vopsele ºi ultimele tuºe
pe pânza cu „Calcane” – impresionantã
relicvã citadinã medievalã, pe sub care
l-am urmãrit în pasul sãu  încet, pe Vic-

tor Hugo.  Ochiul surprinde, în clipele ca
interstiþii în timp, - dacã în atelier rãsunã
un Anotimp de-al lui Vivaldi – umãrul  cu
sânul prelungind misterul în linia picio-
rului unei femei, precum în „Ispita”, alteori
umbrele vremurilor brãzdând figura unor
fiinþe vârstnice, ca în „Deznãdejde”, în
„Omagiu” ºi în „Bãtrânã” ºi / sau în „Ru-
gã”, lãsând liber adagiul eminescian sã
strige – pentru a câta oarã, doar-doar
vom lua aminte! – „ce   eºti am fost / ce
sunt vei fi!”, reiterând, cu riscul de obosi,
persistenþa nimicniciei!

Pânzele artistului plastic, inclusiv
cele expuse la Ploieºti,  prin excelenþã
ceramist, au impresionat un prestigios
critic de Artã, precum Corneliu Ostahie,
a cãrei aserþiune o remarcãm aici. „pictor
rafinat ºi egal cu el însuºi (…) producând

(…) surprize la vârsta maturitãþii sale
biologice ºi artistice depline, Gheorghe
Coman (…) este deja un nume distinct
în plastica româneascã de astãzi”. Te-

meiuri oferite de pânze intitulate
„Arhitecturã urbanã” – panoramã cu un
secret iz parizian, pe sub care i-am zãrit
pe Gavroche ºi Lamartin, pe Musset ºi
Quinet, „Animaþie în centru” – enigma-
ticã secvenþã stradalã din „Hanul cu Tei”
de I. Peltz, „Case pe Plevnei” – zig-zag
pentru „Craii de Curte veche” ai lui
Mateiu Caragiale, cu Paºadia în frunte,
„Spre Foiºor” – liniºtea de dupã tropotul

cailor la diligenþa lui Ion Ghica, spre
Dealul Filaretului, „Terasa fãrã muºterii”
- colþ din grãdina unde Ricã Venturiano
s-a aprins dupã Ziþa, „Imobile lângã
Colþei” – uliþa, cale de fugã a „Papu-
giului” urmãrit de jupân Dumitrache,
„Vedere spre Ciºmigiu” – Ciºemgiu, în
vorbirea veche, „Strada Blãnari” – în
vremea ”Ciocoilor vechi ºi noi”, cu Ni-
colae Filimon undeva, printre puþini
„berbanþi” poftind un mazagran!...

Gheorghe ComanGheorghe ComanGheorghe ComanGheorghe ComanGheorghe Coman

ArhitecturaArhitecturaArhitecturaArhitecturaArhitectura
urbanaurbanaurbanaurbanaurbana

RuineRuineRuineRuineRuine

IspitaIspitaIspitaIspitaIspita

Case pe Plevnei,Case pe Plevnei,Case pe Plevnei,Case pe Plevnei,Case pe Plevnei,

În lumina amurguluiÎn lumina amurguluiÎn lumina amurguluiÎn lumina amurguluiÎn lumina amurgului

Serghie Bucur

„Pe-aici, scumpã prietenã,- scrie
Sanda, încuiatã în casã ºi în umbra
transperantelor lãsate -, lumea um-
blã bezmeticã, abãtutã de la
bucuriile care au izbucnit în gândi-
rea ºi comportamentul ei, îndatã ce
rãzboiul s-a isprãvit ºi am scãpat de
nemþi ºi de bombe. Traiul zilnic ne
este invadat de lozincile cu Stalin ºi
ceilalþi „cãlãuzitori” care, cu „minþile
lor luminate”, se strigã peste tot, se
scrie în toate gazetele, c-or duce þara
noastrã pe fãgaºul libertãþii ºi o
chestie pe care  mã crucesc citind-
o în forma asta, cã „România intrã
pe drumul socialismului plus electri-
ficarea” sau cam aºa ceva!”….

Revede rândurile – cu un cre-
ion chimic aºternute – ºi încearcã
o teamã din care se lasã pe limbã
un gust amãrui – „din cauza umec-
tãrii vârfului de creion, sã parã
cernealã!” – îºi  spune, ºi – senzaþie
stranie -  are impresia cã privirea ei,
peste ciorna începutã, este a ãlora
de la Poºtã, care desfac plicurile ºi
aflã ce spun românii rudelor lor, ple-
cate ori fugite  peste graniþe, cã se
petrece sub „regimul democrat-
popular”. Rupe hârtia ºi-o aruncã în
focul mocnind în ºemineu, a cãrei
cãldurã s-a întins în dormitor… Visul
i-a fost întrerup de zornãielile tan-
curilor care au înconjurat, bãnuieº-
te, dupã sensul din care zgomotul
infernal vine ºi-i zguduie casa – spre
rafinãria Steaua Românã – urmate
apoi de rãpãiturile cadenþate ale
paºilor militari…

… Din vâlceaua cu turnul de
apã în mal, Alice alerga pruncul por-
nit peste iarba verde, perie înrouatã
în jurul Micului Trianon, cu mâinile
întinse, fãrã sã poatã prinde mica
vietate – râzând, chicotind, în picio-
ruºele goale… Veste tristã ? Visele
cu copii, þinea minte, prevestesc
necazuri…

Pervazul locuinþei în care simte
cã vremea i-a pus pe umeri povara
anilor, e scena cu porumbeii în for-
fota împerecherii, pe care ºi i-a fãcut
prieteni cu urjumele aruncate pe
latul tablei din aramã. Alice a tras

perdeaua ºi urmãreºte vânzoleala
pintenaþilor, cum se lovesc cu aripile
cei mai þâfnoºi, cum prind perechile
de ciuf ºi le calcã forþoºi, guruind în
triumf… „Viaþã – se aude pe sine –
trãitã, dupã regulile naturii tale,
Doamne!” Camerista nu mai bate
la uºã, are voie sã intre când de
fapt ºtie cã este nevoie. Ea prima,
apoi un domn înalt, cu ochelarii
sprijiniþi pe nas, cu o trusã în mânã.

-Sãru-mâna Domniþã, a venit
domnu-doctor… Sã aduc cafeaua?

-Inadmisibilã tensiunea, Doam-
nã!, rosteºte în mâna fãcutã pumn,
medicul, sã înãbuºe sperietura.
Douãzeci cu unsprezece… Aþi primit
veºti rele din þarã, altminteri…

-Doctore, l-au arestat pe bunul
prieten al familiei mele, domnul
Maniu ºi l-au condamnat la închisoa-
re pe viaþã!... Mama a donat Tescanii
ºi palatele de la Buºteni ºi Sinaia, ºi
uite cum domnul Petru Groza „îi
mulþumeºte”! Cum sã se fi întors
iubitul ei soþ, „lãutarul”, în þarã, doc-
tore? Pentru cine ºi pentru ce? Sã
îl facã prizonierul sistemului întronat
de Vâºinski, de el ºi Dej? Scapã-mã
de starea în care mã aflu! Dumnea-
ta cum vezi o astfel de groaznicã
întâmplare?...

Sudoarea izbucni deodatã, pe
fruntea medicului Potcoavã. Tre-
sãri, auzind numele liderului român
þãrãnist, pe care îl cunoscuse bine
la facultate, unde, student încã,
dupã cuvântarea în ardeleneasca
lui tãrãgãnatã, ieºi în piaþa regalã,
în fruntea mulþimii, îndreptându-se
cãtre balconul în care regele Mihai,
aclamat, semnala cu mâna dreaptã
salutul, zâmbitor. Prins de ceafã, Mir-
cea Potcoavã se pomeni lovit cu
patul unei arme ºi legat de mâini…
Cãzu pe caldarâm, în nesimþire –
precum, brusc, Alice, se lãsã, pali-
dã, pe marginea somierei. Cu ochii
– de un albastru ceresc atenuat de
secetã – înfipþi într-ai cardiologului
trimis de fostul ei soþ, Mihai Sturdza
– presimþind sfârºitul, Alice începu
sã plângã… S-ar fi întors la Floreºti…!

Serghie Bucur

Admiraþia pentru publicul Filarmonicii din Ploieºti, am desco-
perit-o de-a lungul conversaþiei avutã cu maestrul Dan Cavassi –
prim-violoncelist al orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din
Bucureºti, de câteva zile revenit, de pe Litoral, acasã, în Capitala
þãrii. Vorbeam dupã febrilul tur concertistic cameral ºi simfonic
susþinut în provincie, alternativ cu repertoriul orchestral interpretat
pe scena Atheneului Român, între ianuarie ºi iunie ale anului de
graþie 2019. Admiraþie în egalã mãsurã purtatã Filarmonicii „Paul
Constantinescu” ºi  directorului instituþiei, dl Vlad Mateescu, într-
al cãrui program al Stagiunii 2019-2020, pentru  o searã, aspiraþia
cavassianã sã întruneascã duo-ul: un violoncel ºi un pian!

„Avem un repertoriu ales, variat ºi complex, pe care îl oferim
cu afecþiune minunaþilor „regãþeni!”, mi-a relatat domnia-sa. Faptul
era adevãrat. Finalului conversaþiei: „Îmi reamintiþi prestigioasa
dublã prezenþã prahoveanã, maestre Cavassi, ºi-anume „pere-
chea” ce-o alcãtuiþi de ani de zile – ideal – cu  maestrul Viniciu
Moroianu, invitatã în localitatea Slobozia, suburbie a oraºului
Câmpina, pe 26 mai trecut, unde, pentru cã sala arhiplinã a
trapezei parohiei Sfântul Nicolae v-a aplaudat cu superbie, aþi
oferit douã bis-uri  epuizante…!”

Aproape trei ore de recital, fãrã pauzã – elanurile „incendia-
serã” asistenþa! – în care maeºtrii Cavassi ºi Moroianu excelaserã

cu Sonata în Sol minor de H. Eccles, cu Variaþiuni pe o temã din
„Judas Macabaeus” de Haendel, cu ªase dansuri româneºti
de Bela Bartok, cu Elegia op. 24 de Gabriel Faure ºi, finalmente,
cu Sonata în Do major op. 119 de Serghei Prokofiev!  Emoþiilor
cauzate de revãrsarea sonoritãþilor felurit ritmate, iluºtrii discipoli
ai lui Eutherpe, Dan Cavassi ºi Viniciu Moroianu au rãsplãtit
publicul cu aceste bis-uri – transcripþii  pentru cello: “Arioso” –,
din partea a II-a a Concertului în Fa major pentru pian, de J. S.
Bach, apoi un „Apres un preve”, de Pablo Casals, un lied pentru
sopranã.

Scurtã trecere în revistã a prezenþelor de marcã ale  acestor
doi magnifici soliºti instrumentiºti, semnalate în Presa scrisã ºi
pe Facebook: „10 mai 2019, Sala publicã a Primãriei din
Bruxelles, Sala goticã a hotelului regiunii Bruxelles, Concertul-
spectacol de Muzicã ºi Poezie, susþinut de Lamia Beligan ºi
Felicia Filip, la pian maestrul Viniciu Moroianu”; „14 mai 2019
– Sala Primãriei Odorheiul Secuiesc, recital Cavassi-Moroianu
din Faure, Beethoven, Bartok ºi Prokofiev”

„Dorim sã cântãm, de-a lungul stagiunii 2019-2020,  în
onoarea ºi spre bucuria pasionaþilor de MUZICÃ ploieºteni!”,
m-a bine-dispus maestrul Dan Cavassi.

CRONICÃ

MUZICALÃ ÎN 2019-2020, UN CAMERAL PENTRU PLOIEªTI

Serghie Bucur
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sãnãtate

Sãptãmâna trecutã, la sediul Guver-
nului României, Ministrul Sãnãtãþii, So-
rina Pintea ºi Andrew McDowell, Vice-
preºedintele Bãncii Europene de Inves-
tiþii, au semnat Acordul de servicii de
asistenþã tehnicã (PASSA). Acest Acord
stabileºte termenii în care Banca Euro-
peanã de Investiþii va acorda sprijin
pentru implementarea proiectelor de
care beneficiazã Ministerul Sãnãtãþii în
cadrul Fondului European Structural de
Investiþii: Programului Operaþional Re-
gional („POR”) ºi Programului Operaþional
pentru Asistenþã Tehnicã („POAT”), aºa
cum este prevãzut în Memorandumul
de Înþelegere semnat de Banca Euro-
peanã de Investiþii ºi Guvernul României.

“Astãzi facem un alt pas important
pentru construirea celor trei spitale
regionale din Iaºi, Cluj Napoca ºi Craiova.
În cadrul  acestui Acord  de servicii de
asistenþã tehnicã (PASSA), vom benefi-
cia de sfaturile experþilor BEI în faza de
proiectare, supraveghere ºi construcþie
a celor trei spitale” , a declarat Sorina
Pintea, ministrul Sãnãtãþii.

În  baza acestui Acord, Banca Euro-
peanã de Investiþii va oferii servicii de
asistenþã tehnicã pentru Ministerul
Sãnãtãþii, pentru întãrirea capacitatii de
management necesarã în implementa-
rea celor trei proiecte pentru Spitalele
Regionale de Urgenþã, cofinanþate de
fonduri ale Uniunii Europene prin Progra-
mul Operaþional Regional.

Ministerul Sãnãtãþii a semnat cu
Ministerul Fondurilor Europene, la data
de 04.06.2019, contractul de finanþare
prin Programul Operaþional Asistenþã

Tehnicã (POAT) 2014-2020, proiectul
,,Întãrirea capacitãþii Ministerului Sãnã-
tãþii de a pregãti ºi implementa proiecte-
le SRU Craiova, Iaºi, Cluj în valoare de
78 milioane lei”, valoare din care se va
finanþa Acordul de Servicii de Asistenþã
Tehnicã (PASSA). Prin Acordul de Servicii
de Asistenþã Tehnicã (PASSA), echipa
PASSA va oferi servicii de asistenþã ºi va
acþiona în calitate de consultant inde-
pendent pentru Ministerul Sãnãtãþii.

Prin urmare, rolul Echipei PASSA va
fi acela de consiliere ºi completare, dar
nu va înlocui, transfera sau îndeplini ro-
lurile ºi responsabilitãþile omologilor rele-
vanþi din cadrul Ministerului Sãnãtãþii,

ori al Asistenþei Tehnice existente pentru
Ministerul Sãnãtãþii.

Se va oferi sprijin în orice stadiu pe
parcursul etapei de implementare a
proiectului, începând cu elaborarea
ofertelor pentru documentaþia de atri-
buire a proiectului pânã la darea în ex-
ploatare finalã ºi exploatarea facilitãþilor.
Echipa care va asigura  Asistenþã Per-
manentã va juca un rol de sprijin, însã
nu predominant în luarea deciziilor cu
privire la aceste activitãþi.

Performanþa finalã în implementa-
rea proiectului va rãmâne responsa-
bilitatea Ministerului Sãnãtãþii, conform
rolurilor ºi rãspunderilor sale specifice.

Acordul are o valoare totalã de
12.899.600 EURO, din care valoare
Serviciilor de Asistenþã Permanentã este
de 3.478.800 EUR ºi valoarea Servi-
ciilor pe bazã de Solicitare este de
9.420.800 EUR ºi se va derula pânã la
data de 31 decembrie 2023.

„Astazi, prin semnarea acestui con-
tract, demonstrãm  faptul cã înaintãm
cu paºi siguri, iar nivelul la care am ajuns
dovedeºte cã respectãm o foaie de par-
curs la care ne-am angajat prin Progra-
mul de guvernare privind construcþia de
spitale regionale în Romania”, a mai
declarat Sorina Pintea, ministrul Sã-
nãtãþii.

Cel mai avansat proiect este SRU
Iaºi, pentru care  a fost realizat studiul
de fezabilitate ºi aprobat, prin HG
nr.290/ mai 2019, indicatorii tehnico-
economici. Cererea de finanþare a
realizãrii SRU Iaºi este în curs de prega-
tire, astel încât în luna septembrie ur-
meazã sã fie depusã  la  Comisa Euro-
peanã.

Consultantul BEI a pregatit docu-
mentaþia de atribuire pentru activitatea
de proiectare SRU Iaºi, care urmeazã
sã fie lansatã în perioada urmãtoare.

„Pentru urgentarea  activitaþilor de
atribuire a contractului de achiziþie
pentru proiectarea SRU Iaºi, am apelat
la lansarea procedurii cu clauzã sus-
pensivã. Acest lucru ne va permite sã
demarãm achiziþia înainte de a obþine
aprobarea Comisei Europene pentru
cererea de finanþare. Câºtigãm astfel
timp preþios sã oferim o garanþie Co-
misiei Europene privind  angajamentul
României pentru construcþia acestor
spitale”, a mai adaugat ministrul
Sãnãtãþii, Sorina Pintea.

Pentru Spitalul Regional Cluj Napo-
ca a fost realizat studiul de fezabilitate,
a fost obþinut Acordul de Mediu ºi sunt
finalizaþi indicatorii tehnico-economici
care vor fi  aprobaþi la sfârºitul lunii au-
gust în Guvern, urmând ca în luna oc-
tombrie sã fie depusã cererea de finan-
þare ºi pentru acest spital la Comisia
Europeanã.

De asemenea, se estimeazã cã
pentru SRU Craiova, cererea de finanþare
va fi depusã la Comisia Europeanã în
luna decembrie.

Acord de colaborare între Ministerul Sãnãtãþii
ºi BEI pentru construcþia spitalelor regionale

Sindromul Noonan este o afecþiune gene-
ticã rarã. Boala este caracterizatã prin înãlþime
micã, anomalii ale inimii, gâtul este lat, iar
toracele are o formã particularã aparte. Practic,
boala împiedicã dezvoltarea normalã a diferitelor
pãrþi ale corpului.

Specialiºtii spun cã un individ poate sã fie
afectat de sindromul Noonan în diverse moduri.
Aceastã afecþiune se manifestã prin carac-
teristici faciale neobiºnuite, staturã micã, defecte
cardiace, alte probleme fizice ºi anumite
întârzieri în dezvoltare.

Boala are aproximativ aceeaºi prevalenþã
cu cea a sindromului Down. Cei afectaþi vor
suferi modificãri morfologice, dar ºi întârzieri în
dezvoltare ºi cardiopatie congenitalã.

Sindromul Noonan este cauzat de o mutaþie
geneticã ºi apare în clipa în care un copil
moºteneºte o copie a unei gene afectate de la
unul dintre pãrinþi. Atenþie! Sunt ºi cazuri în
care mutaþia genelor poate sã fie spontanã, în
lipsa unui istoric familial.

Printre cele mai de temut simptome ale
acestei boli este prezenþa bolilor cardiace con-
genitale. Mai exact, prezenþa stenozei pulmo-
nare sau cardiomiopatia hipertroficã. De ase-
menea, aceºti pacienþi au ºi probleme cu
coagularea sângelui ºi au mai mereu vânãtãi.
Tot ei se afla la risc de a face leucemie sau sã
aibã probleme mieloproliferative.

Alimentaþia care este bogatã în acizi graºi
Omega-3 aduce beneficii incredibile sãnãtãþii
inimii, creierului, sistemului circulator, imunitãþii
organismului, scrie revista Doctorul Zilei.

Mai mult, sunt studii care aratã cã aceste
alimente pot sã scadã riscul de inflamaþii în corp.
Acizii graºi Omega-3 se regãsesc în alimentele

de origine vegetalã ºi în cele de origine animalã.
Din pãcate, corpul uman nu îi poate produce
singur.

Peºtele gras, cea mai
bunã sursã de acizi

Cea mai importantã sursã o reprezintã
peºtele gras. În peºte gãsim practic cei trei acizi
DHA, EPA ºi ALA. Principalele alimente care
conþin o cantitate mare de acizi graºi esenþiali
Omega-3 sunt peºtii:  somonul, sardinele, he-
ringul, tonul ºi hamsiile. O sursã bunã de acizi
DHA este gãlbenuºul de ou. ªi seminþele din
uleiul de in au o cantitate mare de acid gras

ALA, inclusiv seminþele de dovleac, de mac ºi
susan conþin Omega-3, dar în cantitate mai micã.

Iatã care sunt principalele
surse de Omega 3

SomonulSomonulSomonulSomonulSomonul, poate cea mai bunã sursã de
Omega 3.

Uleiul de rapiþãUleiul de rapiþãUleiul de rapiþãUleiul de rapiþãUleiul de rapiþã este
bun ºi el. Dar sã nu fie prãjit,
deoarece prin preparare
termicã se distrug acizii
Omega 3.

Seminþele de câne-Seminþele de câne-Seminþele de câne-Seminþele de câne-Seminþele de câne-
pãpãpãpãpã. Acestea au cu 70% mai
mulþi acizi Omega-3 decât
seminþele de in. Cu alte cu-
vinte sunt mai bune, deºi
seminþele de in au ºi ele
aceºti acizi în compoziþie.

Spanacul, varza,Spanacul, varza,Spanacul, varza,Spanacul, varza,Spanacul, varza,
rucolarucolarucolarucolarucola conþin acizi graºi.
Acestea ar trebui consu-
mate cu regularitate.

MacroulMacroulMacroulMacroulMacroul, un alt peºte
care are acizi Omega 3 dar ºi vitaminele D ºi
B12.

NucileNucileNucileNucileNucile – conþin omega 3, proteine ºi fibre.
SoiaSoiaSoiaSoiaSoia este ºi ea o sursã bogatã în acizi

Omega 3.
Iatã care este cantitatea necesarã de acizi

graºi:
Medicii spun cã o cantitate optimã, zilnicã

ar trebuie sã se situeze 1,1 g, pentru femei, ºi
1,8 g, pentru bãrbaþi. Atenþie! Nu exagera cu
suplimentele de acizi graºi Omega 3. În exces,
ele dãuneazã. O cantitate mare va creºte riscul
de hemoragii ºi uneori, duce la slãbirea
sistemului imunitar.

Care sunt cauzele de apariþia a bolii:Care sunt cauzele de apariþia a bolii:Care sunt cauzele de apariþia a bolii:Care sunt cauzele de apariþia a bolii:Care sunt cauzele de apariþia a bolii:
Sindromul Noonan este o tulburare gene-

ticã, iar specialiºtii spun cã are drept cauzã
principalã prezenþa mutaþiilor din cromozomul
12. Însã, opt gene sunt implicate în apariþia
acestei boli.

Copiii care au un pãrinte cu sindrom Noo-
nan au o ºansã de 50% de a dezvolta aceastã
afecþiune. Sunt ºi cazuri care apar în lipsa moº-
tenirii genetice.

Care sunt principalele simptome ºiCare sunt principalele simptome ºiCare sunt principalele simptome ºiCare sunt principalele simptome ºiCare sunt principalele simptome ºi
semne ale bolii:semne ale bolii:semne ale bolii:semne ale bolii:semne ale bolii:

- Existã modificãri survenite la nivelul feþei.
De exemplu, fruntea este înaltã, ochii sunt
depãrtaþi ºi orientaþi în jos ºi în afarã. Gâtul este
scurt ºi are un exces de piele.

- Sternul este proeminent în partea de sus
ºi scobit în partea de jos.

- Se pot diagnostica anomalii ale inimii
- Se va înregistra un retard intelectual,

vorbirea poate sã fie afectatã.
- De multe ori sunt prezente problemele

oculare. Pacientul poate sã aibã strabism,
nistagmus sau alte probleme.

- Pot surveni hemoragii sau vânãtãi.
- Au un sistemul imunitar deficitar, fac foarte

des otite.
Din pãcate, astãzi nu existã un tratament

care sã vindece boala. Dar existã tratamente
care sã amelioreze simptomele ºi sã previnã
complicaþiile. Practic, acestea pot creºte calitatea
vieþii. Pacientul trebuie sã fie periodic evaluat
de o echipã medicalã. Trebuie realizat screenin-
gul pentru boli cardiace, pentru problemele de
coagulare. O întreagã echipã medicalã trebuie
sã evalueze ºi sã supravegheze astfel de
pacienþi.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Boala geneticã care împiedicã
dezvoltarea normalã a unui individ

Cele mai bune surse de Omega 3!
Acizii graºi sunt esenþiali



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 1 Matinal;
09:00 Adevãrul despre trecut (r);
10:00 Ca-n viaþã;
11:45 Teleshopping;
12:20 „Legendele palatului: Regele

Geunchogo” (r);
13:30 Cronici Mediteraneene;
14:00 Telejurnal;
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis;
20:00 Telejurnal;
16:45 „Legendele palatului: Regele Geunchogo”
(f);
18:00 Observatori la Parlamentul European;
18:35 „Lumini ºi umbre: Partea II” (f);
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire;
20:00 Telejurnal;
21:10 „The Name of the Rose” (f);
23:20 „Legende ºi mistere” (r);
23:50 #Creativ;
00:15 Telejurnal;
00:45 „Lumini ºi umbre: Partea II” (r);
01:45 „The Name of the Rose” (r);
03:55 Sport (r);
04:10 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
05:00 „Legende ºi mistere” (r);
06:30 Cronici Mediteraneene (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade GEO
(r);
08:00 „Fram” (r);
09:00 „Lonesome dove: suflet de
pistolar” (r);

09:55 Generaþia Fit;
10:00 Câºtigã România! (r);
11:00 Ferma (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade GEO;
15:00 Vibe By Ioana Voicu (r);
15:30 Zile cu stil (r);
16:00 „Lonesome dove: suflet de pistolar” (s);
17:05 Oanapp;
17:50 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Misterele insulei Shadow: Mirele dispãrut”
(f);
22:55 Poate nu ºtiai;
23:10 „Cartagena” (f);
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:45 „Misterele insulei Shadow: Mirele dispãrut”;
04:20 „Cartagena” (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 „Ziua Independenþei” (f);
00:30 „Juriul” (r);
03:00 Lecþii de viaþã:
04:00 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 „Surorile” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;

19:00 Observator;
20:00 „Ultimul rãzboinic al aerului” (f);
22:00 „Regele Arthur” (f);
00:30 Insula iubirii (r);
03:00 Acces direct (r);
04:15 „Surorile” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Arestat la domiciliu” (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Vânãtori de legende” (r);
14:15 “Harvard Park – Terenul
legendelor” (r);

16:15 „Suflet neliniºtit” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Cu plãcere” (f);
22:30 „Furturi, fete, marafeþi” (r);
00:30 „Cu plãcere” (r);
02:30 „Furturi, fete, marafeþi” (r);
04:15 „La bloc” (r);
06:15 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 CutTour;
13:30 “Feriha”  (r)

15:00 „Marimar” (f);
17:30 „CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Rãdãcini” (f);
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Rãdãcini” (r);
01:30 „Marimar” (r);
02:00 Teleshopping;
03:15 „Feriha” (r);
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
06:00 CulTour (r);
06:45 „Dragoste eternã” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 #Creativ (r);
07:35 Politicã ºi delicateþuri;
08:35 Aventurã urbanã;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sãfiu sãnãtos;
11:00 Levintza prezintã;

11:30 Constructori de visuri;
12:00 Drumul succesului;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Exclusiv în România;
13:45 Discover România;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 „Toate pânzele sus!” (f);
16:30 Vedeta popularã;
18:30 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã
00:00 „Ora zero” (f);
01:00 Arheologia crimelor comunismului;
02:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (r);
02:55 Moment Art;
03:25 Viaþa satului (r);
06:30 Teleenciclopedia (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Regatul Sãlbatic;
07:40 În inima Africii;
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Sid, micul savant” (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 Gala umorului (r);
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotolVlog;
18:00 În inima Africii (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Jandarmul se însoarã” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
23:45 Zile cu stil;
00:15 MotorVlog;
00:45 „Jandarmul se însoarã” (r);
02:15 „Onoare ºi respect” (r);
03:40 „Sid, micul savant” (r);
04:30 Descãlecaþi în Carpaþi
05:00 Memorialul Durerii (r);
06:00 MotorVlog (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Un alt Karate Kid” (f);
12:15 Ce spun românii (r);
13:15 „Sejur cu surprize” (f);

15:15 „Agentul Cody Banks” (f);
17:15 „Chihuahua de Beverly Hills” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Cãpitanul America: Primul Rãzbunãtor” (f);
22:15 „Jocurile foamei: Revolta – Partea I” (r);
00:45 „Ai noºtri” (r);
01:45 „Cãpitanul America: Primul Rãzbunãtor” (r);
03:30 „Sejur cu surprize” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Asia Express;
13:00 Observator;
13:30 „101 Dalmaþieni” (f);
16:00 Poftiþi pe la noi! (r);

19:00 Observator;
20:00 iUmor (f);
22:00 „Misiune imposibilã 2" (f);
00:30 „Rãzboiul stelelor: Atacul clonelor”(r);
03:30 „Regele Arthur” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Eºti numai a mea” (r);
10:15  „La Bloc” (s);
12:30 „Harvard Park – Terenul
legendelor” (r);
14:30 „Szflet neliniºtit” (r);

16:30 „Terenul dragostei” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Confesiunile unei mirese” (f);
22:30 „Pe jumãtate mort 2" (r);
00:30 „Bucky Larson: Nãscut pentru a foi vedetã”
(r);
02:30 „Pe jumãtate mort 2" (r);
04:30 „La bloc” (r);
06:45 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã”
(r);
10:45 Teleshopping;

11:00 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 „Rãdãcini” (f);
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Rãdãcini” (r);
01:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York”  (r);
03:15 CulTour;
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
05:45  Teleshopping;
06:00 CulTour (r).

TVRTVRTVRTVRTVR 1 1 1 1 1
07:00 Universul credinþei;
09:30 Pro patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;

12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 Teatru TV (r);
17:30 Replay;
19:00 Iubiri celebre;
19:30 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:10 Muzici ºi tradiþii în Bucureºti;
23:00 Garantat 100%;
00:00 „Toate pânzele sus” (r);
01:00 „Ora zero” (r);
02:00 Iubiri celebre (r);
02:30 Garantat 100% (r);
03:20 Pro Patria (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 În grãdina Danei  (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Regatul sãlbatic;
07:40 În inima Africii;
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 „Haiducii” (f);
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 În inima Africii (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR;
20:10 „Rãpirea fecioarelor” (f);
21:45 Discover România;
22:10 „Contractul desenatorului” (f);
00:00 Drag de România mea;
02:00 „Rãpirea fecioarelor”(r);
03:35 Discover România;
04:35 Zile cu stil (r);
05:00 Ferma (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Chihuahua de Beverly Hills”
(r);
12:00 Ce spun românii (r);

13:00 Apropo Tv;
14:00 „Din greºealã împreunã” (r);
16:30 „Omul Pãianjen” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Equalizer” (f);
23:00 „Partenere pentru Mike ºi Dave” (f);
01:00 „Ai noºtri” (f);
02:00 Apropo TV (r);
03:00 „Omul Pãianjen” (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Asia Express  (r);
13:00 Observator;
13:45 „Ultimul rãzboinic al aerului” (r);
16:00 Poftiþi pe la noi! (r);

19:00 Observator;
20:00 iUmor;
21:45 „Bãieþi de oraº” (s);
23:45 „Misiune imposibilã 2"(r);
03:00 „Rãzboiul stelelor: Atacul clonelor” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Terenul dragostei”(r);
09:45 „La bloc” (r);
12:00 „Suflet neliniºtit” (r);
14:00 „Confesiunile unei mirese”
(r);

16:00 „Dragoste ºi alte necazuri” (f);
18:15 „La bloc” (s);
20:30 „Fostele iubite ale iubitului meu” (s);
22:45 „30 de nopþi” (f);
00:45 „Refulaþii” (f);
02:30 „30 de nopþi” (r);
04:30 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã”
(r);
10:45 Teleshopping;

11:00 CulTour (r);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
14:00 „Inima oraºului” (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „O grãmadã de caramele” (f);
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:30 „O grãmadã de caramele” (r);
01:30 „Gosspi Girl: Intrigi la New York” (r);
03:15 CulTour (r);
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
1â06:00 CulTour (r);
06:45 „Marimar” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:45 Teleshopping;
12:20 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);

13:30 Banii tãi
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele Geunchogo” (f);
18:00 „Lumini ºi umbre: Partea II” (f);
19:00 Românii care au schimbat lumea;
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 Teatru TV;
00:00 Telejurnal;
00:45 „Lumini ºi umbre: Partea II” (r);
01:40 Românii care au schimbat lumea (r);
02:05 Teatru TV (r);
04:10 100 de poveºti despre Marea Unire;
04:20 Sport Meteo (r);
04:35 Constructori de visuri (r);
05:05 Adevãruri despre trecut (r);
05:30 Banii tãi (r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 „Rãpirea fecioarelor” (r);
09:00 „Lonesome dove: suflet de
pistolar” (r);
09:55 Generaþia Fit;
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 „Fram” (f);
16:00 „Lonesome dove: suflet de pistolar” (s);
16:50 OanApp;
17:50 „Primãverii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Un Cupidon cãzut din cer” (f);
22:10 „Caracatiþa” (s);
23:10 Câºtigã România! (r);
00:15 „Contractul desenatorului” (r);
01:50 OanApp (r);
02:40 E vremea ta! (r);
02:55 Zile cu stil (r);
04:10 „Caracatiþa” (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 „Brooklyn” (f);

16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Condamnat la rãzbunare” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
23:30 „Cãpitanul America: Primul Rãzbunãtor” (r);
01:45 „Brooklyn”(r);
03:15 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 (live);
12:00 Observator;
14:00 „Surorile” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Insula iubirii;
23:00  Xtra Night Show;
01:00 „Surorile” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Surorile” (f);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Arestat la domiciliu” (r);
10:45 „La Bloc” (s);
13:00 „Larry Crowne” (r);
15:00 „Spionii în vacanþã” (r);
16:45 „Iubire mare” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Lista”  (f);
22:15 „Ziaristul” (f);
00:30 „Lista” (r);
02:15 „Ziaristul” (r);
03:45 „La Bloc” (r)
05:15 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
11:00 „Legea familiei” (r);
13:00 “Feriha”  (r);

15:00 „Marimar” (f);
17:00 CulTour;
18:00 „Elif” (f);
20:00 „Þine-mã de mânã” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 „Inima oraºului” (r);
00:00 CulTour (r);
01:00 „Jane, mama virginã” (r);
02:00 „Marimar” (s);
03:30 „Feriha” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r);
06:45 „Marimar” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
10:15 Ca-n viaþã;
11:45 Teleshopping;
12:20 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);

13:30 Lumea azi;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu;
16:45 „Legendele palatului: Regele Geunchogo”
(f);
18:00 „Lumini ºi umbre: Partea II (f);
19:40 Sport; Meteo;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Che – Partea I” (f);
04:30 Vorbeºte corect! (r);
04:35 #Creativ (r);
05:00 Drumul succesului (r);
05:30 Lumea azi (r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 „Fram” (r);
09:00 „Lensome dove: suflet de
pistolar” (r);
09:55 Gebneraþia Fit;

10:00 Câºtigã România! (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
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 „Fram” (f);
16:00 „Lensome dove: suflet de pistolar” (s);
16:50 OanApp;
17:00 „Primãverii” (s);
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 D’ale lu’ Miticã (r);
21:00 Destine ca-n filme;
22:10 „Caracatiþa” (f);
23:25 Câºtigã România! (r);
00:25 „Un Cupidoc cãzut din cer” (r);
02:05 OanApp (r);
02:55 E vremea ta! (r);
04:10 „Caracatiþa” (r);
05:05 Mic dejun cu un campion (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15 Teleshopping,

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 „Flirt la 40 de ani” (f);

16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Nemuritorii 3D: Rãzboiul Zeilor” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Equalizer” (r);
02:30 Arena bucãtarilor (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 „Surorile” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Poftiþi pe la noi!;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Surorile” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Surorile” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Arestat la domiciliu” (r);
09:15 „La bloc” (r);
11:45 „Tipic masculin” (r);
14:00 „Vechi prieteni” (r);
16:00 „Inside Job: Adevãrul despre

crizã” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Furia” (f);
22:30 „Din culise” (f);
00:15 „Furia” (r);
02:15 „Din culise” (r);
04:00 „La Bloc” (r);
06:00 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 „Þine-mã de mânã” (r);
13:00 “Feriha”  (r);

15:00 „Marimar” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Viaþa secretã a unui adolescent” (s);
23:00 „Inima oraºului”  (r);
00:00 CulTour (r);
01:00 „Viaþa secretã a unui adolescent” (r);
02:00 „Marimar” (s);
03:30 „Feriha” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r);
06:00 CulTour (r);
06:30 „Marimar” (r).
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policlinicã, cabinete avocaturã/
notariat, proiectare, bãnci-
asigurãri etc. Relaþii la 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.

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

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.
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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.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat

totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

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
gaze, aer condiþionat, uºã

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

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
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Vând urgent ºi conve-
nabil o masã tejghea cu vitrinã
ºi etajere (250x95x50) cm, 2
rafturi demontabile cu 3-4 rânduri
de etajere (200x20x30) cm,
toate din lemn melaminat închis,
pretabile pentru magazin
uiversal.  Tel: 0771097179 sau
0728165811.

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

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

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.

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

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

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

Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,

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
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)
Relaþiile parteneriale sunt foarte active în aceastã
sãptãmânã. Sunt posibile discuþii aprinse de la
chestiuni familiale sau locative. De asemenea
vor interveni ºi subiecte referitoare la banii ºi bu-
nurile administrate ºi folosite în comun cu alþii.
Este posibil sã fii nevoit sã cheltuieºti sume impor-
tante de bani pe mofturile celor dragi sau pe ga-
fele unui coleg de muncã sau ale unui partener
de afaceri.

Taur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Sunt momente favorabile relaþionãrii cu partene-
rul de viaþã ºi cu cei de afaceri. Financiar se con-
tureazã cheltuieli comune cu alþii. Prudenþã, pen-
tru cã unii vor depune eforturi serioase în sensul
obþinerii unor avantaje substanþiale din partea
ta. Este vremea sã-þi reevaluezi planurile financia-
re. Ocupã-te numai tu de tine ºi de investiþiile
tale.

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

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Este ceva forfotã în plan domestic la începutul
sãptãmânii, fiind nevoit sã te ocupi mai mult de
cele necesare membrilor familiei. Curãþenii, re-
paraþii, achiziþionãri de bunuri patrimoniale sau
vânzarea altora care îþi prisosesc. Prudenþã la
vânzãri ºi cumpãrãri de orice fel, pentru cã sunt
posibile erori de apreciere a preþului sau a stãrii
bunului respectiv.

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

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

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

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

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

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)
Prima parte a sãptãmânii te aduce în prim-planul
segmentului socio-profesional. Discuþii cu persoa-
ne importante, întâlniri cu reprezentanþi ai unor
instituþii conexe locului tãu de muncã, un carusel
de evenimente, dificil uneori de urmãrit ºi înþeles.
Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã, pentru cã
mulþi te vor urmãri cu atenþie ºi îþi vor semnala
cea mai micã eroare.

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

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)
Este nevoie sã te ocupi de achitarea facturilor la
începutul sãptãmânii ºi de relaþiile cu instituþiile
financiare. Pe de altã parte, se întrezãresc discuþii
aprinse cu partenerul de viaþã, rudele sau cola-
boratorii pe tema banilor ºi bunurilor adminis-
trate în comun. Prudenþã ºi rãbdare!

Vânzãri diverse
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1. G-V-PIC-E 2. DANIEL-ROL  3. RÃZGÂIAÞI 4. SADI-TOI-M;
5. NATII-GRI; 6. ST-ARTÃ-AN; 7. IST-OPERÃ; 8. LINIARE-AT;

Rezolvarea integramei din
numãrul trecut
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Prepoziþ iePrepoziþ iePrepoziþ iePrepoziþ iePrepoziþ ie

CuloareCuloareCuloareCuloareCuloare
de pãrde pãrde pãrde pãrde pãr

BrãzdatBrãzdatBrãzdatBrãzdatBrãzdat

Vesel ieVesel ieVesel ieVesel ieVesel ie

SpusSpusSpusSpusSpus
împotrivãîmpotrivãîmpotrivãîmpotrivãîmpotrivã

MinunatãMinunatãMinunatãMinunatãMinunatã

Cei careCei careCei careCei careCei care
c i t e s cc i t e s cc i t e s cc i t e s cc i t e s c

Mãrunþ i þ iMãrunþ i þ iMãrunþ i þ iMãrunþ i þ iMãrunþ i þ i

MãsoarãMãsoarãMãsoarãMãsoarãMãsoarã
vitezavitezavitezavitezaviteza

Radu IonRadu IonRadu IonRadu IonRadu Ion

A scãpaA scãpaA scãpaA scãpaA scãpa

EugenEugenEugenEugenEugen
TTTTTomescuomescuomescuomescuomescu

La balanþãLa balanþãLa balanþãLa balanþãLa balanþã

În golÎn golÎn golÎn golÎn gol

Un lac cu lavã, aflat în mijlocul unui
vulcan, a fost descoperit în Antarctica.
Oamenii de ºtiinþã au profitat de o zi
seninã, în care norii nu acopereau in-
sula Saunders pentru a observa din
satelit vulcanul din vârful Muntelui
Michael. Aceºtia au descoperit cã în
craterul vulcanului se aflã un lac din lavã,
noteazã Live Science. Descoperirea unui
lac de lavã reprezintã un evenimnent

destul de rar în lumea ºtiinþificã, pânã în
prezent au fost descoperite doar opt
astfel de lacuri, cel de pe insula Saunders
fiind inclus. În mod obiºnuit, insula
Saunders, aflatã în Marea Weddel,  este
acoperitã de nori, fapt care împiedicã
observaþiile din satelit asupra acesteia.
Totuºi, profitând de condiþii meteo
favorabile, cercetãtorii de la British Ant-
arctic Survey (BAS) au reuºit sã desco-
pere lacul de lavã format în craterul
muntelui Michael. Mãsurãtorile iniþiale
aratã cã lacul are între 90 ºi 215 metri
în diametru, iar lava din interiorul aces-
tuia are temperaturi ce variazã între 989
ºi 1.279 grade Celsius. Autoarea
principalã a studiului, dr. Danielle Gray
de la University College London, în care
este consemnatã aceastã descoperire,
a declarat cã insula Saunders, din lanþul
de Insule Sandwich care face parte din
Teritoriul Antarctic Britanic, este foarte
greu de explorat de cãtre un echipaj
uman, de aceea a fost nevoie de ima-
ginile din satelit. „A fost vizitat foarte rar
la bazã (n.r Muntele Michael) ºi nimeni

nu a ajuns în vârf”, a mai explicat
aceasta. În mod normal, atunci când vul-
canii erup, ei formeazã lacuri temporare
de lavã, dar acestea se rãcesc cu timpul,
de obicei în decursul a câteva zile sau
sãptãmâni. În cele opt cazuri care sfi-
deazã aceastã regulã, geologii au teo-
retizat cã se întâlnesc anumite condiþii
speciale care ar putea permite lavei sã
îºi pãstreze forma lichidã. Astfel, o teorie

de lucru este aceea conform cãreia
gazele vulcanice sunt cele care creeazã
condiþiile termice ideale pentru apariþia
acestui fenomen. Alex Burton-Johnson,
un geolog al British Antarctic Survey ºi
co-autor al studiului, a declarat cã
urmãtorul pas în studierea fenomenului
este reprezentat de trimiterea unei
drone care sã fotografieze de aproape
lacul de lavã, dar, din pãcate, o astfel de
acþiune are nevoie de ani înainte de a fi
dusã la îndeplinire.

„Problema principalã este repre-
zentatã de faptul cã Insulele Sandwich
sunt foarte izolate, astfel cã traficul
maritim în preajma lor este foarte res-
trâns”, explicã dr. Burton-Johnson. „Aºa
cã nu existã foarte multe oportunitãþi
ca o ambarcaþiune folositã pentru cer-
cetare sã se afle în zonã”, a mai adãugat
acesta.

Studiul citat a fost publicat în cel
mai recent numãr al revistei de
specialitate Volcanology and Geother-
mal Researc.

Sursa: descopera.ro

Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 321 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 165 locuri de muncã
pentru: culegãtor fructe, muncitor în sera
de flori, muncitor în producþia de roºii,
muncitor necalificat în grãdinãrit ºi horti-
culturã, operator la maºini ºi utilaje pen-
tru fabricarea produselor alimentare,
procesor bulbi de flori, procesor de flori
ºi plante în serã;

GermaniaGermaniaGermaniaGermaniaGermania – 55 locuri de muncã
pentru: ajutor la curãþenie, bucãtar,
bufetier, cameristã, chef de pârtie, chef
de rang, commis de rang, consultant IT,
demichef de rang, dezvoltator software,
electrician, îngrijitor persoane vârstnice
în azil, instalator instalaþii sanitare, de
încãlzire ºi gaz, junior sous chef, lãcãtuº,
manager recepþie, maseur, mecanic de
proces – maºini producþie muluri, meca-
nic – maºini de prelucrare a plasticului,
ospãtar, parchetar, personal în domeniul
gastronomiei de sistem, preparator de
îngheþatã, recepþioner, ºef de echipã,
specialist IT, sudor, tâmplar, tehnician
electrician/electronist, zidar;

AustriaAustriaAustriaAustriaAustria – 32 locuri de muncã pen-
tru: montator de mobilã; reactJS fron-

tend developer;
NNNNNorororororvvvvvegiaegiaegiaegiaegia – 17 locuri de muncã

pentru: mecanic auto, ospãtar, tinichigiu
auro, vopsitor auto;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 15 locuri de muncã
pentru: tehnician mecanic ºi electric la
întreþinere echipamente;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 12 locuri de muncã
pentru: sticlar;

UngariaUngariaUngariaUngariaUngaria – 10 locuri de muncã pen-
tru:montator structuri metalice, sudor;

Finlanda Finlanda Finlanda Finlanda Finlanda – 10 locuri de muncã
pentru: instalator de schele;

BelgiaBelgiaBelgiaBelgiaBelgia – 5 locuri de muncã pentru:
lucrãtor în agriculturã.

Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã pot viziona ofertele acce-
sând www.eures.anofm.ro, sau se pot
prezenta la sediul agenþiei judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã din
raza de domiciliu sau reºedinþã, unde
consilierul EURES îi poate îndruma.

Sursa: anofm.ro

Potrivit datelor furnizate de agenþii
economici privind locurile de muncã
vacante, în evidenþele Agenþiei Naþio-
nale pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã (ANOFM), sunt disponibile 31.020
locuri de muncã.

La nivel naþional, cele mai multe
locuri de muncã sunt oferite pentru:

lucrãtor comercial (2.070), ucenic
(1.457), agent de securitate (1.403),
muncitor necalificat în industria con-
fecþiilor (1.321), muncitor necalificat
la asamblarea, montarea pieselor
(1.163), vânzãtor (891), confecþioner-
asamblor articole din textile (777), ma-
nipulant mãrfuri (768), muncitor ne-

31.020 locuri de muncã vacante la nivel naþional
calificat la demolarea clãdirilor, cãptu-
ºeli zidãrie (726), lãcãtuº mecanic
(618), casier (567).

Din cele 31.020 de locuri de mun-
cã vacante declarate de angajatori la
agenþiile pentru ocuparea forþei de
muncã, 1.324 sunt destinate persoa-
nelor cu studii superioare (inginer în
diferite domenii de activitate, progra-
mator, manager, medic, contabil etc),
16.807 pentru persoanele cu studii
liceale, postliceale, profesionale, restul
locurilor de muncã fiind destinate per-
soanelor cu studii primare/gimnaziale
sau fãrã studii.

Oferta locurilor de muncã la nivel
naþional poate fi consultatã pe site-ul
ANOFM (www.anofm.ro), la secþiunea
Persoane fizice/Locuri de muncã va-
cante. În ceea ce priveºte locurile de
muncã la nivel judeþean, aceste infor-
maþii pot fi vizualizate pe pagina de
internet a fiecãrei agenþii pentru ocu-
parea forþei de muncã judeþene/mu-
nicipale sau la sediul acestora.

Sursa: anofm.ro

321 locuri de muncã
vacante în Spaþiul
Economic European

Un lac de lavã a fost
descoperit în Antarctica

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
reaminteºte angajatorilor cã pot beneficia de un stimulent
financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj, pentru fiecare elev ºi student
încadrat în muncã pe perioada vacanþei. Angajarea elevilor
ºi studenþilor se poate realiza pe perioada vacanþelor, iar
stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadã
de maximum 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic,
pentru fiecare elev ºi student pentru care s-a încheiat

contract individual de muncã. Diferenþa dintre stimulentul
lunar acordat ºi salariul realizat se suportã de cãtre angajator
din fonduri proprii.

Beneficiazã de stimulentul financiar lunar prevãzut mai
sus angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi studenþi
în baza urmãtoarelor documente: a) contract individual
de muncã pe duratã determinatã, egalã sau mai micã decât
durata vacanþei, încheiat în condiþiile legii, cu normã
întreagã sau, dupã caz, cu timp parþial; b) contract de muncã
temporarã, numai dacã durata misiunii de muncã
temporarã este egalã sau mai micã decât durata vacanþei.

În cazul tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani, contractul
individual de muncã încheiat cu durata timpului de muncã
de 6 ore pe zi ºi de 30 de ore pe sãptãmânã se considerã
încheiat cu normã întreagã. Pentru a beneficia de acor-
darea stimulentului financiar, angajatorii trebuie sã încheie
o convenþie cu agenþia pentru ocuparea forþei de muncã
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, în termen
de 30 de zile de la data angajãrii elevilor ºi studenþilor.

Sursa: anofm.ro

Stimulente pentru
angajarea elevilor ºi

studenþilor pe
perioada vacanþei
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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

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 19 - 25 iulie, de-a lungul istoriei
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Tocãniþã de pui
INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
1 k1 k1 k1 k1 kg pui,  1g pui,  1g pui,  1g pui,  1g pui,  100 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lapttttte,e,e,e,e,
 1 1 1 1 100 ml supã de pui,  3 cepe,  3 rãmur00 ml supã de pui,  3 cepe,  3 rãmur00 ml supã de pui,  3 cepe,  3 rãmur00 ml supã de pui,  3 cepe,  3 rãmur00 ml supã de pui,  3 cepe,  3 rãmurele þelinã,ele þelinã,ele þelinã,ele þelinã,ele þelinã,
 6 cartofi,  2 morcovi,  3 linguri fãinã, 6 cartofi,  2 morcovi,  3 linguri fãinã, 6 cartofi,  2 morcovi,  3 linguri fãinã, 6 cartofi,  2 morcovi,  3 linguri fãinã, 6 cartofi,  2 morcovi,  3 linguri fãinã,
 sare ºi piper dupã gust sare ºi piper dupã gust sare ºi piper dupã gust sare ºi piper dupã gust sare ºi piper dupã gust

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Ce se poate prepara mai uºor ca o tocãniþã de pui? Alege cele mai proaspete ingrediente

ºi preparã o masã la fel de delicioasã ca aceea servitã în copilãrie, de bunica:
1. Într-o cratiþã încãpãtoare se topeºte untul ºi se rumenesc bucãþile de pui.

Se scot ºi se lasa deoparte.
2.  În aceeaºi cratiþa

se pune supa, ceapã ºi se
lasa sã dea un clocot. Se
adauga morcovii raºi,
cartofii tãiaþi cuburi, þelina
tãiatã rondele ºi puiul. Se
lasa sã fiarbã 20 de mi-
nute pânã ce ingredientele
sunt fierte.

3. Separat, fãina se
desface în lapte evitând
cocoloaºele. Se toarnã
amestecul peste pui ºi se
lasã la fiert pânã ce se
obþine un sos gros, ames-
tecând mereu sã nu se
lipeascã.

4. Se potriveºte de sa-
re ºi piper ºi se aduce la
masa cu ardei iute ºi mã-
mãligã, dupã gust.

- Cum sunt maºinile maneliºtilor?
- Fãrã numãr...

Hamlet de mahala:
- A sta cu poftã-n cui, sau cu cuiul în

poftã? Aceasta-i întrebarea!
Un manelist ºi soþia, acasã. Prima

searã:
- Nevastã, n-ai vrea sã ne jucãm de-a big

brother?
- ªtii, sunt obositã, azi am stat la servici

toatã ziua... poate mâine...
A doua searã:
- Ce zici, ne jucãm de-a big brother?
- ªtii, azi am fãcut mâncare, am adus

copii de la ºcoalã... sunt obositã... hai s-o lãsãm

pe mâine.
A treia searã:
- Ei, ce zici... azi ne jucãm de-a big

brother??
- Bine, azi ne jucãm.
- Ai 5 minute sã pãrãseºti casa...

Într-un restaurant select, un muzician
se apropie de masa unui manelist ºi-l întreabã:

- Dumneavoastrã aþi cerut ceva de
Beethoven ?

- Nu, eu am cerut pui cu smântânã.
Un manelist la Biroul de Resurse

Umane:
- Cãutãm pe cineva care nu se dã înapoi

de la nici un fel de muncã ºi nu se îmbol-
nãveºte niciodatã.

- OK, angajaþi-mã pe mine, sã vã ajut sã
cãutaþi.

19 iulie:19 iulie:19 iulie:19 iulie:19 iulie:
18641864186418641864 - În China, are loc cãderea

Nankinului; înfrîngerea rãzboiului þãrã-
nesc al taipinilor.

18701870187018701870 - Franþa a declarat rãzboi
Prusiei. Conflictul se încheie la 26 fe-
bruarie 1871 prin înfrângerea Franþei.

19051905190519051905 - S-a nãscut Nicolae Caran-
dino, ultimul dintre supravieþuitorii pro-
cesului Iuliu Maniu. El a fãcut parte din
grupul celor 4 oameni politici din condu-
cerea Partidului Naþional Þãranesc de-
semnaþi de Iuliu Maniu sã pãrãseascã
þara pentru a crea un nucleu credibil ºi
competent al rezistenþei româneºti în
Occident, grup arestat la Tãmãdãu, în
zorii zilei de 14.07.1947. A fost gazetar,
traducãtor ºi director al Teatrului Naþional
din Bucureºti (m.16.02.1996).

1922 1922 1922 1922 1922 - A avut loc primul meci al
echipei de tenis a României în Cupa
Davis (India - România: 5-0).

19231923192319231923 - S-a nãscut Constantin Þoiu,
prozator.

19461946194619461946 - S-a nãscut Ilie Nãstase, te-
nismen, preºedinte al Federaþiei Româ-
ne de Tenis.

1111199999444447 7 7 7 7 - S-a nãscut Bernie Leadon,
chitarist, vocalist ºi compozitor american
(Flying Burrito Brothers, Eagles).

11111999994444477777 - S-a nãscut Brian May, chita-
rist, compozitor ºi vocalist britanic (Smile,
Queen).

19961996199619961996 - Senatul Statelor Unite ale
Americii a aprobat prin consens pro-
iectul de lege care prevede acordarea
clauzei naþiunii celei mai favorizate, pe
bazã permanentã României.

20 iulie:20 iulie:20 iulie:20 iulie:20 iulie:
18851885188518851885 - A fost legalizat fotbalul

profesionist în Marea Britanie.
19031903190319031903 - A murit Papa Leon al XII-lea

(Vincenzo Gioacchino Pecci). Lui i se
datoreazã prima enciclicã socialã, “Re-
rum novarum”, în 1891 (n.02.03.
1810).

1111199999111119 9 9 9 9 - S-a nãscut Edmund Hillary,

alpinist neo-zeelandez, primul care a
escaladat Everestul.

11111929292929277777 - S-a nãscut Matilda Caragiu
Marioþeanu, lingvistã, membru core-
spondent al Academiei Române.

11111929292929277777 - La numai cinci ani, Mihai I
devine Regele Românilor în urma morþii
regelui Ferdinand I.

1938 1938 1938 1938 1938 - S-a nãscut actriþa america-
nã Natalie Wood (“Splendoare în iarbã”,
„Rebel fãrã cauzã”) (m.29.11.1981).

19401940194019401940 - Danemarca pãrãseºte Liga
Naþiunilor.

19431943194319431943 - S-a nãscut poetul Adrin
Pãunescu.

11111999994444477777 - S-a nãscut Carlos Santana,
chitarist american, nãscut în Mexic
(Santana).

11111999994444477777 - S-a nãscut Tony Thorpe,
chitarist, vocalist ºi pianist britanic (The
Rubettes).

19561956195619561956 - S-a nãscut Paul Cook, bate-
rist britanic (Sex Pistols, The Profession-
als).

19691969196919691969 - Primul pãmântean, astro-
nautul american Neil Armstrong, mem-
bru al echipajului “Apollo–11”, coboarã
pe suprafaþa Lunii, la 10:56 PM, ºi ros-
teºte cuvintele “este un pas mic pentru
un om, dar un salt gigantic pentru ome-
nire”.

11111999997777766666 - Nava spaþialã americanã
“Viking–1” a atins suprafaþa planetei
Marte.

21 iulie:21 iulie:21 iulie:21 iulie:21 iulie:
11111777771111188888 - Prin Tratatul de pace de la

Passarowitz, Imperiul Otoman a cedat
Austriei Banatul, Oltenia, nordul Serbiei
ºi al Bosniei.

11111868686868611111 - La Bucureºti, pe scena Tea-
trului cel Mare (ulterior Teatrul Naþional),
a avut loc prima reprezentaþie a piesei
“Hamlet” de William Shakespeare,
avându-l în rolul principal pe Mihail Pas-
caly, primul actor român care l-a întru-
chipat pe Hamlet.

18801880188018801880 - Poetul Alexandru Mace-
donski publicã, în revista “Literatorul”,
articolul “Despre logica poeziei”, consi-
derat a fi primul manifest al poeziei ro-
mâne moderne.

18991899189918991899 - S-a nãscut scriitorul ame-
rican Ernest Miller Hemingway, laureat
al Premiului Nobel pentru Literaturã pe
anul 1954 (“Adio, arme!”, “Zãpezile de

pe Kilimanjaro”, “Bãtrânul ºi marea”)
(m.2.08.1961).

11111906906906906906 - S–a nãscut Traian Chelariu,
poet ºi dramaturg (prozã : “ Necunoscuta
”,“ În cãutarea Atlantidei”) (m.04.11.
1966).

11111999991111144444 - Consiliul de Coroanã, în-
trunit la Sinaia, proclamã poziþia de neu-
tralitate a României în primul rãzboi
mondial.

19451945194519451945 - Preºedintele american Har-
ry S. Truman a aprobat ordonanþa prin
care se aproba folosirea bombelor
atomice.

19521952195219521952 - S-a nãscut Robin Williams,
actor american.

19531953195319531953 - S-a nãscut Dénes Seres,
politician român.

1955 1955 1955 1955 1955 - S-a nãscut Dan Chiºu,
regizor, preºedintele Fundaþiei DaKINO
din Bucureºti.

22 iulie22 iulie22 iulie22 iulie22 iulie:
1111145454545451 1 1 1 1 - Umanistul italian Poggio

Bracciolini menþioneazã, în lucrarea
“Disceptationes convivales”, latinitatea
limbii române, precum ºi continuitatea
elementului romanic în cuprinsul vechii
Dacii, din vremea împãratului Traian.

14561456145614561456 - Strãlucitã victorie, la Bel-
grad, a lui Iancu de Hunedoara, voievod
al Transilvaniei, împotriva puternicei ar-
mate otomane conduse de Mahomed
al II–lea.

18221822182218221822 - S-a nãscut Gregor Johann
Mendel, cercetãtor austriac în domeniul
transmiterii ereditare a caracterelor
(m.06.01.1884).

19461946194619461946 - S-a nãscut Petre Roman,
om politic, fost premier al României.

19671967196719671967 - S-a nãscut Ileana ªipo-
teanu, solistã de muzicã uºoarã.

20052005200520052005 - Microsoft anunþã numele
final al noului sistem de operare: „Win-
dows Vista”.

23 iulie:23 iulie:23 iulie:23 iulie:23 iulie:
18291829182918291829 - William Burt a conceput

prima maºinã de scris din lume.
18621862186218621862 - Serviciul de poºtã a intrat

în administraþia statului; s-a înfiinþat Di-
recþia centralã a poºtelor. (23 iulie/4
august).

1869 1869 1869 1869 1869 - S-a nãscut Gheorghe Ada-
mescu, istoric literar ºi bibliograf (m.04.
03.1942).

18881888188818881888 - S-a nãscut scriitorul ameri-
can Raymond Chandler, cunoscut autor
de romane poliþiste (m.26.03.1959).

19081908190819081908 - S-a nãscut scriitorul italian
Elio Vittorini (m.12.02.1966).

11111999991111133333 - S-a nãscut Gherasim Luca,
poet, prozator, aderent la miºcarea de
avangardã. Din 1947, se stabileºte la
Paris. A semnat ºi sub pseudonimele
Costea Sar, Petre Malcoci (m.09.02.
1994).

19251925192519251925 - S-a nãscut Nicolae Boºcaiu,
biolog român, membru al Academiei
Române.

19351935193519351935 - S-a nãscut Cleveland Dun-
can, vocalist american (The Penguins).

19421942194219421942 - S-a nãscut Madeline Bell,
cântãreaþã americanã (Blue Mink).

11111999994343434343 - S-a nãscut Tony Joe White,
cântãreþ, chitarist ºi compozitor ameri-
can.

19591959195919591959 - Vizita lui Richard Nixon în
URSS (23–31 iulie).

11111969696969611111 - S-a nãscut Martin Lee Gore,
chitarist, clãpar ºi compozitor britanic
(Depeche Mode).

19641964196419641964 - S-a nãscut Tim Kellett, trom-
petist ºi clãpar britanic (Simply Red).

19891989198919891989 - S-a nãscut Daniel Radcliffe,
actor englez.

11111999999999911111 - Banca Naþionalã a Româ-
niei emite norme privind înfiinþarea ºi
funcþionarea caselor de schimb valutar.

222224 iulie:4 iulie:4 iulie:4 iulie:4 iulie:
18021802180218021802 - S-a nãscut scriitorul francez

Alexandre Dumas (tatãl), autorul cele-
brelor romane istorice “Cei trei musche-
tari”, “Regina Margot”, “Contele de Mon-
te–Cristo” (m.05.12.1870).

18641864186418641864 - S-a nãscut scriitorul german
Frank Wedekind (m.09.03.1918).

11111999991111111111 - Re-descoperirea oraºului
Machu Picchu.

1111199999111117 7 7 7 7 - S-a nãscut Robert Farnon,
cântãreþ ºi ºef de orchestrã canadian.

19211921192119211921 - S-a nãscut Giuseppe di
Stefano, tenor italian.

19231923192319231923 - Convenþia de la Lausanne
privind regimul strâmtorilor Bosfor ºi Dar-
danele este semnatã ºi de România.

11111999997777744444 - Curtea Supremã de Justiþie
din SUA i-a cerut preºedintelui american
Richard Nixon sã dea toate documen-
tele þinute la Casa Albã procurorului însãr-
cinat cu rezolvarea cazului Watergate.

19951995199519951995 - Prima conferinþã intera-
mericanã la nivel înalt asupra apãrãrii,
organizatã de Pentagon, la care au
participat delegaþii din SUA, Canada ºi
din alte 32 de state din întreaga emis-
ferã nordicã, cu excepþia Cubei (Wiliams-
burg, Virginia).

20052005200520052005 - Lance Armstrong câºtigã
Turul Franþei pentru a ºaptea oarã
consecutiv.

25 iulie:25 iulie:25 iulie:25 iulie:25 iulie:
11111444447777766666 - ªtefan cel Mare, domnul

Moldovei (1457-1504), a atacat o avan-
gardã turceascã, condusã de Suleiman-
paºa, pe care a înfrânt-o ºi a determinat-
o sã se retragã.

18431843184318431843 - A murit chimistul britanic
Charles Macintosh, inventatorul imper-
meabilului (n.29.12.1776).

19051905190519051905 - S-a nãscut Elias Canetti,
romancier ºi dramaturg bulgar, laureat
al Premiului Nobel pentru Literaturã pe
anul 1981 (m.14.08.1994).

19091909190919091909 - Francezul Louis Blériot a
realizat prima traversare a Canalului
Mânecii cu avionul.

19251925192519251925 - A fost înfiinþatã agenþia rusã
de presã TASS (din 22.01.1992,
ITARTASS).

19441944194419441944 - Al doilea rãzboi mondial.
Cucerirea Normandiei de cãtre trupele
aliate.

19461946194619461946 - Statele Unite au testat pri-
ma bombã atomicã subacvaticã în
apropierea atolului Bikini, Oceanul Pa-
cific.

19501950195019501950 - S-a nãscut Mark Clarke,
basist britanic (Colosseum, Uriah Heep,
Tempest, Rainbow).

11111959595959511111 - S-a nãscut Verdine White,
basist ºi percuþionist american (Earth,
Wind & Fire).

19531953195319531953 - S-a nãscut Gary Shaughnes-
sy, chitarist britanic (Sweet Sensation).

11111999997878787878 - În Marea Britanie, s-a nãs-
cut primul copil conceput prin fecundare
artificialã, fetiþa Louise Brown. Fecun-
darea a fost realizatã de profesorii Roger
Edwards ºi Patrick Steptoe.

19841984198419841984 - Cosmonautul sovietic Svet-
lana Savitskaya a devenit prima femeie
din lume care a ajuns în cosmos.

Sursa: calendar.eclub.ro
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Cinci medalii în contul boxerilor ploieºteni
la Cupa României pentru cadeþi ºi juniori II

Amicale în Turcia pentru Petrolul PloieºtiArmãsarul Borga Jackpot
s-a impus în Premiul de Varã

Simona Halep a reuºit sã uimeascã o planetã întreagã în finala
Turneului de Tenis de la Wimbledon, învingând-o pe puternica ameri-
cancã Sernea Williams. Mândria cea mai mare este, evident, a noas-
trã, a românilor, pentru acest trimuf magnific al îndrãgitei Simona
Halep, fiind prima româncã ce se impune la acest grandios turneu
din Regatul Unit. Uimitoare a fost ºi maniera în care Halep a învins-o
pe americancã, atât ca sor (6-2, 6-2), cât ºi ca abordare, Simona
jucând cel mai bun tenis al carierei sale, dupã cum avea declare la
intgerviul imediat de dupã terminarea finalei.

„A fost un meci dezechilibrat. Simona Halep nu a evoluat niciodatã
la un asemenea nivel pe iarbã, iar Serena Williams, de ºapte ori
câºtigãtoare la All England Club, a fãcut-o rareori atât de prost. Teoretic,
americanca pleca totuºi ca favoritã la a unsprezecea sa finalã pe
gazonul englez ºi pierduse o singurã datã în zece meciuri în faþa
Simonei Halep”, a comentat AFP.

Simona Halep (27 ani), numãrul ºapte mondial, a pierdut un
singur set la turneul din acest an de la Wimbledon, în faþa compatrioatei
Mihaela Buzãrnescu, în turul al doilea.

Pânã acum, Simona Halep prinsese o singurã semifinalã la Wim-
bledon, în 2014, când a fost eliminatã de canadianca Eugenie
Bouchard.

Halep a obþinut al doilea sãu titlu de Mare ªlem din palmares,
dupã cel de la Roland Garros, de anul trecut ºi este a douãsprezecea
jucãtoare care câºtigã turneul de la Wimbledon la prima sa finalã.
Are 19 titluri câºtigate în carierã: Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch,
Budapesta, New Haven, Moscova ºi Sofia (Turneul Campioanelor II)

în 2013, Doha ºi Bucureºti în 2014, Shenzhen, Dubai ºi Indian Wells
în 2015, Madrid, Bucureºti ºi Montreal în 2016, Madrid în 2017,
Shenzhen, Roland Garros ºi Montreal în 2018, Wimbledon în 2019.

Ca urnare a victoriei de la Wimbledon, Simona Halep a primit un
cec de 2.350.000 lire sterline, însã 45% din sumã este impozitatã
de cãtre stat! Cum precizam ºi mai devreme, Simona Halep este,
deocamdatã, singura jucãtoare de tenis din România care s-a impus
la Wimbledon. În trecut, Ilie Nãstase a avit douã tentative de a-ºi
trece în cont mult râvnitul trofeu, însã a pierdut finalele în 1972,
contra lui Stan Smith (SUA) ºi în 1976, în dauna lui Bjorn Borg (Suedia).

Mihail Marinescu

Cea mai interesantã cursã
a reuninunii de trap de la finele
sãptãmânii trecute, de la Hipo-
dromul din Ploieºti, a fost Pre-
miul de Varã – Fortuna Gold,
pe care ºi l-au disputat cei doi
favoriþi vãzuþi de specialiºti,
Borga Jackpot ºi Tajfun, primul
având câºtig de cauzã dupã
un final destul de strâns. În ce-
lelalte trei curse ale zilei, s-au
impus Kaiac (Premiul Ialta), Ro-

na (Premiul Izvin) ºi Gazette de
Cym (Premiul Ivoriu – Fortuna
Silver). Urmãtoarea reuniune
hipicã oficialã va avea loc sâm-
bãtã, 27 iulie, atunci când prin-
cipala cursã a zilei va fi Premiul
Municipiului Ploieºti, o alergare
semiclasicã „open” rezervatã
cailor de 3 ani ºi mai în vârstã,
pe distanþa de 1950 metri.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Boxerii de la CSM Ploieºti
au obþinut cinci medalii (douã
de aur, douã de argint ºi una
de bronz) la Cupa României la
Box pentru cadeþi ºi juniori II,
desfãºuratã sãptãmâna tre-
cutã la Târgu Jiu. Din cei opt
boxeri pe care antrenorul coor-
donator Titi Tudor i-a înscris în
competiþie, cinci au reuºit sã
urce pe podium, determinân-

du-l pe experimentatul teh-
nician sã se declare extrem de
mulþumit de evoluþiile bãieþilor
sãi: „A fost foarte bine, bãieþii
au boxat extraordinar ºi ne
întoarcem acasã cu un bilanþ
bun, de cinci medalii”.

Medaliile de aur au fost
obþinute de Rãzvan Pavel (34
kg) ºi Valentin Bârzan (76 kg),
finaliºti au fost Cristian Tudor
(32 kg) ºi Mario Cristea (52 kg),
iar medalia de bronz a fost obþi-
nut de Cosmin Bãnicã (40 kg).

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Simona Halep a uimit întreaga planetã în Regatul Unit
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În cantonamentul din Tur-
cia, Petrolul a disputat primele
douã jocuri de pregãtire cu  for-
maþii  din þara gazdã. Primul meci
a fost cel cu Fatih Karagumruk,
echipã din eºalonul secund, în-
cheiat la egalitate, 1-1, golul
Petrolului fiind marcat de cãtre
Cioinac, în min. 21.

Iatã formaþia aliniatã de
Flavius Stoican: Apostolachi -
Bãrboianu, Walace, Sirghi, Ticu -
Cioinac, Mihãescu - ªaim Tudor,
Marinescu, ªtefãnescu - Ar-
nãutu.

În reprizã a doua au jucat:
Avram -Zaharia, Racu, Manola-
che, Ticu (66 - ªtefanovici) - Cioi-
nac, Meza Colli - Munteanu, Bra-
tu, Stoica – Arnãutu (70 - Enache).

Cel de-al doilea amical a
fost tot cu o formaþie din Liga a
doua turcã, Menemen Beledi-
yespor.

ªi acest test  s-a încheiat la
egalitate, 2-2. Golurile petroliºtilor
au fost marcate de ªtefãnescu
(23) ºi Ianis Stoica (90+2).

Iatã cum a evoluat Petrolul
în acest joc: Avram - Zaharia, Ra-
cu, Sirghi (63-ªtefanocici) Ticu –
Cioinac (20 - Mihãescu) Meza
Colli - Munteanu, Bratu, ªtefãnes-
cu - Arnãutu.

În repriza a doua au jucat:

Apostolachi - Bãrboianu, Walace,
Sirghi, Manolache - Mihãescu,
Racu (63 - Enache) - ªaim Tudor,
Marinescu, I. Stoica-Arnãutu. În
aceste meciuri de pregãtire, Pe-
trolul n-a jucat rãu, dar mai tre-
buie lucrat la relaþiile de joc ºi  la
finalizare.

Cei mai folosiþi jucãtori au
fost: Cioinac, Ticu ºi Arnãutu.

O informaþie tristã este ace-
ea cã jucãtorul Cioinac, unul  pe
care  Stoican se bazeazã, a fost
grav accidentat în partida cu Me-
nemen Belediyespor ºi va trebui
operat. El va lipsi  circa o lunã ºi
jumãtate! Vom reveni în numãrul
viitor cu alte informaþii din canto-
namentul din Turcia.

Ionuþ Mitoiu

Trei înotãtori de la Clubul
Sportiv Municipal Ploieºti au
participat, în weekendul trecut,
la Târgoviºte, la Campionatul
Naþional de Cadeþi (12-14 ani)
de la Târgoviºte, competiþie la
care au participat 400 de sportivi
de la 64 cluburi din þarã. Sportivii
de la CSM Ploieºti au reuºit cla-
sãri bune pentru o competiþie de
asemenea importanþã. Aida
Stancu, Andra Niþã ºi Cristian
Lupu au concurat la categoria de
vârstã 12 ani, prima dintre cei
trei sportivi având cele mai bune
performanþe: trei locuri 6 ºi douã
locuri 7.

Aida Stancu a fost a 6-a în
probele de 200 metri spate (din
56 de sportive), 100 metri
fluture (din 48 de sportive) ºi 200
metri mixt (din 81 de sportive),
respectiv a 7-a în probele de 50
metri fluture (din 71 de sportive)
ºi 100 metri spate (din 63 de
sportive).

Cele mai bune clasãri ale
Andrei Niþã au fost: locul al 10-
lea în proba de 50 metri liber
(din 81 de sportive), locul al 13-
lea în proba de 100 metri spate
(din 63 de sportive) ºi locul al 14-
lea în proba de 200 metri spate

Rezultate promiþãtoare
pentru înotãtorii de la CSM

Ploieºti la CN de cadeþi

(din 56 de sportive).
La rândul lui, Cristian Lu-pu

a avut drept performanþe locul
al 16-lea în proba de 200 metri
spate (din 55 de sportivi) ºi locul
al 17-lea în proba de 200 metri
bras (din 46 de sportivi).

Înotãtorii de la CSM Ploieºti
sunt antrenaþi de Tamara Cos-
tache ºi Ciprian Toma.

Aur ºi bronz pentru România
la Cupa Mondialã de canotaj

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

La cea de-a treia etapã a Cupei Mondiale de canotaj de la
Rotterdam, delegaþia României a câºtigat o medalie de aur ºi una de
bronz. Cea de aur a fost cuceritã de Nicoleta Ancuþa Bodnar ºi Simona
Geanina Radiº – la dublu vâsle, iar medalia de bronz a intrat în
posesia echipajului feminin de patru rame, compus din Ioana
Vrânceanu, Viviana Iuliana Bejinariu, Mãdãlina Bereº, Denisa Tîlvescu,
medaliate cu argint de la Europene. Pe locul patru s-a clasat echipajul
feminin de dublu rame, Cristina Georgiana Popescu ºi Amalia Bereº,
iar pe cinci au încheiat echipajele masculine de dublu rame (Ciprian
Tudosã, Marius Cozmiuc), patru rame (Mihai Vasile Þigãnescu, Mugurel
Vasile Semciuc, ªtefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari), opt plus

unu (Alexandru-Cosmin Macovei, Constantin Adam, Adrian Damii,
Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoº Aicoboae, Constantin Radu,
Alexandru Matinca, Cristi-Ilie Pîrghie, Adrian Munteanu) ºi feminin de
dublu vâsle categorie uºoarã (Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Beleagã).
Barca femininã de opt plus unu alcãtuitã din Georgiana Vasile, Adriana
Ailincãi, Maria Tivodariu, Roxana Parascanu, Beatrice-Mãdãlina
Parfenie, Iuliana Popa, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana
Anghel, Daniela Druncea s-a clasat pe locul 6. Mãdãlina Caºu ºi
Iuliana Buhuº au terminat pe 6 în Finala B la dublu rame, ocupând
poziþia a 12-a la Cupa Mondialã, Ionuþ Prundeanu ºi Marian Enache
s-au clasat pe locul 4 în Finala B la dublu vâsle, ocupând poziþia a 10-
a la Cupa Mondialã, iar echipajul masculin de patru rame (Alexandru
Chioseaua, Ciprian Huc, Alexandru Danciu ºi Bogdan Baitoc) s-a clasat
pe locul 6 în Finala B, ocupând poziþia a 12-a la Cupa Mondialã.
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