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

Pag.11Pag. 6

Cu puþin timp de începutul unui
nou an ºcolar, Ministerul Educaþiei
Naþionale a aprobat calendarul de
desfãºurare atât a  Evaluãrii Naþionale
pentru absolvenþii clasei a VIII-a (EN
VIII), cât ºi a examenului de Bacalau-
reat, bineînþeles pentru anul ºcolar
2018-2019.

Evaluarea Naþionalã
Astfel, prima probã scrisã din ca-

drul EN VIII (limba ºi literatura româ-
nã) va avea loc în data de 18 iunie
2019. Urmãtoarea probã scrisã (ma-
tematicã) se va desfãºura în data de
20 iunie, iar ultima (limba ºi literatura
maternã -pentru elevii care au studiat
aceastã disciplinã) este programatã în
data de21 iunie.

Afiºarea primelor rezultate este
prevãzutã pentru data de 25 iunie

(pânã la ora 12:00), procedurã urma-
tã de înregistrarea contestaþiilor, în
intervalul orar 14:00 - 20:00. Exame-
nul se va încheia sâmbãtã, 29 iunie,
cu afiºarea rezultatelor finale.

Precizãm cã înscrierea absol-
venþilor clasei a VIII-a în vederea par-
ticipãrii la Evaluarea Naþionalã se face

în perioada 3 - 7 iunie 2019. Con-
form ordinului de ministru privind
structura anului ºcolar 2018 - 2019,
cursurile pentru clasa a VIII-a se vor
încheia vineri, 7 iunie 2019.

Ulterior afiºãrii rezultatelor, în
perioada 3 - 7 iulie, absolvenþii clasei
a VIII-a ºi pãrinþii acestora, asistaþi de
diriginþii claselor a VIII-a, vor completa
opþiunile din fiºele de înscriere pentru
admiterea la liceu. Vor parcurge ace-
eaºi procedurã ºi absolvenþii clasei a
VIII-a care doresc sã fie admiºi în licee
din alt judeþ.

Verificarea de cãtre pãrinþi ºi can-
didaþi a fiºelor, corectarea greºelilor
în baza de date computerizatã ºi
listarea fiºelor corectate din calcula-
tor sunt prevãzute în intervalul 4  - 8
iulie.

Au fost stabilite calendarele Evaluãrii Naþionale ºi ale Bacalaureatului
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Modificãri
în lista de
medicamente
compensate

Simfonic
german la
Sinaia

Primãria Municipiului Ploieºti, prin
Administraþia Serviciilor Sociale Comu-
nitare Ploieºti, informeazã cetãþenii cã,
începând cu data de 18.09.2018, se
va derula activitatea de distribuire a
formularelor de cerere si declaraþie pe
propria rãspundere pentru acordarea
ajutorului de încãlzire a locuinþei, aferent
sezonului rece 2018 – 2019.

Astfel, administratorii asociaþiilor de
proprietari/locatari, pentru persoanele
care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei
energie termicã furnizatã în sistem cen-
tralizat, pot ridica aceste formulare din
urmãtoarele puncte:

• sediul Administraþiei Serviciilor
Sociale Comunitare Ploieºti din Piaþa
Eroilor nr.1A,

• Uniunea Asociaþiilor de Proprietari
Prahova, cu sediul în Ploieºti, Str. Gen-
eral Vasile Milea nr.1, bl.A7, parter.

Totodatã, cetãþenii care utilizeazã
pentru încãlzirea locuinþei gaze naturale,
lemne sau energie electricã, pot prelua
formularele direct de la:

• sediul Administraþiei Serviciilor
Sociale Comunitare Ploieºti, Piaþa Eroilor

nr. 1A;
•Asociaþia Judeþeanã a Pensio-

narilor, Ploieºti, str. Vasile Lupu, nr. 26.
•la Centrele de informare pentru

cetãþeni si recreere pentru pensionari:
Str. Mihai Bravu nr.214, bl. 24B, parter;
Str. Înfrãþirii nr.5A, bl.67 bis; Str. Mãgurii
nr.2; Cartier 9 Mai – fosta Staþie Hidrofor;
Str. Cãtinei nr.17A.

Depunerea formularelor pentru
acordarea ajutoarelor se va face înce-
pând cu data de 02.10.2018, la sediul
Administraþiei Serviciilor Sociale Comu-
nitare Ploieºti din Piaþa Eroilor nr.1A,
dupã urmãtorul program:

- marþi 8°° - 16°°
- miercuri 8°° - 16°°
- joi 8°° - 18°°
- vineri 8°° - 14°°
Informaþii suplimentare privind

condiþiile de acordare a acestui sprijin
financiar se pot  obþine direct la sediul
Administraþiei Serviciilor Sociale Comu-
nitare Ploieºti, prin accesarea paginii ofi-
ciale de internet a instituþiei respective,
http://asscploiesti.ro/  sau prin apela-
rea  numãrului de telefon 0749160761.

Cum se vor acorda ajutoarele
de încãlzire la Ploieºti

În judeþul Prahova, procentul de promovabilitate înregistrat la cea de-
a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, dupã rezolvarea contestaþiilor,
este de 32,17%, faþã de 28,83% cât era înainte de contestaþii, mai bine
decât media pe þarã (29,7), dar ºi peste cât s-a înregistrat în Bucureºti
(29,95%).  Cea mai mare medie a fost 8,91, obþinutã de o elevã de la C.N.
„Nichita Stãnescu” Ploieºti, doar 9 elevi având medii mai mari de 8.00.

S-au prezentat la examen 1.318 candidaþi, fiind promovaþi 424 (380
înainte de contestaþii).

(continuare în pagina 2)
(continuare în pagina 5)

32,17% este promovabilitatea
la Bac-ul de toamnã, în Prahova

Ploieºtenii
s-au descurcat
ceva mai bine
decât bucureºtenii,
capitala
totalizând 29,95%
promovabilitate!

Mihail Marinescu

Un nou început de an
ºcolar, aceleaºi probleme!

Amãnunte în pagina 5

Misterioasa
dispariþie a lui
Salvatore
Popescu.
Douã sãptãmâni fãrã veºtiPag.3

Gimnastele de la CSM Ploieºti
au cucerit cinci medalii la
concursul internaþional
„Prize of Queen Margarita”
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14 septembrie,
Înãlþarea
Sfintei
Cruci

Accident mortal la Sinaia

Un tânãr de 20 de ani
a murit alãturi de tatãl
sãu, într-un bolid
cu volan pe dreapta

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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(urmare din pagina 1)
Printre cei respinºi, 243 au avut

medii între 5 ºi 5,98, ei fiind în cate-
goria „respinºi cu medii”. Precizãm
cã media minimã de promovare a
examenului este 6, iar nota minimã
pentru fiecare probã scrisã este 5.
În judeþul Prahova, au fost înregis-
trate 524 de contestaþii.

La nivel naþional, procentul de
promovabilitate a fost de 29,7%, faþã
de 26,9% cât era înainte de con-

32,17% este promovabilitatea
la Bac-ul de toamnã, în Prahova

testaþii. Au promovat examenul de Ba-
calaureat, în sesiunea august-septem-
brie, 10.589 de candidaþi, cu 986
mai mulþi faþã de prima afiºare a rezul-
tatelor (9.603). Dupã soluþionarea
contestaþiilor, s-au înregistrat procente
de promovare de peste 35% în jude-
þele Neamþ (38,87%), Dolj (38,38%),
Bacãu (35,71%) ºi Olt (35,13%). În
judeþele Ilfov ºi Giurgiu rata de reuºitã
a fost sub 20%.

Mihail Marinescu

Un tânãr de 20 de ani, din Sinaia,
care se afla la volanul unui BMW cu
volan pe dreapta, a murit, sãptãmâna
trecutã, într-un accident care a avut
loc pe DN1, la intrare în Sinaia. În
maºina condusã de tânãr se afla ºi
tatãl sãu, care a murit ºi el în urma
impcatului violent. Poliþiºtii au stabilit
cã vinovat de producerea acciden-
tului este Liviu Damian, ºoferul maºinii
prevãzute cu volan pe dreapta.

Accidentul s-a petrecut miercuri
searã, în jurul orelor 20.00, în condiþii
de drum umed ºi serpentine. Tânã-
rul, ºofer începãtor, nu a mai putut
controla BMW-ul cu volan pe dreapta,

a intrat pe contrasens ºi s-a izbit de
un alt autoturism care circula regu-
lamentar pe sensul spre Braºov.
Aceastã maºinã a fost proiectatã apoi
într-un al treilea autoturism. În urma
impactului foarte violent, cei doi
pasageri din BMW, tatã (de 48 de ani)
ºi fiul sãu (de 20 de ani) au rãmas
încarceraþi, iar alte trei persoane din
celelalte maºini au fost rãinite.

Când au ajuns echipele de
salvatori la locul accidentului i-au gãsit
pe cei doi bãrbaþi în viaþã, dar in-
conºtienþi ºi încarceraþi. La puþin timp
ambii au decedat, în ciuda manevre-
lor de resuscitare. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Accident mortal la Sinaia

Un tânãr de 20 de ani a murit
alãturi de tatãl sãu, într-un bolid

cu volan pe dreapta

Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieºti (UPG), singura din þarã ºi
printre puþinele din lume care specia-
lizeazã studenþi în domeniul industriei
petrolului, se aflã într-o crizã de
profesori care se acutizeazã de la un
an la altul. Mai mult, studenþii întârzie
ºi ei sã se înscrie la facultãþile tehnice,
preferându-le pe cele unde studiazã
ºtiinþe socio-umane. Au fost cazuri,
spun profesorii care încã mai predau
la UPG, când studenþi de la Ingineria
Petrolului ºi-au retras dosarele pentru
a-ºi încerca norocul la ªcolile de Po-
liþie care le oferã un loc de muncã
sigur ºi un salariu decent.

Facultatea de Ingineria Petrolului
ºi Gazelor funcþioneazã cu jumãtate
din necesarul de profesori, iar mulþi
dintre specialiºtii care mai sunt în
activitate au ajuns demult la vârsta
pensionãrii. Rãmân în funcþii la insis-
tenþele rectoratului pentru cã, dacã
ar pãrãsi sistemul, nu ar mai avea cine
sã susþinã cursurile.

Mihai Pascu Coloja, rectorul UPG
ºi profesor la Facultatea de Foraj, sus-
þine cã motivul pentru care s-a ajuns
în aceastã situaþie este salariul
nemotivant pe care îl primeºte un pro-

fesor debutant, mult sub ofertele
generoase ale companiilor de petrol
care atrag an de an cei mai buni
absolvenþi ai universitãþii ploieºtene.

„Cea mai mare crizã o avem la
ora actualã la Facultatea de Foraj,
unde suntem numai cadre didactice
în vârstã. Cei tineri, care urmãresc
salarii cât de cât decente, preferã sã
se ducã sã se angajeze la diverse
companii care au nevoie de ei, decât
sã vinã aici pe un salariu de 2.000
de lei net pe lunã. Ne întrebãm cine
o sã mai intre la orã, pentru cã nu
poþi sã lucrezi numai cu asistenþi ºi
cu ºefi de lucrãri, trebuie sã ai ºi
profesori. Degeaba ai o facultate cu
o specializare dacã nu ai ºi
conducãtor de doctorat“, a declarat
Mihai Coloja.

Acesta a precizat cã an de an
sunt scoase la concurs posturi vacan-
te de profesori pentru departamen-
tele de Forajul Sondelor, Geologie
Petrolierã, Inginerie de Zãcãmânt,
doar cã nu se prezintã nimeni. „La
Foraj am avea nevoie de vreo opt pro-
fesori, pentru cã cei care mai sunt se
pot pensiona chiar astãzi“, a precizat
rectorul UPG.

Profesorul Iulian Nistor, decanul
Facultãþii de Ingineria Petrolului si
Gazelor, a spus cã în anul universitar
care va începe în octombrie ºtatul de
funcþii este acoperit de mai puþin de
50 la sutã, mulþi dintre profesori fiind
nevoiþi sã predea în plus, fiind plãtiþi
pentru munca suplimentarã cu sume
aproape simbolice. „Cam 24 de lei ora,
la care se adaugã ºi impozitele afe-
rente. Înseamnã mai nimic“, a decla-
rat Nistor.

De la un an la altul scade ºi nu-
mãrul candidaþilor care aleg facultãþile
cu specializare în ingineria petrolului.
Mulþi dintre studenþi au decis sã-ºi
retragã dosarele de la UPG pentru a
se înscrie la ªcolile de Poliþie, a pre-
cizat profesorul Iulian Nistor. Pe de
altã parte, universitãþile din Europa
cu profil similar, cum ar fi cele din Un-
garia, atrag studenþii strãini oferin-
du-le locuri subvenþionate de stat, în
timp ce la Ploieºti taxa pentru strãini
este de 2.700 de euro pe an. Chiar ºi
în aceste condiþii, la UPG, la facultãþile
cu profil tehnic studiazã în prezent
tineri din 28 de þãri.

(D.F.)

Universitatea Petrol Gaze,
în crizã de profesori

Ingineria Petrolului, ocolitã de specialiºti

Candidaþii care au susþinut exa-
menul scris pentru admiterea la
ªcoala de Agenþi de Poliþie de la
Câmpina au obþinut, în sesiunea din
august-septembrie 2018, rezultate
spectaculoase, comparabile cu cele
de la Academia de Poliþie din Bucu-
reºti. Dacã pânã acum ultimul can-
didat admis avea un rezultat final de
55 (nota 5.50) de puncte, anul acesta
ultima medie de admitere a fost peste
7.00.

Este pentru prima datã în istoria
ºcolii de la Câmpina când au fost
obþinute 600 de note peste 8, ultima
notã cu care candidaþii au fost
declaraþi admiºi fiind 7.30. În anii
anteriori, era suficient un punctaj de

50 de puncte (nota 5) pentru a fi
admis. Conform listelor cu elevii admiºi
în sesiunea august-septembrie 2018,
au fost obþinute 124 de note cuprin-
se între 9 ºi 9.80 ºi 511 note între 8
ºi 8.90, restul pânã la 1.300 au fost
note între 7.90 ºi 7.30. Au fost obþinute
atât de multe note de 7.30 încât
organizatorii concursului au fost
nevoiþi sã departajeze candidaþii în
funcþie de media de la Bacalaureat.
Ultimul candidat admis a avut
rezultatul de 7.30 cu media la BAC
7.51.

Au fost cel puþin douã motive
pentru care s-a ajuns la aceste
rezultate spectaculoase. A fost cea
mai mare concurenþã din istoria ªcolii

”Vasile Lascãr” din Câmpina. Dupã
probele eliminatorii au rãmas în con-
curs aproximativ 4.500 de candidaþi,
dintre care peste 1.000 au fost fete,
care au concurat pe 1.300 de locuri.
Dintre cei 1.300 de candidaþi admiºi,
560 au fost fete, de asemenea un
numãr record.

În al doilea rând, subiectele la
probele scrise, adicã la limba românã
ºi o limbã strãinã la alegere (englezã
sau francezã), au fost de nivel de
ºcoalã generalã, în condiþiile în care
în anii anteriori exerciþiile la gramatica
limbii române erau de dificultate mare,
similare cu cele propuse la Facultatea
de Drept din cadrul Academiei de
Poliþie. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Rezultate spectaculoase obþinute de candidaþii care au susþinut
examenul de admitere la ªcoala de Poliþie din Câmpina

Prima zi de ºcoalã, 10 septembrie,
ne-a arãtat un municipiu Ploieºti foarte
aglomerat, cu maºini ce circulau barã la
barã, ºoferi nervoºi claxonând sacadat
la semafoare, înjurãturi... ! Traficul infer-
nal de pe stradã se muta, apoi, pe
trotuarele din preajma ºcolilor, ce
deveniserã loc de parcare, cã aºa e
moda, copilul sã fie adus la ºcoalã cu

maºina, eventual sã fie 4x4, indiferent
dacã locuinþa este în apropierea unitãþii
de învãþãmânt. Dacã ar fi fost o vreme
urâtã, cu ploaie ºi vând, mai era cum
era, dar natura a fost blândã ºi a oferit o
dimineaþã de 10 septembrie foarte
frumoasã. Chiar dacã nu ºtiai cã ºcoala
începe pe 10 septembrie, peisajul
ilustrat te fãcea sã-þi dai seama despre
ce este vorba.

Prefectura ºi Primãria,Prefectura ºi Primãria,Prefectura ºi Primãria,Prefectura ºi Primãria,Prefectura ºi Primãria,
reprezentate la festivitateareprezentate la festivitateareprezentate la festivitateareprezentate la festivitateareprezentate la festivitatea
de la C.N. „I.L. Caragiale”de la C.N. „I.L. Caragiale”de la C.N. „I.L. Caragiale”de la C.N. „I.L. Caragiale”de la C.N. „I.L. Caragiale”

Începutul anului ºcolar 2018-2019
a fost marcat, evident, ºi în unitãþile de
învãþãmânt din Ploieºti, prin organizarea
clasicelor „festivitãþi de deschidere”.

La Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”
din Ploieºti, una dintre unitãþile de elitã
ale învãþãmântului local ºi naþional,
festivitatea a început la ora 9.00, cu
intonarea imnului naþional ºi a imnului
Gaudeamus Igitur. Prof. Carmen Bãje-
naru – directoarea C.N. „I.L. Caragiale”,
i-a prezentat pe oaspeþii invitaþi la
eveniment, aceºtia susþinând alocuþiuni

în faþa elevilor ºi pãrinþilor
participant la festivitate.
Printre oaspeþi s-au nu-
mãrat Ioana Mãdãlina Lu-
pea – prefect al Judeþului
Prahova, Cristian Ganea
– viceprimar al municipiu-
lui Ploieºti, Elena ªerbã-
nescu – din cadrul Minis-
terului Afacerilor Externe,
absolventã a Colegiului Naþional „I.L.
Caragiale” Ploieºti.

În discursul sãu, Carmen Bãjenaru
a vorbit despre impor-tanþa ºi rolul pe
care îl are învãþãmântul în cadrul unei
societãþi ºi i-a anunþat pe elevi cã, la
acest colegiu, vor gãsi sprijnul necesar
pentru creativitate ºi învãþare, urmãrin-
du-se dezvoltarea fiecãrui elev pe plan

piritual, moral, intelectual, social, emo-
þional, fizic ºi civic.

La C.N. „I.L. Caragiale” Ploieºti
întâlnim elevi de la clasa pregãtitoare
pânã la clasa a XII-a. La liceu avem clase
de mate-info (românã ºi bilingv englezã
ºi germanã), ºtiinþe ale naturii, filologie
(românã, biling englezã ºi francezã).

Mihail Marinescu

Prima zi de ºcoalã în Ploieºti: Claxoane,
trafic infernal ºi mulþi nervi... !
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Au trecut mai bine de douã sãptãmâni de
la misterioasa dispariþie în Istanbul a lui Salvatore
Popescu, inginerul ploieºtean, iar familia sa nu
are nicio veste de la autoritãþile turce. Nimeni
nu ºtie unde ar putea fi bãrbatul, dacã mai
este sau nu în viaþã. Misterul este cu atât mai
mare cu cât pe imagile suprinse de camerele
de luat vederi din faþa palatului Topkapî, acolo
unde a fost vãzut ultima datã Salvatore, poliþiºtii
din Istanbul nu l-au identificat pe bãrbat. Pur ºi
simplu pare cã a intrat în pãmânt.

Veºtile, unele rele, au venit pentru familia
lui Salvatore Popescu din România. Reprezen-
tanþii companiei de stat unde lucra inginerul,
au anunþat-o pe soþia acestuia cã vor desface
contractul de muncã pentru cã angajatul lor
nu s-a prezentat la serviciu la final de concediu.
Ioana Dima, soþia bãrbatului dispãrut, a precizat
cã a încercat sã prelungeascã ea concediul de
odihnã al soþului ei, însã departamentul de
Resurse Umane al companiei i-au refuzat
solicitarea pe motiv cã aceasta trebuie depusã
personal de cãtre angajat.

”Am încercat sã prelungesc eu concediul
soþului meu, pentru cã el mai avea zile libere de
luat, dar nu a fost posibil. ªeful lui mi-a spus cã
nu este nicio problemã, doar cã cei de la HR
nu au fost de acord. Au spus cã solicitarea de
prelungire a concediului trebuie depusã per-
sonal de angajat. Prin urmare, îi vor desface
contractul de muncã pentru cã nu s-a prezentat
la serviciu la trei zile de la terminarea conce-
diului. Ar fi revoltãtor sã se întâmple asta. Luni
voi merge în audienþã la director”, a declarat
Ioana Dima.

Femeia spune cã deºi au trecut aproape
douã sãptãmâni de când ºi-a vãzut soþul pentru
ultima datã, nu a primit nicio veste de la autori-
tãþile din Turcia. A fost informatã doar cã au
fost verificate camerele de luat vederi din zona
Palatului Topkapî, dar fãrã niciun rezultat. “Nu
am nicio veste, nu ºtiu nimic în plus. Am aflat
doar cã imaginile de pe camerele de luat vederi
de la intrare în Palatul Topkapî au fost verificate,
dar soþul meu nu a fost vãzut la poartã, nu a
fost identificat”, a spus soþia ploieºteanului.

Ioana Dima a precizat cã nu ºtie dacã au
fost verificate ºi camerele de luat vederi aflate

de-o parte ºi de alta a bulevardului care duce
spre obiectivul turistic din faþa cãruia a dispãrut
Salvatore Popescu. Femeia a explicat cã dupã
ce a ajuns acasã ºi a verificat actele, a realizat
cã soþul sãu are la el cartea de identitate ºi
permisul de conducere, dar nu ºi paºaportul
care se afla la recepþia hotelului din Istanbul,
iar acum este în posesia familiei.

Femeia a precizat cã a încercat sã dea de
urma soþului ei încercând sã facã propria
anchetã. A mers la banca unde bãrbatul are
un cont în bancã ºi a solicitat sã vadã care a
fost ultima tranziþie pe care a fãcut-o acesta ºi
de la ce filialã bancarã, dar nu a putut obþine
aceste informaþii. ”Mie personal nu au vrut sã-
mi spunã dacã au fost extraºi bani din cont.
Reprezentanþii bãncii au precizat cã aceste date
nu pot fi furnizate decât titularului de cont per-
sonal sau Poliþiei. Am vorbit ºi la Poliþia din
Prahova, iar aceºtia vor solicita datele de la
bancã”, a mai spus Ioana Dima.

În ceea ce priveºte autoritãþile române,
acestea au confirmat cã au luat la cunoºtinþã
despre dispariþia turistului român în Istanbul,
doar cã singurii care au competenþã în aceastã
anchetã sunt poliþiºtii din Turcia.

“Consulatul General al României la Istanbul
are în atenþie cazul cetãþeanului român dispãrut
în zona Palatului Topkapi din Istanbul. La data
de 30 august 2018, oficiul consular a fost
informat telefonic cu privire la dispariþie de
membrii de familie ai cetãþeanului român. Ime-
diat dupã semnalarea cazului, reprezentanþii
consulatului au întreprins, în regim de urgenþã,
demersuri pe lângã autoritãþile locale pentru
obþinerea de informaþii suplimentare. De ase-
menea, un consul a însoþit familia cetãþeanului
român la secþia de poliþie din apropierea obiec-
tivului turistic, pentru a oferi date suplimentare
cu privire la persoana dispãrutã ºi pentru a
obþine informaþii actualizate cu privire la stadiul
demersurilor de cãutare. Ancheta autoritãþilor
locale este în curs de desfãºurare. În acest con-
text, familia cetãþeanului român a decis sã revinã
în þarã, urmând sã menþinã contactul telefonic
cu oficiul consular de la Istanbul. Consulatul
General al României la Istanbul menþine cazul
în atenþie ºi este în contact cu autoritãþile locale
ºi familia cetãþeanului român acordând asistenþã
consularã, în limita compe-tenþelor legale”, se
aratã într-un comunicat al Ministerului Afacerilor
Externe.

Soþia lui Salvatore Popescu a cerut ajutorul
ºi Poliþiei Prahova. Instituþia fusese înºtiiþatã însã
de reprezentanþii agenþiei de turism cã un ce-
tãþean român care plecase în excursie cu un
grup de turiºti din Ploieºti nu s-a mai întors în
þarã. Bãrbatul a fost aºadar dat în urmãrire
internaþionalã.

Reamintim cã inginerul ploieºtean Salvatore
Popescu a dispãrut din faþa
palatului Topkapî în data de
30 august, în timp ce se afla
cu soþia, fiica ºi scoara sa
într-o excursie la Istanbul.
Bãrbatul a fost vãzut ultima
datã la coadã la bilete
pentru intrarea în obiectivul
turistic. Dispariþia lui a fost
semnalatã în ace-eaºi zi, la
ora 18.00, când grupul de
turiºti români au terminat
de vizitat ºi a ieºit în faþa pa-
latului pentru a merge spre
hotel. Atunci soþia a cons-
tatat cã bãrbatul ei lipseºte
ºi cã nimeni nu putea da
detalii dacã acesta fãcuse
sau nu turul în Topkapî.

„Pentru cã drumul pe
jos a fost obositor, doamnele au ales sã se
odihneascã puþin pe bãncile din parcul din faþa
palatului, înainte sã plece în tur, iar domnul s-a
aºezat la coadã, la bilete. Era foarte aglomerat
în acea zi, cel puþin 200 de turiºti la coadã. A
fost ultima datã când l-au vãzut. Ora de întâlnire
pentru întoarcere a fost stabilitã la 18.00, dar
domnul nu a mai apãrut. La început nu s-a alar-
mat nimeni, pentru cã ne-am închipuit cã s-a
întors singur pe jos la hotel“, a spus Mihaela
Stanciu, reprezentantul agenþiei de turism care
a organizat excursia la Istanbul.

Salvatore Popescu nu a ajuns la hotel, la
recepþie se afla încã paºaportul sãu, iar în
camerã nu era nimic deranjat. Bãrbatul nu avea
la el nici cartea de identitate ºi nici bani, dupã
cum a declarat, luni, Ioana Dima, soþia sa.
Inginerul ploieºtean vorbea limba englezã la
nivel mediu ºi s-ar fi putut descurca în caz cã s-
ar fi rãtãcit în Istanbul.

Existã posibilitatea, susþin reprezentanþii
agenþiei de turism, ca Salvatore sã fi încãlcat
regulile extrem de stricte pe care sã trebuie sã
le respecte un turist strãin atunci când viziteazã

Misterioasa dispariþie a lui Salvatore
Popescu. Douã sãptãmâni fãrã veºti

Topkapî ºi sã fi fost preluat de serviciul de pazã.
„Mã gândesc cã poate a filmat ceva ce nu
trebuia, sabia lui ªtefan cel Mare, care este
expusã acolo, de exemplu. Nu ai voie sã faci
asta ºi sã fi intrat în confilct cu cei da la pazã,
dar totuºi au trecut atâtea zile. S-ar fi aflat”, a
mai spus Mihaela Stanciu.

Administratorul agenþiei mai spune cã,

imediat ce soþia a constatat cã bãrbatul nu se
aflã nici în camera de hotel, au alertat Poliþia
din Istanbul, Consulatul României, dar au mers
ºi la reprezentanþa Vodafone, în speranþa cã
Salvatore Popescu ar putea fi gãsit cu ajutorul
telefonului mobil. Nici aceastã ultimã variantã
nu a funcþionat, pentru cã ploieºteanul avea
un telefon vechi ºi era închis atunci când au
început cãutãrile.

În aceastã situaþie, familia a raportat
dispariþia inginerului la autoritãþile din Turcia,
iar luni Ioana Dima a sesizat MAE. Conform soþiei,
Salvatore avea la el cartea de identitate ºi
permisul de conducere, dar nu ºtie dacã acesta
a avut la el mai mulþi bani decât ºtia ea. ”Singu-
rele lucruri de valoare erau o verighetã ºi o
geantã de umãr în care avea o camerã video
Panasonic, aºa cum au turiºtii. Bani nu avea
mulþi cred. Mi i-a dat mie sã-i þin. Eu ºtiu cã avea
doar lei în portofel”, a spus femeia.

Pânã la închiderea ediþiei, rudele din Ploieºti
ale inginerului nu primiserã nicio veste despre
Salvatore Popescu.

(D.F.)

Aproximativ un sfert dintre maºinile
aflate în circulaþie nu au RCA valabil,
pentru cã proprietarii au încheiat poliþa
pentru o perioadã foarte scurtã - o lunã,
iar apoi au uitat sã o reînnoiascã, potrivit
datelor furnizate de Consiliul Concu-
renþei la solicitarea AGERPRES.

“O problemã o constituie reducerea
gradului de cuprindere în RCA cauzatã,
probabil, de existenþa poliþelor de
asigurare cu durata foarte scurtã. Sunt
destul de multe maºini în circulaþie
(aproximativ un sfert), care nu au RCA
valabil, pentru cã proprietarii au încheiat
poliþa pentru o perioadã foarte scurtã -
o lunã - iar apoi au uitat sã o reînnoiascã.
Ca urmare, noi am propus ca poliþele
RCA sã se poatã încheia pentru 6 sau
12 luni, pentru persoane fizice, ºi pentru
o perioadã de la o lunã la 12 luni, multi-
plu de o lunã, pentru persoanele juridi-
ce”, spune autoritatea de concurenþã.

Instituþia precizeazã cã preþul
poliþelor RCA se stabileºte în mod liber
pe piaþã, de cãtre fiecare asigurãtor în
parte, pe baze actuariale ºi þinând cont

de capacitatea de subscriere a riscurilor.
ASF, în calitate de autoritate de supra-
veghere ºi reglementare în domeniul
asigurãrilor, poate verifica în ce mãsurã

o eventualã majorare a primelor RCA
este justificatã de creºteri ale unor com-
ponente de cost. Conform Consiliului
Concurenþei, reglementãrile în materie
de RCA trebuie sã asigure un echilibru
între prime ºi despãgubiri, astfel încât

niciuna dintre pãrþi sã nu aibã de suferit:
asiguratul nu trebuie sã fie supus unei
presiuni exagerate a nivelului primei,
victima nu trebuie sã se afle în situaþia

în care sã nu i se
poatã plãti o des-
pãgubire corectã
ºi promptã, iar
asiguratorul nu
trebuie sã ajungã
în situaþia de a
nu-ºi putea onora
obligaþiile.

“Faptul cã s-
au înregistrat pro-
grese în funcþio-
narea pieþei asi-
gurãrilor, nu în-
seamnã cã nu
mai sunt necesa-

re unele ajustãri. Aceste aspecte au fost
sesizate ºi de Comisia Europeanã, care
a trimis României o ‘scrisoare de punere
în întârziere” (o etapã premergãtoare
declanºãrii procedurii de “infringe-
ment”), solicitând explicaþii cu privire la

anumite prevederi ale legislaþiei RCA.
Ca urmare, colaborãm cu ASF, pentru a
identifica mãsurile ce se impun pentru
armonizarea legislaþiei RCA cu regle-
mentãrile europene, respectiv consoli-
darea pieþei ºi creºterea gradului de
protecþie a asiguraþilor, inclusiv în cadrul
grupului de lucru creat pentru elaborarea
documentelor de rãspuns al României
la scrisoarea de întâmpinare pentru a
evita declanºarea procedurii infringe-
ment”, spun reprezentaþii Consiliului
Concurenþei.

Aceºtia susþin cã mai sunt câteva
aspecte care creeazã îngrijorãri, dar pe
care sperã sã reuºeascã sã le elimine
prin preluarea în legislaþie ºi a celorlalte
recomandãri ale instituþiei, odatã cu
alinierea la prevederile UE. Una dintre
acestea o reprezintã cea menþionatã
anterior, respectiv cã aproximativ un
sfert dintre maºinile aflate în circulaþie
nu au RCA valabil pentru cã proprietarii
au încheiat poliþa pentru o perioadã
foarte scurtã - o lunã - iar apoi uitã sã o
reînnoiascã.

“De asemenea, creºterea cheltuie-
lilor cu despãgubirile plãtite pentru
daune materiale poate fi cauzatã ºi de
lipsa controlului asiguratorilor asupra ta-
rifelor practicate de unitãþile reparatoa-
re. Având în vedere relaþia tensionatã
dintre asigurãtori ºi societãþile de ser-
vice noi am propus introducerea unei
prevederi cu privire la elaborarea de
cãtre ASF, împreunã cu societãþile de
asigurare ºi unitãþile de reparaþii auto
reprezentative, sau cu organizaþiile pro-
fesionale ale acestora, a unui cod de
conduitã aplicabil în relaþia dintre socie-
tãþile de asigurare ºi unitãþile de reparaþii
auto, în vederea evitãrii prejudiciilor adu-
se consumatorilor”, se mai spune în
document. În acelaºi timp, autoritatea
de concurenþã reaminteºte cã are în
derulare o investigaþie privind o posibilã
încãlcare a regulilor naþionale ºi comuni-
tare de concurenþã de cãtre Uniunea
Naþionalã a Societãþilor de Asigurare din
România (UNSAR), Media Xprimm SRL,
societãþile de asigurare membre
UNSAR etc.

Consiliul Concurenþei: Un sfert dintre maºinile aflate în circulaþie nu au RCA valabil
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economie

Fondurile de pensii private obliga-
torii aveau active în valoare de 44,64
miliarde de lei, la 31 iulie 2018, în creº-
tere cu 20% faþã de nivelul existent în
luna similarã a anului trecut, potrivit da-
telor Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF).

Titlurile de stat deþin cea mai mare
pondere în cadrul activelor, de 27,13
miliarde de lei, respectiv 60,78%. Pe
locul doi de aflã acþiunile, cu 8,11 mili-
arde de lei (18,17%). Depozitele bancare
se situeazã pe locul al treilea din acest
punct de vedere, cu 4,71 miliarde de
lei, respectiv 10,56% din totalul activelor.

Conform datelor ASF, valoarea ac-
tivului total al fondurilor de pensii de la

România s-a pronunþat pentru
asigurarea echilibrului geografic în alo-
carea fondurilor în cadrul programului
InvestEU ºi a subliniat nevoia simplificãrii
ºi flexibilitãþii în vederea accesãrii acestui
program de cãtre statele membre,
informeazã un comunicat al Ministerului
Finanþelor Publice, remis duminicã
AGERPRES.

Potrivit sursei citate, ministrul de
resort, Eugen Teodorovici, a participat,
sâmbãtã, la Viena, la o doua sesiune a
reuniunii informale a Consiliului pentru
Afaceri Economice ºi Financiare al UE
(ECOFIN), unde discuþiile s-au axat pe
aprofundarea Uniunii Economice ºi
Monetare din perspectiva programului
InvestEU ºi a instrumentelor privind
consolidarea reformelor structurale ºi
stabilizarea macroeconomicã, propuse
în urmãtorul Cadru Financiar Multianual
al UE, dar ºi pe propunerile pentru
impozitarea economiei digitale.

Legat de Programul de Sprijin
pentru Reforme Structurale ºi Funcþia
de Stabilizare, România susþine instru-
mentele care faciliteazã convergenþa în
interiorul UE ºi necesitatea ca acestea
sã fie accesibile tuturor statelor mem-
bre, indiferent dacã sunt parte a zonei
euro.

Programul de Sprijin pentru Refor-
me Structurale are trei componente:
instrumentul de realizare a reformelor -
22 miliarde euro, asistenþã tehnicã - 840
milioane euro ºi facilitatea pentru
convergenþã - 2,16 miliarde euro.

În discuþiile privind propunerile
pentru impozitarea economiei digitale,
România ºi-a reiterat sprijinul pentru
eforturile de identificare a unei soluþii
comune la nivelul statelor membre UE
ºi pentru cooperarea cu OECD pentru

adoptarea unei soluþii la nivel global.
În marja reuniunii ECOFIN, ministrul

Eugen Teodorovici a avut o întrevedere
cu miniºtrii de finanþe membri ai
Partidului Socialiºtilor Europeni (PES),
prezidatã de ministrul german al
finanþelor, Olaf Scholz. Discuþiile s-au axat
pe marginea unei scheme europene de
asigurare împotriva ºomajului, iar mi-
nistrul român de finanþe ºi-a exprimat
rezerva faþã de oportunitatea introdu-
cerii la nivelul UE a unei astfel de
scheme.

“Familia PES este promotoare a
solidaritãþii la nivel european ºi acest
principiu trebuie avut în vedere ºi în
calibrarea unei funcþii de stabilizare
macroeconomicã la nivelul Uniunii Euro-
pene. Numai cã declanºarea automatã
a unui asemenea instrument nu poate
sã þinã cont doar de criterii care avan-
tajeazã unele state membre ºi în spe-
cial tot pe cele dezvoltate economic, în
defavoarea celorlalte. În Europa Centralã
ºi de Est, de exemplu, ºomajul nu a
înregistrat cote alarmante nici în pe-
rioada de crizã, problema principala
fiind migraþia forþei de muncã calificatã
cãtre state mai prospere din Vestul
Europei. Acest fenomen duce la deze-

chilibre majore pe piaþa muncii, care
afecteazã potenþialul de creºtere ºi
încetineºte convergenþa la nivelul UE.
Prin urmare, funcþia de stabilizare ma-
croeconomicã trebuie sã aibã în vedere
în special interesele statelor afectate de
deficit al ocupãrii pe piaþa muncii ºi
trebuie sã aibã ca principal scop sprijinul
financiar pentru acþiuni de încurajare a
întoarcerii forþei de muncã în þãrile de
origine. Trebuie sã construim la nivelul
Uniunii Europene un alt model de funda-
mentare a politicilor europene care sã
presupunã promovarea intereselor
cetãþenilor de jos în sus, de la nevoile
reale ale acestora cãtre decidenþi ºi nu
invers”, a spus Teodorovici, în intervenþia
sa.

Programul InvestEU este un nou
program de investiþii care va fi finanþat
din bugetul UE, aferent Cadrului Finan-
ciar Multianual (CFM) 2021-2027, dupã
modelul Planului de Investiþii pentru
Europa (aºa-numitul Plan Juncker).
Fondul InvestEU va mobiliza investiþii
publice ºi private prin intermediul unei
garanþii de la bugetul UE în valoare de
38 de miliarde euro, care va sprijini
proiectele de investiþii ale partenerilor
financiari, cum sunt grupul Bãncii
Europene de Investiþii (BEI) ºi alþii, ºi va
spori capacitatea acestora de a-ºi
asuma riscuri.

Domeniile în care UE poate aduce
cea mai mare valoare adãugatã pentru
a atrage investiþii private sunt: infras-
tructurã sustenabilã (pânã la 11,5 mi-
liarde euro), cercetare, inovare ºi
digitalizare (pânã la 11,25 miliarde
euro), întreprinderi mici ºi mijlocii (pânã
la 11,25 miliarde euro), investiþii so-
ciale ºi competenþe (pânã la 4 miliarde
euro).

Pilonul II era de 44,64 miliarde de lei, la
31 iulie 2018, iar valoarea activului net
era de 44,62 miliarde de lei.

Fondurile de pensii private obli-
gatorii aveau 7,156 milioane de parti-
cipanþi. Conform datelor ASF, de la înce-
putul colectãrii în sistem au fost virate
contribuþii pentru 7,02 milioane de
participanþi.

În luna mai 2018, au fost virate
contribuþii pentru 4,086 milioane de
participanþi, iar pentru 3,05 milioane nu
au fost virate contribuþii.

Pe pilonul II sunt active urmãtoarele
fonduri de pensii: Metropolitan Life
Pensii, Aripi, AZT Viitorul tãu, BCR, BRD,
NN ºi Vital.

Documentul privind apariþia ºi evoluþia pestei porcine
africane în România a fost depus vineri la Administraþia
Prezidenþialã în urma solicitãrilor formulate public de cãtre
preºedintele Klaus Werner Iohannis, a anunþat, sâmbãtã,
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR). “În urma
aprecierilor publice formulate de preºedintele Klaus Werner
Iohannis, din dispoziþia prim-ministrului Viorica Dãncilã, a fost
depus la Administraþia Prezidenþialã în data de 07.09.2018
documentul cu privire la ‘Apariþia ºi evoluþia pestei porcine
africane în România’ de cãtre Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, împreunã cu Departamentul Situaþiilor Speciale
de Urgenþã din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ºi Autorita-
tea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor”, se precizeazã într-un comunicat al MADR transmis
AGERPRES.

Documentul conþine informaþiile referitoare la apariþia,
evoluþia, modul de acþiune privind prevenirea, combaterea ºi
eradicarea virusului pestei porcine africane.

Preºedintele Klaus Iohannis a solicitat autoritãþilor
guvernamentale sã aducã sub control situaþia generatã de
rãspândirea acceleratã a virusului pestei porcine africane, sã
adopte de urgenþã mãsuri pentru stoparea creºterii numãrului
de focare de pestã porcinã africanã, solicitând totodatã
despãgubirea cât mai rapidã a producãtorilor afectaþi.

Potrivit datelor Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA) anunþate pe 6
septembrie, numãrul focarelor de pestã porcinã africanã de
pe teritoriul României a ajuns la 826, acestea fiind active în
190 de localitãþi din 11 judeþe, iar numãrul total al porcilor
afectaþi de boalã sau uciºi a ajuns la aproape 160.000.

“Pesta porcinã africanã evolueazã în 11 judeþe, în 190
de localitãþi, cu un numãr total de 826 de focare (dintre care
11 în exploataþii comerciale industriale, unul în abatorul
aparþinând unei ferme ºi unul într-o exploataþie comercialã
de tip A) ºi 46 de cazuri la mistreþi. În total, au fost eliminaþi
159.645 de porci afectaþi de boalã”, se arãta într-un

comunicat al ANSVSA.
Crescãtorii de porci afectaþi de pierderea animalelor din

cauza pestei porcine africane (PPA) au primit pânã în prezent
despãgubiri de peste 507.890 lei, însã valoarea dosarelor
evaluate depãºeºte 47,6 milioane de lei, respectiv peste 10
milioane de euro.

Pesta porcinã africanã este o boalã viralã a porcinelor
domestice ºi sãlbatice, cu evoluþie rapidã ºi mortalitate de
pânã la 100% pentru porcii care se îmbolnãvesc. Pentru
aceastã boalã nu existã vaccin ºi nici tratament. Singurele
metode de prevenþie eficiente sunt menþinerea unui nivel
înalt de biosecuritate la ferme ºi gestionarea rapidã ºi eficientã
a posibilelor focare de boalã - raportare, restricþii privind
miºcarea animalelor, a produselor ºi subproduselor provenite
de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile ºi controlul
circulaþiei animalelor. Potrivit autoritãþilor veterinare, pesta
porcinã africanã nu afecteazã ºi nu se transmite la oameni,
neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnãvire, însã existã un
impact la nivel social ºi din punct de vedere economic.

Fondurile de pensii private obligatorii aveau
active de aproape 45 de miliarde de lei
Acestea erau în creºtere cu 20%, în luna iulie a.c.

MADR: Documentul privind apariþia ºi
evoluþia pestei porcine africane în România
a fost depus la Administraþia Prezidenþialã

Valoarea tranzacþiilor cu acþiuni
pe segmentul principal al pieþei de
capital româneºti a scãzut cu circa
nouã procente în aceastã sãptãmânã,
comparativ cu perioada precedentã,
în timp ce pe sistemul alternativ de
tranzacþionare (ATS) s-a înregistrat o
creºtere de peste 21 de ori, conform

datelor statistice publicate pe site-ul
Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

În perioada 3 - 7 septembrie
2018, pe segmentul principal s-au
realizat 5.985 de tranzacþii, în valoare
de 123,35 milioane de lei, cu 139,24
milioane de acþiuni. Capitalizarea
companiilor listate s-a diminuat la
164,55 miliarde de lei.

Acþiunile Bãncii Transilvania au
fost cele mai lichide titluri în aceastã
sãptãmânã, cu o valoare a tranzacþiilor
de 27,47 milioane de lei ºi o apreciere
de 1,1%, fiind urmate de titlurile Fon-
dului Proprietatea cu 20,89 milioane
de lei, dar o depreciere de 1,1%, ºi
ale Romgaz - 18,89 milioane de lei
(+0,62%). BRD Groupe Societe
Generale ºi OMV Petrom s-au clasat
pe poziþiile 4 ºi 5, cu 13,381 milioane
de lei (-1,55%), respectiv 12,62 milioa-
ne de lei (+1,20%). Potrivit BVB, titlurile

Transilvania Construcþii au înregistrat
ºi în sãptãmâna amintitã cea mai
mare apreciere pe piaþa principalã, cu
27,78%, urmate de acþiunile Pro-
dplast, cu 13,93%, ºi de Prebet SA,
cu 8,82%. În schimb, acþiunile Co-
melf s-au depreciat cel mai mult în
aceastã sãptãmânã, cu 13,64%, ur-

mate de Artego (-
8,96%) ºi Rompetrol
Well Services (-
8,48%).

În ceea ce pri-
veºte sistemul alter-
nativ de tranzacþio-
nare, în perioada
analizatã s-a înregis-
trat un rulaj de
10,209 milioane de
lei, faþã de numai
475.519 lei în sãptã-
mâna precedentã.
Numãrul total al

schimburilor a fost de 590, în cadrul
cãrora s-au tranzacþionat 8,88 milioa-
ne de acþiuni, iar capitalizarea compa-
niilor de pe ATS a crescut la 7,095
miliarde de lei. Cele mai tranzacþionate
acþiuni pe ATS au fost cele ale
societãþii Mat Craiova, care au realizat
aproape 70% din rulajul sãptãmânii
de pe aceastã piaþã, respectiv 7,119
milioane de lei, ºi Bittnet Systems SA
Bucureºti, cu 2,086 milioane de lei
(20,4% din total), urmate de Daimler,
cu 221.720 lei.

În 2018, pe toate pieþele admin-
istrate de BVB au fost realizate
456.681 tranzacþii cu 5,33 miliarde
de acþiuni, în valoare totalã de 8,885
miliarde de lei ºi o medie zilnicã de
51,96 milioane de lei.

BVB: Valoarea tranzacþiilor cu acþiuni pe segmentul
principal al pieþei scade cu 9% în perioada 3-7 septembrie

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

România a pledat la ECOFIN pentru
asigurarea echilibrului geografic în alocarea

fondurilor în cadrul programului InvestEU
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învãþãmânt

Cu emoþii, dar ºi cu speranþe, elevii ºi cadrele
didactice au început luni, 10 septembrie, un
nou an ºcolar, Ministerul Educaþiei Naþionale
fiind mai grãbit decât de obicei, ignorând astfel
tradiþionala datã de 15 septembrie. Se stã bine,
însã, cu tradiþia la problemele din învãþãmânt,
de parcã este un fãcut ca în fiecare început de
an ºcolar sã se iveascã fel de fel de anomalii,
de la lipsa autorizaþiilor de securitate la incendii
ºi lipsa autorizaþiilor sanitare, la manuale care
conþin aberaþii în toatã regula. Bineînþeles cã
aceste probleme îºi au motivele sale, invocându-
se diverºi factori care au contribuit, pe rând,  la
ivirea acestora, fiind un adevãrat lanþ a cãror
zale se rup una din cauza alteia!

Elevii ºi profesorii, însã, s-au obiºnuit cu
anomaliile sistemului educaþional ºi cei mai mulþi
dintre ei îºi vãd, mai departe, de treburile lor.
Mai sunt unii (din fericire puþini la numãr) ºi
aici punem accentul pe profesori (de la dãnºii
avem mai multe pretenþii decât de la copii), ce
preferã sã politizeze ºi sã etaleze, pe reþelele de
socializare, lozinci rãzboinice care, de obicei,
se vãd ºi se aud rostite cu disperare într-o
celebrã piaþã din Bucureºti sau pe o plãcuþã de
înmatriculare auto! Mai sunt ºi astfel de...
caractere! Profesorul, prin statulul sãu, are
menirea sã-i înveþe pe copii, sã le vorbeascã
despre educaþie, cã de aceea se cheamã sistem
educaþional, în niciun caz sã se ocupe ºi de
distribuirea de lozinci incitatoare, dar ºi
scârboase! Pãi, ce sã înþeleagã, ce sã perceapã

elevul când vede cã al sãu profesor împãrtãºeºte
aceste aberaþii? Cã aceasta este calea cea
normalã? Nu, domnilor, aceasta este calea spre
anarhie, ori elevilor trebuie sã li se explice cã
anarhia este opusul democraþiei. Nu le interzice
nimeni sã se exprime liber, dar sã fie cu decenþã,
cu bun simþ. Asta înseamnã democraþie!

Noul an Noul an Noul an Noul an Noul an ºººººcolarcolarcolarcolarcolar  însumeazã 168 de zile
lucrãtoare (34 de sãptãmâni). Structura anului
ºcolar cuprinde semestrul I (10 septembrie
2018 - 1 februarie 2019) ºi semestrul al II-lea
(11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).

Vacanþele elevilor din toate ciclurile de

învãþãmânt sunt programate astfel: vacanþa de
iarnã (22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019),
vacanþã intersemestrialã (2 - 10 februarie
2019), vacanþa de primãvarã (20 aprilie - 5 mai
2019) ºi vacanþa de varã (15 iunie - 15
septembrie 2019).

Suplimentar, clasele din învãþãmântul pri-
mar ºi grupele din învãþãmântul preºcolar
beneficiazã de vacanþã în sãptãmâna 27
octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele
terminale din învãþãmântul liceal, anul ºcolar
se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru
clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Programul naþional „ªcoala altfel” are o

duratã de 5 zile consecutive lucrãtoare în timpul
anului ºcolar ºi poate fi derulat în perioada 1
octombrie 2018 - 31 mai 2019, pe baza unei
planificãri ce rãmâne la decizia ºcolilor. Des-
fãºurarea programului „ªcoala altfel” nu coin-
cide cu perioada alocatã susþinerii tezelor
semestriale. Acestea vor avea loc, de regulã, la
finalul semestrelor, dupã parcurgerea pro-
gramei ºcolare, cu cel puþin trei sãptãmâni
înainte de finalul semestrului. Etapele naþionale
ale olimpiadelor ºcolare se organizeazã, în gen-
eral, în perioada vacanþei de primãvarã, potrivit
unui calendar specific.

Unitãþile de învãþãmânt ºi inspectoratele
ºcolare vor marca prin manifestãri specifice ziua
de 5 octombrie - Ziua internaþionalã a educaþiei
ºi ziua de 5 iunie - Ziua învãþãtorului, în mãsura
în care, prin contractul colectiv de muncã apli-
cabil, nu sunt instituite ca zile nelucrãtoare.

În situaþii deosebite, bine fundamentate, în
funcþie de condiþiile climatice ºi de specificul
zonei ºi al ºcolii, inspectoratele ºcolare judeþene
pot aproba, la cererea conducerii unitãþilor de
învãþãmânt, modificãri ale structurii anului
ºcolar. Acestea se pot aproba numai în mãsura
în care se asigurã parcurgerea integralã a
programelor ºcolare. Recuperarea cursurilor
suspendate ca urmare a unor situaþii obiective
de urgenþã (intemperii, epidemii, calamitãþi natu-
rale) nu se poate realiza în perioada vacanþelor
ºcolare.

Un nou început de an ºcolar, aceleaºi probleme!

Dupã erorile apãrute în manualul
de a VI-a de Geografie, iatã cã erori
grave au fost semnalate ºi în manualul
de Biologie, tot pentru clasa a VI-a,
manual scos de editura Ministerului
Educaþiei. Printre cele mai mari greºeli
apãrute în respectivul manual se nu-
mãrã cele despre cum sunt poziþio-
nate, conform ilustraþiilor, anumite
organe în corpul uman – inima fiind
în dreapta, iar ficatul în stânga! Toto-
datã, ilustraþii greºite sunt ºi în ce pri-
veºte lobii plãmânilor, dar ºi de repre-
zentarea traseului urinei ºi locul rinichi-
lor în organism! Doamne fereºte!

Precizãrile MEN
privind erorile din

manualele de Biologie
pentru clasa a VI-a
Având în vedere greºelile sesizate

în cele douã manuale ºcolare aferen-
te disciplinei de Biologie (clasa a VI-
a), Ministerul Educaþiei Naþionale adu-
ce urmãtoarele clarificãri, printre care
enumerãm:

„Variantele digitale corectate ale
acestor douã manuale ºcolare vor fi

postate pe platforma manuale.edu.ro,
cu celeritate, astfel încât sã poatã fi
utilizate de elevi ºi profesori din prima
zi de ºcoalã. Totodatã, va fi realizatã ºi
trimisã în ºcoli o eratã tipãritã. La nive-
lul MEN, a fost constituitã o Comisie
de cercetare pentru a stabili persoa-
nele responsabile de situaþia creatã,
instituþia urmând a lua ulterior mãsu-
rile legale ce se impun. În baza con-
tractului subsecvent semnat între
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Editura Didactica ºi Pedagogicã S.A.,
EDP s-a obligat sã „realizeze cu profe-
sionalism obligaþiile asumate în con-
formitate cu standardele de editare
ºi tipografice în vigoare, specifice ma-
nualelor ºcolare, respectiv sã asigure
protejarea drepturilor de proprietate
intelectualã, tehnoredactarea,
conceptul grafic, verificarea de formã
ºi conþinut, realizarea manualelor
digitale, inclusiv interactive, repro-
duce-rea în format tipãrit ºi electronic,
editarea manualelor, traducerea în
limbile minoritãþilor naþionale ºi livra-
rea manualelor la sediile Inspectora-
telor ªcolare judeþene/al Municipiului
Bucureºti”. Totodatã, potrivit contrac-

tului de prestãri servicii încheiat de
CNEE cu evaluatorii ºi în conformitate
cu angajamentul individual, evaluato-
rii îºi asumã responsabilitatea pentru
calitatea activitãþii desfãºurate. Ace-
eaºi responsabilitate a fost asumatã
ºi de avizatorul ºtiinþific. Pentru evita-
rea unor astfel de situaþii regretabile,
procedura de realizare a manualelor
ºcolare va fi revizuitã ºi îmbunãtãþitã,
inclusiv prin introducerea unei etape
suplimentare de verificare a variante-
lor finale ale manualelor ºcolare, la
nivelul inspectoratelor ºcolare, prin
inspectorii de specialitate. La data de
27.08.2018, pe platforma CNEE de-
dicatã comenzilor de manuale, ma-
nualul ºcolar pentru disciplina Biologie
(clasa a VI-a) al autoarei Elena
Crocnan fusese comandat în 39.405
de exemplare, în timp ce manualul
autorilor Elena Camelia Afrim, Silvia
Olteanu, ªtefania Giersch, Iuliana Ta-
nur, Camelia Manea ºi Florina Miricel
a fost comandat într-o cantitate de
121.736 de exemplare”.

Autorii manualului
de Geografie, acþionaþi

în judecatã
Cu puþin timp în urmã, manualul

de Geografie prezenta, de asemenea,
grave erori, cum preciczam ºi în pri-
mele rânduri ale articolului. Despre
acele erori, Maria Nistor – director
Editura Didactic ºi Pedagogicã, a pre-
cizat, într-o conferinþã de presã, cã
autorii manualului de Geografie de
clasa a VI-a, în care au fost constatate
mai multe erori, vor fi actionaþi în ins-
tanþã de pentru recuperarea dau-
nelor. Sã vedem ce se va întâmpla cu
autorii manualului de Biologie!

(urmare din pagina 1)
Repartizarea computerizatã în

învãþãmântul liceal de stat a absol-
venþilor clasei a VIII-a este programatã
vineri, 12 iulie 2019.

Media de admitere, pe baza
cãreia se realizeazã înscrierea în clasa
a IX-a de liceu a absolvenþilor învãþã-
mântului gimnazial, se calculeazã ca
medie ponderatã între media gene-
ralã la evaluarea naþionalã susþinutã
de absolvenþii clasei a VIII-a, care are
o pondere de 80%, ºi media generalã
de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a,
care are o pondere de 20% în calculul
mediei de admitere.

Bacalaureat
Prima sesiune a examenului na-

þional de Bacalaureat 2019 începe
luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a
competenþelor lingvistice de comu-
nicare oralã în limba românã (proba
A). Conform calendarului aprobat prin
ordin de ministru, proba va continua
în data de 4 iunie ºi va fi urmatã de
evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã
(5 - 6 iunie).

În zilele de 7, 10 ºi 11 iunie este
programatã evaluarea competenþelor
digitale (proba D), iar în perioada 12-
13 iunie se va desfãºura evaluarea
competenþelor lingvistice într-o limbã
de circulaþie internaþionalã (proba C).
Candidaþii de altã confesiune decât
cea ortodoxã, care sãrbãtoresc Rusa-
liile în data de 10 iunie, pot fi pro-
gramaþi pentru susþinerea probei D
în zilele de 7 ºi 11 iunie.

Prima probã scrisã - Limba si lite-
ratura românã - Ea) - va avea loc luni,
1 iulie. Proba la Limba si literatura
maternã - Eb)- este programatã marþi,
2 iulie, iar proba Ec) - proba obligatorie
a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima pro-

bã scrisã - cea la alegere a profilului
ºi specializãrii - proba Ed) - se va des-
fãºura joi, 4 iulie.

Afiºarea primelor rezultate este
programatã pentru data de 8 iulie
(pânã la ora 12:00) ºi e urmatã de
depunerea contestaþiilor (orele 12:00
- 16:00). Între 9 ºi 12 iulie vor fi solu-
þionate contestaþiile, în timp ce afiºa-
rea rezultatelor finale este prevãzutã
pentru data de 13 iulie.

Înscrierile pentru susþinerea
examenului în prima sesiune se fac
în sãptãmâna 27 - 31 mai 2019.
Cursurile pentru clasele a XII-a ºi a
XIII-a se încheie vineri, 31 mai.

A doua sesiune a exame-A doua sesiune a exame-A doua sesiune a exame-A doua sesiune a exame-A doua sesiune a exame-
nului de Bacalaurnului de Bacalaurnului de Bacalaurnului de Bacalaurnului de Bacalaureat 20eat 20eat 20eat 20eat 20111119 ar9 ar9 ar9 ar9 areeeee
urmãtoarea structurã:urmãtoarea structurã:urmãtoarea structurã:urmãtoarea structurã:urmãtoarea structurã:

15 - 19 iulie: înscrierea candida-
þilor; 26 iulie: înscrierea candidaþilor
care au promovat examenele de
corigenþe; 21 august: limba si
literatura românã - proba Ea) - proba
scrisã; 22 august: limba si literatura
maternã - proba Eb) - proba scrisã;
23 august: proba obligatorie a
profilului - proba Ec) - proba scrisã;
26 august: proba la alegere a
profilului ºi specializãrii - proba Ed) -
proba scrisã; 27 & 28 august:
evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba românã -
proba A; 29 august: evaluarea com-
petenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba maternã - proba B; 30
august & 2 septembrie: evaluarea
competenþelor digitale - proba D; 2 –
3 septembrie: evaluarea competenþe-
lor lingvistice într-o limba de circulaþie
internaþionalã - proba C; 3 septembrie:
afiºarea rezultatelor la probele scrise
(pânã la ora 12:00) ºi depunerea
contestaþiilor (orele 12:00 - 16:00); 3
- 6 septembrie: rezolvarea contesta-
þiilor; 7 septembrie: afiºarea rezulta-
telor finale.

Mihail Marinescu

Mihail Marinescu

Conform manualului de Biologie pentru clasa a VI-a,

Corpul uman s-a modificat: inima este
în dreapta, ficatul în stânga!

Mihail Marinescu

Au fost stabilite calendarele Evaluãrii
Naþionale ºi ale Bacalaureatului
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CRONICÃ

MUZICALÃ SIMFONIC GERMAN LA SINAIA
Sub cupola sãlii cu balcon flamboayant a

Cazinoului din Sinaia au rãsunat , în seara primei
zile de august 2018, întâiele acorduri ale
Concertului Orchestrei Naþionale de Tineret a
Germaniei – BUNDESJUGENDORCHESTER –,
invitatã prin programul Festivalului Internaþional
George Enescu, dirijor – cu o naturalã artã –,
tânãrul Elias Grandy. Formaþiune simfonicã de
o prestanþã remarcabilã – aplaudatã ºi bisatã
de publicul de toate vârstele, prezent ca în ediþiile
precedente (ultima, la Concertul Orchestrei
Naþionale de Tineret a Portugaliei, în august
2017), juna Orchestrã din þara celor trei mari B
– Bach, Beethoven ºi Brahms a etalat o com-
plexã mãiestrie interpretativã, pe care bagheta
lui Elias Grandy pur ºi simplu a prefãcut-o într-o
vrajã a sunetelor cereºti!

Repertoriul structurat pe meridianul clasic-
modern a surprins cu lucrãri originale din creaþii
semnate de compozitori germani nemuritori.
Simpla trecere în revistã credem cã susþine
convingerea cronicarului, urmãrind o searã
simfonicã unicã, încoronatã de capodoperele
quartetului  ales: Haydn, Messiaen, Bruckner ºi
Hindemith.

Splendorile în relief ale sãlii au strãlucit în
efluviile sonoritãþilor exemplar strunite de tânãrul
Simfonic nemþesc, empatizând cu numele mare
al dirijorului – o bijuterie de ºef de orchestrã!
Perfecta sincronizare a pãrþilor a reliefat armonia
întregului, reiterând româneasca zicalã despre
tot Concertul indubitabil executat cu proverbialul
ºtaif nemþesc. Orchestrã cu peste 80 de
instrumentiºti, concert-maestru violonistul Felix
Horter, Naþionala Simfonicã a Tineretului Germa-
niei a scris o nouã paginã de istorie a Muzicii,
oferind publicului – sensibil ºi generos cu valo-
rile – veritabila creaþie aleasã sã înalþe prestigiul
interpretativ german în contemporaneitate.

Aºezat, prin geniul sãu creator, lângã Bach,
Joseph Haydn (1732-1809) a deschis memo-
rabila searã cu Simfonia nr. 26 „Lamentaþione”,

lucrare cu vãdite însuºiri sonore, redatã prin
cele trei miºcãri: allegro assai con spirito, ada-
gio ºi menuet. Miºcãri timbrale ritmate cu silen-
þiose articulãri sonore, „Lamentaþia” a ocazionat
Orchestrei omogenitatea ºi sincronia excelent
relevate între baghetã ºi cele 14 partide ins-
trumentistice, pe scara nuanþãrilor artistice
magic exteriorizate. Silenþiozitatea s-a remarcat
de la primele mãsuri, de unde ºi sentimentul
delicateþii, interiorizãrii contrapunctice. De aici
relevanþa cromatismului devenit o povestire a

accentelor emoþionale ivite între baghetã ºi
arcuºuri ºi alãmuri. Frazarea pãrþilor a transferat
vigoarea pauzelor în prospeþimea fiecãrui
început – respirat, pur ºi simplu însufleþit de
bagheta grandyanã.

Faþã de Olivier Messiaen (1908-1992) ºi
muzica lui, publicul a devenit familiar, cât de
cât, ascultând în aceeaºi interpretare, lucrarea
în patru pãrþi intitulatã „L’Ascension”, „Die Him-
melfahrt”, în concepþia componisticã „Quatre

meditations symphonques pour orchestre”,
ilustrând sentimentele ºi ideile autorului pe
meandrele miºcãrilor componente: „Majeste du
Christ dedmandant sa gloire a son Pere”; „Alle-
luias sereins d’une ame qui desire le ciel”; „Al-
leluia sur la trompette, Alleluia sur la cymbale”;
„Priere du Christ montant vers son Pere”. Com-
pozitor ºi organist francez, Messiaen a prilejuit
tânãrului Simfonic din þara lui Goethe relevarea
mesianicei ºi plinei de suferinþe vieþi a Mântuito-
rului lumii, prin ampla construcþie muzicalã asu-

pra cãreia „Bundesjugendorchester” a etalat
virtuozitãþi cãlduros aplaudate: fascinaþia sãlii
s-a mutat, prin modulaþii ºi febrile „majore /
minore”, în trãiri melodice profunde.

Destinderii de dupã pauza-pauzã, i-a readus
suflul concertistic palpitantul Adagio – cu
intensitãþile majestuoase ale instrumentelor cu
coarde – compuse de austriacul Anton
Bruckner (1824-1896), sub titlul „Uvertura” în
Sol minor. Tinerii instrumentiºti germani au acel

simþ muzical secret care intuieºte ºi preia sub-
tilitãþile artei dirijorale – în cazul lui Elias Grandy,
magice – odatã cu plierea semnului de pe
portativ, pe arcul descris în aer de bagheta dirijo-
rului, scoþând, spre încântarea auzului meloma-
nilor, sonoritãþi monumentale pe întinse paliere
modale. Spiritele profund muzicale s-au simþit
rãsplãtite de un Simfonic pe cât de tânãr, pe
atât de mãiastru în execuþie. Imaginându-ne
„curcubeul” prin care magnificul apropie ºi con-
topeºte, în perfecta transpunere a sunetelor, or-
chestra ºi dirijorul, în speþa „Bundesjugendor-
chester”, a construit un nou ºi vivace Bruckner.

Apoteoza serii simfonice germane, gãzduitã
de plinul cu istorii Cazinou din Sinaia (dacã ne
amintim numai de romanele lui Cezar Petrescu
ºi dramaturgia lui Mihail Sebastian), a însemnat
sublimul artei dirijoral-interpretative atins prin
execuþia simfoniei „Mathis der Maler” – „Mathis
pictorul”, operã a compozitorului german Paul
Hindemith (1895-1963). Desprins din vulcanul
epic ºi filosofic al literaturii acestui popor sobru
ºi tenace, pe de o parte, muzical, lucrarea
potenþeazã melosul cu umbre wagneriene, pe
de alta, structural, ea impune stilistic „hindemit-
hismul” – subliniat de Elias Grandy de la o
mãsurã la alta, odatã cu tensionarea dramati-
cului pe spirala spre imposibil.

Selecþia riguroasã a valorilor Muzicii sim-
fonice ºi de camerã rãmâne criteriul esenþial
care conferã –  la 60 de ani de la primul Festi-
val Internaþional George Enescu – prestanþa
mondialã a muzicienilor lumii, care, sub arcada
geniului enescian, triumfã sub cerul românesc
al Eutherpei! Serghie Bucur

Miercuri, 28 august 2018, sala
publicã a Casei Armatei din Ploieºti a
gãzduit întâlnirea cu distinºii intelectuali
Ion ªt. Baicu ºi Constantin Dobrescu,
ambii doctori în Istorie, sub egida Casei
de Culturã I. L. Caragiale a Ploieºtiului.

Editori – Autori
Sub auspiciile Primãriei ºi ale Casei

de Culturã I. L. Caragiale, au apãrut trei
cãrþi despre personalitãþi memorabile
ale Prahovei ºi despre evoluþia orga-
nizãrii teritoriale a României. Dr. Ion ªt.

Baicu este autorul urmãtoarelor lucrãri:
ACADEMICIENII PRAHOVEI, un dicþionar
al acestor somitãþi autohtone, de la B.
P. Hasdeu la Basarab Nicolescu, res-
pectiv EVOLUÞIA STATALITÃÞII LA ROMÂNI.
Dr. Constantin Dobrescu semneazã,
împreunã cu Iuliana Nicolae ºi Cãtãlin
Dobrescu monografia UN PLOIEªTEAN
PRIN EXCELENÞÃ: DUMITRU
MUNTEANU-RÂMNIC.

Solemnitate
Publicul invitat sã se lumineze cu

asemenea cãrþi – probe incontestabile
ale onoarei celor evocaþi în paginile lor,
ziditori ai statului român – a murmurat
împreunã cu banda magneticã Imnul

României, „Deºteaptãt-te române!”,
urmãtorul moment fiind unul muzical,
susþinut pe scenã de...

ªtefania Timiº
...Elevã în clasa a V-a a Colegiului

de Artã ploieºtean „Carmen Sylva”. Voce
plãcutã, simþ artistic  elocvent, care
anunþã o viitoare solistã de Muzicã
popularã de certã valoare interpretativã,
ªtefania Timiº a cântat de minune,
amintind de „Floarea din grãdinã” –
emisiune tv de pe vremuri, în alb-negru,
care a promovat cântãreþe de realã
vocaþie, unele ºi în ziua de azi.

Despre...
„Evoluþia statalitãþii la români” Dr.

Ion ªt. Baicu s-a referit la „aducerea la
sânul Patriei a þinuturilor smulse de
imperiile auto-socotite „sacrosancte”,
amintind – a propos de Centenarul
României Mari – câteva din cuvintele

testamentare ale faimosului Ion C.
Brãtianu, rostite la 14 decembrie 1918,
la primirea delegaþiei ardelene sositã în
Capitalã pentru a înmâna Actul Unirii
adoptat la Alba Julia: „Vã aºteptãm de o
mie de ani ºi aþi venit ca sã nu ne mai
despãrþim niciodatã. Sunt, în viaþa unui
neam, clipe de fericire atât de mari, încât
ele rãscumpãrã veacuri întregi de
suferinþã. Fraþilor, fiþi bine veniþi! Vã facem

aceastã onoare atât noi, care ne aflãm
adunaþi la prezenta masã, cât ºi toþi
românii de pretutindeni. Unirea o strigã
toþi morþii noºtri ºi acei din câmpiile Turdei
ºi acei din Munþii Apuseni ºi acei din
Munþii Carpaþi ºi acei de la Siret! Trãiascã
România Mare!”

Despre...
„Academicienii Prahovei”, ilustrul

istoric a rostit un adagiu hasdeean: „În
Academia Românã, când cineva zice
român, ºterge ºi Dunãrea ºi Carpaþii. Noi
suntem ºi vom fi, întotdeauna, fericiþi a
primi cu mândrie, în sânul academiei,
pe orice reprezentant al culturii româ-
neºti de unde ar fi el”.  Lucrarea – ilus-
tratã cu portretele somitãþilor cuprinse
în carte – incluse 53 de personalitãþi
ale academismului românesc, originare
din Prahova sau adoptate de odinioarã
Regatul Românesc, galerie de aur a
Civilizaþiei noastre. Nume de o rezo-
nanþã universalã, cu care, conºtineþi sau
nu, numeroºi români se mândresc:
Regele Carol I ºi regina Elisabeta, regele
Ferdinand I ºi regina Maria, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, Nicolae Grigorescu,
Constantin Istrati, Ion Luca Caragiale,
Ioan Al. Bassarabescu, Nicolae Iorga,
George Enescu, Cezar Petrescu, Grigore
Ionescu, Geo Bogza, Paul Constan-

tinescu, Eugen Jebeleanu, Matilda Ca-
ragiu Marioþeanu, Mircea Petrescu,
Eugen Simion, Nichita Stãnescu,
Basarab Nicolescu.

Un laudatio...
Semneazã Gelu Nicolae Ionescu,

Redactorul coordonator al revistei
ATITUDINI ºi Coordonator de proiect, în
„Cuvântul înainte” cu care se deschide
Dicþionarul: „ ...Cine vrea sã afle câþi
academicieni a dat þãrii Prahova ºi care
au fost sau sunt aceºti academicieni,
nu are decât sã deschidã cartea auto-
rului Ion ªt. Baicu, ºi va afla ºi nu puþine
vor fi surprizele plãcute. (...) Aceastã carte
este un veritabil ghid cultural, într-o
geografie cu multe everesturi, cu mãri
ale spiritului, uneori învolburate, alte ori
liniºtite, întotdeauna însã fascinând prin
nesfârºirea lor de-o frumuseþe ºi de-o
grandoare ce þin de lumea fabulosului”.

Pro-domo DM-R
Discursul dr. Constantin Dobrescu,

în jururl monografiei despre Dumitru
Munteanu – Râmnic (1877-1952),
savurat vorbã cu vorbã, a conturat por-
tretul moral ºi profesional al ilustrului
„ploieºtean prin excelenþã”, elogiindu-i
personalitatea, câteva din înfãptuirile de
seamã ºi caracterul – eminamente prob
– ce i-a modelat viaþa ºi l-a înãlþat în
posteritate. „Dumitru Munteanu-
Râmnic pentru ploieºteni, a rãmas un
mare tribun, un Badea Cârþan contem-
poran, care a dat noi dimensiuni vieþii
culturale locale ºi istoriei. A renunþat la
onoruri ºi funcþii, la posturi universitare
ºi academice ºi la o glorie pe care o
merita din plin. Dumitru Munteanu-
Râmnic a ºtiut sã strângã în jurul sãu o
bunã parte din elita intelectualã a
Ploieºtiului ºi a Prahovei, dar ºi pe tinerii
care îºi confirmaserã valoarea ºi aveau
nevoie de un mentor”!

Repere
Tabla de materii sau Cuprinsul cãrþii

rezumã bogãþia elementelor recons-
tituirii personalitãþii ºi activitãþilor lui
Dumitru Munteanu-Râmnic, din care
reperãm câteva – apte sã stârneascã
interesul cititorilor valoroasei lucrãri cu
un astfel de profil ºtiinþific: „Legãturile
cu Basarabia”, „Cazul” Mihail Gheor-
ghiu-Bujor”, „Cum a fost considerat
rãspunzãtor de eºecul guvernãrii
iorghiste în Prahova”, „Profesorul ºi
Rotarysmul ploieºtean”, „Locul ºi rolul
profesorului în înfiinþarea Bibliotecii
„Nicolae Iorga” din Ploieºti”.

Trei cãrþi despre ONOARE & ISTORIE

Serghie Bucur

Gelu NicolaeGelu NicolaeGelu NicolaeGelu NicolaeGelu Nicolae
IONESCUIONESCUIONESCUIONESCUIONESCU

ªtefaniaªtefaniaªtefaniaªtefaniaªtefania
TIMIªTIMIªTIMIªTIMIªTIMIª

DrDrDrDrDr. Ion ªt.. Ion ªt.. Ion ªt.. Ion ªt.. Ion ªt.
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La data de 29 august a.c., Gu-
vernul a aprobat o Hotãrâre de Gu-
vern pentru  introducerea condiþio-
natã în Lista de medicamente com-
pensate ºi gratuite a douã molecule
noi, care vor face obiectul unor con-
tracte cost-volum ºi cost-volum-

rezultat. Moleculele nou introduse
sunt destinate pentru tratamentul
inovativ al Hepatitei C ºi al cancerului
de prostatã.

Astfel, numãrul moleculelor nou
introduse anul acesta în Lista de
medicamente compensate ºi gratuite
de care beneficiazã asiguraþii, cu sau
fãrã contribuþie personalã, pe bazã
de prescripþie medicalã, în sistemul
de asigurãri sociale de sãnãtate,
precum ºi denumirile comune inter-
naþionale corespunzãtoare medica-
mentelor care se acordã în cadrul
programelor naþionale de sãnãtate,
a ajuns la 37 ºi asigurã tratamente
inovative destinate mai multor arii

terapeutice, precum: leucemii, boli
cardiovasculare, sclerozã multiplã
amiotrofie spinalã, spondilitã ankilo-
zanta, diabet zaharat, fibrozã pulmo-
narã idiopaticã, anginã pectoralã
cronicã, etc.

„În acest an, am modificat listele

de compensate ºi gratuite de 3 ori,
chiar dacã legislaþia prevede cel putin
o corecþie pe an. Pacienþii noºtri au
dreptul la tratament inovativ de ultimã
generaþie.

Pentru a asigura accesul la tra-
tamente inovative unui numîr cât mai
mare de pacienþi, luãm în calcul în-
cheierea  unor noi contracte cost-
volum, urmând ca, dupã ce definiti-
vãm Lista de medicamente esenþiale,
sã introducem necondiþionat în Listã
unele molecule esenþiale”, a declarat
ministrul Sorina Pintea.

Hepatita C reprezintã o problemã
de sãnãtate publicã, iar Guvernul este
preocupat sã ia toate mãsurile ne-

cesare în lupta cu aceastã afecþiune,
în concordanþã cu recomandãrile
OMS.

Începând cu data de 1 septem-
brie, România asigurã a treia etapã
de tratamente fãrã interferon, în
cadrul cãreia pacienþii cu hepatita C
vor beneficia de trei scheme de trata-
ment, în urma încheierii unor con-
tracte cost –volum –rezultat. Astfel,
pacienþii vor beneficia de tratamente
personalizate, iar schema de trata-
ment adecvatã ºi durata tratamentului
(între 8 ºi 24 sãptãmâni) va fi decisã
de medicul curant în funcþie de
starea clinicã ºi particularitãþile fie-
cãrui pacient în parte.

Noua etapã de tratament fãrã in-
terferon pentru hepatita cronicã viralã
C va þinti un numãr de 13.000 pa-
cienþi eligibili, din care:

– 12.100 pacienþi cu fibrozã F1,
F2, F3 ºi F4 (cirozã compensatã);

– 750 pacienþi cu fibrozã F4 ºi
cirozã decompensatã;

– 100 pacienþi cu insuficienþã
renalã cronicã aflaþi în dializã, indife-
rent de gradul de fibrozã;

– 50 pacienþi cu transplant he-
patic ºi de alte organe solide,
indiferent de gradul de fibrozã.

De asemenea, pentru un acces
mai facil la noile terapii,  au fost de-
semnate douã noi centre, Piteºti ºi
Bacãu, în care se vor putea iniþia ºi
monitoriza aceste tratamente de me-
dici cu experienþã în domeniu. Numã-
rul total al centrelor  este de 13: Bu-
cureºti, Braºov, Cluj, Constanþa, Cra-
iova, Galaþi, Iaºi, Oradea, Sibiu, Târgu
Mureº, Piteºti ºi Bacãu.

Modificãri în lista de
medicamente compensate

Cum e mai bine sã mãnânci
morcovii: cu coajã sau fãrã?

Datoritã bogãþiei de constituenþi, morcovul are proprietãþi multiple. Se
foloseºte ca tonic, antianemic (sporind numãrul de globule roºii), remineralizant,
întãreºte imunitatea, este un important factor de creºtere, antiputrid ºi cicatri-
zant gastric, depurativ, fluidifiant biliar, pectoral, diuretic, cicatrizant al rãnilor.

Morcovii conþin 80% apã, protide numai 1% ºi hidraþi de carbon 6%. La
100 g de plantã comestibilã,
conþinutul de sãruri ºi de vita-
mine este urmãtorul: 35 mg
de sodiu, 235 mg de potasiu,
30 mg de calciu, 25 mg de
fosfor, 0,7 mg de fier, man-
gan, vitamina A 1120 U.I.,
0,05 mg de vitamina B1 ºi tot
atâta de B2, 1 mg de niacinã,
7 mg de vitamina C, mici can-
titãþi de vitamina K, Mg, S, Cu
ºi brom, precum ºi de uleiuri
volatile, de asparaginã ºi de
duacarinã. Valoarea energe-

ticã este de 30 kcal la 100 g de morcov, din care se absoarbe 93%.
Trebuie sã þineþi cont însã cã cele mai importante vitamine, carotenul ºi

mineralele – potasiu, iod, fosfor, fier – sunt conþinute în morcovi în cantitãþi
mari, chiar sub coaja subþire, scrie revista Doctorul Zilei.

Dacã morcovii sunt proaspãþi, este suficient sã fie bine spãlaþi ºi nu curãþaþi
de coajã. Dacã morcovii au coaja închisã la culoare, uscatã, cu pete negre
sau zone moi, cel mai probabil sunt vechi ºi este mai bine sã nu fie consumaþi.

Se recomandã consumul morcovilor cruzi la prânz ºi la cinã. Cea mai
indicatã este prepararea morcovilor la abur, aceasta fiind cea mai bunã metodã
de a le pãstra carotenul. Morcovii se fierb într-o cantitate redusã de apã, într-
un recipient acoperit, la foc mic pânã se înmoaie.

Se pot ºi înãbuºi în puþinã grãsime pentru a fi consumaþi ca atare sau ca
garniturã la fripturã. Consumul de morcovi nu este recomandat persoanelor
care suferã de gastritã sau ulcer.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Ministerul Sãnãtãþii se delimiteazã
ferm de campania de dezinformare si
manipulare referitoare la ineficienþa ºi
riscurile vaccinãrii, apãrutã în spaþiul
public, pe reþelele de socializare sau prin
materiale tipãrite, distribuite în zone
aglomerate sau în cutiile poºtale.

Facem menþiunea cã autorii cam-
paniei iniþiate împotriva vaccinãrii uti-
lizeazã fãrã  aprobarea Ministerului Sã-
nãtãþii sau al partenerilor sãi identitatea
vizualã a campaniei precum însemnele
oficiale ale instituþiilor partenere, iar
materialele conþin informaþii false care
pot induce în eroare pãrinþii ºi pot pune
în pericol sãnãtatea populaþiei.

“Condamn gestul iresponsabil al
celor care recurg la astfel de modalitãþi
iresponsabile de dezinformare, cu con-

secinþe grave pentru sãnãtatea po-
pulaþiei. Am însã, convingerea cã
populaþia nu poate fi pãcãlitã cu astfel
de tertipuri ºi voi continua sã fac tot ce
îmi stã în putere pentru ca parinþii sã fie
informaþi corect, astfel încât sã ia cea
mai bunã decizie, de a-ºi vaccina copiii
ºi de a le asigura astfel o viaþã sãnãtoasã.
Vom face demersurile legale necesare
pentru ca cei reponsabili sã rãspundã
pentru faptele lor, ce pun în pericol sã-
nãtatea publicã”, a declarat Sorina
Pintea, ministrul Sãnãtãþii.

Eºti deprimat ºi mãcinat de gân-
duri. De vinã ar putea fi carenþa unei
importante vitamine. ªtiaþi cã înainte
de anul 2000, doctorii nu credeau
cã un pacient poate avea deficit de
vitamina D? Pe mãsurã ce tehnologia
a evoluat, s-au fãcut multe studii.
Potrivit dr. Michael Holick, unul dintre
cercetãtorii care a studiat
prezenþa vitaminei D, 32%
dintre adulþii ºi copiii din SUA
au deficit de vitamina D,
scrie revista Doctorul Zilei.

Este un procent destul
de mare, aºa cã este este
important sã ºtim care sunt
semnele carenþei de vita-
mina D. Cel mai sigur aflãm
din analizele de sânge. Dar
existã ºi semnale ale orga-
nismului, care ne indicã
aceste lucruri.

 O piele întunecatã,
ternã. Holick explicã în acest
caz cã ai nevoie de soare de
10 ori mai mult decât o per-
soanã cu tenul deschis. El
spune cã pigmentul pielii este
un factor de protecþie natural, cu cât
ai mai mult pigment, cu atât mai mult
timp trebuie sã petreci la soare.

Dacã eºti melancolic. Potrivit
unui studiu efectuat în America, unul
din semnele importante ale carenþei
de vitamina D este starea melan-

conicã, vecinã cu deprimarea.
Dacã ai trecut de 50 de ani.

Conform Societãþii Internaþionale de
Densitometrie, peste 95% dintre per-
soanele de peste 50 de ani au deficit
de vitamina D. Motivul nu este pentru
cã îºi petrec mai mult timp în casã, ci
pentru cã un organism în vârstã pro-

duce mai puþinã vitamina D, cu 30%
mai puþin faþã de o persoanã tânãrã,
în aceleaºi condiþii de expunere la
soare.

Dacã eºti obez, supraponderal
sau cu multã masã muscularã. Holick
explicã mecanismul. Vitamina D este

În acest an, un milion de doze de vaccin gripal vor fi utilizate pentru imunizarea
populaþiei la risc în cadrul campaniei gratuite de vaccinare antigripalã a Ministerului
Sãnãtãþii. În baza unui Acord -Cadru, Ministerul a semnat contractul subsecvent
pentru achiziþionarea dozelor de vaccin gripal ºi a stabilit calendarul de livrare în
teritoriu. Valoarea cu TVA a contractului este de 11.205.200 lei. Conform contractului
încheiat cu câºtigãtorul licitaþiei, livrarea se face de cãtre furnizor la direcþiile de
sãnãtatea publicã, începând cu data de 15 septembrie 2018. “Am luat toate
mãsurile astfel încât anul acesta sã nu mai avem întârzieri în asigurarea vaccinului
gripal. Achiziþia se realizeazã în baza unui Acord – Cadru încheiat pe o perioadã de
2 ani ºi astfel reuºim sã asigurãm aprovizionarea la timp ºi sã demarãm campania
de vaccinare  în beneficiul celor care au nevoie de acest tip de prevenþie”, a declarat
ministrul Sorina Pintea. Campania de vaccinare gratuitã a Ministerului Sãnãtãþii
împotriva gripei de sezon vizeazã reducerea la maximum a îmbolnãvirilor prin gripa
de sezon. Ea se va derula în cadrul cabinetelor medicilor de familie ºi în unitãþi
sanitare cu paturi, iar beneficiarii  sunt persoanele cu risc ridicat de îmbolnãvire, mai
precis personalul medical, persoane cu vârsta peste 65 de ani, una dintre categoriile
cele mai expuse la viroze respiratorii, persoane cu boli cronice, în special boli
respiratorii ºi cardiovasculare, boli metabolice, copii ºi bãtrâni instituþionalizaþi, per-
sonal medical, gravide, conform recomandãrilor OMS ºi ECDC.

solubilã în grãsime, adicã organismul
o absoarbe. Dacã aveþi surplus adi-
pos, aveþi nevoie de mai multã vita-
mina D faþã de o persoanã normo-
ponderalã. Acelaºi lucru este valabil
ºi pentru cei cu multã masã mus-
cularã.

Dacã vã dor oasele. Holick spu-
ne cã mulþi pacienþi care acuzã
dureri osoase ºi musculare sunt
greºit diagnosticaþi cu fibro-
mialgie sau cu alte afecþiuni.
Înainte de orice control medi-
cal, e bine sã vã verificaþi ºi va-
lorile de vitamina D.

Transpiraþie abundentã
la nivelul capului. Holick spune
cã acesta este un important
semnal al carenþei de vitamina
D. Chiar ºi bebeluºii se confruntã
cu aceastã problemã.

Probleme intestinale.
Dacã aveþi probleme digestive ºi
corpul va asimila mai greu vita-
mina D. Cele mai frecvente afec-
þiuni intestinale includ sindro-
mul Crohn, boala celiacã, sensi-
bilitatea non-celiacã la gluten

sau inflamaþii intestinale.
Care sunt principalele surse de

vitamina D: produsele din cereale
integrale, sucul de portocale, iaurtul
simplu, carnea slabã, carnea de porc,
ficatul de vitã, somonul, ouãle, fructele
ºi legumele.

MS: Vaccinurile utilizate în
România sunt sigure ºi eficace
“Acestea sunt verificate

dupã cele mai înalte
standarde de calitate

existente în lume”

Vaccinul gripal va fi disponibil
din 15 septembrie 2018

7 semne cã ai deficit de vitamina D
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07:00 ªtirile ProTv (live);
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 Visuri la cheie;
22:30 Pe bune?
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Marea mahmurealã 3" (f);
02:00 „Lista neagrã” (r);
03:15 Vorbe�te lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
11:10 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Iubire ºi rãzbunare” (f);

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Fructul oprit” (r);
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Eroii” (r);
02:00 Prietemii de la 11 (r);
03:30 Acces direct (r);
06:00 Observator.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
09:00 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:15 „Comoara din spatele cãrþilor
2" (r);
14:15 „Echipa trãsnitã” (r);

16:15 „Dovada vie” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „S.W.A.T. – Schimb de focuri” (f);
23:30 „Fãrã complicaþii” (f);
00:15 „S.W.A.T. – schimb de focuri” (r);
02:15 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Regele construcþiilor;
09:02 Inventatorii unei noi lumi;
09:50 Cum se fabricã diverse

lucruri?;
10:38 Maºinãriile lui Da Vinci;
11:26 Prototipuri;
12:14 Regele construcþiilor;;
13:02 Secrete bine ascunse;
13:50 Inventatorii unei noi lumi;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Maºinãriile lui Da Vinci;
16:14 Prototipuri;
17:02 Inventatorii unei noi lumi;
17:50 Secrete bine ascunse;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:05 Cum se fabricã mâncarea?
19:30 Ingineriile istoriei;
20:20 Regele construcþiilor;;
21:10 Inventatorii unei noi lumi;
22:00 Ingineriile istoriei;
22:50 Prototipuri;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect Imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Parlamentul României;

12:30 Teleshopping;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
15:00 Akzente;
16:00 Telejurnal;
17:30 Handbal feminin: Liga florilor: HCM Rm.
Vâlcera – SCM Craiova;
19:10 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:35 „Secrete de rãzboi” (s);
23:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Campionatul Mondial de Fotbal, Rusia
2018: Franþa - Croaþia (r);
02:10 România 9 (r);
03:25 „Dosarele extratereºtrilor” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 “Regele îndrãgostit” (s);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
11:00 Pescar hoinar;

11:30 Plimbaþi ºi mâncaþi (r);
12:00 Documentar 360 de grade;
13:00 Telejurnal TVR2 (r);
13:40 Teleshopping;
14:00 Cultura minoritãþilor;
14:40 Se zice cã...;
15:40 „Toate pânzele sus” (f);
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:35 Agenda Cerbului de Aur;
17:40 „Regele îndrãgostit” (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „O fatã în parc” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (s);
23:40 Piersic Show;
00:40 Poate nu ºtiai;
00:40 „Viva Maria!” (r);
02:45 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:30 Piersic Show (r);
04:20 Telejurnal TVR 2 (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:15 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Triplusec” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
23:45 „Cursã infernalã” (f);
01:30 „Lista neagrã” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Totul pentru dragoste;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Ultimul trib: Madagascar - Premiera;
22:45 Xtra Night Show;
01:00 „Eroii” (f);
02.00 Prietenii de la 11 (r);
03:30 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30 Ce spun românii (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Comoara din spatele cãrþilor
2" (r);
14:00 „Dovada vie” (r);

16:00 „Drumul spre Rio” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Speed 12: Croazierã infernalã” (f);
23:00 „Zeii strãzii” (f);
01:15 “Fãrã complicaþii” (r);
03:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Regii construcþiilor;
09:02 Inventatorii unei lumi noi;
10:38 Ingineriile istoriei;

11:26 Prototipuri;
12:14 Regii construcþiilor;
13:02 Secrete bine ascunse;
13:50 Inventatorii unei lumi noi;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:02 Cum se fabricã mâncarea?
15:26 Ingineriile istoriei;
16:14 Prototipuri;
17:02 Inventatorii unei lumi noi;
17:50 Secrete bine ascunse;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Cum se fabricã?;
20:20 Regii construcþiilor;
21:10 Inventatorii unei lumi noi;
22:00 Cum se fabricã?;
22:50 Prototipuri;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:05 Cum se fabricã mâncarea?

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:00 Adevãruri despre trecut;

13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:30 Cooltura;
18:25 Moment Art;
19:35 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:00 Arheologia crimei;
22:00 Adevãruri despre trecut;
22:35 Recurs la moralã;
23:30 Anchetele comisarului Anmtonescu;
00:00 Telejurnal;
00:30 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;
02:10 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
03:00 Exclusiv în România (r);
03:45 Adevãruri despre trecut (r);
04:10 Pulsul zilei.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:00 Câºtigã România! (r);
09:00 „Regele îndrãgostit” (r);
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
11:00 Duelul pianelor (r);

13:00 Telejurnal TVR2;
13:40 Teleshopping;
14:00 Cultura minoritãþilor;
15:40 Ieri-Azi-Mâine;
17:40 „Regele îndrãgostit”  (s);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Mãlãele de 5 stele;
21:10 „Numele trandafirului” (f);
23:25 „Phoenix” (r);
01:25 Ieri-Azi-Mâine (r);
03:05 „O fatã în parc” (r);
04:50 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu (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 Vocea României;
23:00 „Cealaltã femeie” (f);
01:15 „Triplusec” (r);
03:00 Ce spun românii (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
10:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 „Iubire ºi rãzbunare” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;

19:00 Observator;
20:00 „Hitman’s Bodyguard: Care pe care” (f);
22:30 „Cursã mortalã: Infernul” (f);
00:30 Insula iubirii;
03:30 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 Ce spun românii (r);
09:45 “La Bloc” (s);
12:15 “Dovada vie” (f);
14:15 “Harvard Park – Terenul
legendelor” (r);
16:15 „Pe acoperiºul lumii” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Acum ori niciodatã” (f);
22:15 „Camille” (f);
00:15 „Acum ori niciodatã” (r);
02:00 Cine A.M.
05:15 „Sesame Street” (f).

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
08:14 Regii construcþiilor;
09:02 Silicon Valley;
09:50 Cum se fabricã diverse
lucruri;

10:38 Cum se fabricã?;
11:26 Prototipuri;
12:14 Regii construcþiilor;
13:02 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
13:50 Silicon Valley;
14:15 ªtiinþa peînþelesul tuturor;
14:38 Cum se fabricã diverse lucruri?;
15:26 Cum se fabricã?;
16:14 Prototipuri;
17:02 Silicon Valley;
17:50 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
18:40 Cum se fabricã diverse lucruri?;
19:30 Supermaºini;
20:20 Regii construcþiilor;
21:10 Inventatorii unei lumi noi;
22:00 Cum funcþioneazã Universul?
22:50 Prototipuri;
23:40 Cum se fabricã diverse lucruri?
00:05 Cum se fabricã mâncarea?
00:30 Supermaºini;
01:20 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare;
02:10 Inventatorii unei lumi noi;
03:00 Cum funcþioneazã Universul;
03:48 Prototipuri.

T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1T V R 1
08:30 Zon@IT;
09:00 Oameni ca noi;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Mãrturii pentru viitor;

11:25 Canotaj – Campionatele Mondiale;
13:50 Bucureºti – capitala rezistenþei româneºti;
14:00 Telejurnal;
14:30 #Creativ;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Curaj la feminin;
16:35 Exclusiv în România;
17:25 Live salã;
17:30 Handbal masculin: Liga Zimbrilor: Dinamo
– Politehnica Timiºoara;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
19:50 #eusuntromania;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 „Ora zero” – Regele cocainei;
23:00 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
00:00 Moment Art (r);
00:15 Genii salvate;
01:10 Anchetele Comisarului Antonescu (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade (r);
08:20 „Hanji ºi Nanni” (f);
09:50 Poate nu ºtiai (r);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 Handbal masculin, Liga Zimbrilor:

Steaua – CSM Bacãu;
12:30 Mãlãele de 5 stele (r);
13:20 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
13:30 Motor Vlog;
14:00 Memorialul Durerii;
15:00 Cap compas;
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi;
16:10 Regatul sãlbatic;
16:40 Festivalul Internaþional de Circ de la Monte
Carlo;
17:30 E vremea ta!
18:00 Documentar 360 de grade Geo (f);
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Cãlãreþul zorilor” (f);
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
00:10 MotolVlog (r);
00:40 „Numele trandafirului” (r);
02:50 „Phoenix” (r);
04:10 Cap Compas (r).

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

12:45 Ce spun românii (r);
13:45 Ninja Warrior (r);
16:15 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Mecanicul 2" (f);;
22:00 „Vacanþã dupã gratii” (f);
00:00 „Mecanicul 2" (r);
02:00 „Vacanþã dupã gratii” (r);
03:30 I like IT (r);
04:00 Superspeed la ProTv (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:45 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:30 „În inima pãdurii” (f);
16:00 X Factor (r);
19:00 Observator;

20:00 Te cunosc de undeva;
23:00 Insula iubirii (r);
02:00 „Hitman’s Bodyguard: Care pe care” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:00 „Omul nostru din Havana” (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:30 „Pe acoperiºul lumii” (r);
13:30 „Speed 2: Croazierã infernalã”
(r);

16:00 „Antrenament de lux” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Urâþica” (f);
22:30 „Teoria supremã” (f);
00:45 „Urâþica” (r);
02:30 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
11:26 Inventatorii unei noi lumi;
13:50 Silicon Valley: Istoria unui
fenomen – Forþã magneticã;
14:38 Silicon Valley: Istoria unui

fenomen;
15:26 Regii construcþiilor – Snohvit – Gazul arc-
tic;
16:14 Regii construcþiilor – Barajul El Cajon,
Mexic;
17:02 Regii construcþiilor – Podul Woodrow Wil-
son, Washington DC;
17:50 Regii construcþiilor – Trung Chung – Noul
sistem telefonic din Hong Kong;
18:40 Regii construcþiilor – Dubai – o staþiune
de schi în deºert;
19:30 Vânãtorii de mituri;
20:20 Maºinãriile lui Da Vinci;
21:10 Ingineriile istoriei;
22:00 Cum se fabricã?
22:50 Supermaºini;
23:40 Secrete bine ascunse – Misterul peºterii
de gheaþã;
01:20 Secrete bine ascunse – Ultimele secrete
ale lui Tesla.

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:30 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 Serbãrile Naþionale Þebea 2018;
17:30 Handbal feminin, Liga Florilor: CSM
Bucureºti - Galaþi;
19:05 „O viaþã de poveste, Harry ºi Meghan”;
19:54 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
20:00 Telejurnal;
21:10 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu;
23:00 Garantat 100%;
00:00 „Ora zero” – Regele cocainei;
01:50 Ultima ediþie (r);;
02:40 Bucureºti, capitala rezistenþei româneºti;
02:45 Telejurnal;
03:25 În grãdina Danei (r);
03:50 Universul credinþei (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Fram” (f);
09:00 Ferma;
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal feminin, Liga Florilor:

Craiova – CSM Roman;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Instanþa amânã pronunþarea” (f);
15:00 Duelul pianelor (r);
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Documentar 360 de grade: Geo;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Pentru patrie” – Partea I (f);
21:55 Poate nu ºtiai;
22:10 „Pentru patrie” – Partea a II-a (f);
00:10 „Instanþa amânã pronunþartea” (r);
02:00 „Pentru patrie – Partea I” (r);
03:40 „Pentru patrie” – Partea a II-a (r);5:20
Festivalul Internaþional de Circ de la Monte
Carlo (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 ce se întâmplã, doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Flika: Country Pride” (r);

13:00 Apropo Tv;
14:00 Gospodar fãrã pereche;
15:45 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 Ninja Warrior;
22:00 „Elita gangsterilor” (f);
00:15 Apropo TV (r);
01:15 „Flika: Country Pride” (r);
03:00 „Elita gangsterilor” (r);
05:00 Ce spun românii (r);

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
14:00 „Pistruiatul 2 - Ascunziºuri”
(f);
16:00 Film artistic;

19:00 Observator;
20:00 Insula iubirii;
23:30 „Identitatea lui Bourne” (f);
02:00 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Eºti numai a mea” (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:00 „Antrenament de lux” (r);
14:15 „Pe acoperiºul lumii” (r);
16:15 „Clubul guvernantelor” (f);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Lincoln” (f);
23:30 „Închis pe nedrept” (f);
01:15 „Lincoln” (r);
03:45 Cine A.M.

Discovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery ScienceDiscovery Science
07:00 Cum se fabricã diverse
lucruri?
07:26 Vânãtorii de mituri –

Rãzboiul stelelor;
08:14 Prototipuri – Roboþii boxeri;
09:02 Prototipuri – Camion în trafic;
09:50 Prototipuri – Airbag la purtãtor;
11:26 Cum se fabricã mâncarea?
13:26 Cum se fabricã diverse lucruri?
15:26 Secrete bine ascunse –Misterul peºterii
de gheaþã;
16:14 Secrete bine ascunse – Comoara
piraþilor;
17:02 Secrete bine ascunse –  Ultimele se-
crete ale lui Tesla;
17:50 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare
– Scaunul care te catapulteazã;
18:40 Vânãtorii de mituri: Generaþia urmãtoare
– Pictura cu explozibil;
19:30 ªtiinþa pe înþelesul tuturor – Demolare
tensionatã;
20:20 ªtiinþa pe înþelesul tuturor – Adezivul cu
superputeri;
21:10 ªtiinþa peînþelesul tuturor – Focul
invincibil;
22:00 Nerecomandat celor slabi de inimã;
22:50 Inventatorii uneilumi noi;
01:20 Silicon Valley – Istoria unuifenomen;
02:10 Silicon Valley: Istoria unui fenomen: Forþa
magneticã;
03:00 Regii construcþiilor– Snohvit – Gazul
arctic;
03:48 Regii construcþiilor –Barajul El Cajon,
Mexic;
04:36 Regii construcþiilor – Podul Woodrow
Wilson, Washington DC.
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mp. Telefon 0723 659554.
Închiriez spaþiu 90mp,

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

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

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

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

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

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

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

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

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
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0720-082.216.
Vând  casã bunã, satul

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

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

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

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

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

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

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

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
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:

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

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

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

Mislea, vând o clãdire din
cãrãmidã, parter + etaj, 287 mp
la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
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100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.

Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /-
în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþii de depo-
zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500

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

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

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

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

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

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

Vând hotã de bucãtãrie -
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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

Închirieri

Cumpãrãri

Vânzãri diverse

Vânzãri auto

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 o tema foarte impor-
tantã în aceastã sãptãmânã. Este o perioadã
bunã de negocieri, de reconfigurare a cola-
borãrilor sau de renunþarea la proiectele care
nu îþi mai sunt de folos. Totuºi s-ar putea sã
simþi un fel de nesiguranþã vizavi de oamenii
alãturi de care eºti implicat în colaborãri mai
vechi sau faþã de propunerile noi.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Poþi primi cadouri, mici recompense sau
veºti interesante legate de salarizarea ºi
condiþiile unui loc de muncã în care eºti impli-
cat sau vrei sã te implici. Pe de altã parte apar
noutãþi în sfera muncii. Se anunþã o perioadã
de negocieri, dialoguri ºi chiar posibile oferte
noi de muncã.

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)
Se anunþã o perioadã cu discuþii frecvente,
dar ºi cu aspecte favorabile. Fii prudent,
ascultã mai mult ºi deocamdatã reþine-þi
opiniile. Pe de altã parte se poate accentua
dorinþa de a te ocupa de un hobby

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)
Eºti foarte discret în peisaj în aceastã
sãptãmânã. Tendinþa de a te izola este la
cote înalte ºi bine ar fi sã profiþi de aceastã
ocazie pentru a-þi analiza pe îndelete viaþa ºi
a face corecturile necesare. Sunt posibile
conflicte la serviciu. Evitã provocãrile celorlalþi
ºi ocupã-te doar de îndatoririle tale.

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)
Relaþiile cu strãinãtatea sunt distorsionate,
de aceea bine ar fi sã te orientezi cãtre cei
apropiaþi. Dacã se pune problema învãþãrii în
cadrul unui curs sau susþinerea de examene
ºi probe, bine ar fi sã te pregãteºti riguros,
pentru cã existã posibilitatea reluãrii acestor
secvenþe.

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)
Sãptãmâna evidenþiazã aspecte legate de
banii câºtigaþi din munca proprie. Îþi pot veni
bani, favoruri sau se pot vehicula în jurul tãu
informaþii preþioase legate de bani ºi inves-
tiþii. Totuºi, perioada traversatã este delicatã
la acest capitol, de aceea fii prudent. Un soi
de nesiguranþã predominã în zona câºtigurilor
tale.

Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Influenþa celorlalþi asupra deciziilor tale
încearcã sã o eviþi ºi sã laºi demararea pla-
nurilor mãreþe de viaþã pentru o altã perioadã
mai bunã. Zilele de 5 ºi 6 Septembrie aduc
forfotã în domeniul profesional. Prudenþã în
relaþiile cu ºefii, pentru cã imaginea ta în
ochii celorlalþi poate avea de suferit.

Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)
Sunt posibile neînþelegeri, întârzieri legate
de obþinerea banilor sau documentelor, dar
cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei reuºi sã rezolvi
totul cu bine. Urmeazã o perioadã de aproxima-
tiv trei sãptãmâni în care îþi poþi trasa noi
direcþii de viaþã, alãturi de alþi oameni.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Relaþiile parteneriale îþi vor atrage atenþia.
Sunt posibile dialoguri aprinse, reconfigurãri
de poziþie în cadrul unui parteneriat sau chiar
o colaborare se poate încheia. Þi se poate
oferi posibilitatea aderãrii la diverse grupuri
sau organizaþii cu scopuri umanitare. Fii pru-
dent, verificã cu atenþie toate detaliile ºi evitã
persoanele cunoscute prea puþin.

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)
Domeniul profesional este cel mai vizat de
astre în aceastã sãptãmânã. Bine ar fi sã fii
sincer mai întâi cu tine însuþi ºi apoi sã-þi
spui pãrerea, ideile sau doleanþele vizavi de
activitãþile desfãºurate la serviciu. S-ar putea
sã primeºti însãrcinãri noi, care în aparenþã
sunt tentante, însã vei realiza ceva mai târziu
cã sunt greu de dus la capãt.

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)
Relaþiile sentimentale reprezintã temele
propuse de astre în aceastã sãptãmânã.
Replicile aprinse ºi controversele vor fi
frecvente, iar de aici va rezulta ºi un nivel
crescut de emotivitate. Þine-þi firea ºi lasã-le
celorlalþi dreptul de a-ºi spune pãrerea ºi de
a-ºi hotãrî singuri destinul.

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)
Sunt favorizaþi banii comuni cu aþii ºi moºte-
nirile, partajele, câºtigurile din colaborãri.
Verificã atent toate documentele financiare.
Mirajul afacerilor îþi va da târcoale timp de
aproximativ trei sãptãmâni de acum încolo,
însã de reþinut cã este doar un miraj. Evitã
cheltuielile extravagante ºi achitã-þi dãrile
cãtre stat sau cãtre ceilalþi.
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Nr.
locuri

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

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

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Nr.
locuri Tip contract Meseria  Tip contract

Administrator retea
Agent comercial
Agent de securitate
Agent de securitate
Agent de securitate
Agent de securitate
Agent de securitate si interventie
Agent interventie
Agent paza
Agent securitate
Agent securitate
Agent vanzari
Agent vanzari
Ajutor ospatar
Ambalator
Arhivar
Asistent comercial
Asistent comercial
Barman
Betonist
Betonist
Bucatar
Casier
Cofetar
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner masina liniara
Confectioner textile
Constructor acoperisuri
Contabil
Controlor calitate
Director comercial
Dispecer
Dispecer centru alarma
Dulgher
Dulgher
Dulgher
Electrician
Faiantar
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Femeie de serviciu
Fierar betonist
Fierar betonist
Frezor
Frezor/ strungar pe carusel/operator CNC
Frizer
Inginer automatist
Inginer autovehicule rutiere
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic
Inginer mecanic/ inginer economist
Inginer sudor
Inspector SSM
Instalator
Instalator apa-canal
Instalator apa-canal
Instalator gaze naturale
Lacatus confectii metalice
Lacatus confectii metalice
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic
Lacatus mecanic de intretinere si reparatii

Legator manual
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator comercial
Lucrator gestioanar
Lucrator in bucatarie
Maistru constructii
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Manipulant
Masinist
Mecanic auto
Mecanic auto
Mecanic auto
Montator aparate electronice
Montator elemente prefabricate
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat asamblare piese
Muncitor necalificat in comert
Muncitor necalificat in confectii
Muncitor necalificat in dom industrial
Muncitor necalificat in ind confectiilor
Muncitor necalificat la asamblare- piese
Operator calculator
Operator masini unelte cu CN
Ospatar
Patiser
Patiser
Pavator
Preparator metale la rece
Rectificator
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial
Reprezentant comercial - derulator contracte
Reprezentant logistica
Responsabil SSM
Sculer matriter
Secretar asistet director
Sef atelier confectii metalice - maistru
Sofer
Sofer autocamion
Sofer autoturisme
Sofer autoturisme
Sofer livrator
Sofer tir
Sortator deseuri
Stivuitorist
Strungar carusel (borwek)
Sudor
Sudor Mig-Mag
Tinichigiu carosier
Topograf
Vanzator
Vopsitor industrial
Zidar
Zidar
Zugrav

1
1
2

10
10
20
2
6

10
10
10
1
1
2
2
2
1
2
1

10
5
2
2
4

10
10
1

10
10
5
1
1
1
4
5

10
3
5
2
3
1
2
1

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

10
5
5
1
4
1
1
2

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

10
3
2
1
2
4
1
1
4
1

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

superioare
medii / sup.

medii
8 cls
medii

8 cls, atestat
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Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã încurajeazã persoanele
aflate în cãutarea unui loc de muncã sã se
înregistreze în baza de date a agenþiilor
judeþene pentru ocuparea forþei de muncã

(AJOFM) de care aparþin cu domiciliul sau
reºedinþa. De ce ? Pentru a cunoaºte, în
mod gratuit, care le sunt ºansele de an-
gajare în funcþie de studiile/calificãrile ºi
experienþa pe care le deþin, pentru a benefi-
cia în timp util de informare privind locurile
de muncã vacante adecvate pregãtirii
profesionale a acestora, pentru a beneficia
de mediere pe aceste locuri de muncã,
pentru a putea participa la cursuri de formare
profesionalã gratuite.

În plus, dacã se angajeazã, în anumite
condiþii stabilite de lege, pe lângã salariu,
pot beneficia de sprijin financiar acordat
de AJOFM: prima de inserþie (1.500 de lei),
prima de activare (1.000 de lei), prima de
instalare (12.500 de lei), prima de încadrare
(max. 55 de lei/zi).

Dacã vã numãraþi printre cei interesaºi,
iatã ce trebuie sã faceþi: Pregãteºte urmã-
toarele documente: actul de identitate,

actele de studii ºi de calificare, actele care
atestã existenþa unor raporturi de muncã
sau de serviciu (în cazul în care ai mai
lucrat), adeverinþa medicalã din care sã
rezulte cã eºti clinic sãnãtos sau apt de

muncã. Depuneþi aceste acte
la AJOFM de care aparþineþi cu
domiciliul sau reºedinþa (https:/
/www.anofm.ro/contacteaza-
ne). Puteþi suna înainte, pentru
detalii!

În cazul în care aveþi vârsta
între 16 ºi 25 de ani, nu aveþi
loc de muncã, nu urmaþi o for-
mã de învãþãmânt ºi nu parti-
cipaþi la un curs de formare pro-
fesionalã, puteþi contacta
experþii din echipa localã de
intervenþie din cadrul AJOFM
din judeþul tãu. Numerele de
telefon le gãseþi la https://
www.anofm.ro/files/Date%20

de%20contact%20experti%20ELI.pdf .
Prezenta informare este realizatã în

cadrul campaniei derulate de ANOFM prin
proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor
în Evidenþele Serviciului Public de Ocupare.

Proiectul este implementat de
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã în parteneriat cu Ministerul
Muncii ºi Justiþiei Sociale, Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Agenþia Naþionalã
pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã ºi este
cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Capital Uman, Axa
prioritarã 2 – Îmbunãtãþirea situaþiei tine-
rilor din categoria NEETs, Obiectiv specific
2.3 - Creºterea numãrului tinerilor NEETs
inactivi înregistraþi la Serviciul Public de
Ocupare.

Atunci când existã o economie puternicã, cei care sunt în cãutarea
unui job nu numai cã negociazã cu angajatorii, dar cred cã nu ar fi
intelligent sã nu o facã. Atunci când economia este ºubreda, mulþi can-
didaþi cred, în mod eronat, cã trebuie sã accepte ceea ce le este oferit
sau riscã sã piardã oferta. Totuºi, independent de climatul economic,
ceea ce conteazã este cum negociezi. Chiar dacã s-ar putea sã nu obþii
tot ce vrei, nu vei pierde o oferta din cauza cerinþelor tale. Totuºi ofer-
tele sunt foarte des retrase din cauza modului în care sunt cerute
unele avantaje. Chiar dacã piaþa muncii este sau nu bunã, existã întot-
deauna oportunitãþi de a negocia un pachet salarial mai bun doar
dacã ºtii cum sã faci acest lucru. Existã 11 reguli generale care te vor
ajuta sã negociezi cea mai bunã variantã în orice fel de climat eco-
nomic, atunci când îþi schimbi jobul:

1. Fii pregãtit1. Fii pregãtit1. Fii pregãtit1. Fii pregãtit1. Fii pregãtit
Trebuie sã ai cât mai multe informaþii despre piaþa de muncã ºi

despre viitorul angajator. Aceastã regulã este cea mai importantã.
Existã foarte multe informaþii pe Internet, la bibliotecã sau în cadrul
asociaþiilor profesionale- apeleazã la ele. Timpul pe care îl petreci
învãþând cum sã negociezi ºi pregãtindu-te pentru negociere poate
reprezenta cea mai bunã investiþie pe care o vei face.

2. Realizeazã cã modul de negociere este important!2. Realizeazã cã modul de negociere este important!2. Realizeazã cã modul de negociere este important!2. Realizeazã cã modul de negociere este important!2. Realizeazã cã modul de negociere este important!
Atunci când negocierile se finalizeazã, va trebui sã lucrezi cu

persoana cu care ai negociat. Mai mult, succesul tãu viitor poate
depinde de acea persoanã. Aºa cã, în timp ce negociezi cea mai bunã
variantã, ai grijã ca acest lucru sã nu-þi afecteze imaginea.

3. Înþelege nevoile tale ºi ale angajatorului!3. Înþelege nevoile tale ºi ale angajatorului!3. Înþelege nevoile tale ºi ale angajatorului!3. Înþelege nevoile tale ºi ale angajatorului!3. Înþelege nevoile tale ºi ale angajatorului!
Pentru a avea success în acest tip de negociere trebuie sã-þi

examinezi prioritãþile. Ce îþi doreºti de fapt Înþelegerea nevoilor tale te
va ajuta sã-þi alegi tipul de companie în care vrei sã lucrezi.

4. Înþelege particularitãþile fiecãrei negocieri!4. Înþelege particularitãþile fiecãrei negocieri!4. Înþelege particularitãþile fiecãrei negocieri!4. Înþelege particularitãþile fiecãrei negocieri!4. Înþelege particularitãþile fiecãrei negocieri!
Câteodatã calitãþile tale pot fi la mare cãutare. Altãdatã, poþi fi

doar unul din mulþi candidaþi selectaþi de compania respectiva pentru
interviu. Trebuie sã înþelegi exact importanþa situaþiei ºi ceea ce se
doreºte de la tine. Astfel, vei ºti când este momentul sã ceri anumite
avantaje, pentru cã acesta este un lucru extrem de important.

5. Nu minþi niciodatã, dar foloseºte adevãrul ca un5. Nu minþi niciodatã, dar foloseºte adevãrul ca un5. Nu minþi niciodatã, dar foloseºte adevãrul ca un5. Nu minþi niciodatã, dar foloseºte adevãrul ca un5. Nu minþi niciodatã, dar foloseºte adevãrul ca un
avantaj!avantaj!avantaj!avantaj!avantaj!

Nu numai ca nu este bine sa minþi, dar este ºi ineficient în negocieri.
Dacã minþi într-o negociere, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea sã
fii prins. ªi dacã se întâmplã aºa, chiar dacã nu pierzi oferta, va fi în
dezavantajul tãu, iar credibilitatea ta va avea mereu de suferit. Pe de
altã parte, nici candoarea totalã nu va fi rãsplãtitã. Nu este neapãrat
nevoie sã spui tot ce ºtii sã faci- trebuie doar sã hotãrãsti ce vrei sã spui
ºi sã pui totul într-o luminã cât mai pozitivã.

6. Fii cât mai corect!6. Fii cât mai corect!6. Fii cât mai corect!6. Fii cât mai corect!6. Fii cât mai corect!

Corectitudinea este cea mai puternicã armã. Trebuie sã justifici
fiecare cerere în raport cu acest element deosebit de important. De
exemplu, dacã angajaþii companiei respective au parte de tichete de
masã, este corect sã primeºti ºi tu. Înþelegerea importanþei pe care o
joacã elementul corectitudine în arta negocierii poate face diferenþa
între success ºi eºec.

77777. F. F. F. F. Foloseºtoloseºtoloseºtoloseºtoloseºte incere incere incere incere incertitudinea în atitudinea în atitudinea în atitudinea în atitudinea în avvvvvantantantantantajul tãu!ajul tãu!ajul tãu!ajul tãu!ajul tãu!
Înainte de a face vreo ofertã, o companie testeaza de obicei care

ar fi limita care te-ar face sã accepþi jobul. Cu aceastã informaþie,
potenþialul angajator va ºti care este pachetul minim pe care îl poate
oferi. Dacã divulgi prea multe informaþii, este posibil sã obþii mai puþin
decât ai fi putut primi. Nu divulga salariul tãu curent sau avantajele
care te-ar face sã renunþi la jobul actual. Dacã nu ºtie aceste lucruri,
angajatorul va veni cu cea mai bunã ofertã. Atunci când ai de-a face cu
agenþii de recrutare s-ar putea sã trebuiascã sã divulgi salariul. ªi în
acest caz, trebuie sã prezinþi situaþia în cel mai avantajos mod cu
putinþã.

8. Fii creativ!8. Fii creativ!8. Fii creativ!8. Fii creativ!8. Fii creativ!
Ia în considerare valoarea întregului pachet salarial. Dacã eºti

creative ºi ºtii ce sa propui, poþi obþine ceea ce vrei într-un mod care
sã fie acceptabil pentru companie. Trebuie sã gaseºti, de asemenea,
modalitãþi de a trata prin care sã-þi retragi unele cerinþe care ar putea
fi problematice pentru companie, în schimbul altora pentru care com-
pania dispune de mai multã flexibilitate.

9. Concentreazã-te pe scopuri, nu pe a câºtiga!9. Concentreazã-te pe scopuri, nu pe a câºtiga!9. Concentreazã-te pe scopuri, nu pe a câºtiga!9. Concentreazã-te pe scopuri, nu pe a câºtiga!9. Concentreazã-te pe scopuri, nu pe a câºtiga!
De multe ori, în negocieri, a câºtiga devine mult mai important

decât a-þi îndeplini scopurile. Este important sã nu-l faci pe viitorul tãu
ºef  sã simtã ca a pierdut. Nu ai câºtigat mare lucru daca îl îndepãrtezi
în timpul negocierilor.

10. Realizeazã când trebuie sã renunþi la tocmealã!10. Realizeazã când trebuie sã renunþi la tocmealã!10. Realizeazã când trebuie sã renunþi la tocmealã!10. Realizeazã când trebuie sã renunþi la tocmealã!10. Realizeazã când trebuie sã renunþi la tocmealã!
Un mod sigur prin care poþi pierde tot este lãcomia. Existã un

moment în fiecare negociere când obþii tot ce ai fi putut obþine în
situaþia respectivã. Dacã eºti perceput ca lacom ºi nerezonabil nu ai
prea multe ºanse de reuºitã. ªi chiar dacã vei fi angajat, acest lucru îþi
va dãuna în viitor. Urmeazã, poate, cea mai importantã regulã!

11. Nu uita cã angajarea presupune o relaþie11. Nu uita cã angajarea presupune o relaþie11. Nu uita cã angajarea presupune o relaþie11. Nu uita cã angajarea presupune o relaþie11. Nu uita cã angajarea presupune o relaþie
permanentã!permanentã!permanentã!permanentã!permanentã!

Negocierile de salariu sunt doar începutul carierei tale într-o
anumitã companie. Dacã obþii prea puþin vei fi dezavantajat cât timp
vei lucra acolo. Dacã insiºti prea mult îþi vei strica aceastã relaþie încã
de la început. Înþelegerea acestor principii te vor ajuta sã negociezi în
mod eficient termenii noului tãu job. Dupã angajare, fã-þi datoria în
mod corect ºi cautã în permanenþã noi provocãri. Dacã îþi vor fi
atribuite noi responsanilitãþi ºi îþi vei dezvolta calitãþile, vor exista noi
situaþii în care vei putea negocia noi avantaje.

11 reguli pentru o negociere inteligentã

Sursa: ejobs.ro

Eºti în cãutarea unui loc de muncã?

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro



ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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Pui grecesc marinat

1) A-G  2) OLAR 3) ITA  4) UMED  5) G-A-ENE 6) PRUDENTA 7)1. S-C-L-V 2. COBORÂRE 3. LUMINOS 4. MÃNAT-ST; 5. RÃSÃRI;
6. NISA-ATS; 7. GT-P-IO; 8. URANUS-R; 9. PARÃ-UZI;  10. FERICIT.

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut

De la munte (pl.)
Desiºuri de tufe

Ioana Decebal

INTEGRAMÃ La munte
Pãdure de brazi

Însoþeºte expediþiile
din Himalaia
A se odihni

Un munte de om
Munte!

Metru cub (abr.)

diverse
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Spus la despãrþire
Lipsit de barbã ºi

mustãþi (fem.)

Locuitori de la
munte

Vers
Sus în Fãgãraº

Birlici

Sibiu în trafic
Vãlãtuc

Perla Carpaþilor

Vârf de stâncã!

ªef!
Praghez

Prezenþi la cununie

cuvânt de învãþãturã cuvânt de învãþãturã 

Care aparþine
munþilor Alpi

Copac din pãdurile
munþilor

Caiele!

Anzi!
Pe ea munþii sunt
coloraþi în maro

Decimetru (abr.)

Când mã uit la Sfânta Cruce pe care a
fost rãstignit Fiul lui Dumnezeu, un fior mã
strãbate în toatã fiinþa mea. Mã închin ºi
slãvesc planul iconomiei lui Dumnezeu
pentru mântuirea lumii cãci precum de
demult, prin lemn a cãzut blestemul peste
întreg neamul omenesc, tot astfel, prin
lemn, a venit binecuvântarea în lume. Prin
lemn, de demult, Adam prin blestem a fost
alungat din Rai ºi prin lemnul Crucii Hristos
l-a reintegrat iarãºi în starea fericirii celei
dintâi. Acela era lemnul pomului oprit, acesta
este lemnul pe care a pironit Dumnezeu
pãcatele noastre.

Prin Sfânta Cruce, Fiul lui Dumnezeu
salveazã lumea de înºelãciune ºi de
pierzanie. Prin Sfânta Cruce, marele
Constantin surpã pãgânismul ºi întroneazã
Sfânta Evanghelie. Se cuvine dar sã prãz-
nuim Aflarea ºi Înãlþarea Sfintei Cruci pe
care a fost rãstignit Hristos.

La aceastã sfântã prãznuire se cade
sã ne aducem aminte de cuvintele Sfintei
Evanghelii: „Zis-a Domnul: Cel ce voieºte sã
vinã dupã Mine sã se lepede de sine, sã-ºi
ia crucea sa ºi sã-mi urmeze”.

Aducându-ne aminte de aceste cu-
vinte, ne dãm foarte uºor seama cã Mântui-
torul nostru Iisus Hristos ne îndeamnã sã-l
urmãm pe calea cea spinoasã ºi foarte
anevoioasã a crucii, ne cheamã sã mergem
upã El ºi cu El. De ce? Nu cumva are El stã-
pânire peste toate?

Desigur! Cã Dumnezeu atoatevãzãtor
ºi atoateºtiutor cunoaºte foarte bine firea
omului cea înclinatã mai mult spre bunurile
pãmânteºti, ºtia cã nu toþi vor sã se lepede
de ei înºiºi ºi sã urmeze calea Sfintei Cruci.
De aceea El spune: „Cel ce vrea sã vinã
dupã Mine” – cel ce are voinþã, încredere ºi
capacitatea de a înþelege cã „fãrã El nimic
noi nu putem face”.

„De veþi vrea ºi se mã veþi asculta,
bunãtãþile pãmântului veþi mânca, iar de nu

veþi vrea ºi nu mã veþi asculta, sabia vã va
mânca pe voi”, spune Domnul.

Dar, pentru a-l urma, ni se cere lepã-
darea de sine. Aceasta este o luptã cu tine
însuþi împotriva tuturor dorinþelor rele, îm-
potriva tuturor patimilor care îl trag pe om
în jos ºi-l depãrteazã de Dumnezeu. Lepã-
darea de sine înseamnã deci înfrânare.

Aceasta nu dã voie sã avem plãceri decât
de acelea nemotivate, potrivite ordinii
publice, bunei cuviinþe ºi datoriei!

„A se lepãda cineva de mine mai
înseamnã ca omul sã renunþe la: mândrie,
vrajbã, urã, clevetire, uºurãtate, viclenie,
nestatornicie, ingratitudine, corupþie,
ºarlatanie, lãcomie, cãlcarea cuvântului
dat, invidie ºi rãutate conform celor spuse
de Sf. Apostol Pavel.

Dupã ce omul a reuºit sã scape teafãr
din toate acestea, renunþând la ele, atunci
sã-ºi ia crucea sa...! Crucea ne aratã cum
putem sã prefacem rãul în bine, cum din
nenorocire sã gãsim un principiu de
fericire, din întristare sã cãpãtãm o pricinã

de bucurie, din suferinþã sã culegem mân-
gâiere, din lipsuri un izvor de îmbelºugare
ºi din pierderi o comoarã.

A-þi lua crucea înseamnã a suferi
pentru dreptate ºi a rãbda pentru adevãr.
„Fericiþi cei prigoniþi pentru dreptate, cã a
acelora este împãrãþia cerurilor”. A ne lua
crucea ºi a urma lui Hristos, va sã zicã a
îndura cu bãrbãþie toate încercãrile ce vin
peste noi în susþinerea unei cauze drepte,
înseamnã cã suferi pentru Hristos, a lupta
cu curaj pentru credinþa pe care El a întãrit-
o ºi a pecetluit-o pe Sfânta Cruce. Sã ne
jertfim dar ºi noi ºi sã suportãm suferinþele
pânã la moarte, când susþinem o idee na-
þionalã ori un adevãr ortodox. Prin urmare,
toþi care dorim o lume mai bunã,fãrã ispite,
o viaþã fãrã suferinþã ºi oameni plini de
virtuþi – sã ºtim de la început cã acolo nu
vom putea ajunge fãrã Sfânta Cruce.

Dar câþi dintre noi mai vor sã urmeze
astãzi calea Sfintei Cruci? Mã tem cã foarte
mulþi, speriindu-se de ºi amãgindu-se de
afacerile ºi de zburdãlniciile lumeºti de
astãzi, sã renunþe foarte uºor la o aºa
chemare pe calea Sfintei Cruci!

ªi dacã, cu adevãrat, mulþi reamintin-
du-ºi trecutul lor, recunosc sã nu ºi-au luat
crucea ca sã urmeze lui Hristos, ba dim-
potrivã, ºi-au împovãrat sufletul cu sarcina
grijilor pãmânteºti, dacã au uitat calea Crucii
lui Hristos, a dragostei, a rãbdãrii, a duhului
smerit, au uitat sã se mai închine însem-
nându-se cu semnul Sfintei Cruci, le rea-
mintesc cã numai Crucea este arma biruin-
þei împotriva patimilor, a vrãjmaºilor ºi a
diavolilor.

Îi îndemn sã-ºi întoarcã privirea mãcar
astãzi spre Sfânta Cruce ºi uitându-se la
chipul celui rãstignit pe ea sã strige ºi el ca
odinioarã tâlharul cu glas de umilinþã ºi de
încredere: „Pomeneºte-mã, Doamne, când
vei veni întru împãrãþia ta” în veci de veci.

Pãrintele ªtefal Al. Sãvulescu

14 septembrie – Înãlþarea Sfintei Cruci

La dentist:
– Vã rog sã mã scuzaþi, v-am scos un dinte sãnãtos.

Acum îl scot pe cel stricat.
– Ok! Bine cã nu sunteþi oftalmolog!

- Doctore, trebuie sã-mi daþi câteva zile de
concediu medical.

- Dar ce ai ?
- Am... treabã !

Între doctori :
- Cum a mers operaþia ?

- Care operaþie, nu era autopsie ?!
În toiul nopþii, bãtãi la uºã:

- Domnule doctor, vã rog ajutaþi-mã. Mã
doare ngrozitor în partea stângã.

- Îmi pare rãu, dar eu sunt doctor în drept.
Într-un salon de reanimare, toþi pacienþii

sunt conectaþi la aparate de menþinere a vieþii.
Electricianul bãgã capul pe uºã:

- Bãieþi, luaþi o gurã mare de aer cã schimb
o siguranþã.

Psihiatrul:
- Au mai existat în familia dumneavoastrã

cazuri de boli mintale ?
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sã

se cãsãtoreascã cu un miliardar...

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 2 caserole de ciocãnele de pui,  200 ml iaurt, 2 caserole de ciocãnele de pui,  200 ml iaurt, 2 caserole de ciocãnele de pui,  200 ml iaurt, 2 caserole de ciocãnele de pui,  200 ml iaurt, 2 caserole de ciocãnele de pui,  200 ml iaurt,
2 linguriþe ulei de mãsline,  4 cãþei usturoi,  12 linguriþe ulei de mãsline,  4 cãþei usturoi,  12 linguriþe ulei de mãsline,  4 cãþei usturoi,  12 linguriþe ulei de mãsline,  4 cãþei usturoi,  12 linguriþe ulei de mãsline,  4 cãþei usturoi,  1
 jumãtate de linguriþã de oregano,  1 lãmâie medie, jumãtate de linguriþã de oregano,  1 lãmâie medie, jumãtate de linguriþã de oregano,  1 lãmâie medie, jumãtate de linguriþã de oregano,  1 lãmâie medie, jumãtate de linguriþã de oregano,  1 lãmâie medie,
1 jumãtate de linguriþã de sare,  piper dupã gust,1 jumãtate de linguriþã de sare,  piper dupã gust,1 jumãtate de linguriþã de sare,  piper dupã gust,1 jumãtate de linguriþã de sare,  piper dupã gust,1 jumãtate de linguriþã de sare,  piper dupã gust,
1 legãturã pãtrunjel1 legãturã pãtrunjel1 legãturã pãtrunjel1 legãturã pãtrunjel1 legãturã pãtrunjel

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Începem cu marinata, combinând iaurtul cu uleiul de mãsline, usturoiul pisat,

oregano, sare ºi niºte piper. Cu o rãzãtoare micã, radeþi în sos coaja lãmâii pe care o
folosiþi. Adãugaþi ºi 1-2 linguriþe de zeamã. Amestecaþi ingredientele. Tãiaþi o legãturã
de pãtrunjel proaspãt  – nu mãrunt
– în marinatã.

Într-o pungã – de preferat cu
“fermoar” adãugaþi ciocãnelele de pui
ºi marinata. Pe cât posibil, scoateþi
aerul din pungã, închideþi-o ºi masaþi
bucãþile de pui ca sã se acopere cât
mai bine de sos. Daþi punga la frigider
pentru 25-30 minute.

Puteþi face puiul în 3 feluri, mai
apoi: ori în tigaie care nu lipeºte, ori
pe grãtar, ori în cuptorul preîncãlzit.
Pânã când se pãtrunde ºi devine
rumen-auriu.

Depresiune

Român din Munþii
Apuseni

Inginerii din cadrul NASA ºi Aerojet
Rocketdyne au dezvãluit noile progrese
ale motorului cu ioni radicali proiectat
pentru a propulsa nava ce va trimite
primii oameni pe Marte.

Hall Thruster utilizeazã câmpuri
magnetice ºi electrice pentru a ioniza
gaze, precum xenonul, pentru a elimina
ioni. Conform Mail Online, tehnica este
mult mai eficientã, sigurã ºi produce

combustibil mult mai eficient decât ra-
chetele obiºnuite.

NASA a oferit Aerojet Rocketdyne
trei ani la dispoziþie ºi un contract de 67
milioane de dolari pentru dezvoltarea
sistemului Advanced Electric Propulsion
System (AEPS).

Tehnologia ar putea creºte potenþia-
lul zborului spaþial de 10 ori. Aceeaºi
tehnologie este utilizatã în prezent ºi
pentru manevrarea sateliþilor în orbita
Pãmântului. În prezent, reprezentanþi ai
Aerojet Rocketdyne a afirmat cã au fost
finalizate, cu succes, testele de integrare
a sistemelor pentru motor.

Testele realizate de NASA au arãtat
cã sistemul are abilitatea sã converteas-
cã energia la un nivel eficient cu o pier-
dere minimã. Urmãtorul pas este finali-
zarea design-ului ºi verificarea fazelor
critice.

Cercetãtorii au dezgropat un cap din
marmurã despre care se crede cã a aparþinut
unei statui ce îl ilustra pe împãratul Aurelian, în aºezarea anticã romanã Ulpia
Oeascus, lângã localitatea Gigen din nordul Bulgariei. Statuia dateazã din secolul al
III-lea e.n. ºi aratã semne cã ar fi fost utilizatã în construcþii medievale sau în
antichitatea târzie.Urechile au fost avariate în încercarea de a folosi capul drept
cãrãmidã, dar oricum, forma rotundã a capului nu era optimã pentru folosirea în
construcþii, cu sau fãrã urechi, astfel cã a fost aruncat într-o groapã, fiind gãsit dupã
un aproximativ un mileniu de arheologi, scrie The History Blog. Oescus a devenit o
bazã militarã fortificatã permanentã în anul 9 e.n., în timpul lui Augustus, iar legiunile
care au participat în rãzboiul daco-roman de la începutul secolului al II-lea e.n. O
aºezare civilã a veteranilor a fost construitã ºi a primit statutul de colonia de cãtre
împãratul Traian, una dintre cele trei coloniae din Bulgaria de astãzi. O colonia era
cel mai înalt statut pe care o aºezare din teritoriul roman cucerit o putea primi. De
asemenea, numele mijlociu al împãratului, Ulpius, a fost integrat în numele oraºului.
Mai mult, zona se afla în cea mai fertilã zonã a Dunãrii la sud de râul Iskar, la
intersecþia mai multor drumuri romane, ceea ce a permit oraºului sã se dezvolte,
devenind una dintre cele mai prospere aºezãri din Moesia Inferior. (Sur(Sur(Sur(Sur(Sursa:sa:sa:sa:sa:
descopera.ro)descopera.ro)descopera.ro)descopera.ro)descopera.ro)

Sistemul ce ar putea duce omenirea pe Marte:
NASA a finalizat testele propulsorului cu ioni

Sursa: descopera.ro

Descoperire în Bulgaria
care are legãturã ºi cu Traian

ºi rãzboaiele daco-romane
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Hipodromul Ploieºti a gãz-
duit duminicã, 9 septembrie
a.c, o nouã reuniune oficialã
de trap, în cadrul cãreia au avut
loc patru curse atractive, dar
ºi trei reprize cu demonstraþii
de dresaj, oferite de actorul
Denis ªtefan, coordonatorul

Hipism

Armãsarul Nãvalnic s-a impus
în Premiul Cailor de 4 ani

Programului Caii României.
Cea mai importantã între-

cere a zilei a fost Premiul Cailor
de 4 ani, prima dintre cele do-
uã curse premergãtoare Der-
by-ului de Trap al României, de
pe 7 octombrie. Premiul i-a re-
venit armãsarului Nãvalnic,

condus de Mi-
hai Pãun. Toþi
caii indigeni
care au par-
ticipat în aceastã cursã trebuie
sã ia startul ºi în Premiul de În-
cercare, de duminicã, 23 sep-
tembrie, pentru a avea dreptul
sã participe în Derby-ul de Trap
al României.

În celelalte curse din data
de 9 septembrie s-au impus:
iapa Ramura (Premiul Nela),
armãsarul Nelmar (Premiul Ne-
ro) ºi iapa Nesta (Premiul Ne-
deia).

Publicul spectator s-a pu-
tut delecta, în cele trei pauze
dintre curse, cu demonstraþiile
de dresaj propuse de cunos-
cutul actor Denis ªtefan, care

a tras cu arcul, s-a „jucat” cu
lasoul, a aruncat cu suliþa la
þintã sau a spart baloane cu
biciul, toate, evident, din poziþia
cãlare. Totodatã, cei mai mici
dintre spectatori au avut pri-
lejul sã se plimbe cu poneiul
pe toatã durata Reuniunii, iapa
Matilda fiind la dispoziþia co-
piilor prezenþi la Hipodrom.

Pe 23 septembrie, va avea
loc o nouã Reuniune oficialã,
cu principal eveniment Pre-
miul de Încercare, a doua cur-
sã premergãtoare Derby-ului
de Trap al României.

Sursa: csmploiesti.ro

În perioada 31 august – 2 septembrie, trei gimnaste ale Clu-
bului Sportiv Municipal Ploieºti - Denisa Stoian, Miruna Ciocîrlan
ºi Sabina Enache - au participat, la Varna (Bulgaria), la cea de a
26-a ediþie a concursului internaþional „Prize of Queen Margarita”.

Sportivele pregãtite de Simona Puiu ºi antrenorul coordonator
Liliana Bãescu, ambele prezente alãturi de fete la turneul din
Bulgaria, cea de-a doua
ºi în calitate de arbitru in-
ternaþional, au avut evo-
luþii foarte bune, reuºind
sã cucereascã nu mai pu-
þin de cinci medalii, dintre
care una de aur, douã de
argint ºi douã de bronz.

La categoria „junioa-
re”, Denisa Stoian a ocu-
pat locul al 2-lea la cerc
(16.100), al 3-lea la minge
(15.150) ºi al 6-lea la in-
dividual compus, iar
Miruna Ciocîrlan a fost a
3-a la mãciuci (14.700) ºi
a 5-a la panglicã (11.750).

Sabina Enache a participat în competiþia prejunioarelor ºi a
cucerit douã medalii: aur la mãciuci ºi argint la cerc!

Pentru Denisa Stoian, întrecerea de la Varna a reprezentat
o bunã repetiþie în perspectiva participãrii la Jocurile Olimpice de
Tineret, programate la Buenos Aires, în luna octombrie.

Sursa: csmploiesti.ro

Gimnastele de la CSM Ploieºti
au cucerit cinci medalii

la concursul internaþional
„Prize of Queen Margarita”

Echipa de handbal junioa-
re 3 a CSM Ploieºti a participat
la „Handball Summer Festi-
val”, un turneu organizat de
AHC Olimpia Brãila, ce a adu-
nat la start 12 echipe reprezen-
tând 11 cluburi din þarã: CSª
Galaþi, LPS Buzãu, LPS Brãila,
CSª Tulcea, LPS Iaºi, CSM
Galaþi, CSM Râmnicu Sãrat, AS
Kinder Brãila, ªc. Gimnazialã
Suraia ºi, bineînþeles, gazdele
de la Olimpia.

Fetele pregãtite de Robert
Comendant s-au descurcat
destul de bine ºi au ocupat
locul al 2-lea la finalul com-
petiþiei, dupã ce au câºtigat ºa-
se meciuri la rând ºi au pierdut
doar în finalã, în faþa CSM I

Echipa de handbal junioare 3, locul al II-lea
la „Handball Summer Festival”

Galaþi, cu 21-29. Pânã atunci,
CSM Ploieºti a trecut cu 36-9

de LPS Brãila, cu 31-17 de CSª
Tulcea, cu 18-15 de CSM II
Galaþi, cu 29-13 de CSª Galaþi,

cu 28-9 de Olimpia Brãila ºi cu
41-5 de CSM Râmnicu Sãrat.

CSM Ploieºti a intrat ºi în
posesia unui premiu indivi-
dual, Daria Grãdiºteanu fiind

golghetera competiþiei.
Lotul folosit de Robert Co-

mendant pe parcursul turneu-
lui a fost urmãtorul: Andreea
Floroiu, Mara Popescu, Bianca
Voicilã, Cornelia Podãrescu,
Eliza Lãcuºteanu, Viorica
Gheorghe, Daria Grãdiºteanu,
Carla Profirescu, Nicola Jianu,
Ioana Manolache, Livia Boticã,
Bianca Andronache, Anastasia
Toma, Mãdãlina Iordache,
Cristiana Blidaru, Ana-Maria
Tãnase, Theodora Stere, Ra-
mona Gavrilã ºi Bianca Po-
pescu.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Echipa naþionalã a dis-
putat vineri searã primul meci
în Liga Naþiunilor, o nouã com-
petiþie UEFA. Tricolorii au re-
mizat, scor 0-0, într-un joc în
care au evoluat din minutul 77

cu un jucãtor în plus. Mugosa
a fost eliminat dupã ce a primit
douã cartonaºe galbene. În
celãlalt joc al grupei, Serbia a
învins în Lituania cu 1-0.

România: 12.România: 12.România: 12.România: 12.România: 12. Tãtãruºa-
nu – 2. Benzar, 6. Chiricheº-
cpt. (5. Bãlaºa, 312), 22. Sã-
punaru, 11. Bancu – 8. Pintilii
(15. Anton, 732), 23. Stanciu
– 7. Chipciu, 10. Maxim, 20.
Mitriþã (14. Budescu, 682) –
13. Keºeru. Selecþioner: Cos-

min Contra. Rezerve: 1. Pan-
tilimon, 16. Niþã – 3. Toºca, 4.
Manea, 9. Rotariu, 18. Stoian,
21. T. Bãluþã, 17. Drãguº, 19.
Þucudean.

Muntenegru: 1.Muntenegru: 1.Muntenegru: 1.Muntenegru: 1.Muntenegru: 1. Petko-
vic – 2. Stojkovic,
15. Savic, 22.
Simic, 6. Tomase-
vic – 19. Scekic
(7. Kosovic, 742),
4. Vukcevic – 3.
Boljevic (11. Be-
ciraj, 802), 20.
Ivanic, 16. Jovo-
vic – 9. Mugosa.
Selecþioner: Lju-
bisa Tumbakovic.
Rezerve: 12. Mi-
jatovic, 13. Lju-

ljanovic – 5. Kopitovic, 8.
Hocko, 10. Jankovic, 17.
Savicevic, 18. Haksabanovic,
21. Radunovic, 23. Zoric.

Arbitru: Ivan Kru•liak.
Asistenþi: Tomaš Somolani,
Branislav Hancko. Adiþionali:
Filip Glova, Michal Ocenáš. Al
patrulea oficial: Tomaš Mokoš.

Luni, de la ora 21.45, Ro-
mânia a jucat cu Serbia, la Bel-
grad, dupã închiderea ediþiei
ziarului nostru.

România – Muntenegru 0-0 la
Ploieºti, în UEFA Nations League

Dupã unele rezultate mai
puþin aºteptate ºi dorite, Petrolul
Ploieºti s-a impus categoric în
meciul jucat, sâmbãtã, la Petro-
ºani, cu ACS Energeticianul.
„Lupii” au câºtigat cu scorul de
3-0, prin golurile marcate, din
prima reprizã, de cãtre Ghinga
(5), Nini Popescu (15) ºi Cazan
(37).

Dupã victoria obþinutã la
Petroºani, Petrolul a ajuns la
zece puncte obþinute în aceas-

Petrolul Ploieºti, victorie
la Energeticianul

ACS Energeticianul – FC Petrolul Ploieºti  0-3 (0-3)ACS Energeticianul – FC Petrolul Ploieºti  0-3 (0-3)ACS Energeticianul – FC Petrolul Ploieºti  0-3 (0-3)ACS Energeticianul – FC Petrolul Ploieºti  0-3 (0-3)ACS Energeticianul – FC Petrolul Ploieºti  0-3 (0-3)

Marcatori: Ghinga (5), N. Popescu (15), Cazan (37).
AAAAACS ENERCS ENERCS ENERCS ENERCS ENERGETICIANUL: GETICIANUL: GETICIANUL: GETICIANUL: GETICIANUL: Moldovan – Tomozei, Lung

(cpt), Ioniþã, Dragu – Cristea – Neacºa, Stoenac (39 Enache),
Cioiu (39 Neagu), Nicoarã (54 Drugã) – Rusu. Antrenor:
Cristian Dulca.

FC PETRFC PETRFC PETRFC PETRFC PETROLOLOLOLOLUL: UL: UL: UL: UL: Tordai – Olaru, Plãmadã, Cazan,
Þigãnaºu – Ghinga (cpt), Marinescu – N. Popescu (71 Lumu),
Ciocâlteu (60 ªtefãnescu), Saim Tudor – Arnãutu (84
Cruceru). Antrenor: Leo Grozavu.

Au arbitrat: Robert Avram – Romicã Bîrdeº ºi Gheorghiþã
Bãlan (toþi din Piteºti). Arbitru de rezervã: Viorel Flueran
(Craiova).

Observatori: Zaharia Ciev (Timiºoara) ºi George Constan-
tinescu (Slatina).

tã ediþie de campionat ºi urcã
pânã pe locul cinci în ierarhia
la zi a Ligii 2 Casa Pariurilor.
Ploieºtenii au ºi un joc mai pu-
þin, restanþa cu Chindia Târgo-
viºte, programatã sã se desfã-
ºoare miercuri, de la ora 19.30,
pe „Ilie Oanã”. Apoi, duminicã,
de la ora 13.00, trupa lui Leo
Grozavu va juca tot pe teren
propriu, cu ASU Politehnica
Timiºoara.

Daniel Lazãr

Tenismanul sârb Novak
Djokovic, cap de serie numãrul
ºase, a câºtigat turneul US
Open, ultimul de Mare ªlem al
anului, duminicã, dupã ce l-a
învins pe argentinianul Juan
Martin Del Potro, al treilea
favorit, cu 6-3, 7-6 (7/4), 6-3,
în finala desfãºuratã la arenele
Flushing Meadows din New
York. Pentru Djokovic a fost al
14-lea sãu titlu de Mare ªlem,
obþinut la capãtul unui meci
care a durat trei ore ºi 18 mi-
nute.

Cu cele 14 titluri de Mare
ªlem din palmares, dintre care
trei la New York, în 2011, 2015,
2018, Djokovic îl egaleazã pe
americanul Pete Sampras ºi se
apropie din nou la ºase trofee
de Roger Federer, deþinãtorul
recordului (20).

În finala femininã, japone-
za Naomi Oaska s-a impus în
faþa Serenei Wiliams, la capatul
unui joc presãrat cu proteste
din partea americancei, care
au dus inclusiv la un game
pierdut de cãtre aceasta în
urma sancþiunii arbitrului de
scaun!

În finala femininã de du-
blu, perechea australiano-
americanã Ashley Barty/CoCo
Vandeweghe a dispus de
cuplul Kristina Mladenovic
(Franþa)/Timea Babos (Unga-
ria), cu 3-6, 7-6 (7/2), 7-6 (8/
6).

La juniori titlul a fost cu-
cerit de brazilianul Thiago
Seyboth Wild, victorioasã în faþa
italianului Lorenzo Musetti cu
6-1, 2-6, 6-2, iar chinezoaica
Xiyu Wang a câºtigat titlul la
junioare, dupã ce a învins-o pe
franþuzoaica Clara Burel cu
7-6 (4), 6-2.

Tenis

S-a încheiat US Open

www.informatiaprahovei.ro


