Viziunile Ecaterinei Adronescu,
prezentate ºi la Ploieºti!

Despre “Tolerance
Europe”, la
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova

Învãþãmânt obligatoriu
15 ani, împãrþit în cicluri
primare inferioare,
secundare, superioare!
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Ministrul Sãnãtãþii, din nou la Ploieºti
Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea,
a fost din nou în vizitã la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Ploieºti, la
începutul acestei sãptãmâni. “Nu pun

195 de
persoane
decedate din
cauza gripei
Numãrul persoanelor care au
murit din cauza gripei a ajuns
miercuri la 195, potrivit ultimei
informãri a Centrului Naþional de
Supraveghere ºi Control al Bolilor
Transmisibile. Ultimele douã
persoane care au murit de gripã
sunt un bãrbat de 84 de ani din
Cluj, confirmat cu virus gripal tip A,
nesubtipat, ºi o femeie de 83 de
ani din Iaºi, de asemenea confirmatã cu virus gripal tip A, subtip
H3. Ambii aveau condiþii medicale
preexistente ºi nu fuseserã vaccinaþi antigripal.

sub nicio formã la îndoialã capacitatea
profesionalã a medicilor, discuþiile cu
aceºtia fiind constructive. În urma
controlului de acum 10 zile nu am

declarat cã se pune problema ridicãrii
acreditãrii spitalului”.
La rândul sãu, preºedintele CJ
Prahova, Bogdan Toder, a spus: „Stilul
de lucru “merge ºi aºa”, acest “laissezfaire” cu care se confruntã societatea
româneascã, nu este ºi nu va fi niciodatã acceptat pe durata mandatului
meu! De aceea, schimbãrile necesare
pentru rezolvarea problemelor vizeazã
implementarea unui plan de mãsuri
pentru a corecta neconformitãþile
constatate de doamna ministru Sorina
Pintea, de directori, de compartimentul de specialitate, dar, bineînþeles, ºi
de cele sesizate de cetãþeni, prin feedback-ul transmis. Deºi directorii unitãþii medicale ºi-au dat demisia, sancþiunile trebuie sã meargã înainte, iar
alþi opt angajaþi ai unitãþii medicale vor
intra în comisia de disciplinã”.
Daniel Lazãr

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

Ministrul Culturii aºteaptã
proiecte de la tineri

Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Valer-Daniel Breaz, a declarat cã
tinerii din România care doresc sã se afirme în domeniul culturii sunt aºteptaþi sã
depunã proiecte în acest sens, de preferat
fiind cele care au viziune ºi continuitate.
“M-am orientat extrem de mult cãtre
tineri, pentru a-i spijini pe aceºtia, în
domeniile de activitate din subordinea
Ministerului Culturii, în special pe artã,

teatru, operã, deoarece avem anual în
România destul de mulþi absolvenþi ai instituþiilor de învãþãmânt superior foarte buni,
avem o calitate extrem de bunã a actorilor
implicaþi în teatru ºi film. Susþin foarte mult
proiectele tinerilor, bineînþeles proiectele
serioase, proiectele care se doresc a avea
ºi continuitate, nu doar proiecte experimentale, ci proiectele care pot sã aducã plusvaloare acolo unde sunt puse în scenã, exprimându-mã aici generic”, a declarat Breaz.
Ministrul Culturii i-a încurajat pe tineri
sã depunã astfel de proiecte, dându-le
asigurãri cã sunt bani în buget pentru susþinerea lor, mai ales a celor viabile ºi bine
întocmite.
“Aºteptãm, pe lângã ceea ce am primit
la Ministerul Culturii, sã fie depuse proiecte
ºi, cu siguranþã, vom soluþiona toate
proiectele viabile, toate proiectele corect
întocmite, care au cel puþin o anumitã viziune
ºi se doreºte a avea ºi o continuitate. Îi
sprijinim pe toþi tinerii care doresc sã se
afirme în domeniul culturii ºi al artelor în
România”, a mai afirmat ministrul ValerDaniel Breaz.

Ioan-Aurel Pop: “Ne preocupã curmarea neînþelegerilor endemice
din societatea româneascã; sã preþuim iubirea, înþelegerea ºi dialogul”

Preºedintele Academiei Române,
Ioan-Aurel Pop, a pledat pentru iubire,
înþelegere ºi dialog, subliniind cã forul
este preocupat de recunoaºterea
prestigiului intelectualilor valoroºi “care
au gând bun pentru România”, dar ºi de
“curmarea neînþelegerilor endemice”
din sânul societãþii noastre.
“Proiectele de viitor ale Academiei
sunt foarte multe ºi toate sunt legate de
cultura naþionalã, de cercetarea ºtiin-

þificã, de spiritualitatea româneascã, de
bunul mers al acestei þãri în general. Ne
preocupã funcþionarea instituþiei, reaºezarea sa pe locul care i se cuvine, curmarea neînþelegerilor endemice din sânul societãþii româneºti, recunoaºterea
prestigiului celor mai valoroºi intelectuali
români sau strãini care au gând bun
pentru România”, a afirmat Pop, în
discursul susþinut la sesiunea festivã
organizatã cu ocazia împlinirii a 153 de
ani de la înfiinþarea Academiei.
El a accentuat cã, în ciuda rezultatelor de excepþie recunoscute în cadrul
uniunilor internaþionale ale academiilor
europene ºi mondiale, “impactul Academiei Române e proporþional cu impactul þãrii noastre în lume”.
“Academia nu poate face minuni,
nu poate crea imagine bunã mereu din
moment ce realitãþile sunt aºa cum sunt.
Ca sã reflecþi binele þãrii e nevoie ca sã
existe acel bine în realitate”, a punctat
academicianul. Ioan-Aurel Pop a spus
cã în timpul comunismului, “într-un regim

Elevii prahoveni care vor reprezenta
judeþul Prahova la etapele naþionale
ale Olimpiadelor de Istorie, Matematicã
ºi Educaþie tehnologicã
Pag.5

de dictaturã”, Academia a fost obligatã
“chiar sã facã unele compromisuri (...)
pentru ca instituþia sã nu fie distrusã
complet”. “Din pãcate, Academia nu
se poate concentra întotdeauna pe
realitãþile intelectuale, din moment ce,
în urmã cu peste 70 de ani, a fost privatã de toate bunurile sale, lipsitã de
unii din cei mai valoroºi membri, obligatã sã supravieþuiascã într-un regim de
dictaturã ºi chiar sã facã unele compromisuri, pentru care nu pot fi acuzaþi oamenii pentru cã nu sunt vremile sub
oameni, ci bietul om sub vremi. ªi dacã
au fãcut compromisuri academicienii
în regimul comunist au fãcut pentru ca
instituþia sã nu fie distrusã complet”, a
declarat Ioan-Aurel Pop.
Preºedintele forului a reamintit cã
Academia nu are fondurile necesare
ca sã funcþioneze independent.
“La 1989, când Academia ºi-a
reintrat în drepturi, dupã mai bine de
patru decenii de privaþiuni, statul nu a
înapoiat instituþiei decât o parte din

Gimnastele ploieºtene Denisa
Stoian ºi Miruna Ciocîrlan,
medalii de argint la Turneul de
la Veliko Târnovo
Pag.12

ceea ce îi aparþinuse de drept. Restul
bunurilor au trebuit recuperate pe calea
justiþiei, prin procese îndelungate ºi
costisitoare. Acest imens efort, care nu
s-a încheiat încã, a secãtuit Academia
de bani ºi de energii. Academicienii nu
sunt pe lumea asta ca sã lupte cu legi
nedrepte ºi nici cu maºinaþiunile unor
rãuvoitori. În consecinþã, în ciuda legendelor care circulã, Academia nu are fondurile necesare ca sã funcþioneze independent, demn, pentru cã proprietãþile
care ar putea-o ajuta sunt secãtuite, ruinate, parþial dis-truse ºi încã unele înstrãinate. Cu toate acestea, ca Pasãrea
Phoenix care renaºte din propria cenuºã, Academia a renãscut ºi face eforturi
uriaºe ca sã funcþioneze la standarde
cerute ºi sã îºi îndeplineascã misiunea
în serviciul naþiunii române”, a subliniat
Pop. El a precizat însã cã “Academia nu
are nevoie de milã, nu are nevoie de
compasiune, ci de respect ºi de demnitate” ºi a îndemnat la iubire, înþelegere ºi
dialog.
(continuare în pagina 3)

Locuri de
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Incendii de weekend
În perioada 5-8 aprilie a.c., pompierii militari prahoveni au acþionat
pentru localizarea ºi lichidarea a 25
de incendii de vegetaþie uscatã în
localitãþile Mãneºti, Bucov, Olari, Vadu
Sãpat, Mizil, Iordãcheanu, Lapoº, Pãcureþi, Boldeºti – Scãeni (3), Mãneciu,
Brazi, Tinosu, Ploieºti (2), Bãlþeºti, Gornet Cricov (2), ªirna, Bãicoi, Pãuleºti,
Vâlcãneºti, Breaza ºi Brebu.
Cauza probabilã de producere a

acestor evenimente o constituie utilizarea focului deschis în spaþii deschise, cetãþenii efectuând igienizarea
terenurilor prin arderea vegetaþiei uscate, fãrã a respecta normele de apãrare împotriva incendiilor, iar suprafaþa de ardere a fost de aproximativ 39 ha.
Duminicã, în jurul orei 16:13,
pompierii Detaºamentului 1 Ploieºti,
au intervenit cu 2 autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu
izbucnit la ghena interioarã a unei
clãdiri de birouri. Pompierii militari au
stins incendiul în limite gãsite, reusind
sã limiteze pagubele, operaþiunea de
stingere finalizându-se la ora 16:50.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil,
din cauza fumatului în locuri nepermise sau neprotejate corespun-zãtor.
Sâmbãtã, în jurul orei 16:23,
pompierii au acþionat pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o locuinþã
particularã din localiutatea Bordenii
Mari. Echipajele au acþionat cu 4
autospeciale de stingere, incendiul
manifestându-se violent ºi generalizat
la întreaga locuinþã. Incendiul a

izbuncit din cauza unor aparate
electrocasnice lãsate sub tensiune.
Ca urmare a acestuia, au ars imobilul
pe o suprafaþã de aproximativ 150
mp, compus din demisol cu douã camere, ºase camere de la parter, aparatura electronicã ºi electrocasnicã, bunuri de uz casnic, tâmplãrie ºi obiecte
de îmbrãcãminte. Totodatã, din cauza
apei refulate s-au degradat ºi pereþii
locuinþei învecinate care se aflau la o
distanþã foarte micã de locuinþa care
a luat foc.
În data de 6 aprilie, în jurul orei
03:40, pompierii din cadrul Detaºamentului Sinaia au intervenit pentru
localizarea ºi lichidarea unui incendiu

Bilanþul ISU Prahova
în luna martie
În luna martie, Inspecþia de
Prevenire din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban
Cantacuzino” al judeþului Prahova a
desfãºurat 95 de activitãþi de îndrumare ºi control pe linia respectãrii
mãsurilor de apãrare ºi stingere a
incendiilor, la unitãþi de învãþãmânt
fãrã autorizaþie de securitate la
incendiu, unitãþi de îngrijire ºi depozite
de deºeuri.
Pe timpul verificãrilor au fost depistate 237 de încãlcãri ale normelor
de apãrare împotriva incendiilor ºi
protecþie civilã, dintre care 94 au fost
înlãturate pe timpul desfãºurãri acestor acþiuni. Ca urmare a neregulilor
constatate, personalul Inspecþiei de
prevenire a aplicat un numãr total de
239 de sancþiuni, cuprinzând 193
de avertismente ºi 46 de amenzi, în
cuantum de 197.000 lei.
Principalele deficienþe au constat
în neasigurarea funcþionãrii optime a
mijloacelor tehnice de primã intervenþie (stingãtoare), executarea lucrãrilor de modernizare fãrã solicitarea
autorizaþiei de securitate de incendiu,
neasigurarea marcãrii complete a
tuturor cãilor de acces ºi evacuare
cu indicatoare de securitate, instalaþii
electrice defecte sau exploatate
necorespunzãtor, deficienþe de ordin
organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate ºi desfãºurate 20 de exerciþii
de alarmare, evacuare ºi intervenþie
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la locul de muncã, în caz de incendiu,
cu 212 participanþi ºi 48 de instruiri
la operatori economici ºi localitãþi cu
372 de participanþi. Totodatã, au fost
emise 4 autorizaþii de securitate la
incendiu pentru obiectivele care
funcþionau fãrã acest act administrativ ºi 97 activitãþi pentru acordare
asistenþã tehnicã de specialitate.
În luna martie, personalul Inspecþiei de Prevenire a Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban
Cantacuzino” al judeþului Prahova a
continuat sã desfãºoare, la nivelul
întregului judeþ, acþiuni de informare
preventivã aferente campaniilor “Nu
tremur la cutremur” ºi “RISC”, campanii ce vizeazã transmiterea cãtre
populaþie a informaþiilor corecte privind modul de comportare în cazul
producerii unui cutremur, respectiv
a informaþiilor ce urmãresc reducerea
incidentelor de natura incendiilor,
exploziilor etc., care sunt cauzate de
improvizaþii la instalaþiile de gaze naturale ºi electricitate, precum ºi de
coºuri de fum necurãþate.
De asemenea, în luna martie a.c.,
echipajele de pompieri militari ale
celor 6 subunitãþi de intervenþie au
efectuat 26 misiuni de recunoaºtere
în teren, la instituþii ºi societãþi comerciale din întreg judeþul, verificând cãile
de acces la aceste obiective, sursele
de alimentare cu apã, reþelele de hidranþi ºi alte aspecte de interes
operativ.

izbucnit la o locuinþã particularã din
localitatea prahoveanã Buºteni, cartierul Poiana Þapului. La sosirea celor
patru echipaje de stingere, incendiul
se manifesta violent la acoperiº pe o
suprafaþã de aproximativ 250 mp.
Cercetãrile efectuate au indicat drept
cauzã probabilã a evenimentuluiun
scurtcircuit electric. Ca urmare a incendiului, au ars materiale din lemn,
bunuri, mase plastice, mobilier, aparatura electrocasnicã, acoperiºul ºi mansarda pe o suprafaþã de aproximativ
250 mp. Totodatã, echipajul SMURD
a asistat medical o femeie de 77 de
ani care prezenta un atac de panicã.
Vineri, în jurul orei 13:00, pompierii prahoveni au intervenit în localitatea
Aluniº, pe strada Principalã, pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la
un autoturism. La sosirea echipajelor
la locul evenimentului, incendiul se
manifesta cu flacãrã deschisã la întreg autoturismul. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui
scurtcircuit electric.
Sâmbãtã, în jurul orei 19:47,
douã echipaje de stingere au acþionat
în localitatea Jugureni pentru localizarea ºi lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexã gospodãreascã nelocuitã. Ca urmare a evenimentului, au
ars trei anexe gospodãreºti (bucãtãrie
varã, magazie ºi ºopron) pe o suprafaþã de aproximativ 35 mp. Tot
sâmbãtã, în localitatea Jugureni, în
jurul orei 23:10, pompierii au fost solicitaþi sã intervinã pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o altã casã
nelocuitã. Incendiul se manifesta pe
o suprafaþã de aproximativ 50 mp.
Cercetãrile efectuate au indicat drept
cauzã probabilã a evenimentelor
“crearea intenþionatã sau din culpã
a condiþiilor de a genera incendiile”.

19, la sediul cooperativei Telepr
ecizia
Pe data de 25.04.20
25.04.201
eleprecizia
SCM Ploieºti la ora 9.30 se va þine Adunarea Generalã
Ordinarã ºi Extraordinarã a membrilor cooperatori din
cadrul cooperativei cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administraþie pe
anul 2018
2. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2018.
3. Aprobarea Bilanþului Contabil ºi a Contului de profit ºi
pierderi pe anul 2018.
4. Aprobarea sistemului ºi a grilei de salarizare pe anul 2019.
5 Aprobarea fiºei de BVC pe aunl 2019.
6 Înstrãinarea (vânzarea) de active pentru achitarea datoriilor
cãtre bugetul consolidat de stat ºi alte societãþi la care avem datorii.
7. Trensferul contului de garanþii din CECBank în contul
curent din Banca Transilvania.
8. Împuternicirea unei persoane cu ducerea la îndeplinire a
Hotãrârii la RC ºi publicarea în Monitorul Oficial al României partea
a IV-a.
În caz de neprezentarea membrilor cooperatori, aceasta se va
þine pe data de 03.05.2019 la ora 9.30.

Acþiunea T.I.S.P.O.L
“SPEED” în Prahova

Sãptãmâna 1 - 7 aprilie 2019 a
fost dedicatã controalelor T.I.S.P.O.L.
–Speed. Poliþiºtii rutieri au verificat
respectarea regimului legal de vitezã
de cãtre conducãtorii auto, acþionând astfel pentru prevenirea accidentelor rutiere.
În cele ºapte zile de controale,
poliþiºtii rutieri au verificat peste 2.800
de conducãtori auto ºi au aplicat 871
de sancþiuni contravenþionale pentru
depãºirea vitezei legale. De asemenea, 13 ºoferi au rãmas fãrã permisul de conducere, dupã ce au
fost depistaþi circulând cu vitezã
excesivã.
Astfel, la data de 06.04.2019, în

jurul orei 02.30, poliþiºtii au depistat
un bãrbat, care a condus un autoturism cu viteza de 127 Km/h, pe
DN.1 A, în localitatea Boldeºti Scãeni,
fiind înregistrat de aparatul radar
TRUCAM. Conducãtorul auto nu a
oprit la semnalul poliþiºtilor, care au
pornit în urmãrirea acestuia. La un
momentul dat, bãrbatul în cauzã a
pierdut controlul direcþiei de mers ºi
a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma verificãrilor efectuate
s-a constatat faptul cã ºoferul nu posedã permis de conducere ºi se afla
sub influenþa bãuturilor alcoolice(0,60 mg/l alcool pur în aerul
expirat).

A N U N Þ

Municipiul Ploieºti, cu sediul în Ploieºti, Piaþa Eroilor nr. 1A, judeþul Prahova organizeazã licitaþia publicã
deschisã, cu strigare, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Local al municipiului nr. 81/
28.03.2019, pentru închirierea unor spaþii cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, cabinete medicale
ºi/sau pentru desfãºurarea unor activitãþi conexe actului medical, dupã cum urmeazã:
Nr
Nr..
crt.

Adresa spaþiului

Suprafeþe
Preþ
Taxã
Supra- c o m u n e To t a l
p ornire
e P a s partici- Garanfaþa
þie
depen- suprafaþa licitaþie licitaþie pare
exclusivã d i n þ e
( m 2)
(lei)
(lei/
(lei)
2
(lei)
(m )
( m 2)
lunã)

1

Str. Andrei Mureºanu nr. 56 camera nr. 25
(subsol) + 4,4 m2 cotã parte din camera nr. 5
(sala de tratament)

16,95

10,59

27,54

142,39

50

1000

2000

2

Str. Andrei Mureºanu nr. 56 camera nr. 3 (subsol)
+ 5,17 m2 cotã parte din camera nr. 5 ( sala de
tratament)

19,90

12,44

32,34

167,19

50

1000

2000

3

Str. Andrei Mureºanu nr. 56 camera nr. 2 (etaj 3)

15,08

13,83

28,91

138,54

50

1000

2000

4

Str. ªold. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A
(contraturã) (cam 22)

17,45

18,77

36,22

167,75

50

1000

2000

5

Str. Covurlui nr. 11 (contraturã)

34,40

26,25

60,65

301,78

50

1000

2000

Licitaþia publicã va avea loc în data de 08.05.20
08.05.201
19 orele 1430, la Direcþia Gestiune Patrimoniu
situatã la etaj 4, cam. 405 cu sediul în Piaþa Eroilor nr.1A, municipiul Ploieºti, judeþul Prahova.
Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei ºi se achiziþioneazã de la Direcþia Gestiune Patrimoniu,
Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, municipiul Ploieºti, Piaþa Eroilor nr.1A , etaj 4, cam.405.
Dosarele de participare la licitaþie se depun în plic închis, sigilat, semnat ºi ºtampilat la Registratura
19, orele 1600.
Municipiului Ploieºti, Piaþa Eroilor nr.1A, parter, pânã la data de 06.05.20
06.05.201
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Direcþia Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate,
Valorificare Patrimoniu, Ploieºti, Piaþa Eroilor nr.1A , etaj 4, camera 409 sau la telefon 0244 516699
interior 546.
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REVOLUÞIA DE LA 1848-1849, 170 de ani: Primele tratative
în vederea concilierii forþelor revoluþionare române ºi ungare

În prima parte a anului 1849, armata revoluþionarã ungarã, condusã de
generalul Iosif Bem, a ocupat aproape
întregul teritoriu al Transilvaniei, noteazã
lucrarea ‘’Istoria României în date’’
(Editura Enciclopedicã, 2003).
Campania întreprinsã de general a
fost fulgerãtoare; în mai puþin de trei
luni trupele imperiale habsburgice au
fost izgonite din Transilvania, constrânse
în parte sã se refugieze în Þara Româneascã. Comitetul Naþional Român de
la Sibiu ºi-a încetat activitatea, o parte
din membrii sãi trecând, de asemenea,
în Þara Româneascã. În Transilvania
ocupatã de trupele generalului Bem,
administraþia româneascã a fost
desfiinþatã.
În prima decadã a lunii februarie
1849, în urma unei mari bãtãlii a fost
ocupatã Simeria. În luna urmãtoare a
fost ocupat Sibiul, iar dupã opt zile a
fost ocupat ºi Braºovul. În aprilie 1849,
Iosif Bem a ocupat Banatul, cu excepþia
Timiºoarei. La 17 aprilie a intrat în
Caransebeº, de unde s-a îndreptat spre
Lugoj, pe care l-a ocupat la 18 aprilie. În
prima jumãtate a lunii mai, Bem a ocupat oraºele Vîrºeþ, Biserica Albã, Oraviþa
ºi Baziaºul. La 15 mai a ajuns la Orºova,
iar regimentul româno-bãnãþean s-a
retras la Cerneþ, în Þara Româneascã.
În þinuturile ocupate a fost reinstau-

ratã situaþia anterioarã Revoluþiei, au
fost introduse starea de asediu ºi
‘’tribunalele de sânge’’. Comisarul guvernului ungar pentru Transilvania, Csany
Laszlo, revocând amnistia decretatã de
generalul Bem, a instituit o asprã campanie represivã împotriva populaþiei
româneºti. Mii de þãrani au plãtit cu viaþa
participarea la evenimentele revoluþionare, noteazã volumul ‘’Istoria Românilor. Constituirea României moderne
(1821-1878)’’ (vol. VII, TOM I, Editura
Enciclopedicã, 2003).
Zona româneascã a rãmas restrânsã la regiunea Munþilor Apuseni, teritoriu
ce reprezenta circa o zecime din Principatul Transilvaniei ºi avea o populaþie
de aproximativ 150.000 de oameni. A
fost constituit un “consiliu de rãzboi” cãruia, dupã dizolvarea Consiliului Naþional, i-a revenit activitatea de coordonare
a luptei revoluþionare a românilor. Zona
a fost organizatã administrativ ca ‘’þarã
româneascã’’, iar cetele de þãrani s-au
constituit într-o adevãratã armatã naþionalã. La începutul anului 1849, se
aflau sub comanda lui Avram Iancu circa
25.000 de oameni, conform volumului
de mai sus.
Întocmirea planului de apãrare i-a
revenit tânãrului prefect Avram Iancu,
înzestrat cu deosebite calitãþi militare.
Simplu ºi ingenios, planul sãu se baza

pe condiþiile naturale ale terenului muntos ºi pe faptul cã cetatea Munþilor Apuseni nu putea fi asediatã, decât pe cele
trei ºosele care ofereau posibilitãþi de
înaintare a trupelor ungare. Acestea
urmau a fi apãrate de câte un prefect.
Astfel, Valea Arieºului îi revenea preotului Simion Balint, drumul dinspre Zlatna profesorului Axente Sever, iar ºoseaua Zarandului rãmânea în seama
avocatului Ioan Buteanu. Centrul propriuzis al rezistenþei îl constituia Abrudul ºi
Câmpenii, puncte strãjuite de înãlþimile
greu accesibile ale Munþilor Bihorului
folosite de Avram Iancu pentru instalarea cartierului sãu general, potrivit volumului ‘’Revoluþia românã din 1848'’
(Editura Politicã, Bucureºti, 1969).
Din martie ºi pânã în iunie 1849,
când au intervenit trupele þaristo-habsburgice, zona Munþilor Apuseni a rezistat
tuturor acþiunilor întreprinse de puternicele efective armate ale nobilimii ungare.
În aprilie-mai 1849, au avut loc în
douã etape (10/22 -11/23 apr. ºi 22
apr./4 mai-24 apr./6 mai) primele
tratative între conducãtorii moþilor, în
frunte cu Avram Iancu ºi deputatul român în Dieta Ungariei de la Pesta, Ioan
Dragoº, trimisul special al guvernatorului
Ungariei, Kossuth Lajos, în vederea ajungerii la o încetare a ostilitãþilor. Misiunea
cu care fusese învestit Ioan Dragoº venea în întâmpinarea dorinþei lui Avram
Iancu ºi a celorlalþi revoluþionari români
de a se ajunge la o înþelegere cu conducãtorii revoluþiei ungare.
Armistiþiul declarat pe perioada negocierilor a fost încãlcat, maiorul Hatvani,
dornic de o victorie cu orice preþ, a atacat
pe neaºteptate Abrudul, pe care l-a cucerit, aratã volumul ‘’Revoluþia românã din
1848'’ (Editura Politicã, Bucureºti,
1969). Luaþi prin surprindere, românii
au pierdut în cursul luptelor doi dintre
cei mai importanþi colaboratori ai lui
Avram Iancu - Petru Dobra ºi Ioan Buteanu. Replica românilor nu a întârziat.
La 28 aprilie/10 mai 1849, moþii au
eliberat Abrudul. În timpul luptelor, deputatul Ioan Dragoº, considerat trãdãtor, a
cãzut victimã a nerespectãrii armistiþiului, plãtind cu viaþa, conform sursei amintite anterior.

Ioan-Aurel Pop: “Ne preocupã curmarea neînþelegerilor endemice din
societatea româneascã; sã preþuim iubirea, înþelegerea ºi dialogul”
(urmare din pagina 1)
“Sunt, natural, instituþii ºi personalitãþi ale statului, multe
- ºi îmi face plãcere sã spun asta -, care înþeleg statutul
Academiei ºi care acþioneazã în consecinþã. ªi le mulþumesc.
Dar sunt ºi rãuvoitori. Informaþia corectã este extrem de
importantã în lumea de azi. Ca ºi forma de comunicare a
informaþiei. Iar spaþiul ºi timpul au interferat mereu în
construirea lumii ºi a edificiilor naþionale care alcãtuiesc lumea.
Avem datoria în aceastã lume sã ne manifestãm ca români
ºi ca purtãtori de mesaje româneºti. Numai aºa vom fi înþeleºi

ºi respectaþi ºi numai aºa vom putea deveni buni europeni.
Academicienii sunt în general personalitãþi care ºi-au dovedit
profesionalismul ºi competenþa în cele mai înalte domenii
de-a lungul deceniilor lungi de activitate. Iar acum sunt bãtrâni.
Dar ce bãtrâni! Haideþi sã preþuim împreunã aceastã zestre
pe care o avem. Sã preþuim Academia, simbolul unitãþii
intelectuale a neamului românesc ºi sã ne împãrtãºim, cum
zicea Poetul, din acel farmec sfânt care privilegiazã, în locul
vrajbei, iubirea, înþelegerea ºi dialogul”, a încheiat preºedintele
Academiei Române.
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A N U N Þ
CAS
A DE CUL
TURÃ A S
TUDENÞIL
OR PL
OIEªTI, cu sediul
ASA
CULTURÃ
STUDENÞIL
TUDENÞILOR
PLOIEªTI,
în localitatea Ploieºti, Bulevardul Bucureºti, nr. 39, judeþul Prahova,
organizeazã concurs pentru ocuparea unui post contractual
vacant de referent grad profesional I, Numãr posturi: 1,
m H.G
11.
conf
or
confor
orm
H.G.. nr
nr.. 286/23.03.20
286/23.03.201
Concursul se va desfãºura astfel:
oba scrisã în data de 16.05.20
19, or
a 08.00
- Pr
Proba
6.05.201
ora
08.00, la Casa
de Culturã a Studenþilor Ploieºti;
oba int
er
viu în data de 17.05.20
19, or
a 09.00
- Pr
Proba
inter
erviu
.05.201
ora
09.00, la Casa
de Culturã a Studenþilor Ploieºti.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
- nivelul studiilor: studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diploma de licenþã sau echivalentã;
- vechimea în muncã: minimum 2 ani;
- activitatea desfãºuratã în cadrul unei instituþii publice,
constituie avantaj;
- abilitãþi, calitãþi ºi aptitudini: comunicare, lucru în echipã,
profesionalism, loialitate, conºtiinciozitate, adaptabilitate ºi
flexibilitate, confidenþialitate, eficienþã, abilitãþi de analizã ºi sintezã,
planificare în relaþiile interumane, creativitate;
- disponibilitate la delegãri ºi pentru lucrul peste program;
- cunoºtinþe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).
Candidaþii vvor
or depune dosar
ele de par
ticipar
e la condosarele
participar
ticipare
0 zile lucrãt
oar
e de la publicar
ea
cur
er
men de 1
curss în tter
ermen
10
lucrãtoar
oare
publicarea
anunþului în Monit
or
ul
Of
icial
al
R
omâniei,
P
ar
t
ea
a
III-a
Monitor
orul Oficial
României, Par
art
III-a,
respectiv pânã la data de 02.05.2019, ora 16.00, la sediul Casei de
Culturã a Studenþilor Ploieºti.
Relaþii suplimentare la sediul Casei de Culturã a Studenþilor
Ploieºti, persoanã de contact: Ilie Cristi-Marian, telefon: 0752 003
785.
Director
Nicolae Ioniþã

Despre “Tolerance Europe”, la
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova

La sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova a avut loc vineri, 5
aprilie, o activitate inclusã în Parteneriatul strategic Erasmus+ “Tolerance
Europe”, implementat de cãtre ªcoala
Gimnazialã “Grigore Moisil” din Ploieºti ºi finanþat de Comisia Europeanã,
prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. Partici-

mântul este gratuit în România, dar
credem cã ar fi fost ºi mai uimiþi dacã
aflau ºi cã elevii au gratuitãþi la transportul în comun, asta ca o parantezã.
La întâlnirea de al ISJ Prahova au
participat ºi prof. Magda Georgescu –
inspector ºcolar, dar ºi prof. Anda
Mihaela Marcu – director al ªcolii

parea se face alãturi de ºcoli din alte
patru þãri: Zespol Szkol w Krypach,
Wierzbno, Polonia; Istituto Comprensivo Pasquale Mattej, Formia, Italia;
Eyüp Gümüssuyu Ilkokulu, Istanbul,
Turcia; St. Cyril and Methodius Primary School, Razlog, Bulgaria.
În cadrul evenimentului, profesorul Nicolae Angelescu, inspector ºcolar general al ISJ Prahova, le-a vorbit
oaspeþilor din strãinãtate despre
actualul sistem de învãþãmânt de la
noi din þarã, despre circuitul pe care
un copil îl parcurge de la grãdiniþã ºi
pânã la facultate. Oaspeþii s-au arãtat
oarecum miraþi de faptul cã învãþã-

“Grigore Moisil”.
Parteneriatul strategic Erasmus+
“Tolerance Europe” este derulat începându cu septembrie 2017 ºi pânã în
august 2019, el adresându-se elevilor
din clasele V-VIII, având ca punct de
plecare faptul ca mulþi elevi sunt marginalizati, fiind victime ale agresiunii
verbale ºi fizice, ale presiunii de la egal
la egal, având o stimã de sine scãzutã,
fiind conceput pentru a-i ajuta pe copii
sã depãºeascã perioadele delicate ale
preadolescenþei ºi adolescenþei, atunci
când îºi cautã propria identitate.

A N U N Þ
Municipiul Ploieºti, cu sediul în Ploieºti, Piaþa Eroilor nr. 1 A, judeþul Prahova în conformitate cu prevederile
Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploieºti nr. 80/28.03.2019 organizeazã licitaþie publicã deschisã, cu
strigare, pentru vânzarea imobilului teren situat în Ploieºti, str. Elena Doamna nr. 35, dupã cum urmeazã:
19 ora 15:00
În data de 08.05.20
08.05.201

Adresa imobil
Str. Elena Doamna nr. 35

Suprafaþa
teren
( m 2)

Preþ
p ornire
e
licitaþie
(lei fara
TVA)

Pas
de
licitaþie
(lei)

Taxã
participare
(lei)

Garanþie
de
participare
(lei)

Contravaloare
caiet
de sarcini
(lei)

79

80.932

700

300

1.500

300

19 ora 14:00
Data limitã de depunere a dosarului de participare la licitaþie: 06.05.20
06.05.201
Licitaþia se va desfãºura în conformitate cu programul menþionat mai sus, la sala de ºedinþe a Direcþiei
Gestiune Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploieºti, Piaþa Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 405, Municipiul
Ploieºti, judeþul Prahova.
Caietul de sarcini se achiziþioneazã de la Direcþia Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare
Patrimoniu, (Municipiului Ploieºti, Piaþa Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409).
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Direcþia Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare
Patrimoniu, Municipiului Ploieºti, Piaþa Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 516699 interior 546.

Mihail Marinescu
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ANSVSA: Controale specifice Sãrbãtorilor Pascale în pieþe agroalimentare,
unitãþi de tãiere, procesare ºi comercializare, pânã la 1 mai
Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA) a demarat,
la începutul lunii aprilie, controalele specifice perioadei premergãtoare Sãrbãtorilor Pascale, acestea
urmãrind respectarea condiþiilor de siguranþã
alimentarã în pieþele agroalimentare, unitãþile de
tãiere, procesare, depozitare, comercializare ºi
unitãþile de alimentaþie publicã.
Potrivit unui comunicat al ANSVSA transmis
AGERPRES, direcþiile judeþene ale Autoritãþii au
stabilit un program de lucru pentru perioada 1 aprilie
- 1 mai 2019, în baza cãruia medicii veterinari vor
efectua controale ºi verificãri ale modului în care
sunt respectate condiþiile sanitare veterinare. De
asemenea, pe tot parcursul lunii aprilie este asiguratã permanenþa la nivelul DSVSA judeþene, inclusiv
în zilele de sâmbãtã ºi duminicã. La sediul acestora
vor fi afiºate programul de lucru, numele medicului
veterinar responsabil ºi numãrul de telefon la care
consumatorii pot sesiza orice aspect privind
nereguli în domeniul siguranþei alimentelor. Toate
aceste informaþii vor fi postate ºi pe site-ul fiecãrei
DSVSA judeþene, precizeazã Autoritatea.
Pe de altã parte, reprezentanþii ANSVSA anunþã
cã este monitorizatã permanent circulaþia pe
teritoriul naþional a ovinelor ºi caprinelor destinate
sacrificãrii, respectiv a întregului traseu de la ferme
sau exploataþii de origine cãtre abatoare autorizate
sanitar veterinar, având în vedere confirmarea
scrapiei în judeþele Argeº, Caraº-Severin, Constanþa,
Sibiu, Timiº ºi Hunedoara.
“În toate pieþele agroalimentare ºi în alte locuri
special amenajate în care va fi valorificatã carnea
ºi celelalte produse de origine animalã, este
asigurat necesarul de personal sanitar veterinar ºi
permanenþa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbãtã
ºi duminicã. Pentru eficientizarea acestor acþiuni,
medicii veterinari vor solicita, ori de câte ori considerã necesar, sprijinul altor autoritãþi competente
judeþene sau locale (Primãrii, Consilii Judeþene, Instituþii ale Prefectului, ANAF, ANPC, MS etc), în vederea organizãrii unor acþiuni comune de inspecþie ºi

control, în limita competenþelor stabilite prin legislaþia în vigoare ºi în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autoritãþi”, se menþioneazã
în comunicat.
Acþiunile de control ale inspectorilor veterinari
vor avea în vedere modul în care sunt respectate
cerinþele în ceea ce priveºte starea de sãnãtate a
animalelor sacrificate ºi a regulilor de bunãstare a

animalelor în timpul transportului, abatorizãrii sau
tãierii, etc. Transportul mieilor pentru tãiere trebuie
sã fie efectuat numai în mijloace auto autorizate
sanitar veterinar ºi însoþit de certificate sanitare veterinare, care sã ateste sãnãtatea acestora, precum
ºi de documente privind informaþiile lanþului
alimentar, conform modelului stabilit de ANSVSA.
“Sacrificarea mieilor se realizeazã în unitãþi
de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru
schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de
ovine, publicate pe site-ul ANSVSA. În cazuri
excepþionale, sacrificarea mieilor poate fi realizatã
ºi în spaþii amenajate temporar, organizate în
condiþiile legii în care sã se asigure supravegherea
sanitarã veterinarã ºi în care sunt respectate

condiþiile prevãzute de legislaþie. Spaþiile amenajate
temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie sã fie
situate în zone în care nu au fost impuse restricþii
din motive de sãnãtate a animalelor”, susþin reprezentanþii ANSVSA.
Activitatea de sacrificare a mieilor în spaþii amenajate temporar se realizeazã numai în perioada
15 - 28 aprilie 2019, între orele 7:00 - 17:00.
În ceea ce priveºte carnea de miel, inspectorii veterinari atrag atenþia cã loturile
de carne de miel trebuie livrate din abatoare însoþite de
certificat sanitar veterinar.
Carnea de miel rezultatã în
urma sacrificãrilor în spaþiile
amenajate temporar se poate obþine numai la cererea
directã a consumatorilor ºi numai dupã efectuarea examenului ante ºi post mortem,
neputând fi livratã în vederea
comercializãrii cãtre alte unitãþi din domeniul alimentar
înregistrate/autorizate sanitar veterinar.
“Marcarea cãrnii de
miel, rezultatã în urma sacrificãrilor în spaþiile amenajate temporar, se realizeazã cu o marcã de sãnãtate de formã rotundã
cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul cãreia este înscris indicativul judeþului urmat de codul numeric
acordat de DSVSA judeþeanã”, atrag atenþia
reprezentanþii ANSVSA.
De asemenea, pe segmentul de ouã pentru
consumul uman, producãtorii ºi comercianþii care
valorificã astfel de produse, fermele producãtoare
ºi centrele de ambalare ouã, trebuie sã fie
autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform
legislaþiei sanitare veterinare în vigoare.
“Transportul ouãlor sã se efectueze numai în
mijloace auto autorizate sanitar veterinar, iar pe

întreaga perioadã de depozitare ºi comercializare
sã fie asigurate temperatura ºi igiena corespunzãtoare; ouãle sunt marcate cu codul producãtorului
ºi provin din centre de ambalare ouã autorizate în
conformitate cu prevederile privind standardele de
comercializare aplicabile ouãlor”, se aratã în
comunicatul Autoritãþii. Ouãle cu coaja crãpatã sau
lovitã sunt retrase de la comercializare ºi sunt
dirijate cãtre o unitate de neutralizare sau prelucrare
tehnicã. În ceea ce priveºte laptele ºi produsele
din lapte, micii producãtori care comercializeazã
astfel de produse în pieþele agroalimentare ºi târguri, trebuie sã fie înregistraþi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008.
Potrivit ANSVSA, în cazul peºtelui ºi produselor
din pescuit, spaþiile ºi locurile de comercializare
trebuie sã fie înregistrate sanitar-veterinar ºi sã îndeplineascã condiþiile stabilite pentru desfãºurarea
acestor activitãþi. “Gheaþa utilizatã pentru menþinerea temperaturii peºtelui ºi produselor din pescuit
proaspete, trebuie sã fie obþinutã numai din apã
potabilã ºi sã fie asiguratã pe întreaga perioadã de
expunere; este asiguratã trasabilitatea peºtelui ºi
produselor din pescuit prin etichete ºi alte
documente însoþitoare, inclusiv dacã acestea provin din acvaculturã (sistem de creºtere controlatã)
sau sunt capturate (pescuite) din mediul sãlbatic”,
spun reprezentanþii ANSVSA.
Alte produse alimentare tradiþionale precum:
cozonaci, prãjituri, produse de panificaþie, legume
de sezon, etc. se pot comercializa în spaþii amenajate ºi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar,
sub controlul personalului de specialitate.
În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare
veterinare, se constatã cã nu sunt respectate condiþiile sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor, în funcþie de gravitatea abaterilor constatate
medicii veterinari vor suspenda activitatea unitãþii
respective pânã la remedierea tuturor deficienþelor,
vor aplica sancþiuni, sau vor confisca produsele
alimentare care pot constitui un pericol pentru
sãnãtatea cetãþenilor.

Dombrovskis, vicepreºedintele Petre Daea: “Îmi doresc ca România sã fie parte
Comisiei Europene: “România nu a schimbãrii ºi sã figureze pe harta bioeconomiei”
dispune de spaþiu fiscal necesar
pentru noi reduceri de taxe”
România nu dispune de spaþiu fiscal necesar pentru noi reduceri de taxe,
chiar dacã acestea vizeazã taxele pe
forþa de muncã, a declarat sâmbãtã
vicepreºedintele Comisiei Europene,
Valdis Dombrovskis, responsabil pentru
moneda euro ºi dialogul social.
“În general, sfatul Comisiei Europene este reducerea taxelor pe muncã,
în special munca plãtitã cu salarii mici ºi
transferul spre alte baze de impozitare,
care sã fie mai puþin dãunãtoare pentru
creºtere. Iar acest lucru este valabil în
special pentru þãrile cu un nivel ridicat al
sarcinii fiscale. Dacã ne referim la situaþia concretã a României, dupã cum
bine ºtiþi ne-am exprimat îngrijorãrile cu
privire la traiectoria fiscalã generalã.
Pentru al doilea an la rând, România
este într-o procedurã de abatere semnificativã, ceea ce înseamnã cã traiectoria sa bugetarã deviazã semnificativ
de la cerinþele Pactului de Stabilitate ºi
Creºtere, ºi de acea este important ca
România sã reducã în mod substanþial
deficitul bugetar. Recomandarea Consiliului a fost o îmbunãtãþire structuralã
de un procent. De acea când discutãm
despre politica fiscalã, putem vorbi de
transferul poverii fiscale, dar nu vedem
spaþiu fiscal pentru noi reduceri de taxe”,
a spus Valdis Dombrovskis în conferinþa
de presã organizatã la sfârºitul reuniunii
Ecofin.
Oficialul european a reamintit cã în
anul 2015 Comisia Europeanã atrãgea
atenþia împotriva planurilor care vizau
reducerea semnificativã a TVA, care

iniþial preconizau o reducere de cinci
puncte procentuale, iar pânã la urmã a
fost o reducere de patru puncte procentuale. În opinia lui Dombrovskis,
aceste reduceri au dus la deteriorarea
fiscalã actualã.
Vineri ºi sâmbãtã a avut loc, la Bucureºti, reuniunea informalã a miniºtrilor
de Finanþe din Uniunea Europeanã, în
contextul exercitãrii de cãtre România
a Preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene. Unul dintre subiectele abordate a
fost ºi mobilitatea selectivã în cadrul UE.
Ministrul Finanþelor, Eugen Teodorovici, a declarat în aceeaºi conferinþã
de presã de la finalul reuniunii Ecofin cã
þãrile europene din care pleacã multã
forþã de muncã spre restul Uniunii
Europene ar trebui sã se gândeascã la
un pachet agresiv de mãsuri care sã
aducã o soluþie pentru mobilitatea
selectivã, care duce la exodul creierelor.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Provocãrile pentru cercetarea ºi
inovarea în agriculturã ºi bioeconomie
în Europa Centralã ºi de Est, precum ºi
deficienþele în ceea ce priveºte punerea
în aplicare a inovaþiilor în agricultura
durabilã au fost printre temele principale
dezbãtute în cadrul Conferinþei la nivel
înalt privind privind cercetarea agricolã,
inovarea ºi bioeconomia. Evenimentul
a fost organizat vineri, la Palatul Parlamentului, de cãtre Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR), în contextul
exercitãrii de cãtre România a Preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene.
Prezent la conferinþã, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat cã reuniunea de la Bucureºti este un bun prilej de
a oferi o imagine de ansamblu asupra
oportunitãþilor ºi perspectivelor economice viitoare, a cooperãrii, dezvoltând
recomandãri politice pragmatice.
“Îmi doresc ca România sã fie parte
a schimbãrii ºi sã figureze pe harta
bioeconomiei, graþie proiectelor de
cercetare ºi inovare de care am putea
beneficia”, a declarat ministrul Agriculturii. Acesta a subliniat cã “dezideratul
þãrii noastre este acela de a avea o viziune guvernamentalã care sã întruneascã un consens ºi sã fundamenteze
o strategie naþionalã pentru stimularea
dezvoltãrii bioeconomiei în direcþia
doritã”, se menþioneazã înr-un comunicat MADR remis sâmbãtã AGERPRES.
În acest context, Ministerul Agriculturii susþine domeniul bioeconomiei ºi
al cercetãrii/inovãrii prin îmbunãtãþirea
vizibilitãþii, la nivel naþional, prin organizarea de evenimente pe aceastã temã
ºi prin consolidarea rolului de vector al
schimbãrii, la nivel internaþional, aderând la iniþiativa BIOEAST, care contribuie

la dezvoltarea Spaþiului European de
Cercetare în sectoarele bioeconomiei
(în special în agriculturã).
De asemenea, strategia pentru cercetare-dezvoltare- inovare în domeniul
agroalimentar pe termen mediu ºi lung
2014 - 2020/2020 - 2030 a MADR,
are ca obiectiv strategic principal, în domeniul bioeconomiei, evaluarea fezabilitãþii pe termen mediu ºi lung a potenþialului bio-economic naþional pentru producerea de bioresurse non-alimentare
sub impactul schimbãrilor climatice.
Potrivit MADR, Comisia Europeanã
propune o contribuþie mai puternicã în
domeniul bioeconomiei în noua PAC
2021-2027. Astfel, prin eforturile celor
doi comisari europeni, Carlos Moedas
ºi Phil Hogan, Comisia Europeanã face
paºi concreþi cãtre susþinerea bioeconomiei prin bugetarea consistentã a programului de cercetare ºi inovare Orizont
2020, incluzând ºi acest domeniu.
Nu în ultimul rând, ministrul Daea a
adãugat cã bioeconomia este vãzutã
ca o modalitate de a închide lanþurile
valorice specifice economiei bazate pe
bioresurse. În acest sens, la nivelul Ministerului Agriculturii se va derula un
proiect cu sprijinul Academiei Române
care vizeazã consolidarea capacitãþii administrative de a gestiona politici publice
în sectorul bioeconomiei ºi dezvoltarea
de competenþe pentru angajaþii din
administraþia agricolã centralã ºi localã.
Obiectivul conferinþei privind privind
cercetarea agricolã, inovarea ºi bioeconomia a fost acela de a întruni experþi,
cercetãtori ºi profesori cu reputaþie
internaþionalã care au schimbat idei, au
împãrtãºit din experienþa lor ºi totodatã
au fãcut recomandãri, oferind soluþii

practice în domeniul cercetãrii agricole
ºi a bioeconomiei.
Potrivit comunicatului MADR, prima
sesiune de dezbatere din cadrul conferinþei s-a axat pe deficienþele în punerea
în aplicare a inovaþiilor în agricultura
durabilã: îmbunãtãþirea AKIS (Sistemul
de cunoºtinþe ºi inovare în agriculturã),
a doua sesiune a vizat bioeconomia ca
vehicul pentru dezvoltarea ruralã, a treia
sesiune s-a referit la subiectul provocãrilor pentru cercetarea ºi inovarea în
agriculturã ºi bioeconomie în Europa
Centralã ºi de Est, iar în cadrul ultimei
sesiuni au fost discutate aspecte privind
strategiile pentru dezvoltarea bioeconomiei.
La conferinþã au fost prezenþi factori
de decizie în domeniul cercetãrii din
cadrul Comisiei Europene (DG AGRI ºi
DG Cercetare ºi Inovare), reprezentanþi
ai organizaþiei internaþionale a fermierilor COPA-COGECA, cadre universitare,
personalitãþi din mediul academic ºi al
cercetãrii agronomice din România ºi
din strãinãtate, antreprenori din sectoare bazate pe bioresurse, experþi în
domeniul consultanþei agricole.
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Viziunile Ecaterinei Adronescu, prezentate ºi la Ploieºti!
Ecaterina Andronescu, ministrul
Educaþiei Naþionale, s-a aflat joi, în cea
de-a patra zi a lunii aprilie, la Ploieºti,
la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, pentru a-ºi prezenta,
în faþa inspectorilor ºcolari ºi ai
directorilor de unitãþi ºcolare, viziunea
sistematicã numitã „Educaþia ne
uneºte”.
Adevãrul e cã doamna Andronescu, de când a revenit în fruntea învãþãmântului românesc, are tot felul de
viziuni, declarându-se fermã în ce
priveºte schimbarea radicalã a sistemului educaþional: clasa pregãtitoare
sã devinã clasa I; sã se introducã repetenþia ºi la clasa I; fãrã sport la clasele I- a ºi a II-a; desfiinþarea manualului unic ºi revenirea la mai multe
manuale; fiecarui elev sã-i fie oferitã
tabletã, cu care sã lucreze la ºcoalã
etc.
Acum, a apãrut acest proiect,
„Educaþia ne uneºte”, prin care învãþãmântul sã fie obligatoriu, atenþie!,
timp de 15 ani, în care sã fie împãrþit
în cicluri primare inferioare, secundare, superioare... .! O întreagã... nebuloasã, cu care elevii ºi pãrinþii sunt
nevoiþi sã se familiarizeze ºi sã o priceapã, pentru cã, nu-i aºa, educaþia
ne uneºte! Oare chiar era nevoie de
asemenea schimbãri acum? România ar fi singura þarã din Europa care
ar avea, obligatoriu, 15 ani de ºcoalã!
Mai important ar fi sã se axeze pe
simplificarea sistemului, a programei
ºcolare, pentru cã în occident (cã tot
ne place sã luãm... luminã de la vesteuropeni), ca sã nu mai spunem de
SUA, programa ºcolarã este mult mai
accesibilã decât la noi. Se ºtie acest
lucru, s-a vorbit despre aºa ceva, dar
a rãmas la stadiul de... dialog. În

Învãþãmânt obligatoriu 15 ani, împãrþit în cicluri
primare inferioare, secundare, superioare!

schimb, încãrcãm mintea elevului cu
învãþãmânt structurat pe cicluri de
diverse categorii.
Iatã ce conþine, printre altele,
documentul cu viziunea sistematicã
„Educaþia ne uneºte”:
Obiectivele generale ale
fiecãrei etape din parcursul
ºcolar obligatoriu
Educaþia pre-primarã, primarã ºi
secundarã, de la vârsta de 3 ani pânã
la vârsta de 18 ani, este gratuitã ºi
obligatorie pentru toþi cetãþenii români.
Primilor ºase ani de învãþãmânt
obligatoriu – preºcolar ºi ciclul primar
inferior – le corespunde un nivel elementar de dezvoltare a competenþelor-cheie. Dupã urmãtorii ºase ani,
la finalul ciclului secundar inferior, un
absolvent trebuie sã deþinã competenþele-cheie la un nivel funcþional.
Primii trei ani ai parcursului ºcolar
obligatoriu se desfãºoarã în grãdiniþe

„Euro 200"
a primit aprobare ºi
pentru acest an
Executivul a aprobat, printr-o hotãrâre,
derularea programului „Euro 200”, în
conformitate cu un nou calendar, valabil
începând din acest an. Astfel, în conformitate
cu acest grafic, alocarea sumei de douã sute
de Euro, sub formã de vouchere, se va face în
perioada 22 iulie - 9 august, la nivelul unitãþilor
de învãþãmânt/universitãþilor, urmând ca
achiziþia efectivã a echipamentelor IT, la orice
furnizor de profil, sã se realizeze în intervalul 24
iulie - 10 octombrie 2019.
Ministerului Educaþiei Naþionale i-a fost
alocatã, prin Legea bugetului de stat pe anul
2019, suma de 12 milioane de lei pentru derularea acestui program în care sunt aºteptaþi sã
aplice circa 12.000 de elevi ºi studenþi.
Beneficiarii „Euro 200" sunt elevii/studenþii
din învãþãmântul de stat sau particular acreditat,
în vârstã de pânã la 26 de ani, care provin din
familii cu un venit brut lunar de maximum 250
lei/membru de familie. În cei 15 ani de aplicare
a programului, au fost sprijiniþi în achiziþia de
computere peste 300.000 de elevi ºi studenþi.
Configuraþia minimã recomandatã a
calculatoarelor pentru achiziþionarea cãrora se
acordã sprijinul financiar este urmãtoarea:
procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk
ºi software de bazã licenþiat, incluzând un sistem
de operare ºi un program antivirus.
Programul „Euro 200” se deruleazã
începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/
2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziþionãrii de computere prin acordarea unor
ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale,
respectiv crearea de competenþe în utilizarea
mijloacelor IT & C.
Mihail Marinescu
Sursa: edu.ro

sau în alte forme de organizare acreditate. Urmãtorii trei ani ai parcursului
ºcolar obligatoriu (ciclul primar inferior) se desfãºoarã în ºcoli generale,
sub îndrumarea unui singur cadru
didactic (profesor pentru învãþãmântul
primar). Accentul se pune pe alfabetizare lingvisticã, matematicã ºi
digitalã, precum ºi pe dezvoltarea
interesului pentru lecturã, învãþare în
diverse moduri ºi activitãþi fizice. Ciclul
primar inferior se încheie cu o testare
standardizatã, fãrã caracter public
sau de departajare, care evalueazã
competenþele cognitive si socio-emoþionale ºi care sã permitã cadrului didactic personalizarea procesului de
învãþare pe durata urmãtorilor trei ani
cu scopul garantãrii alfabetizãrii funcþionale a tuturor beneficiarilor pânã
la finalul ciclului primar. Urmãtorii trei
ani ai parcursului ºcolar obligatoriu
(ciclul primar superior) se desfãºoarã

în ºcoli generale, sub îndrumarea
aceluiaºi cadru didactic din perioada
precedentã (învãþãtor sau profesor
pentru învãþãmântul primar) ºi cu
participarea progresivã profesorilor de
specialitate pe anumite discipline.
Accentul se pune pe remedierea lacunelor din ciclul precedent ºi pe
construcþia competenþelor cheie la un
nivel elementar. Ciclul primar superior se încheie cu un test standardizat,
fãrã caracter public sau de departajare, care evalueazã nivelul elementar al competenþelor cheie ºi care sã
permitã identificarea ariilor de interes
ºi dezvoltare ale fiecãrui beneficiar, ºi
implicit sã influenþeze consilierea
acestuia în ciclul secundar inferior.
Ciclul secundar inferior începe la
vârsta de 12 ani, dureazã 3 ani, ºi se
desfãºoarã în ºcoli generale, sub îndrumarea cadrelor didactice specializate pe discipline ºi a unui consilier
de orientare profesionalã, care este
cadru didactic specializat în orientare
profesionalã ºi preia rolul actual al
dirigintelui. Ciclul secundar inferior se
încheie cu un examen standardizat
diferenþiat (teoretic si tehnic) care sã
permitã evaluarea competenþelor necesare continuãrii studiilor pe filiera
teoreticã sau tehnic profesionalã.
Ciclul secundar superior începe la
vârstã de 15 sau 16 ani, are durata
de 3 sau 4 ani în care se organizeazã
în programe de studii profesionale,
studii liceale vocaþionale, studii liceale
de ºtiinþe ºi socio-umaniste. Ciclul se-

cundar superior se încheie cu un examen de absolvire. Înscrierea la examen este posibilã pentru toþi cei care
au absolvit tipul ºi numãrul minim de
cursuri prevãzut pentru ciclul secundar superior. Fiecare din cele patru
programe de studii va avea propriul
examen de absolvire, care duce la
obþinerea unei Diplome de Bacalaureat. Examenele de absolvire pentru
programele de ºtiinþe ºi socio-umaniste (Bacalaureat A1 si A2) ºi pentru
programul vocaþional (Bacalaureat V)
vor include probe specifice fiecãrui
program ºi o probã de maturitate care
evalueazã capacitatea absolventului
de a folosi, în mod practic, competenþele dobândite pe parcursul întregului
parcurs ºcolar obligatoriu, creativitatea, cunoºtinþele, abilitãþile, aptitudinile
ºi atitudinile absolventului. Examenul
de absolvire pentru programul profesional (Bacalaureat T) va cuprinde
probe specifice si un proiect profesional. Diplomele de Bacalaureat A1, A2
si V vor permite absolventului îns-crierea în învãþãmântul superior în aria
de studii promovatã. Diploma de Bacalaureat T dã dreptul la înscrierea
în ºcoli postliceale ºi instituþii de învãþãmânt terþiar non-universitar, care îºi
stabilesc propriile criterii de selecþie
ºi admitere. Absolventul unui program poate decide sã susþinã oricare
dintre tipurile de examen de absolvire,
nefiind limitat de programul de studii
liceale ales iniþial. Absolvenþii cu Diploma de Bacalaureat T pot, în limitele
legii, susþine ulterior probele specifice
si proba comunã în vederea obþinerii
unei Diplomei de Bacalaureat de tip
A1, A2 sau V ºi a dreptului de a acces
la învãþãmântul superior.
Mihail Marinescu

Elevii prahoveni care vor reprezenta judeþul Prahova la etapele naþionale
ale Olimpiadelor de Istorie, Matematicã ºi Educaþie tehnologicã

Judeþul Prahova are calificaþi 19 elevi pentru
etapa naþionalã a Olimpiadei de Istorie, clasele
VIII-XII, numãr record am putea spune. Faza pe
þarã a acestei olimpiade se desfãºoarã la Drobeta
Turnu Severin, în perioada 22-26 aprilie.
Iatã ºi numele acestor bravi elevi prahoveni
ce vor reprezenta judeþul nostru la etapa
naþionalã a Olimpiadei de Istorie:
Emma Muller, clasa a VIII-a la ªcoala
Gimnazialã „Carol I” Plopeni; Alice Nicoleta
Coman, clasa a VIII-a la Colegiul Naþional
„Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte; Maria Teodora
Alecu, clasa a VIII-a la ªcoala Gimnazialã
Mãgureni; Antonia Elena Sandu, clasa a VIII-a
la ªcoala Gimnazialã „Toma Caragiu” Ploieºti;
Vlad ªtefan Condrea, clasa a VII-a ªcoala
Gimnazialã „Emil Palade” Ploieºti; Maria
Urlãþeanu, clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic
„Constantin Cantacuzino” Bãicoi; Bianca
Mãldãrãºanu, clasa a VIII-a la ªcoala Gimnazialã
Mãgurele; ªtefan Mãrgãrit, clasa a VIII-a la
ªcoala Gimnazialã „H.M. Berthelot” Ploieºti;
Adina Nicola Voicu, clasa a IX-a la Colegiul
Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti; Andreea
Alexandra Nicolae, clasa a IX-a la Colegiul

Naþional „Nicolae Iorga” Vãlenii de Munte;
Antonia Andreea Netcu, clasa a X-a la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti; Robert Niþã,
clasa a XI-a la Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”
Ploieºti; Mariana Predelanu, clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti; Ioan
Teodor Panciu, clasa a XI-a Colegiul Naþional
Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza; Corina Aldea,
clasa a XII-a la Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”
Ploieºti; Andy Valentin Ariciu, clasa a XII-a la
Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti; Daria
Ioana ªerb, clasa a XII-a la Colegiul Naþional
„Al.I. Cuza” Ploieºti; Rebeccca Maria Dogaru,
clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”
Breaza; Delia Mirea, clasa a XII-a la Colegiul
Naþional „Al.I. Cuza” Ploieºti.

Tot 1
9 ele
vi pr
aho
ticipã ºi
19
elevi
praho
ahovveni par
participã
la etapa naþionalã a Olimpiadei de Matematicã, 16 dintre ei fiind de la Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti, doi de
la Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”
Ploieºti ºi unul de la ªcoala Gimnazialã
„Henri Mathias Berthelot” Ploieºti.
De la C.N. „Mihai Viteazul” sunt: Daria
Popescu, clasa a VI-a; Alexandru-Dani Dumitru,
clasa a VIII-a; Tudor Andrei Creþu, clasa a IX-a;
Diana Micloiu, clasa a X-a; Mihai Daniel Mincu,
clasa a XI-a; Alexandru-Gabriel Ilie, clasa a XII-a;
Mihai Adrian Militaru, clasa a V-a (calificat pe
locurile suplimentare); Toma Edward Torac, clasa
a VII-a (calificat pe locurile suplimentare); Petru
Ruse, clasa a VIII-a (calificat pe locurile
suplimentare); Ana Negoiþã, clasa a VIII-a
(calificat pe locurile suplimentare); ªtefan Þaga,
clasa a VIII-a (calificat pe locurile suplimentare);
Alexandru-Constantin Bala, clasa a XI-a (calificat
pe locurile suplimentare); David-Cristian Anghel,

clasa a XI-a a (calificat pe locurile suplimentare);
Sebastien Vermant, clasa a XI-a (calificat pe
locurile suplimentare); Alexandru Ioan Ilaºi, clasa
a XI-a (calificat pe locurile suplimentare); AdrianMircea Cãpraru, clasa a XII-a (calificat pe locurile
suplimentare).
De la la Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”
Ploieºti participã elevul ªtefan-Cãtãlin Savu, iar
de la ªcoala Gimnazialã „Henri Mathias
Berthelot” elevul Alexandru Alionte.
Etapa naþionalã a Olimpiadei de Matematiccã se desfãºoarã la Hunedoara, în perioada 20-26 aprilie.
Pentru etapa naþionalã a Olimpiadei de
Educaþie Tehnologicã, ce va avea loc în perioada
22-26 aprilie, la Sãlaj, din partea judeþului
Prahova participã 10 elevi: Luca Valentin Popa
– clasa a V-a la ªcoala Gimnazialã “Al.I.Cuza”
Câmpina, Gabriela Popescu – clasa a V-a la
ªcoala Gimnazialã “George Coºbuc” Ploieºti,
Rebecca Andreea Cristescu – clasa a V-a la
ªcoala Gimnazialã “George Coºbuc” Ploieºti,
Robert Anghel – clasa a V-a la ªcoala Gimnazialã
“Nicolae Iorga” Ploieºti, Richard Florin Anton –
clasa a V-a la ªcoala Gimnazialã “Al.I.Cuza”
Câmpina, Tudor Mihai Moca – clasa a VI-a la
ªcoala Gimnazialã “George Coºbuc” Ploieºti,
Ana Maria Cosmina Gheorghe – clasa a VII-a la
ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Mizil, Andreea Elena
Pufulete – clasa a VIII-a la ªcoala Gimnazialã
“Laurenþiu Fulga”, Sat Fulga de Sus, Irina
Gabriela Badea – clasa a VIII-a la ªcoala
Gimnazialã Nistoreºti Breaza, Romina Ecaterina
Grigore - ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Mizil. Elevii
prahoveni vor fi însoþiþi la Sãlaj de cãtre prof.
Niculina Matei Puiu.
Mihail Marinescu
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Inga Edu – Octavian Onea DOMNIÞA
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Martie 2019 ne-a readus arta
plasticã a României de astãzi, de peste
Prut, în 44 de uleiuri semnate de
frumoasa artistã plasticã din Chiºinãu,
Inga Edu, lucrãri expuse iniþial (din
12 III) pe simezele Galeriei ploieºtene
de Artã, apoi (din 26 III) pe ale sãlii
„Constantin Radu” a Casei de Culturã
„Geo Bogza” a Câmpinei, împreunã
cu seria de 20 de portrete în tuº semnate de istoricul ºi graficianul Octavian Onea, în expoziþia comunã vernisatã pe 27 martie, în spaþiul amintit,
de ZIUA BASARABIEI – PÃMÂNT
ROMÂNESC, de faþã cu distinºii artiºti
– alãturaþi delegaþiilor din oraºele
Cahul ºi Cimiºlia – oraºe „surori” cu
Câmpina.
Peisagistã temperamentalã, cu o
stilisticã profund originalã prin puterea
de sintezã în construcþia artisticã a
colþului de Naturã ales, Inga Edu edificã ºi întreþine o prospeþime magicã
în fiecare tablou. Lumina se lasã în
voia uneltelor sale, penelul ºi ºpaclul,
ºi alunecã ºi dominã supusã sentimentelor pictoriþei, trãirilor sale interioare, emoþiilor ascunse în tuºele valsând pe pânzã, în miºcãri de simfonie
ceaikovskianã, revãrsându-se apoi în
mari pete de galben, de ocru, de roºu
ºi de umbrã – accentele brune rezonând cu sunetele cornilor ºi fagoþilor
– pentru a reda retinelor universul
frust al satului vibrând, încã, în ancestral, prin ruralul în simbiozã cu urbanul: arbori, garduri, case, uliþe ºi drumeaguri paradisul în care, aici nãs-

„Poema Românã”, modulate în degradeuri cromatice cu sonoritãþi melancolic-elegiace din cãrþile lui Coºbuc ºi Eminescu.
În contextul perpetuãrii proiectului de reunire a Basarabiei cu ÞaraMamã, aprig susþinut în discursurile
prilejuite oficialitãþilor locale ºi vizitatoare, în unele ºcoli ºi licee din Câmpina, expoziþia Inga Edu – Octavian
Onea a pus încã odatã în valoare
vocaþia lor artisticã ºi, de o potrivã,

fixate cu markerul pe suprafeþe impozante (aparent incomode la transportat în public), de maestrul Tavi Onea,
de regulã pe fonduri albe sau galbene sau gris, sunt cu precãdere ale
oamenilor de istorie, culturã ºi de ºtiinþã, personalitãþi cu nume cunoscute:
Mihai Cimpoi, Leo Butnaru, Ion Stratan, Viniciu Moroianu, George Emil
Palade, Vasile Tãrâþeanu. Acurateþea
e dublatã de simplitatea ºi precizia
desenului – precum o sonatã de
Inga Edu ºi o admiratoare

irevocabila lor nãzuinþã unionistã. Arta
plasticã, într-un caz – unic – precum
acesta, premerge Istoriei noastre mereu incizate de nemernicii politiceºti
impuse cu puºca ºi tancul! Sublimul
basarabesc sfideazã fundalul sumbru al imperialismului roºu, încercând

Brahms ori de Enescu. Privirea artisticã a domniei sale, îmblânzitã de o afinitate expres bonomã, surprinde naturaleþea caracterului autentic, a armoniei interioare în opoziþie cu superficialul ºi compromisul de dragul succesului imediat. Ceea ce multora li sa pãrut doar un hobby de moment,
în existenþa graficianului Octavian
Onea, peste ani acesta – hobbyul –
este, de atunci, un modus vivendi estetic, de lungã ºi radicalã duratã
artisticã. Este, în profunzimea cu viitor
valoric ºi istoric, drumul întoarcerii
Acasã a Basarabiei! Semnatari: Inga
Edu ºi Octavian Onea!
Serghie Bucur

APUSURI

Septembrie era pentru Alice un
anotimp care dura exact treizeci de
zile ºi nopþi – altele însã decât acelea
din preajma Micului Trianon, pe
care le pãrãsise cu 30 de ani în
urmã, 31 – dacã socotea exact. Pe
aþa timpului ele fuseserã pãtrunse
de aerul vântos al Senei cu cheiurile
perechilor de îndrãgostiþi ºi apele
pline de vaporaºe, vegheate din
crugul ceresc de imensul catarg de
oþel al turnului Eiffel. Alternau
amiezile cãlduroase, împânzite de
tuºe prãfoase plutind bezmetice, cu
miezuri de noapte brumându-se
spre dimineaþã, ignorate de cheflii
ºi amorezaþii cãutând orbeºte uºile
hotelurilor, pentru deliciile paturilor,
strãini de ei înºiºi… „La Floreºti (nu
importa cã, în pavilioanele altãdatã
pentru tatãl ei ºi fraþii ºi surorile –
copiii Nababului, erau ale lor,
mângâiaþi pe creºtete ºi plimbaþi pe
poneii urmãriþi de privirile reci ale
lui nemþoaicei Herta, definitiv),
domnul Romeo Drãghici le vãzuse
cu ochii lui, ocupate de regimentul
grãniceresc pentru dresajul câinilor
ºi un escadron de cãlãreþi, pe care,
dupã retragerea trupelor sovietice
din toatã România, dibãcie politicã
umilitoare pentru Hruºciov, care îl
zeificase pe Dej, comuniºtii îl mutarã
la herghelia viitorului hipodrom din
sudul Ploieºtiului. Doar Mariona –
fiica fratelui meu, Bâzu, avea succesiunea asupra moºiei, aranjatã
juridic, prin urmare, încã vreo 2030 de ani exista cineva care o va
îngriji”.
Între clãdirile, bulevardele ºi
muzeele Parisului, ºi locuinþa bunicãsii din partea mamei, simpatica
mademoiselle Alice Jora, unde
acum capãtul vieþii o prinsese ºi pe
ea, ºi moºia de peste mãri ºi þãri,
din Prahova, se þesuse acea egalã
simþire care o face obiºnuinþa,
rutina ºi libertatea Pe Maruca o
„vizita” oricând i se fãcea dor de
dânsa, în cimitirul Per la Chaise;
mormântul lui Bâzu, foarte rar, când
avea vreun drum în Spania, în

cimitirul Madridului, ocazie sã
meargã seara la Operã iar a doua
zi, prin sãlile muzeului Prado. Se
apropia de 75 de ani, corpul i se
îngreuna, oricât ar fi cãlãrit, doar
gimnastica simulatã pânã la
transpiraþie – de care scãpa, cu o
pasiune infantilã, sub duº – spera
sã pãstreze acul cântarului la
greutatea deocamdatã stabilã.
Rubicondã, Alice ieºea seara pe
sub donjon-urile Notre-Dame-ului,
apoi se întorcea acasã pe jos, dar
pe digurile Senei, la ora aceea pline
de promenada lumii ieºitã la
plimbare. „Singurã, departe de þara
mea, la mormântul meu cine va
veni, Doamne?”, se lamenta îngrozitã de viitorul ei tot mai singuratic
ºi deci neguros, pe care ºi-l simþea,
de la o zi la urmãtoarea, tot mai
aproape, tenebros ºi pustiu.
„Mariona e închisã la Mislea, n-are
cine o ajuta, pe când trãia Titel
(Bâzu), a scãpat-o – de la Poarta
Albã, Petre Groza, ºi iarãºi au
arestat-o dupã ce boierul ardelean
a murit…!”
Sufletul Domniþei se zbuciuma
pe traiectorii adesea hãrþuitoare, de
parcã ar fi umblat prin niºte tuneluri
în beznã ºi geroase, apãsatã de
frici imposibil de desluºit. La fel
de vulcanicã precum fusese tatãl
ei, al cãrei chip îl purta mândrã pe
umerii musculoºi, de pe la ani pe
care ºi-i dorea încã mulþi, mai
departe, vârsta o încorseta cu
teama însingurãrii – vizibilã
oriunde, în jurul ei. Trupul altãdatã
de jokee neuitatã pentru regina
Maria ºi prinþesele ei, zvâcnea tot
mai rar. Galopurile ºi sprinturile în
ºaua pe care cu voluptoasã plãcere
urca, se stingeau tãcute în amintirile imposibil de ºters ori mãcar de
amânat. Crepusculul trecea de pe
curbura cereascã, în rotunjimile
cãrnoase peste care de mult nu se
mai apleca sãrutul care sã le
împrumute dorinþa…
Serghie Bucur
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Bãdica, Roxana Valeanu, Oana Hanganu, Rãzvan Bãltãreþu, Narcis
Stoica, Iulian Tãsica.

Octavian
Onea
lânga
grafica
lui
cuþi, legaþi de vatra cu fântâni ºi cumpene, sãtenii trudesc la câmp, la pãdure, la rãu, la deal în munte, uimiþi
de religiozitatea pauzei pentru masa
pe ºtergar, cu apa în ulcioare, la nãmiezi, somnolând în arºiþã ori la umbra cãruþei, de ceva vreme unii
vorbind pe mobil ºi, astfel, auzind cã
ãstora li se spune „navigatori prin infinit”. Compoziþional ingenios ºi logic
construit, distribuit pe suport în ritmuri
muzicale, elementarul este fixat nervos, în insule de culoare, cu ºpaclul
ori cu penelul, dacã nu cu amândouã,
succesiv, aidoma unor mãsuri din,

sã supravieþuiascã odatã cu Þara lui
de obârºie. Recursul militantismului
de neam ºi credinþã desãvârºeºte ardoarea împotriva secolelor de rapturi,
lucreazã din nou, cu sfinþenie ºi rãbdare, prin operele acestor doi mari
artiºti, ramuri ale aceluiaºi arbore,
care înlãturã cârtelile tãgãduitoare.
Picturã de ºevalet în neodihna
lui „altfel, totdeauna altfel, altceva,
nemaiîntâlnit”, arta Ingãi Edu cultivã
valoarea istoricã ºi fermentul unicitãþii
în compania suplului desenator de
portrete Octavian Onea, stãpân al graficii de liniaturã psihologicã. Figurile

SECÞIA DRAMÃ
Duminicã, 14 Aprilie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma
oar
ele din Salem”,
Salem” de Arthur Miller. Rerãjitoar
oarele
Caragiu – “Vrãjit
gia: Vlad Cristache. În distribuþie: Andi Vasluianu (John Proctor), Anca Dumitra (Abigail Williams), Paul Chiribuþã (Danforth),
Ada Simionicã (Elizabeth Proctor), Cristian Popa (John Hale),
Ioan Coman (Pãstorul Parris), Mihaela Popa/Theodora Sandu
(Mary Warren), Theodora Sandu/Mihaela Popa (Susanna
Alcott), Oxana Moravec (Ann Putnam), Mihai Dinvale (Giles
Corey), Lucia ªtefãnescu Niculescu (Rebecca Nurse), Ion Radu
Burlan (Thomas Putnam), Ilie Gâlea (Francis Nurse), Bogdan
Farcaº (Ezekiel Cheever), Karl Baker (Judecãtorul Hathorne),
Ioana Farcaº (Tituba), Andrei Radu (Herrick), Lãcrãmioara
Bradoschi (Mercy Lewis), Ilinca Rus (Betty Parris), Loredana

SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
Vineri, 12 Aprilie, ora 18:30; Sâmbãtã, 13 Aprilie, ora
18:30 - Casa de Culturã a Sindicatelor Ploieºti – “Zaraza”
“Zaraza”,
scenariul original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. În
distribuþie: George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu, ªchioapã), Dana
Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei Radu (Cristian Vasile), Karl
Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan (Constantin Tãnase),
Manuela Alionte Frâncu (Elena Lupescu), Cosmin ªofron
(Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela Rãduicã (Maria
Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc), Romeo Zaharia (Jean
Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez), Robert Oprea (Nelu
Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon Luminiþa), Rodica Alexandru
(Mona Curdefier), Petty Muºa (Mimi Moft), Robert Anton
(Terente) ºi copilul Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu ziare).
Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdica ºi Rãzvan
Hanganu. Acompaniament pian live: Ciprian Corniþã.
SECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 14 Aprilie, ora 10:30; ora 12:00 - sala
”Mo
Teatrului de Animaþie –”Mo
”Mottanul încãlþat”
încãlþat”, adaptare dupã
Charles Perrault. Regia: Mihai Androne. În distribuþie: Diana
Uþã, Costel Dobrescu, Lucian Orbean, Ioana Roºu/Lãcrãmioara Bradoschi, Nelu Neagoe, Paul Niculae, Lizica Sterea,
Cãtãlin Rãdulescu / Mihai Androne.
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Servicii integrate
de sãnãtate, sociale
ºi de educaþie pentru
pacienþii cu tulburãri
de spectru autist
Marþi, 2 aprilie, a fost semnat un
Protocol de colaborare între Ministerul
Sãnãtãþii, Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul Finanþelor Publice ºi
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, care are ca scop dezvoltarea
ºi implementarea unor programe
destinate îmbunãtãþirii accesului
persoanelor diagnosticate cu tulburãri
de spectru autist la servicii integrate
de sãnãtate, sociale ºi de educaþie.
Protocolul semnat creeazã premisele pentru alocarea de fonduri necesare sã asigure fiecãrei persoane
diagnosticatã cu tulburare de spectru
autist accesul sãptãmânal la 5 ore de
terapie complementarã actului medical, oferitã de specialiºti în psihoterapie ºi psihopedagogie specialã.
Ministerul Sãnãtãþii va înfiinþa un
subprogram destinat persoanelor
diagnosticate cu TSA, în cadrul Programului Naþional de Sãnãtate Mintalã, în cadrul cãruia vor fi acordate
servicii integrate de sãnãtate – evaluarea, diagnosticul ºi serviciile conexe actului medical. De asemenea,
vor fi organizate programe de instruire
destinate cadrelor didactice, consilierilor ºcolari, asistenþilor sociali din
sistemul educaþional, în vederea
identificãrii ºi facilitãrii intervenþiilor în
cadrul tulburãrilor de spectru autist.
În acelaºi timp, subprogramul de
educaþie parentalã din cadrul Programului Naþional de Sãnãtate Mintalã (PNSM) va fi dezvoltat în direcþia
sprijinirii pãrinþilor copiilor diagnosticaþi cu TSA, în vederea dezvoltãrii de
abilitãþi sociale pentru cei mici.
“Am întotdeauna susþinerea
doamnei premier ºi a colegilor din Executiv în demersurile care determinã
creºterea calitãþii servicilor medicale
ºi, implicit, a stãrii de sãnãtate a
populaþiei. Protocolul semnat astãzi
creeazã cadrul necesar pentru dezvoltarea unor servicii integrate, de care
pacienþii cu tulburãri de spectru autist
au nevoie. Astãzi, când marcãm Ziua
Internaþionalã de conºtientizare a
Autismului, vreau sã le mulþumesc
pacienþilor ºi pãrinþilor care au copii
care suferã de aceastã afecþiune
pentru modul în care am colaborat.
Deciziile de azi li se datoreazã în mare
mãsurã, ele sunt în mare parte rezultatul acestei colaborari”, a declarat
Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.
Activitãþile derulate în cadrul
PNSM au ca obiectiv principal sprijinirea unei categorii de copii a cãror
viaþã este afectatã de una dintre cele
mai invalidante tulburãri de sãnãtate
mintalã – copiii cu tulburãri de spectru autist. În perioada 2013-2018,
medici de familie au fost instruiþi
pentru a realiza screening precoce
pentru identificarea timpurie a copiilor
cu TSA.
Anul trecut, în data de 2 aprilie,
ministrul Sãnãtãþii a transmis o
scrisoare cãtre toþi medici de familie
din þarã în care le-a subliniat importan-

þa utilizãrii chestionarului de screening, elaborat în cadrul Programului
Naþional de Sãnãtate Mintalã ºi profilaxie în patologia psihiatricã, pentru
diagnosticarea cât mai timpurie ºi
iniþierea terapiei pentru a creºte
ºansele de recuperare a copilor care
suferã de aceastã afecþiune. Tot în
cadrul PNSC, au fost achiziþionate
teste standardizate pentru diagnosticarea copiilor cu TSA. Testarea
copiilor este realizatã în 10 centre
reprezentative din þarã, de catre 146
de specialiºti instruiþi sã utilizeze
aceste teste, începând cu anul 2016.
De asemenea, Ministerul Sãnãtãþii a elaborat Manualul de instruire destinat consilierilor ºcolari din
sistemul educaþional în vederea
depistãrii precoce ºi intervenþiei, în
cazul tulburãrilor de dezvoltare
pentru copii ºi adolescenþi, inclusiv a
tulburãrilor de spectru autist. Astfel,
aproximativ 600 de consilieri ºcolari
la nivel naþional au beneficiat, în
perioada 2016-1017, de sesiuni de
instruire menite sã contribuie la
identificarea ºi intervenþia timpurie a
copiilor cu TSA din învãþãmântul
preºcolar ºi primar.
Educaþia parentalã este, de
asemenea, unul dintre obiectivele
importante ale PNSC ºi mãsurã
esenþialã de prevenþie pentru asigurarea sãnãtãþii mintale a copiilor ºi
adolescenþilor. În acest sens, a fost
elaborat un manual de instruire
destinat pãrinþilor, în vederea dezvoltãrii abilitãþilor sociale ºi emoþionale
ale copiilor. Manualul are la bazã
recomandãrile comunitãþilor de
profesioniºti, a Organizaþiei Mondiale
a Sãnãtãþii ºi a cercetãrilor recente
care plasau stilul de educaþie parentalã în topul factorilor de impact
asupra sãnãtãþii mintale a copiilor ºi
adolescenþilor. Acest manual conþine
informaþii practice, menite sã sprijine
fiecare pãrinte în procesul complex
al creºterii ºi îngrijirii copiilor, cu
trimitere la specificul fiecãrei etape de
vârstã ºi activitãþi menite sã le permitã
pãrinþilor dezvoltarea de abilitãþi
sociale ºi emoþionale copiilor lor.
În perioada 2013-2018, aproximativ 12 mii de pãrinþi au beneficiat
la nivel naþional de sesiuni de instruire
în cadrul cãrora, sub îndrumarea
unor profesioniºti în domeniul sãnãtãþii mintale cu experienþã îndelungatã
în lucrul cu pãrinþii, au avut ocazia sã
deprindã metode ºi tehnici de management comportamental ºi intervenþie asupra copiilor, menite sã faciliteze
dezvoltarea sãnãtoasã, armonioasã ºi
pozitivã a personalitãþii acestora, cu
grijã pentru a preveni tulburãrile de
sãnãtate mintalã, precum anxietate
sau depresie, pe care un copil le poate
dezvolta atunci când trãieºte într-un
mediu familial ostil ºi fãrã atenþie
pentru nevoile sale de dezvoltare
emoþionalã. Paginã coordonatã
de Daniel Lazãr
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Intervenþie pentru resuscitarea
Medicinei de familie din România

Resuscitarea Medicinei de familie
din România ar trebui sã rezolve
problematicile legate de birocratizarea
excesivã, slaba funcþionare a sistemelor
informatice de evidenþã a pacienþilor ºi
a serviciilor medicale, încãrcarea administrativã excesivã a medicului de familie
în detrimentul timpului alocat pentru
actul medical, dezechilibrul între venitu-

rile medicilor de familie ºi ale celor din
sistemul bugetar conform Societatea
Naþionalã de Medicina Familiei (SNMF).
Anunþul oficial al Guvernului fãcut
28.03.2019, în cadrul Conferinþei Medicilor de Familie din Bucureºti, cu privire
la creºterea bugetului alocat pentru
medicii de familie printr-un împrumut
de aproximativ 800 de milioane de euro

Excesul de calciu în organism
slãbeºte oasele, nu le întãreºte

Hipercalcemia este o afecþiune în
care nivelul de calciu din sânge este mai
mare decât cel normal. Oricât de bun
este pentru sãnãtatea calciu, specialiºtii
avertizeazã cã prea mult calciu în sânge
duce la slãbirea oaselor, creºte riscul de
apariþie a pietrelor la rinichi ºi afecteazã
modul în care funcþioneazã inima ºi
creierul.
Principala cauzã de apariþie a hipercalcemiei este hiperparatiroidismul. Însã ºi alte afecþiuni medicale pot duce la
creºterea nivelul de calciu din sânge, de
exemplu existenþa unui cancer în organism, mai ales cancerul pulmonar ºi cel
mamar. Datele statistice aratã cã 20%
dintre persoane cu o formã de cancer
dezvoltã ºi hipercalcemie. Dar ºi bolnavul

cu insuficienþã renalã va avea în sânge
prea mult calciu. Reglarea calciului este
controlatã în principal de hormonul paratiroidian (PTH), vitamina D ºi calcitonina.

Semne ºi simptome ale hipercalcemiei:
De regulã, în hipercalcemii uºoare
simptomele nu sunt perceptibile de pacient. Atunci când cauza este o problemã medicalã mai severã, simptomele
vor apãrea în funcþie de partea corpului
afectata. De exemplu, pacientul poate
sã aibã sete excesivã, sã urineze des,
sã aibã dureri în abdomen, greaþã, scãderea poftei de mâncare, constipaþie,
vãrsãturi, slãbiciune muscularã dacã
este afectat sistemul muscular. De

pe care Ministerul Finanþelor îl negociazã cu Banca Mondialã creeazã speranþã
ºi aºteptãri din partea profesioniºtilor
din medicina primarã.
Medicii de familie din România, reprezentaþi de Societatea Naþionalã de
Medicina Familiei (SNMF), au rãspuns
invitaþiei lansate de Ministrul Sãnãtãþii,
Sorina Pintea, ºi de Ministrul Finanþelor
Publice, Eugen Teodorovici, de a discuta
punctual nevoile acestui sector medical. ”Ne arãtãm disponibilitatea de a
stabili un calendar de întâlniri între reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii ºi cei ai
SNMF. Dupã stabilirea principalelor linii
de colaborare, organizaþia noastrã va
desemna experþi pentru fiecare problematicã pusã pe lista de discuþii ºi
vom sta la dispoziþia dumneavoastra
pentru orice informaþii necesare proceselor de reformã ºi eficientizare a medicinei de familie”, declarã dr. Dina Mergeani, preºedinte al SNMF în documentul transmis Ministerului Sãnãtãþii ºi
Ministerului Finanþelor Publice.
Toate problemele de sistem rezolvate vor aduce, pe lângã satisfacþia profesionalã a medicilor de familie, o mai
bunã îngrijire a pacienþilor prin creºterea
eficienþei ºi calitãþii serviciilor medicale,
având ca ºi urmãri pe termen scurt,
mediu ºi lung îmbunãtãþirea stãrii de
sãnãtate a întregii populaþii considerã
Societatea Naþionalã de Medicina
Familiei (SNMF).
asemenea, nivelul ridicat de calciu poate duce la apariþia problemelor osoase
iar simptomele principale sunt: durere,
curbarea coloanei vertebrale, facturi
dese. Nu în ultimul rând, hipercalcemia
poate da ºi simptome specifice depresiei, pierderi de memoriei.
Diagnosticul hipercalcemiei este
foarte uºor de stabilit cu ajutorul unui
test de sânge. Însã cauzele care au provocat hipercalcemia sunt greu de stabilit
ºi necesitã teste imagistice.
În ce constã tratamentul
În cazul unei hipercalcemii uºoare
medicul nu va da tratament, ci doar va
urmãri pacientul. Dar dacã este o hipercalcemie severã, pacientul va fi internat
în spital. Iar scopul tratamentul este
acela de a reduce nivelul de calciu din
sânge la limita normalã. De asemenea,
scopul tratamentul este de a preveni
deteriorarea rinichilor ºi a oaselor.

Laxativ natural, fructul plin de vitamine
despre care chinezii spun cã aduce noroc

Laxativ natural, fructul plin de vitamine ºi fibre. Este al
doilea cel mai popular fruct din lume, iar originile nu sunt
foarte clare. Pruna are o istorie lungã, fiind un fruct antic. Se
spune cã era cultivatã în livezile romane de acum mai bine
de 2000 de ani.
În China se crede cã prunele sunt aducãtoare de noroc,
iar japonezii le dedicã festivaluri în fiecare an, în luna februarie,
fiind considerate simbol al primãverii, apreciate pentru florile
intens mirositoare, alãturi de cireº.
Existã mii de varietãþi de prune, de culori, forme, mãrimi
ºi arome extrem de diverse, însã numai douã dintre ele sunt
folosite în scop comercial: cel european ºi cel japonez. Prunul
japonez îºi are originile, de fapt, în China ºi a început sã fie
cultivat în Japonia relativ recent, abia acum 300 de ani.
Pruna este al doilea cel mai popular fruct din lume, dupã
mãr. Importantã sursã de antioxidanþi ºi fibre, prunele aduc
o mulþime de beneficii organismului ºi protejeazã celulele de
acþiunea radicalilor liberi.
Cele mai importantante substanþe nutritive ale acestui
fruct sunt: vitamina C (o prunã asigurã 10% din necesarul
zilnic), vitamina A (sub formã de beta-caroten; o prunã asigurã
4.5% din necesarul zilnic), fibrele (o prunã asigurã 3.5% din
necesarul zilnic), vitamina B2, potasiul, magneziul, calciul,
fierul.
De obicei prunele se consumã proaspete, în forma lor
naturalã.
Prunele uscate sunt o variantã de consum din ce în ce

mai popularã. Prin uscare, prunele pot fi pãstrate mai mult
timp, fãrã a-ºi pierde gustul ºi calitãþile nutritive, ºi pot fi
depozitate mai uºor, pentru cã volumul lor este mai mic.

Important este ca prunele care vor fi uscate sã fie coapte,
dar nu prea coapte /alterate.
Conþinutul caloric este foarte redus – 54 la 100 de grame
(36 la un o prunã medie de 66 de grame = 1% din necesarul
zilnic).

programe TV
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Programe TV 12 - 16 aprilie 2019

Vineri, 12 aprilie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Teleshopping;
10:00 Perfect imperfect;
11:45 Teleshopping;
12:30 Parlamentul României;
13:00 Aici, acum;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Fãrã etichetã;
16:00 EURO polis;
17:00 Telejurnal;
17:05 Banii tãi;
17:30 Lumea azi;
18:00 Observatori la Parlamentul European;
19:00 Pulsul zilei;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Copiii Parisului” (f);
23:00 Recurs la moralã;
01:05 Istorii ascunse;
01:20 „Copiii Parisului” (r);
03:20 Cooltura (r);
04:35 Pulsul zilei (r).

TVR 2

07:00 Regatul Sãlbatic;
07:30 Documentar 360 de grade (r);
08:30 Primãvara amintirilor (r);
09:30 „Cele ºase surori” (r);
10:30 Cap compas (r);
11:00 Ferma;
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Plimbaþi ºi mâncaþi;
15:30 Chef de vedete;
16:30 „Cele ºase surori” (s);
17:30 Primãvara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Lupta unei mame” (f);
22:50 Poate nu ºtiai;
23:10 „Un talent metafizic” (f);
02:15 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 „Un talent metafizic” (r);
04:30 Pescar hoinar (r);
05:00 D’ale lu’ Miticã (r);
06:00 Cap Compas(r).

PRO 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 Românii au talent;
23:00 „Vlad” (r);
01:00 „Las fierbinþi” (r);
02:15 La Mãruþã (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

Antena

07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Aici eu sunt vedeta!;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Mai furios, mai iute” (f);
22:00 „Furia: Eroi anonimi” (f);
01:00 „Mai furios, mai iute” (r);
03:00 Observator (r);
04:00 Fantastic Show (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:15 „Sora mea capricioasã” (r);
10:30 „La Bloc” (r);
12:45 „Un altfel de Crãciun” (r);
14:45 “Alexander ºi cea mai oribilã
zi” (r);
16:15 “Bruneta mea favoritã” (r);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Lincoln” (f);
23:30 „Adevãrul despre Ana” (f);
01:30 „Lincoln” (r);
04:00 „La bloc” (r);
06:00 Ce spun românii (r).
Happy Channel HD
08:30 CulTour (r);
09:00 Teleshopping;
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Gossip Girls: Intrigi la New York”
(r);
13:30 “Feriha” (r)
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 „CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Iubitul meu din viitor” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Iubitul meu din viitor” (r);
01:30 „Pompierii din Chicago” (r);
03:15 „Gossip Girls: Intrigi la New York” (r);
04:45 „Feriha” (r);
06:00 „Dragoste eternã” (f).
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Sâmbãtã, 13 aprilie
TVR1

07:30 Istorii ascunse;
08:00 Primii paºi;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 Levinþa prezintã;
11:30 Constructori de visuri;
12:00 Exclusiv în România (r);
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Adevãruri despre trecut;
15:00 Ora Regelui;
16:00 Izolaþi în România (r);
16:30 „Mystery Files” (f);
17:30 Hanmdbal feminin, Liga Florilor: ASC
Corona Braºov – SCM Craiova;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Cursa distrugerii” (f);
22:45 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
23:45 Prietenii incredibile (r);
01:40 „Cursa distrugerii” (r);
02:05 România deºteaptã la New York (r);
03:10 „Mystery Files” (r);
04:05 Banatul montan (r).

TVR 2

07:00 Chef de vedete (r);
08:05 În inima Africii;
09:00 „Armãsarul sãlbatic” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:25 Gala Umorului (r);
13:25 Documentar;
14:30 Gimnasticã artisticã – Campionatul European;
17:30 MotorVlog;
18:00 În inima Africii;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Carte verde” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (s);
00:10 Zile cu stil (r);
00:35 MotolVlog(r);
01:10 „Lupta unei mame” (r);
02:40 „Onoare ºi respect” (r);
05:05 „Armãsarul sãlbatic” (r);
06:00 Motor Vlog (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 Ce spun românii?;
14:00 Cântã acum cu mine (r);
15:45 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „ªi mai greu de ucis” (f);
22:00 „Fraierii” (r);
00:00 Pe bune?!
01:00 „Las fierbinþi” (r);
03:00 „ªi mai greu de ucis” (r);
04:30 „Fraierii” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:15 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
23:00 „Comoara naþionalã” (f);
01:30 Concert ACADELIA;
03:45 „Furia: Eroi anonimi” (r);
06:00 Observator (r).

Luni, 15 aprilie

Duminicã, 14 aprilie
TVR 1

07:30 Universul credinþei;
08:25 Catedrala mea;
08:30 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 Ultima ediþie;
15:30 Politicã ºi delicateþuri;
16:30 Toate-s vechi ºi 9 toate (r);
17:10 Destinaþia Tel Aviv;
16:30 Handbal masculin: Lituania - România;
19:00 Dosar România (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Lucreþia Ciobanu;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Reply;
01:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
02:00 România deºteaptã la New York (r);
02:50 Destinaþia Tel Aviv;
03:00 Garantat 100% (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:35 Viaþa satului (r).

TVR 2

07:00 Chef de vedete;
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destina ca-n filme;
12:00 Sãnãtate cu de toate;
12:35 „Dacii” (f);
14:30 Gimnasticã artisticã – Campionatul European;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 În inima Africii;
18:45 E vremea ta;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Mircea” (f);
22:40 „Call” (f);
01:35 D’ale lu’ Miticã (r);
02:30 „Mircea” (r).

TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 #Creativ (r);
09:30 Vorbeºte corect!;
10:00 Politicã ºi delicateþuri;
11:00 Ca-n viaþã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Vreau sã fiu sãmãtos (r);
13:30 Doar sã gustaþi;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Maghiara de pe unu;
17:00 „Aripile Nordului” (f);
18:00 Portret de secol;
19:00 România 9;
20:00 Telejurnal;
21:05 Remember Eurovision;
21:30 Teatrul Naþional de Televiziune;
23:30 Banii tãi;
00:00 Telejurnal;
00:30 Portret de secol (r);
01:30 Teatru TV (r);
03:20 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 Duminica filmului românesc;
08:55 Documentar (r);
10:00 Mic dejun cu un campion (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 oanApp;
16:00 „Cireºarii” (s);
17:00 oanApp;
18:00 Primãvara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Moºtenirea inimii” (f);
23:00 „Anatomia lui Gray” (s);
23:55 Câºtigã România” (r);
00:55 „Cal” (r);
02:40 MotorVlog (r);
04:10 Telejurnal TVR2 (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (r);
05:30 Sãnãtate cu de toate (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 Ferma (r);
13:05 Apropo Tv;
14:00 Ferma (r);
18:00 România, te iubesc!;
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 Cântã acum cu mine;
22:00 Labirintul: Încercãrile focului” (f);
00:15 Apropo TV (r);
01:15 România, te iubesc! (r);
02:30 „Labirtintul: Încercãrile focului” (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Scena misterelor (r);
13:00 Observator;
13:15 „Comoara naþionalã: Cartea
secretelor” (r);
15:45 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 Asia Express;
23:00 iUmor (r);
02:00 Observator (r);
03:00 Camera Cafe;
03:30 Scena misterelor (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
08:00 „Quantum Apocalypse – Ziua
judecãþii” (r);
10:00 „La Bloc” (s);
12:15 „Sora mea capricioasã” (r);
14:15 „Bruneta mea capricioasã” (r);
16:15 „Rocky III” (r);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „LOL” (f);
22:30 „Alt Love Building” (r);
01:00 „Lincoln” (r);
03:30 „Bruneta mea favoritã” (r);
05:00 „La bloc” (r);
06:30 Ce spun românii (r).

PRO Cinema
08:45 „La Bloc” (r);
11:15 „La pescuit în deºert” (r);
13:15 „Anna ºi Regele” (r);
16:15 „De ce þi-e fricã nu scapi!” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Infernul” (f);
22:30 „Stone” (f);
00:45 „Infernul” (f);
02:30 „Stone” (r);
04:15 „La bloc” (r);
05:00 La Mãruþã (r);
06:45 „Iubit de împrumut” (r).

Happy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:30 „Lumina lunii în Vermont” (r);
11:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (f);
13:30 CulTour (r);
14:00 „Cum sã te îndrãgosteºti” (f);
16:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (s);
20:00 „Toþi spun: Te iubesc!” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Toþi spun: Te iubesc!” (r);
01:30 „Pompierii din Chicago” (r);
02:30 „Gossip Girls: Intrigi la New York” (r);
05:15 „Dragoste eternã” (r).

Happy Channel HD
08:45 CulTour;
09:30 „Cum sã te îndrãgosteºti” (r);
11:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
13:30 CulTour (r);
14:00 „Luna recoltei” (f);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „Poveste de varã” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Poveste de varã” (r);
01:30 „Pompierii din Chicago” (r);
02:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
04:00 CulTour (r);
05:15 „Dragoste eternã” (r);
06:45 „Triumful dragostei” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Vlad” (f);
22:30 Pe bune?!;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „ªi mai greu de ucis” (r);
02:00 Lecþii de vialã (r);
03:00 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
12:00 Observator;
14:00 Fantastic Show;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Empire State: Lovitura Secolului” (r);
02:30 Acces direct (r);
04:15 Fantastic Show (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
07:45 „Un altfel de Crãciun” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „LOL” (r);
14:15 „Rocky IV” (r);
16:15 „Iubit de împrumut” (f);
18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „În spatele liniei inamice” (f);
22:30 „Dragoste în stil Shakespearian” (f);
00:45 „În spatele liniei inamice” (r);
02:30 „Dragoste în stil Shakespearian” (r);
04:15 „La Bloc” (r)
06:00 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Legea familiei” (r);
13:30 “Feriha” (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Motivul” (r);
00:30 „Jane, mama virginã” (r);
01:30 „Triumful dragostei” (s);
04:00 „Motivul” (r);
04:45 „Feriha” (r).

Marþi, 16 aprilie
TVR 1

07:00 Telejurnal matinal;
09:00 Banii tãi (r);
09:30 Vorbeºte corect (r);
10:00 „Aripile Nordului” (r);
11:00 Ca-n viaþã;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
13:30 Doar sã gustaþi;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:55 100 de poveºti despre Marea Unire;
17:00 „Aripile Nordului” (f);
18:00 Portret de secol;
19:00 România 9;
20:00 Telejurnal;
21:05 Remember Eurovision;
21:30 „Regele caviarului” (f);
23:20 Discover România;
23:30 Lumea azi;
00:00 Telejurnal;
00:30 Portret de secol (r);
01:30 „Regele caviarului” (r);
03:15 Vorbeºte corect!;
03:20 Telejurnal (r);
05:05 Lumea azi (r).

TVR 2

07:00 oanApp (r);
09:00 „Cireºarii” (r);
10:00 Câºtigã România! (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
12:00 Telejurnal TVR2 (r);
12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 oanApp;
16:00 „Cireºarii” (s);
17:00 oanApp;
18:00 Primãvara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România! (r);
23:00 „Anatomia lui Grey” (f);
23:55 Câºtigã România! (r);
00:55 „Moºtenirea inimii” (r);
02:20 Zile cu stil (r);
02:50 E vremea ta! (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 Ferma – un nou început;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Fraierii” (r);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.
Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:00 Prietenii de la 11;
13:00 Observator;
14:00 Fantastic Show;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 Observator;
03:30 Acces direct (r);
04:15 Fantastic Show (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
08:00 „Iubit de împrumut” (r);
10:30 „La bloc” (r);
12:30 „Rocky II” (r);
14:30
„Dragoste
în
stil
Shakespearian” (r);
16:45 „Zeiþa diavol” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Acvila legiunii a IX-a” (f);
22:30 „Rubby Sparks” (f);
00:45 „Acvila legiunii a IX-a” (r);
02:30 „Ruby Sparks” (r);
45:15 „La Bloc” (r);
06:00 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
13:30 “Feriha” (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Motivul” (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
03:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 CulTour (r);
04:00 „Motivul” (r).
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HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
ai nevoie de odihnã ºi activitãþi uºoare, de
rutinã. Sãnãtatea este vulnerabilã, fiind vorba
despre revenirea unor afecþiuni vechi, cu
aspecte cronice. Fii prudent, îngrijeºte-te corespunzãtor ºi ai încredere cã vei depãºi totul
cu bine. Informaþiile obþinute pe cãi neobiºnuite vor fi uimitoare, iar unele chiar bizare.

Firmã specializatã în consultanþã,
dezvoltare ºi integrare de soluþii IT,
cu servicii deosebite în acest domeniu.
Alte activitatati ale societãþii:
W realizarea de echipamente de cablare structurata
VDI (Voce, Date, Imagini);
W asamblarea ºi întreþinerea echipamentelor
ºi accesoriilor IT
IT;;
W proiectarea ºi comercializarea de software de bazã
ºi de aplicaþie;
W instalarea de echipamente de radiocomunicaþie
ºi telecomunicatie;
W asigurarea de servicii Internet;
W instalare sisteme antiefractie ºi antiincendiu

Vânzãri
case,terenuri
¡Vând casã garsonierã
vis-a-vis de Spitalul Judeþean
Ploieºti, complet mobilatã ºi
utilatã, balcon închis cu termopan, uºã metalicã intrare ºi termoizolatã la exterior. Preþ 70000
Euro, negociabil. Tel. 0746261142.
¡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.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, visa-vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732183586.
¡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, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera 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, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (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 Bãrcãneºti, 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, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡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 renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând casã, zona Bariera
Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, 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.

Vânzãri auto
¡Vând Dacia 1310 pentru
piese de schimb ori program
Rabla. Tel. 0732-648542.
¡Vând Dacia 1310, fabricaþie 1999, stare foarte bunã.
Telefon: 0740-530334.

Vânzãri diverse
¡Vând hotã de bucãtãrie
- 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.
¡Vând cãrucior cu motor
pentru persoanã cu handicap /în garanþie. Preþ 3000 lei,
negociabil. Tel. 0244-523710.
¡Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732648542.
¡Vând bibliotecã, 2,20 m
lungime, stare bunã + 1 mãsuþã
ºi 2 scaune. Preþ: 200 RON. Tel.
0344-402.496.

Cumpãrãri
¡Cumpãr DVD portabil
Philips 1002, inclusiv piese
(încãrcãtor ºi telecomandã). Tel:
0736-406119.
¡Cumpãr telefon mobil
Samsung,modelGTE1230.Ofer
2 milioane. Tel. 0736-087912.
¡Cumpãr urgent 2 integrate TDA 8561Q. Ofer preþul
pe loc. Tel. 0727-616347.

Schimburi
¡Schimb maºinã de tencuit 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.

Închirieri
¡ 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, bãnciasigurãri etc. Relaþii la telefon
0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depo-

zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, 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: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
studente.
Preþ:
100
Euro/ lunã, negociabil. Tel: 0732429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.

Prestãri servicii
¡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
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

Pentru procurarea abonamente
lor
abonamentelor
la “Informaþia Prahovei”, puteþi
apela la C
ALLIOPE S.R.L. Ploieºti,
CALLIOPE
str
4 C
tr.. Elena Doamnei nr
nr.. 6
64
C,,
14.052/5
14.80
1.
tel. 02
4 4-5
4.052/51
4.801
4-51
024

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
elaþiile cu prietenii sunt amestecate, dar clar
este cã unele dintre acestea se vor sfârºi fãrã
echivoc. Sunt ºanse mari de a finaliza un
proiect profesional ºi diverse activitãþi comune
cu prietenii, cu susþinãtorii din segmentul socio-profesional. Este bine sã fii precaut ºi sã
urmãreºti atent firul evenimentelor.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Se preconizeazã schimbãri importante, atât
în ceea ce priveºte condiþiile de muncã,
activitatea profesionalã propiu-zisã, cât ºi
salarizarea aferentã muncii depuse. Întâlniri
cu persoane oficiale, cu ºefi, aflarea unor informaþii deosebite legate de mersul lucrurilor
la serviciu.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Eºti gânditor în aceastã sãptãmânã, cumva
fiind orientat spre tine ºi sufletul tãu. Chiar
dacã se vor ivi ºanse bune de a cãlãtori în
þinuturi îndepãrtate, de a dialoga cu oameni
erudiþi sau de a te implica în studii ºi cercetãri,
pare cã îþi este dificil sã te racordezi la momentul acum ºi aici.
Leu (23 iulie - 22 august)
Este nevoie sã te ocupi de cheltuieli, de
achitarea facturilor ºi poate chiar de relaþiile
cu instituþiile financiare. Sunt posibile descoperirea unor erori financiare serioase, întâzierea sau amânarea unor plãþi. Se recomandã
prudenþã, disernãmânt ºi rãbdare pentru a
rezolva tot ce þine de bani, bunuri, investiþii,
documente, moºteniri, partaje.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Revin în atenþie conflictele din segmentul
profesional, în mod special cele cu femeile.
Bizarul domneºte la locul de muncã ºi în
relaþiile profesionale, de aceea fii prudent ºi
þine cont de faptul cã nu este ceea ce pare la
prima vedere.
Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Este clar cã la serviciu existã animozitãþi,
nereguli ce nu meritã tolerate în continuare.
Se contureazã un final de etapã profesionalã,
fie cã finalizezi o sarcinã, un proiect important, fie cã se schimbã pe neaºteptate
condiþiile de muncã ºi de aici ºi salarizarea.
Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)
Foarte importante sunt în aceastã sãptãmânã
relaþiile sentimentale. Relaþiile cu cei dragi îºi
vor schimba dinamica, poate nu aºa cum ai
dori tu. La prima vedere ceva trebuie schimbat, fie în atitudinea ta faþã de iubire ºi implicaþiile ei, fie faþã de persoana iubitã sau de
copii. Relaþiile cu generaþiile mai tinere sunt
surprinzãtoare, anoste pe alocuri ºi de neînþeles.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec-)
O sãptãmânã remarcabilã la capitolul familie,
relaþii cu neamurile, treburi gospodãreºti. Se
contureazã un final de etapã familialã, fie prin
modificarea concepþiilor tale privitoare la
familie, la relaþiile cu neamurile, fie ai ºanse
sã rezolvi chestiuni patrimoniale care treneazã
demult.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Situaþii interesante cu persoanele din anturajul apropiat. Vrei nu vrei, te vei desprinde de
unii din varii motive. Dialogurile cu ceilalþi sunt
deosebite, atât prin natura subiectelor discutate, cât ºi prin controversele care vor apãrea
din te miri ce. Ar fi bine sã vorbeºti puþin,
strictul necesar.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
O sãptãmânã cu multe cheltuieli, dar sunt
ºanse sã primeºti bani, o primã sau favoruri
substanþiale dinspre locul de muncã. Pot
reveni în atenþie achitarea unor facturi vechi,
reglarea unor datorii vechi ºi planurile de investiþii, gândite mai demult. Ar fi bine sã te rezumi la strictul necesar în privinþa cheltuielilor.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
O sãptãmânã importantã, pentru cã energia
astralã te ajutã sã închei capitole de viaþã ºi
sã deschizi altele. Ocupã-te pe îndelete de sufletul tãu, stai de vorbã cu tine însuti ºi stabileºte-þi obiective pe termen lung. Este vremea marilor schimbãri ºi nimic nu va mai fi
ca înainte.
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2.360 de participanþi la cursurile ANOFM
în primele douã luni ale anului 2019

În perioada ianuarie - februarie
2019, Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM) a cuprins în programele de formare profesionalã organizate prin intermediul
centrelor regionale de formare profesionalã a adulþilor ºi centrelor proprii din
cadrul agenþiilor teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã, 2.360 persoane.
Dintre acestea, 1.669 sunt ºomeri,
242 sunt persoane beneficiare de
formare la locul de muncã prin programe
de ucenicie, 435 persoane participante
la cursuri de formare profesionalã fac
parte din categoria celor care nu beneficiazã de gratuitate, potrivit prevederilor
legale în vigoare. În perioada de referinþã
au fost organizate 104 de programe de
formare profesionalã gratuite dintre
care, 74 programe de calificare/recalificare ºi 30 programe de iniþiere,
perfecþionare sau specializare.

În ceea ce priveºte participarea ºomerilor la cursurile de formare profesionalã, cel mai ridicat interes pentru astfel
de programe s-a înregistrat în rândul
persoanelor cu vârsta peste 45 de ani
(41,76%), urmaþi de cei din grupa de
vârstã 35–45 de ani (28,22%), de tinerii
cu vârsta cuprinsã între 25 ºi 35 de ani
(18,34%) la polul opus fiind cei cu vârsta
sub 25 de ani (11,68%). În funcþie de
nivelul de studii al ºomerilor participanþi
la cursurile de formare profesionalã, cei
mai mulþi cursanþi, 1.034 persoane
(61.96%) au studii profesionale, liceale
sau postliceale, urmaþi de cei cu studii
gimnaziale – 474 persoane (28.40%) ºi
cei cu studii superioare - 161 persoane
(9.64%).
Principalele meserii/ocupaþii, în
funcþie de numãrul de participanþi, pentru care s-au organizat programele de
formare profesionalã gratuite pentru

ºomeri în lunile ianuarie ºi februarie
2019 sunt: agent de securitate – 189,
lucrãtor în comerþ – 158, Operator introducere, validare ºi prelucrare date - 112,
inspector (referent) resurse umane –
90, frizer – coafor manichiurist pedichiurist – 57, instalator instalaþii tehnico - sanitare ºi gaze – 51, agent vânzãri – 50,
ospãtar (chelner) vânzãtor în unitãþi de
alimentaþie – 47, inspector în domeniul
securitaþii ºi sãnãtaþii în muncã - 45,
agricultor în culturi vegetale ºi crescãtor
de animale – 44, maseur – 44, faianþar
– 43, confecþioner asamblor articole din
textile 41, bucãtar – 38, patiser – 35.
Mai multe informaþii privind stadiul
realizãrii „Planului naþional de formare
profesionalã” al ANOFM sunt disponibile
pe www.anofm.ro , la secþiunea Programe, Strategii, Statistici.
Sursa: anofm.ro

30.047 locuri de muncã
vacante la nivel naþional
Potrivit datelor furnizate de agenþii
economici privind locurile de muncã
vacante, în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM), sunt disponibile 30.047 locuri
de muncã. La nivel naþional, cele mai
multe locuri de muncã sunt oferite
pentru: agent de securitate (2.632),
lucrãtor comercial (1.497), muncitor
necalificat la asamblarea, montarea
pieselor (1.231), muncitor necalificat în
industria confecþiilor (848), muncitor
necalificat la demolarea clãdirilor,
cãptuºeli zidãrie (783), manipulant
mãrfuri (761), vânzãtor (665), confecþioner-asamblor articole din textile (662),
casier (655), ºofer autocamion/maºinã
de mare tonaj (556).
Din cele 30.047 de locuri de muncã vacante declarate de angajatori la
agenþiile pentru ocuparea forþei de

muncã, 1.558 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate, programator,
manager, medic, contabil etc), 17.470
pentru persoanele cu studii liceale, postliceale, profesionale, restul locurilor de
muncã fiind destinate persoanelor cu
studii primare/gimnaziale sau fãrã
studii.
Oferta locurilor de muncã la nivel
naþional poate fi consultatã pe site-ul
ANOFM (www.anofm.ro), la secþiunea
Persoane fizice/Locuri de muncã
vacante. În ceea ce priveºte locurile de
muncã la nivel judeþean, aceste
informaþii pot fi vizualizate pe pagina
de internet a fiecãrei agenþii pentru
ocuparea forþei de muncã judeþene/
municipale sau la sediul acestora.
Sursa: anofm.ro

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
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1
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28
29
30
31
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54
55
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69
70
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locuri

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

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

10
2
6
5
20
10
6
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
20
3
1
20
1
20
10
1
1
3
1
2
1
5
6
4
1
1
1
1
2
2
2
4
6
10
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
2
3
2
8
1
3
1
6
1
3
1
7
1
2
1
5
10
5
1

8 cls
medii
8 clase
8 clase
8 clase
8 clase
liceu
superioare
medii
superioare
10 cls
8 cls
liceu
superioare
medii
medii
8 cls
8 cls
10 cls
8 clase
8 cls
10 cls
8 cls
medii
sup. juridice
experienta
medii
liceu
medii
medii
medii
8 cls
sc prof
superioare
superioare
10 cls
medii
medii
8 cls
sc prof
8 cls
8 cls
superioare
liceal
superioare
experienta
medii
medii
medii
superioare
superioare
superioare tehnice
superioare
superior
sup – ing.
superioare
superioare
superioare
sup. tehnice
8 clase
medii
sc- prof8 cls
instalator
superioare
superioare
medii
calificare
medii
8 cls
calificare
sc prof
medii
medii
medii
medii
10 clase
medii

1 an
1 an
1 an
2 ani
2 ani
1-3 ani
1-3 ani
2 ani
1 an
1 an
1 an
7 ani
3 ani
1 an
1 an
1-3 ani
3 ani
1-3 ani
5 ani
1 an
1 an
5 ani
0-3 ani
1 an
3 ani
1 an
0-1 ani
3 ani
1-3 ani
3 ani
10
3 ani
3 ani
20
1 an
-

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

Nr.
crt.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

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

Nr.
locuri
3
2
1
1
1
2
1
3
2
2
1
1
3
3
2
1
1
1
2
10
3
10
5
1
2
1
1
3
4
8
20
1
20
10
8
1
2
4
1
15
2
4
2
1
3
2
3
2
1
1
1
5
10
15
1
1
1
2
4
2
1
1
6
6
1
5
1
1
8
1
10
1
1
1
1
1
2
1
1
5
2
2
6

Studii
medii
8 cls
Sc. prof.
Lic.spec.
medii
medii
10 cls
10 cls
medii
10 cls
liceu
liceal
medii
sc prof
medii
10 cls
10 cls
medii
8 cls
Sc- prof.
medii
sc prof
medii
liceu
medii
8 clase
medii
8 cls
8 cls
8 cls
medii
8 cls
8 cls
Sc. prof.
medii
medii
medii
medii
medii
medii
10 cls
medii
sc.prof.
superioare
medii
10 cls
10cls
medii
medii
10 clase
medii
liceu
8 clase
8 cls
10 cls
medii
medii
Sup. tehnice
calificare
sc prof
medii
medii
sc. prof.
8 cls
Autoriz. sudor
medii
autoriz. sudor
sc. prof.
medii
8 cls
medii
medii
10 cls
medii
medii
sc. prof.
experienta
10 cls
8 cls

Vechime

Tip contract

1
2 ani
1ani
1 an
1-3 ani
2 ani
5 ani
experienta
1 an
1 an
3 ani
1 an
3 luni
1 an
5 ani
10
1 an
2 ani
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
10
0-1 ani
-

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det/ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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Cele mai importante evenimente ce au avut loc în perioada 12– 18 aprilie, de-a lungul istoriei
12 aprilie:
145
7 - Bãtãlia de lângã satul Doljeºti
457
(Roman), unde ªtefan, în calitate de
pretendent la tronul Moldovei, susþinut
de moldovenii din Þara de Jos ºi o micã
oaste din Þara Româneascã, l-a înfrînt ºi
alungat din scaunul þãrii pe Petru Aron.
186
1 - A început rãzboiul de sece861
siune din SUA, încheiat la 09.04.1865.
1877 - Rusia a declarat rãzboi
Turciei (Rãzboiul ruso-româno-turc, 18771878).
1899 - S-a nãscut Tudor Teodorescu
Braniºte, prozator ºi publicist (m.23.03.
1969).
1933 - S-a nãscut cântãreaþa spaniolã de operã Montserrat Caballe.
1954 - A murit Franklin Delano
Roosevelt, cel de-al 32-lea preºedinte al
SUA (1933-1945). Prin decizia luatã în
decembrie 1941, de intrare în rãzboi a
americanilor împotriva forþelor Axei, Roosevelt a contribuit decisiv la înfrângerea
Germaniei lui Hitler. Politica externã promovatã de el ºi îndreptatã cãtre cooperare a pus bazele constituirii Organizaþiei
Naþiunilor Unite la 26.06.1945 (n.30.
01.1882).
196
1 - Zborul primului cosmonaut
961
din lume, Iuri Gagarin, la bordul navei
„Vostok I”. Zborul a durat 180 de minute.
1966 - Primul bombardament
american asupra R.D. Vietnam.
1970 - Se deschid pentru circulaþie
primele douã benzi ale autostrãzii
Bucureºti-Piteºti.
198
1 - Are loc primul zbor al navetei
981
spaþiale Columbia, care s-a prãbuºit la
01.02.2003, pierzîndu-ºi viaþa ºapte
astronauþi.
2000 - În cursul unei ceremonii
impresionante, Papa Ioan Paul al II-lea a
fãcut o „mea culpa” istoricã pentru toate
greºelile Bisericii Catolice.

REÞETA sãptãmânii

13 aprilie:
1452 - Tratatul de pace de la Adrianopol, încheiat între Ungaria ºi Imperiul
otoman (ratificat la Seghedin) ºi mijlocit
de domnul Vladislav al II-lea. Turcii se
obligau sã înceteze atacurile asupra Þãrii
Româneºti, Transilvaniei, Ungariei, Serbiei
ºi Ragusei ºi sã nu ridice noi fortificaþii dea lungul Dunãrii. Þãrii Româneºti i se garanta autonomia, cu obligaþia ca domnul
Vladislav al II-lea sã plãteascã regulat
haraciul cãtre Poartã ºi sã-ºi îndeplineascã obligaþiile de vasalitate faþã de
coroana Ungariei.

1519 - S–a nãscut regina
Catherina de Medici (m.05.01.1589).
1862 - Intrã în vigoare legea
presei.
1889 - A început sã funcþioneze
prima agenþie de presã din România,
„Agenþia Românã”.
1892 - S-a nãscut fizicianul britanic Robert Alexander Watson-Watt, inventatorul aparatului radar (m.05.
12.1973).
1913 - S-a înfiinþat, la Bucureºti,
Academia de Înalte Studii Comerciale
ºi Industriale, prima instituþie de învãþãmânt superior economic din România.
1930 - S-a nãscut Sergiu Nicolaescu, regizor, actor, producãtor, om politic.
1939 - Marea Britanie ºi Franþa
acordã garanþii unilaterale privind frontierele României ºi Greciei în speranþa
echilibrãrii jocului politic al Germaniei
în zona de sud-est a Europei.
1941 - Trupele Germaniei hitleriste
au ocupat Belgradul.
1941 - La Moscova, se semneazã
Tratatul de neutralitate pe timp de zece
ani între Japonia ºi URSS.
1945 - Proclamarea oficialã a administraþiei româneºti în partea de N-E
a Transilvaniei (ocupatã, în 1940, de
Ungaria horthystã), restabilitã la 09.
03.1945.
1945 - Eliberarea oraºului Viena
de sub ocupaþia fascistã.
1948 - Marea Adunare Naþionalã
voteazã Constituþia Republicii Populare
Române, prima constituþie postbelicã
a României, care reflecta caracterul de
tranziþie al perioadei pe plan economic
ºi social. Este ales un nou prezidiu, în
frunte cu C.I. Parhon, ºi un nou guvern,
condus de dr. Petru Groza.
14 aprilie:
1452 - S-a nãscut Leonardo da
Vinci, pictor, sculptor, inginer ºi arhitect
italian renascentist (picturi: ”Mona Lisa”,
”Cina cea de Tainã”) (m.02.05.1519).
145
7 - Începutul domniei lui ªtefan
457
cel Mare (1457-1504), în Moldova.
1574 - Victoria de la Jiliºtea a lui
Ioan Vodã cel Viteaz, domn al Moldovei
(1572 –1574), împotriva turcilor.
189
1 - A fost semnat Acordul de
891
la Madrid în problema Convenþiei internaþionale de combatere a mãrcilor false
privind provenienþa mãrfurilor.
1895 - S-a nãscut aviatorul Ionel
Nicolae Romanescu (m.01.11.1918).

192
4 - Se înfiinþeazã, la Bucureºti,
924
Asociaþia Româneascã pentru Liga
Naþiunilor.
1943 - S-a nãscut actriþa Rodica
Mandache (piese de teatru: „Visul unei
nopþi de iarnã”, „Vorbeºte-mi ca ploaia
ºi lasã-mã sã te ascult”).
2000 - Preºedintele rus, Vladimir
Putin, începe o vizitã la Londra, unde se
întîlneºte cu premierul Tony Blair ºi cu
regina Elisabeta a II-a, aceasta fiind prima ieºire în Occident de la alegerea sa.
2000 - Cãderea bursei newyorkeze de pe Wall Street, fenomen care va
provoca scãderi îngrijorãtoare ºi în lanþ
ale burselor din întreaga lume.
15 aprilie:
179
7 - S-a nãscut Louis Adoplphe
797
Thiers, istoric, politician ºi jurnalist
francez, primul preºedinte al celei de-a
III-a Republici Franceze (1871-1873)
(m.03.09.1877).
190
1 - S-a nãscut, în Grecia, Elie
901
Carafoli, inginer român, membru al Academiei Române; a proiectat împreunã
cu francezul L. Virmoux primul avion de
vânãtoare românesc, construit în
1930, de Industria Aeronauticã Românã – Braºov; a publicat „Tratat de
aerodinamicã”, considerat o operã clasicã în domeniu) (m.24.10.1983).
1912 - S-a nãscut Kim Ir Sen, om
politic nord-coreean, secretar general
al CC al P.M.C., preºedinte al RPD Coreene (1946-1994) (m.08.07.1994).
1912 - Catastrofa transatlanticului „Titanic” (1.517 morþi dintre 2.209
pasageri).
1938 - S-a nãscut actriþa italianã
Claudia Cardinale („Ghepardul”).
1941 - Începe greva minerilor din
Valea Jiului, care îngreuneazã aprovizionarea armatei antonesciene ºi a trupelor germane aflate în þarã.
1941 - Generalul american Douglas MacArthur este numit comandant
al forþelor aliate în Pacific.
1964 - Plenara lãrgitã a CC al PCR
adoptã Declaraþia cu privire la poziþia
PCR în problemele miºcãrii comuniste
ºi muncitoreºti internaþionale. Declaraþia condamnã pretenþiile PCUS de a
domina miºcarea comunistã internaþionalã sub pretextul internaþionalismului proletar. Declaraþia marcheazã începutul oficial al politicii independente a României în cadrul „lagãrului
comunist”.

Cocktail cu îngheþatã
INGREDIENTE:
1 25 g zahãr
25 ml apã,
zahãr,, 1
125
250 ml ºampanie,
2 linguriþe zeamã de lãmâie,
2 albuºuri bãtute spumã,
e tt
o),
100 ml lichior (Cher
tto),
(Cherrr y,Amar
,Amare
fructe de sezon (mure,zmeurã),
2 linguriþe de gheaþã
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Într-o cratiþã, zahãrul se dizolvã în apã, la foc mic ºi se lasa sã fiarbã pânã
devine sirop, dupã care se da deoparte ºi se lasã la rãcit. Când s-a rãcit, se adãugã
zeamã de lãmâie, ºampania ºi
albuºurile bãtute spumã. Se
amestecã bine, apoi compoziþia
se pune într-o caserolã ºi se introduce la congelator pentru
6-7 ore.
Când îngheþatã de ºampanie este gata, se ia o cupã, se
garniseºte cu zahãr, dupã care
se aºazã mai întâi fructe, se
toarnã lichiorul, iar la final, cupe de îngheþatã. Se decoreazã
dupã preferita cu fructe ºi sos
de ciocolatã ºi se serveºte cu
linguriþe de gheaþã.

1966 - S-a nãscut Graeme Clark,
basist, compozitor ºi vocalist britanic
(Wet Wet Wet).
1992 - Vatican. Întâlnirea dintre
Preºedintele României, Ion Iliescu, ºi
Papa Ioan Paul al II-lea.
1998 - Guvernul condus de Radu
Vasile a fost validat de cãtre Parlamentul
României.
2004 - S-a desfãºurat, la Bucureºti,
prima ediþie a „Festivalului Artelor”, festival muzical de toamnã, organizat de
Artexim; festivalul se va organiza din doi
în doi ani, în alternanþã cu Festivalul Internaþional de Muzicã „George Enescu”.
16 aprilie:
1864 - A apãrut Legea pentru
organizarea judecãtoreascã.
1919 - S-a nãscut fotbalistul Ion
Voinescu, considerat unul dintre cei mai
buni portari ai tuturor timpurilor.
192
1 - S–a nãscut Peter Ustinov,
921
actor, regizor ºi scriitor britanic („Fantoma
lui Barbã Neagrã”, „Moarte pe Nil”,
„Spartacus”, „Topkapi” – Premiul Oscar.
1930 - Declanºarea rãzboiului civil
în China.
1938 - Sunt arestaþi ºi condamnaþi
la închisoare mai mulþi conducãtori
legionari, în frunte cu cãpitanul Corneliu
Zelea Codreanu.
1954 - Este executat în închisoarea Jilava, dupã un simulacru de
proces, Lucreþiu Pãtrãºcanu, unul dintre
liderii PCR, participant de seamã la înfãptuirea actului de la 23 august 1944,
jurist, sociolog ºi publicist, profesor la
Universitatea Bucureºti, ministru al
Justiþiei între 1944 ºi 1948. A fost arestat în 1948, sub acuzaþie falsã de complot, împreunã cu Lena Constante, Elena
Pãtrãºcanu, Bellu Zilber, Harry Brauner.
1956 - Aderarea Austriei la Consiliul Europei.
1992 - Demisia lui Najibullah, care
pune capãt regimului comunist la putere
de 14 ani în Afganistan, dar declanºeazã
un rãzboi civil între mujahedinii împãrþiþi
în facþiuni etnice ºi regionale.
2002 - Israelul cere mai multor
state, printre care ºi României, medierea
cu Siria a situaþiei din sudul Libanului,
unde miliþiile libaneze ºiite pro-iraniene
Hezbollah atacã aproape zilnic zonele
de graniþã din nordul Israelului.
17 aprilie:
7 - Warner Bros a scos în lu937
193

ANECDOTE:

PDoctorul cãtre pacient:
- Ce v-a adus la mine ?
- Ambulanþa...
P - Care sunt ultimile cuvinte ale unui
ºarpe otrãvitor ?
- Mi-am muºcat limba.
P - Cum a ieºit o roºcatã din Marea
Neagrã?
- Udã...
PFermierul cãtre turist:

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

mina reflectoarelor un personaj care va
deveni celebru: guralivul ºi amuzantul
rãþoi Daffy Duck.
1954 - S–a nãscut pilotul italian
de Formula 1, Ricardo Patrese.
1960 - S–a nãscut actorul Adrian
Pãduraru („Declaraþie de dragoste”,
„Prea cald pentru luna mai”).
1964 - A apãrut primul album al
formaþiei The Rolling Sones - “The Rolling Stones”.
1969 - Shirhan Sirhan a fost condamnat pentru asasinarea lui Robert F.
Kennedy.
1970 - A apãrut primul album solo
al lui Paul McCartney – „McCartney”.
Paul cântã la toate instrumentele.
199
1 - Parlamentului României i
991
s–a acordat statutul de „delegaþie asociatã” la Adunarea Atlanticului de Nord.
18 aprilie:
1846 - S-a nãscut Nicolae Densuºianu, istoric ºi folclorist, membru al
Academiei Române (m.24.03.1911).
1848 - La Blaj are loc prima adunare a românilor din Transilvania, în
cadrul cãreia s–a hotãrât sã se convoace, pentru 3–15 mai, Marea Adunare
Naþionalã.
1945 - S–a nãscut scriitorul Marius Tupan, redactor ºef al revistei „Luceafãrul”, organ de presã al Uniunii
Scriitorilor („Mezareea”).
1949 - Irlanda a pãrãsit Commonwealth–ul ºi devine o republicã independentã.
1955 - S–a nãscut Adrian Sîrbu,
regizor de film documentar, director al
trustului de presã MediaPro ºi al ProTV.
1955 - A murit fizicianul german
Albert Einstein. A formulat teoria relativitãþii restrânse ºi a relativitãþii generalizate, conform cãreia legile generale
ale tuturor fenomenelor fizice sunt
aceleaºi în toate sistemele din Univers.
Laureat al Premiului Nobel pentru Fizicã
în 1921. A emigrat în SUA, în 1933
(n.14.03.1879).
1966 - Mao Zedung a lansat conceptul de „marea revoluþie culturalã
proletarã”.
1968 - S–a nãscut jurnalistul Vlad
Petreanu, redactor–ºef al Departamentului de ºtiri la „Antena 1” (Premiul APTR
2000 pentru prezentare de ºtiri).
Sursa: calendar.eclub.ro

- La ferma noastrã veþi fi trezit de cocoºi.
- Foarte bine ! Potriviþi-i la ora 9...
PLa stadion:
- Ne pare rãu, dar s-au vândut toate
biletele pânã la ultimul loc.
- Atunci daþi-mi ultimul loc...
PDiscuþie între douã blonde:
- Care ºut cei mai buni bãrbaþi pentru
cãsãtorie ?
- Bãrbaþii cu piercing pentru cã sunt
obiºnuiþi cu durerea ºi au experienþã în
cumpãrarea bijuteriilor.

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
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Gimnastele ploieºtene Denisa Stoian
ºi Miruna Ciocîrlan, medalii de argint la
Turneul de la Veliko Târnovo

Gimnastele de la CSM
Ploieºti, Denisa Stoian ºi Miruna
Ciocîrlan, au revenit din Bulgaria,
unde au avut loc douã turnee de
gimnasticã ritmicã, cu trei medalii
de argint. Toate aceste medalii

au fost obþinute în Turneul de la
Veliko Târnovo, Denisa Stoian
clasându-se pe locul secund în
concursul senioarelor la mãciuci
ºi panglicã, iar Miruna Ciocîrlan,
în cel al junioarelor, la mãciuci.

Gimnastele ploieºtene sunt
pregãtite de Simona Puiu ºi
Liliana Bãescu (coordonator).
Competiþia de la Veliko Târnovo
a urmat Turneului Internaþional
FIG „Sofia Cup”, acolo unde junioarele au ocupat, într-o companie
extrem de selectã, locul al IV-lea
pe naþiuni. Echipa formatã din
Miruna Ciocîrlan ºi Laura Aniþei
(CSª Iaºi) a venit dupã Rusia,
Belarus ºi Bulgaria, poziþia ocupatã fiind remarcabilã în condiþiile
în care la start s-au aflat 17 echipe.
Tot în întrecerea junioarelor,
Miruna a fost a 11-a la individual
compus (din 50 de sportive) ºi sa calificat în finala de la minge, în
care a ocupat locul al 7-lea.
La senioare, Denisa Stoian
a venit pe locul 20, din 27 de
sportive, având ceva dificultãþi în
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exerciþiul de la panglicã, la care
a obþinut un punctaj mic comparativ cu nivelul obiºnuit al evoluþiilor sale. Cea de-a 3-a sportivã
a clubului nostru prezentã la
Sofia a fost Sabina Enache,
gimnasta care este componentã
a Centrului Naþional Olimpic pentru Junioare de la Arad fãcând
parte din ansamblul de junioare
al României, care s-a calificat în
finala cu panglici, ocupând locul
al 8-lea. Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Atleþii de la CSS Ploieºti au cucerit 14 medalii la Campionatul Naþional Regional

Sâmbãtã, 6 aprilie a.c., s-a
desfãºurat, în sala de atletism
din oraºul Câmpulung Muscel,
Campionatul Naþional Regional
pentru copii categoriile II (nãscuþi
în anul 2008) ºi III (nãscuþi în anul
2009). La concurs au participat
120 de sportivi. Micuþii atleþi de
la CSS Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria Andrei ºi Florin Andrei, au avut o evoluþie excelentã,
reuºind sã obþinã 14 medalii (4
de aur, 6 de argint ºi 4 de bronz)
astfel:
Copii categoria a II-a: Maria
Rãduc – medalie de aur la
biatlon 3 (50 m, greutate); Radu
David – medalie de argint la biatlon 1 (50 m., înãlþime); Diana
Neagu – medalie de argint la biatlon 3 (50 m., greutate); navetã
4 x 50 m – medalie de argint, în
componenþa Diana Neagu, Valentin ªerbãnoiu, Maria Rãduc,
David Radu; Adriana Ilioiu –

medalie de bronz la biatlon 3 (50
m., greutate).
Copii categoria a III-a: Elena
Hekter – medalie de aur la
biatlon 1 (50 m., înãlþime); Ayan

Echipa de baschet feminin
„U13" a CSM Ploieºti a izbutit sã
câºtige ºi ultimele douã meciuri
ale fazei preliminare, pe care a
încheiat-o cu un bilanþ de 20 de
victorii ºi 4 înfrângeri. Etapa

Bucureºti 66-33.
Lotul de jucãtoare folosit de
Loredana Munteanu în turneul
respectiv a fost urmãtorul: Olivia
Sandu, Bianca Gheorghe, Agnes
Zane, Andreea Dumitru, Daria Tãnase, Daria Iordãchescu, Ines Vârlan, Alexia Apostolache, Sabina
Chirilã, Maria
Ionescu, Ioana Savu, Alexia Dedu,
Karina Munteanu,
Natalia Bãrãscu,
Daria Trican ºi
Cristina Grigore.
Fetele au, acum, aproape
o lunã de zile la dispoziþie pentru
a pregãti turneul final, care va
avea loc în perioada 6-12 mai,
cel mai probabil la Bucureºti.
Conform algoritmului stabilit
încã de la începutul campionatului, CSM Ploieºti va face parte
din Grupa 1, alãturi de ACS
Champions Bucureºti, BC Slam
Bucureºti ºi LPS Alba Iulia. În cealaltã grupã, se vor afla ACS Dan
Dacian Portocaliu Bucureºti, ACS
Rookies Oradea, CS Olimpia Bucureºti ºi ACS Sepsi SIC Sf.
Gheorghe.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Gudi – medalie de aur la biatlon
1 (50 m., înãlþime); navetã 4 x
50 m echipa A – medalie de aur,
în componenþa Cristian Creangã,
Rebeca Toader, Ayan Gudi, Elena

Petrolul urcã pe podium!

Hekter; Rebeca Toader –
medalie de argint la biatlon 1 50
m., înãlþime); Cristian Creangã –
medalie de argint la biatlon 2 (50
m., garduri, lungime); Georgian
Lepuº - medalie de argint la
biatlon 1 (50 m., înãlþime); Sara
Prunoiu – medalie de bronz la
biatlon 1 (50 m., înãlþime); Denis
Simion – medalie de bronz la
biatlon 2 (50 m., garduri, lungime); navetã 4 x 50 m echipa B
– medalie de bronz, în componenþa Denis Simion, Delia Blãnaru, Georgian Lepuº, Sara Prunoiu.
În apropierea podiumului sau mai aflat: Valentin ªerbãnoiu
– locul 4 la biatlon 2 , Delia Blãnaru – locul 4 la biatlon 2, naveta
4 x50 m echipa C – locul 4, în
componenþa Tudor Toader, Andreea Bãlan, ªtefan Coadã, Ilinca
Bucur. Mihail Marinescu

Stadion:”Aerostar” Bacãu. Spectatori: circa 1200. Au marcat:
Tudor ªaim (30), Bucºa (38).
AER
OS
TAR: Potcoavã - Þenea, A. Mutu, A. Ichim (46 - Vraciu),
AEROS
OST
Drugã - Visinar, Adãscãliþei (cpt) (69 -Ciocâlteu), Tãbãcariu (19 Chirilã), H. Ilie, Buhãcianu - Pop. Antrenor: Florin Bratu.
PETROLUL: Lungu – Borþa, Ghinga, Puºcaº, Þigãnaºu – Bucºa
(90+2-Cazan), Chindriº, Tudor ªaim, Marinescu (79 - Kozoronis),
Moldoveanu – Arnãutu (88 - Rusu). Antrenor: Gheorghe Mulþescu.
Cartonaºe galbene: Vraciu (55), Viºinar (86) / Puºcaº (58),
Ghinga (68).
Au arbitrat: Adrian Cojocaru (Galaþi) - Andrei Constantinescu ºi
Vlad Bârleanu (ambii Bucureºti).
Observatori FRF: Bogdan Zanfirescu (Botoºani) ºi Bogdan
Gheorghiþã (Vaslui).

Dupa victoria de la Bacãu,
Petrolul a urcat pe poziþia a treia în clasament ºi e la cinci
puncte de liderul Academica
Clinceni.
Partida de lângã aeroport
era una cu implicaþii majore,
atât pentru bãcãuani în lupta
pentru retrogradare, cât ºi pentru petroliºti în cea pentru promovare!
Stadionul, unul de dimensiuni mici, a fost plin, circa 1200
de spectatori, din care 300 au
fost fani ploieºteni.
Meciul a început cu atacuri permanente ale petroliºtilor la poarta gazdelor, pe toatã
durata primei reprize.
Astfel, a venit cu repeziciune ºi golul.
Min.30,0-1.
Min.30,0-1.Portarul gazdelor a respins un ºut puternic
al lui Arnãutu , dupã care, pe
fazã, Tudor ªaim înscrie pentru
ploieºteni.
Dupã alte opt minute, gãzarii majoreazã scorul pe
tabelã.

Min.38, 0-2. Marinescu
a executat perfect o loviturã
liberã de la 22 metri, Potcoavã
a respins în barã ºi de acolo
mingea a ricoºat la Bucºa, care, din ºase metri, a trimis în
poarta goalã!
Mitanul secund a fost mai
sãrac în faze de poartã. Petroliºtii au slãbit turaþia motoarelor, cãutând sã conserve rezultatul bun de pe tabelã ºi sã
nu mai facã risipã de energie,
peste trei zile aºteptându-i altã
partidã!
Sã mai spunem cã în repriza a doua gazdele au atacat
ºi ele, chiar marcând ºi un gol
prin fostul petrolist Ciocâlteu.
Nu s-a pus pentru cã a fost
ofsaid!
Într-o sãptãmânã, Petrolul
joacã cu FC Argeº (acasã) ºi
cu Luceafãrul Oradea (deplasare).
ªase puncte ar fi ideale
în clasament ºi promovarea
mult mai aproape!
Ionuþ Mitoiu

Trei înotãtori de la
C.S.M. Ploieºti, calificaþi
pentru etapa finalã
Echipa de baschet feminin „U13" a CSM Ploieºti, Noi medalii pentru judoka
a
CN
de
Cadeþi
20 de victorii înaintea turneului final
de la CSM - CFR - CSª Ploieºti

preliminarã a avut loc la Ploieºti,
în cadrul unui turneu desfãºurat
în sala de sport a ªcolii „Nicolae
Iorga”, iar fetele pregãtite de
Loredana Munteanu au trecut,
fãrã prea mari emoþii, de douã
dintre formaþiile care vor fi prezente, la rândul lor, la faza finalã
a campionatului, ACS Champions Bucureºti ºi CS Olimpia
Bucureºti.
În primul meci, CSM Ploieºti
a învins cu 61-25 pe Champions,
pentru ca, în cel de-al doilea meci,
sã se impunã cu 61-31 în disputa
cu Olimpia. În cel de-al treilea
meci al grupei, CS Olimpia Bucureºti – ACS Champions

Sala Sporturilor din Deva a
gãzduit, la finele sãptãmânii trecute, Finala Campionatelor Naþionale ªcolare de judo, rezervate
juniorilor 2 – „U18". Au participat
150 de sportivi de la 25
de cluburi din þarã, printre
aceºtia numãrându-se ºi
mai mulþi judoka de la
CSM-CFR-CSª Ploieºti,
care au reuºit sã obþinã
cinci medalii: douã de aur
ºi trei de bronz.
Iatã care au fost performanþele sportivilor
noºtri: locul I – Vladimir
Grãdinaru (60 kg) ºi Radu
Mãrculescu (55 kg); locul al III-lea
– Andrei Cristescu (55 kg), Tudor
Manu (73 kg) ºi Alin Moise (66
kg).
Tot în weekend-ul trecut, Sala Sporturilor „Walter Schadlich”,
din Duisburg (Germania), a fost
gazda celei de-a 21-a ediþii a unui
Turneu Internaþional de judo
masculin „U16". Au fost prezenþi
323 de sportivi din 6 þãri (Belgia,
Luxemburg, Olanda, Marea Britanie, Germania ºi România),
CSM-CFR-CSª Ploieºti fiind
reprezentat de sportivul Alexandru Petre. Acesta a avut o evoluþie
foarte bunã, reuºind sã obþinã
locul I la categoria de greutate
„73 kg”.

Sportivii de la CSM-CFR-CSª
Ploieºti sunt pregãtiþi de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai
Trandafirescu, Doru Munteanu,
Cosmin Slãveanu ºi Cãtãlin

Petre.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Trei înotãtori de la CSM Ploieºti au participat la etapa
regionalã a Campionatului Naþional de Cadeþi (12-14 ani), ce a
avut loc la Izvorani, în
weekend-ul trecut, ei
reuºind sã îndeplineascã baremele de calificare pentru faza finalã,
din luna iulie. Dintre sportivii pregãtiþi de Tamara
Costache ºi Ciprian Toma
s-a remarcat Aida Stancu, ea reuºind sã obþinã
o medalie de bronz în
proba de 100 metri fluture ºi alte trei clasãri de
locul 6. Andra Niþã a ocupat un loc 5 ºi a avut clasãri în primii
10, iar Cristian Lupu a avut clasãri în primii 15 în probele la care
a participat.
Sursa: csmploiesti.ro
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