Elevii de la Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Ploieºti au dominat ºi ediþiile
jubileu ale Târgului Internaþional al Firmelor
de Exerciþiu ºi Concursului Romanian
Business Challenge
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Un sfert
de secol
în familia
presei
româneºti

Am intrat în familia presei româneºti în aprilie 1994, fiind primul cotidian apãrut, în Ploieºti, dupã evenimentele din decembrie 1989 ºi care
utiliza computerul pentru tehnoredactare. Era o perioadã în care
societatea româneascã tocmai intra
în Era calculatoarelor ºi a Internetului
ºi avea nevoie acutã de informaþii
reale ºi serioase. Cetãþeanul avea
nevoie sã citeascã articole concepute
cu mult suflet ºi entuziasm de cãtre
autorii sãi, pentru cã suntem „Un
cotidian care vã respectã ºi se þine
de cuvânt”!
Suntem de 25 de ani în aceastã

familie, o familie care avea sã fie tot
mai numeroasã în perioada ce a
urmat, putând afirma cã, dupã apariþia noastrã, publicaþiile nou intrate
pe piaþã au adoptat ºi ele sistemul
computerizat în ce priveºte paginaþia.
De asemenea, Informaþia Prahovei a
reprezentat ºi o rampã de lansare în
jurnalism pentru mulþi tineri dornici
de afirmare, spunându-se, în acea
vreme, mai în glumã, mai în serios,
cã suntem ca o de ºcoalã de
presã!
Eram, în redacþie, mulþi tineri ºi
alcãtuiam o echipã redutabilã, ce
fãcea faþã la tot felul de provocãri,

Românii se pot
înscrie în programele
Rabla Clasic ºi
Rabla Plus
Pag.3

profesionale, evident. Mulþi dintre cei
care fãceau parte din echipa redacþionalã de atunci au ales, cu timpul,
sã plece la alte publicaþii sau sã profeseze în alte domenii de activitate.
Alþii, însã, ne-au pãrãsit de tot, fiind
chemaþi în alte dimensiuni ale existenþei sufletului. Ne vom aduce aminte cu drag de ei ºi îi vom respecta
pentru tot ce au realizat, în aceastã
lume, la Ziarul Informaþia Prahovei.
Multe aveau sã se schimbe de
atunci ºi pânã acum în domeniul informaticii. Atunci, în acea vreme, era la
modã pagerul, acum sunt telefoane
mobile capabile sã facã ºi poze ºi video,
de la computer „486" am ajuns la PCuri cu 8 nuclee la procesor, însã ceea
ce a rãmas ºi credem cã o sã mai rãmânã mult timp de acum înainte sunt
carneþelul ºi pixul (sau ce intrument
de scris preferã fiecare), lucruri esenþiale pentru un jurnalist, chiar ºi în
anul 2019. A, a mai rãmas ceva,
anume dorinþa de a prezenta seriozitate în paginile ziarului, descurajând,
astfel, fake-news-ul, tot mai prezent în
viaþa cotidianã.
Ne-am cãlit odatã cu maturizarea
ºi iatã cã acum, în cel de-al 25-lea an,
reuºim sã vã aducem în faþa ochilor
cel de-al 4227 numãr al Ziarului
Informaþia Prahovei.
Vã mulþumim, dragi cititori, cã în
acest sfert de veac aþi fost mereu
alãturi de noi!
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Investiþie de 65 milioane
euro la Petrobrazi
OMV Petrom a pus în funcþiune la rafinãria Petrobrazi, în urma unei
investiþii de 65 milioane de euro, care a durat 2 ani, unitatea de
Policombustibili. Aceasta converteºte GPL ºi benzina uºoarã de joasã calitate
în produse petroliere cu valoare adãugatã ridicatã, respectiv benzinã ºi
motorinã. OMV Petrom menþioneazã cã aceasta este cea de-a treia unitate
de acest tip din lume ºi prima care converteºte ºi benzina uºoarã de joasã
calitate, nu doar GPL.
Daniel Lazãr

Programul “Made in Romania”:
Publicul poate vota compania
favoritã pentru a o trimite direct
în finalã, pânã pe 21 aprilie
Publicul poate vota compania favoritã pânã pe 21 aprilie 2019 pentru
a o trimite direct în finalã, alegând dintre
cele 50 de firme desemnate semifinaliste în cadrul Programului “Made in Romania”, a anunþat Bursa de Valori Bucureºti (BVB).
“Liga BVB ºi-a desemnat cele 50
de companii semifinaliste, printr-un
proces complex de selecþie, dintr-un total de aproape 300 de companii antreprenoriale înscrise. Aflat la cea de-a
treia ediþie, programul a
reconfirmat succesul în
rândul comunitãþii de
afaceri din România,
printr-o creºtere de aproape 50% a numãrului de companii înregistrate comparativ cu ediþia precedentã”, se
aratã într-un comu-nicat publicat pe
site-ul BVB.
Dintre cele 50 de semifinaliste, un
juriu format din 12 experþi va alege 14
companii. Cea de a 15-a companie va
fi aleasã pe baza votului publicului, în
perioada 8 - 21 aprilie, pe website-ul
proiectului www.bvbleague.ro/vot-public. Numele celor 15 finaliste vor fi
anunþate în data de 14 mai, în cadrul
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Galei ‘Made in Romania’.
Potrivit sursei citate, interesul în
creºtere pentru ‘Made in Romania’ este
datorat inclusiv sprijinului oferit de partenerii Bursei de Valori Bucureºti, a membrilor Comitetului de Nominalizare,
membrilor Juriului, precum ºi companiilor care au intrat în Liga BVB în primele
douã ediþii ale ‘Made in Romania’.

‘Made in Romania’ a început în anul
2017, cu 166 de companii nominalizate.
La a doua ediþie (2018), numãrul
nominalizãrilor a crescut cu 20%, la 201,
pentru ca în a treia ediþie (2019), sã fie
înregistrate 296 de companii, cu
aproximativ 50% peste nivelul din 2018
ºi aproape dublu faþã de prima ediþie.

Locuri de
muncã vacante
la A.J.O.F.M.
Prahova Pag.10
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Proiect: Toþi agenþii economici, cu excepþia IMM-urilor,
obligaþi sã realizeze au audit energetic o datã la patru ani

Toþi agenþii economici, cu excepþia
întreprinderilor mici ºi mijlocii, vor fi
obligaþi sã realizeze, o datã la patru
ani, un audit energetic pe întreg conturul de consum energetic, potrivit
unui proiect de Ordonanþã de urgenþã, iniþiat de Ministerul Energiei.
În prezent, companiile sunt obligate sã realizeze un astfel de audit
pentru pe un contur de consum energetic care sã reprezinte cel puþin 50%
din consumul energetic total.
“Anual, 3% din suprafaþa totalã a
clãdirilor încãlzite ºi/sau rãcite pentru
asigurarea climatului interior, deþinute
ºi ocupate de administraþia publicã
centralã, se renoveazã pentru a îndeplini cel puþin cerinþele minime de per-

formanþã energeticã prevãzute în
capi-tolul IV “Cerinþele de performanþã
energeticã a clãdirilor” din Legea nr.
372/2005 privind performanþa energeticã a clãdirilor, republicatã. În acest
sens, ordonatorii principali de credite
asigurã cuprinderea cheltuielilor în
bugetul instituþiei”, se precizeazã
textul Ordonanþei.
Proiectul iniþiat de Ministerul
Energiei are ca scop modificarea Legii
121/2014 privind eficienþa energeticã, în urma unor atenþionãri din partea Comisiei Europene privind aplicarea incorectã a directivei din acest
sector.
“Comisia Europeanã poate solicita
Curþii de Justiþie a Uniunii Europene -

15 deþinute de la
Penitenciarul Târgºor, la
Bursa Locurilor de Muncã
În data de 12 aprilie 2019, în cadrul „Bursei locurilor
de muncã” organizatã de Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Prahova, au avut posibilitatea de a
participa 15 persoane care executã pedepse privative de
libertate în regim deschis în cadrul Penitenciarului Ploieºti
– Târgºorul Nou.
Deþinutele selecþionate în vederea participãrii la aceastã
activitate se aflã în ultima parte a traseului execuþional penal ºi manifestã o atitudine pozitivã în ceea ce priveºte
munca.

CJUE, în perioada imediat urmãtoare,
sã impunã sancþiuni pecuniare pentru România, doar suma forfetarã
fiind de 1.912.000 euro, la care se
adaugã penalitãþile zilnice cu titlu cominatoriu de minimum 35.000 euro,
conform comunicãrii Comisiei Europene”, se aratã în Nota de fundamentare a proiectului.
Iniþiatorii mai aratã cã, în data de
12 martie 2019, a fost aprobat Memorandumul cu titlul “Stabilirea poziþiei României în Cauza 2018/2253,
acþiune în constatarea neîndeplinirii
obligaþiilor privind transpunerea ºi
aplicarea incorectã a Directivei 2012/
27/UE privind eficienþa energeticã”,
prin care s-a aprobat propunerea ca
prezentul proiect de Ordonanþã de
urgenþã a Guvernului pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 121/
2014 privind eficienþa energeticã sã
fie trimis spre avizare ºi sã fie avizat
cu celeritate de cãtre instituþiile
avizatoare.
“Pentru evitarea unei posibile declanºãri a unei proceduri de infringement de cãtre Comisia Europeanã,
autoritãþile române s-au angajat la
modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficienþa energeticã, prin intermediul scrisorii de rãspuns la solicitarea Comisiei Europene nr.
SG(2018)D/20282;C(2018)7103,
pânã la data de 1 septembrie 2019”,
menþioneazã autorii propunerii.

În cadrul acestui demers s-a avut în vedere promovarea de cãtre operatorii economici a ofertelor de locuri
de muncã vacante pentru persoanele aflate în cãutarea
unui loc de muncã, printre care se numãrã ºi deþinutele
aflate în custodia unitãþii penitenciare (calificate într-o
meserie, precum ºi fãrã calificare profesionalã), prin
realizarea de interviuri directe cu agenþii economici locali,
în vederea creºterii ºanselor de angajare a acestora.
Cu aceastã ocazie, persoanele participante au avut
ocazia sã studieze ofertele de locuri de muncã puse la
dispoziþie de cãtre agenþii economici, implicit identificarea
unei oportunitãþi de angajare dupã liberare.
Obþinerea unui loc de muncã dupã liberare reprezintã un pas extrem de important în procesul de reinserþie a persoanelor care au executat pedepse privative de
libertate, astfel cã acest demers nu poate decât sã
încurajeze si sã ofere persoanelor condamnate suportul
necesar în revenirea acestora pe piaþa muncii ºi în
societate.
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“Atelierele de Paºti” la Ploieºti

Primãria Municipiului Ploieºti, Casa de Culturã “I.L. Caragiale” Ploieºti ºi
Teatrul “Toma Caragiu” Ploieºti organizeazã o nouã ediþie a îndrãgitului
eveniment “Atelierele de Paºti”.
Astfel, în perioada 15 -19 aprilie a.c., în foaierul Teatrului “Toma Caragiu”,
în intervalul orar 9.30 – 12.30, elevii ploieºteni vor confecþiona inedite obiecte
decorative specifice Sãrbãtorilor Pascale sub îndrumarea unor profesori de
specialitate.
“Atelierele de Paºti” reprezintã un eveniment cu tradiþie organizat de
municipalitatea ploieºteanã, menit sã le ofere copiilor momente plãcute, sub
semnul creativitãþii ºi în spiritul sfintelor Sãrbãtori de Paºti.

Bãrbat decedat într-o
fântânã la Steoneºti

Vineri, în jurul orei 12:15, pompierii prahoveni au acþionat pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la o
locuinþã particularã din localitatea Valea Doftanei, satul Trãisteni. Echipajul
sosit la locul evenimentului a acþionat
cu o autospecialã de stingere, incendiul manifestându-se la acoperiº pe
o suprafaþã de aproximativ 20 mp.
Incendiul, a izbuncit din cauza unor
scântei mecanice.
Tot vineri, în jurul orei 18:03, un
echipaj de pompieri de la Detaºamentul Vãlenii de Munte a acþionat
cu o motopompã, pentru evacuarea
apei dintr-o gospodãrie situatã pe Fundãtura Victoriei, din localitatea prahoveanã Vãlenii de Munte. Curtea era
inundatã pe o suprafaþã de aproximativ 100 mp, cu o adâncime de 0.4 m.
Sâmbãtã, 13 aprilie a.c., pompierii
militari prahoveni au acþionat pentru
localizarea ºi lichidarea unui incendiu de vegetaþie uscatã, în municipiul
Ploieºti, în staþia de autobuz din Bulevardul Petrolului. Cauza probabilã
de producere a incendiului o constituie utilizarea focului deschis în spaþii
închise, iar suprafaþa de ardere a fost
de aproximativ 10 mp.Tot în Ploieºti,
un alt incendiu de vegetaþie a avut
loc la o halã dezafectatã, pompierii
reuºind sã lichideze incendiul în limitele gãsite, respectiv 5 mp.
Sâmbãtã, în jurul orei 22:11,
pompierii prahoveni au intervenit în
municipiul Ploieºti pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la un autoturism. La sosirea echipajelor la locul
evenimentului, incendiul se manifesta
cu flacãrã deschisã iar60 % din autoturism era cuprins de flãcãri. Incen-

diul a izbucnit, cel mai probabil, din
cauza unui scurcircuit electric.
Sâmbãtã, în jurul orei 21:13, pompierii militari din cadrul Detaºamentului 1 Ploieºti au acþionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinþa particularã din localitatea Valea
Cãlugãreascã, satul Pantazi. La sosirea
echipajelor de pompieri la locul intervenþiei, incendiul se manifesta în grupul sanitar. Incendiul a izbucnit, cel
mai probabil, din cauza unui cablu
electric defect, neizolat corespunzãtor
sau cu izolaþia deterioratã ca urmare
a unei acþiuni mecanice ori fizice.
În data de 14 aprilie, în jurul orei
22:12, pompierii din cadrul Detaºamentului Vãlenii de Munte au intervenit pentru localizarea ºi lichidarea
unui incendiu izbucnit la o anexã gospodãreascã din localitatea prahoveanã Poseºti, satul Târleºti. La sosirea
celor douã echipaje de stingere, incendiul se manifesta violent la acoperiº pe o suprafaþã de aproximativ 60
mp cu posibilitãþi de extindere la locuinþã. Cercetãrile efectuate au indicat drept cauzã probabilã a evenimentului un scurtcircuit electric. Ca
urmare a incendiului, au ars acoperiºul anexei ºi 3000 kg. furaje.
Pompierii militari au acþionat, duminicã dupã-amiazã, în satul Stoeneºti, comuna Ariceºtii Rahtivani,
pentru salvarea unui bãrbat cãzut
într-o fântânã. În vârstã de 52 de ani,
acesta a fost scos din fântânã, în cel
mai scurt timp de cãtre echipajele
de pompieri, însã medicii aflaþi la
faþa locului nu au mai putut face
altceva decât sã constate decesul
acestuia.

Sprijinul financiar pentru producþia de usturoi ar putea creºte la 3.000 euro/hectar
Autoritãþile intenþioneazã sã majoreze la 3.000 de euro/hectar sprijinul
financiar acordat pentru susþinerea producþiei de usturoi în condiþiile în care
cuantumul de 1.000 de euro/ha acordat pânã în prezent reprezintã aproximativ 10% din totalul cheltuielilor, un
procent insuficient pentru susþinerea
cheltuielilor legate de tehnologiile aplicate în cultivarea usturoiului, se aratã
într-un proiect de hotãrâre publicat de
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale(MADR).
Potrivit proiectului de act normativ,
valoarea sprijinului financiar care se
acordã beneficiarilor va fi de 13.950
lei/hectar, echivalentul în lei a 3.000
euro/hectar, fãrã a depãºi valoarea maximã de 15.000 euro/trei exerciþii financiare/beneficiar, prevãzutã în Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
“Cultura de usturoi are un potenþial

nevalorificat pe deplin în sensul existenþei unor premise care sã ofere producãtorilor posibilitatea funcþionãrii în condiþii
de piaþã echitabile în context concurenþial. În România, suprafaþa cultivatã cu
usturoi, în anul 2017, a fost de 9.974
hectare, obþinându-se o producþie de
55.673 tone. Majoritatea suprafeþelor
sunt exploatate de cãtre micii fermieri
constituiþi în ferme de familie. În perioada 2010-2017, trendul general al producþiei a fost descrescãtor. În anii 2016
ºi 2017 producþia de usturoi a înregistrat
un declin. Comparativ cu anul 2010, în
anul 2017 producþia de usturoi a scãzut
cu 11,5 mii tone”, se aratã în Nota de
fundamentare care însoþeºte proiectul
de hotãrâre.
Judeþele cu cele mai mari suprafeþe cultivate cu usturoi sunt: Botoºani,
Dolj, Iaºi, Mehedinþi, Suceava, Teleorman ºi Timiº. Circa 62% din totalul exploataþiilor cultivate cu usturoi au
dimensiuni cuprinse între 0.004 hectar
ºi un hectar.
În România, consumul de legume
mediu anual pe locuitor se situeazã în
jurul valorii de 155,9 kg, din care consumul de usturoi anual/cap de locuitor
reprezintã 2,2 kg, respectiv 1,41% din
consumul total de legume.

Conform MADR, deficitul de producþie la cultura de usturoi cultivat în
câmp este cauzat de costurile mari de
producþie, deficitul de sãmânþã din soiuri
autohtone, lipsa gamei de maºini ºi utilaje necesare aplicãrii tehnologiei precum ºi slaba asociere a producãtorilor
agricoli. În plus, lipsa spaþiilor destinate
condiþionãrii (sortare, ambalare etc.) ºi
pãstrãrii corespunzãtoare a usturoiului
a creat dificultãþi în valorificarea producþiei cãtre piaþã, ceea ce a condus la
creºterea importului de usturoi.
“Pentru a se asigura necesarul de
consum al populaþiei trebuie menþinute
suprafeþele dedicate acestei culturi,
motivarea producãtorilor existenþi sã nu
abandoneze aceastã culturã, precum
ºi încurajarea fermierilor noi sã cultive
usturoiul în zonele cu tradiþie”, aratã
iniþiatorii proiectului.
Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susþinere a producþiei de usturoi a fost aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 108/2019, prin care
s-a prevãzut ca sprijin financiar suma
de 1.000 de euro/hectar, reprezentând
contravaloarea a 4.650 lei/hectar.
Dupã intrarea în vigoare a actului
normativ, în program s-au înscris 159
beneficiari, cu o suprafaþã de aproxi-

mativ 119 hectar, în condiþiile în care,
prin HG 108, se preconiza înscrierea a
circa 2.000 de beneficiari cu o suprafaþã totalã de aproximativ 2.000 hectare,
constatându-se astfel cã scopul actului
normativ nu a fost îndeplinit, subliniazã
sursa citatã.
În acest context, producãtorii agricoli
s-au adresat ministerului pentru gãsirea
unor soluþii de creºtere a valorii sprijinului
financiar, reclamând cheltuielile mari privind achiziþia de seminþe, forþã de muncã, input-uri, utilajele agricole folosite etc.
În cadrul întâlnirilor cu cultivatorii de
usturoi, la care au participat ºi formele
asociative reprezen-tative ale acestora,
s-au realizat analize ºi calcule privind
cheltuielile ºi veniturile rezultate din
aceastã culturã, reieºind necesitatea
unui sprijin mai mare de la bugetul de
stat, în sensul creºterii cuantumului de
la 1.000 euro/hectar la 3.000 euro/
hectar, noul sprijin venind în susþinerea
ºi menþinerea culturii de usturoi în zonele cu tradiþie, precum ºi înfiinþarea de
noi suprafeþe.
Resursele financiare necesare
aplicãrii schemei de ajutor de minimis
sunt în sumã de maxim 9,3 milioane
de lei, reprezentând echivalen-tul în lei
a sumei de maxim douã milioane euro,

ºi se asigurã din bugetul pe anul 2019
repartizat de Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale.
La începutul acestei luni, MADR
anunþa cã producãtorii agricoli se mai
pot înscrie în programul de susþinere a
producþiei de usturoi pânã la data de
15 mai, inclusiv. Pentru a accesa acest
program, solicitanþii sprijinului trebuie sã
depunã o cerere de înscriere pânã la
data menþionatã, urmând ca Direcþiile
Agricole Judeþene sã verifice existenþa
culturii ºi sã înregistreze cererea în
Registrul unic dedicat Programului.
Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele criterii: sã deþinã o suprafaþã cultivatã cu usturoi de minim 3.000 metri
pãtraþi, sã obþinã o producþie de minimum 3 kilograme de usturoi/10 mp,
sã fie înregis-traþi în evidenþele Registrului agricol deschis la primãriile în a cãror
razã administrativ-teritorialã se aflã suprafeþele cultivate cu usturoi în anul de
cerere ºi sã facã dovada pro-ducþiei realizate, prin documente justificative. Valorificarea producþiei se face în perioada
1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv, a anului
de cerere. Schema de ajutor de minimis se desfãºoarã pe o perioadã de 3
ani, respectiv în intervalul 2019 - 2021.
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Moartea unui copil aflat în plasament, anchetatã
de Poliþie. Bãieþelul a fost adus la spital în comã
Moartea unui bebeluº de doar
ºase luni, care se afla în plasament la
o familie din Ploieºti, este anchetatã
de Poliþie. Femeia care îl îngrijea susþine cã medicii de la Spitalul de Pediatrie au refuzat sã-l transporte la un
spital din Bucureºti pe motiv cã nu
au gãsit o ambulanþã.
Femeia care avea în plasament
copilul de doar ºase luni spune cã a
mers la Spitalul de Pediatrie din Ploieºti în data de 3 aprilie, la prima orã
a dimineþii. Timp de patru ore, acuzã
aceasta, ar fi stat pe hol fãrã ca cineva
sã-i ofere informaþii concrete cu privire
la starea de sãnãtate a copilului. A
aflat târziu cã bãieþelul este în stare
criticã, iar când le-a cerut medicilor
sã-l transporte la Bucureºti, aceºtia au
refuzat spunând cã nu au o ambulanþã la dispoziþie.
Reprezentanþii spitalului de
pediatrie din Ploieºti se apãrã ºi spun
cã pacientul a fost adus la unitatea
de primiri urgenþe în stare foarte gravã. Era în comã de gradul al III-lea,
ºoc septic, febrã foarte mare, peste
40 de grade Celsius, deshidratat ºi
cu disfuncþie multiplã de organe.
Copilul nu a putut fi stabilizat, pentru
a putea fi transportat la un spital din
Bucureºti, susþin medicii. Bãieþelul a
murit în aceeaºi zi pe patul de spital
Poliþia a deschis dosar penal
pentru omor din culpã, iar reprezentanþii Direcþiei Pentru protecþia Copi-

lului Prahova fac ºi ei propria lor anchetã, dar aºteaptã rezultatul necropsiei care va stabili cauza decesului.
La câteva zile dupã ce mama
care avea în îngrijire copilul s-a plans
public din cauza modului în care a
fost tratatã în spitalul din Ploieºti,
reprezentanþii unitãþii medicale au
trimis o scrisoare deschisã în care
descriu pas cu pas tot ceea ce s-a
întâmplat cu bãieþelul care a decedat.
Conducerea unitãþii medicale din
Ploieºti a precizat cã bebeluºul, care
se afla în plasament maternal, a fost
adus la spitalul de Pediatrie în stare
gravã, nicidecum doar cu o banalã
temperaturã de 39 de grade.
Reprezentanþii spitalului au precizat cã vor înºtiinþa instituþiile abilitate
cu privire la starea criticã de sãnãtate
în care a fost adus copilul la spital.
Potrivit raportului medico legal, bebeluºul a murit din cauza unor complicaþii care nu puteau apãrea într-un interval scurt de timp, se aratã în comunicatul remis presei.
Redãm integral punctul de vedere al spitalului de Pediatrie din Ploieºti
“Vom sesiza instituþiile abilitate în
vederea stabilirii motivului pentru care
acest copil a fost adus în stare criticã
în unitatea noastrã spitaliceascã”
„Referitor la cazul copilului în
vârsta de ºase luni, decedat în ziua
de 03.04.2019 în unitatea noastrã
spitaliceascã, vã aducem la cunoºtin-

Programul “Made in Romania”:
Publicul poate vota compania
favoritã pentru a o trimite direct
în finalã, pânã pe 21 aprilie
(urmare din pagina 1)
A treia ediþie a programului a adus
o serie de îmbunãtãþiri, cu o segmentare
clarã a companiilor participante, cât ºi
o restructurare a programului de mentorat, astfel încât ‘Made in Romania’ sã
ajungã cât mai aproape de antreprenorii
din România.
La segmentarea companiilor înscrise s-a þinut cont printre altele de cifra de
afaceri, numãr de angajaþi ºi perioada
de activitate, astfel cã sunt trei categorii
de companii: start-up-uri, IMM-uri ºi companii mari. Fiecare companie participantã concureazã, astfel, cu companii de
talie similarã.
“În cele trei ediþii ale programului,
am aflat poveºtile a peste 500 de companii antreprenoriale româneºti, unele
fiind adevãraþi campioni, iar altele reprezentând surprize pentru noi prin
inovaþie sau prin dinamica business-ului
de la an la an. Toþi aceºti antreprenori
români, care produc în România creeazã locuri de muncã, bunãstare atât pentru clienþii lor, cât ºi pentru angajaþii lor,
contribuie consistent la veniturile bugetare prin plata taxelor ºi impozitelor cãtre stat, putându-se astfel plãti salarii în
sectorul public, pensii ºi apoi construi
ºcoli, spitale ºi infrastructurã. Vorbim
despre reinvestirea profitului în societatea în care trãim cu toþii. Ne bucurãm
cã acest program îmbunãtãþeºte imaginea ºi educaþia aferenta antreprenoriatului în România ºi dã încredere ºi
altor români cã se pot dezvolta afaceri
private de mare succes în þara noastrã.

O societate educatã va avea mult mai
multe ºanse sã aibã ºi o economie dezvoltatã’, a afirmat Lucian Anghel, preºedintele Consiliului de Administraþie al
BVB. Ultima etapã a acestei ediþii este
dedicatã tuturor companiilor semifinaliste ºi implicã asistenþa gratuitã în domeniile de interes pentru companii prin
workshop-uri regionale (Cluj-Napoca,
Iaºi, Timiºoara), discuþii bilaterale la sediile companiilor finaliste, webinarii etc.
“Numãrul mare ºi diversitatea
companiilor nominalizate ne-au depãºit
aºteptãrile ºi ne bucurãm sã vedem
acest interes în creºtere pentru programul ‘Made in Romania’. Totodatã, ne
bucurãm când vedem antreprenori care
au fost în ‘Made in Romania’ interesându-se de atragerea de finanþare prin
intermediul pieþei de capital, dar ºi când
aflãm cã discuþiile din cadrul workshopurilor sau parteneriatele încheiate între
antreprenori au fost fructuoase. Astfel,
‘Made in Romania’ este o punte de legãturã între antreprenori ºi consultanþi,
finanþatori ºi alþi stakeholderi, aºa cum
bursa pune în legãturã antreprenorii care
au nevoie de capital pentru finanþarea
ideilor de dezvoltare a afacerii cu
investitorii care ar putea plasa o parte
din banii lor în dezvoltarea afacerilor antreprenorilor’, a subliniat Adrian Tãnase,
directorul general al Bursei de Valori
Bucureºti.
‘Made in Romania’ este un program
unic care îºi propune sã identifice ºi sã
promoveze antreprenoriatul românesc.

þã urmãtoarele fapte.
În primul rând, am dorit sã presentãm acest comunicat de presa în
momentul în care am primit ºi concluzia Serviciului de Mediciã Legalã, prin
certificatul medico legal, pentru a relata faptele într-un mod cât mai realist, bazat pe dovezi, care sã fie crezut
chiar ºi de cei care s-au grãbit sã ne
condamne, fãrã nici cel mai mic argument.
La data de 03.04.2019, orele
05:44 copilul I. M. a fost adus la Spitalul de Pediatrie, de cãtre o aparþinãtoare care s-a prezentat drept bunica
(sau, din informaþiile neoficiale pe care
le avem, asistent maternal). Diagnosticul iniþial, cel pus de cãtre personalul
medical de la Compartimentul Primiri
Urgenþe, a fost de Insuficienþã respiratorie acutã. Acesta, tradus într-un limbaj comun, înseamnã cã acest copil
era în stare criticã ºi, în niciun caz,
nu prezenta doar o banalã temperatura de 39 grade Celsius.
Imediat ce a fost adus, copilul a
fost admis în terapie intensivã (ora
5:50), cu stare generalã foarte gravã,
comatos, cu semne de deshidratare
severã (fontanela anterioarã deprimatã, ochi înfundaþi în orbite), tegumente marmorate, cianozã generalizatã, febril 40 grade C, cu extremitãþi
reci, dispneic, saturaþia oxigenului
60%, tahicardic, cu hipotensiune arterialã. Diagnosticul prezumtiv a fost
þoc septic cu disfuncþie multiplã de
organe (neurologic, cardiac, respirator, renal, hepatic), acidoza metabolicã
severã.
Au fost iniþiate imediat urmãtoarele mãsuri: abord venos periferic ºi
abord intraosos, terapie de echilibrare
hidroelectroliticã, de corectare a acidozei metabolice, intubaþie orotraheala ºi ventilaþie mecanicã, montare
de sondã urinarã ºi nazogastricã, mãsuri de scãdere a febrei, tratament
antibiotic. În ciuda acestor mãsuri,
starea generalã a copilului se menþine
în continuare gravã þi la ora 8:02 face
primul stop cardiorespirator, care se
resuscitã în 15 minute, iar la ora
15:15 survine al doilea stop cardiorespirator, la care manevrele de resuscitare rãmân fãrã rãspuns.
Dealtfel, cauza morþii, stabilitã prin
certficatul medico legal, a fost de:
Insuficienþã acutã cardiorespiratorie
ºi hepatorenala, ºoc septic, Pneumopatie acutã, stare în care este evident
cã pacientul nu putea ajunge doar

în câteva ore.
Ce va putem spune, cu siguranþã,
este cã, deºi medicii au înþeles din
prima clipã cu ce au de a face, au
fãcut eforturi supraomeneþti sã îl þinã
pe micuþ în viaþã. Chiar bunica lui,
într-o postare pe facebook, fãcutã în
perioada criticã a copilului, afirma cã
medicii fac tot ce pot ºi cã este un
medic care nu s-a dezlipit de copil.
Da, avea dreptate, acel medic anestezist a fost lipit de copil ºi a refuzat sã
plece acasã, mult prea impresionatã
de aceastã tragedie, încercând sã îl
readucã la viaþã.
Am citit cu toþii declaraþia bunicii
copilului, contradictorie pe alocuri ºi
nu ne-a venit sã credem ce poate sã
spunã. Ce s-a întâmplat cu acea
bunicã recunoscatoare medicilor
care încercau sã salveze viaþa nepotului ei adus la spital în stare criticã,
bunicã informatã la interval de 15
minute despre starea celui mic,
bunicã prezentã la toatã forfota creatã
de dorinþa disperatã a tuturor de a
salva o viaþã nevinovatã?
În aceeaþi declaraþie, bunica spunea cã aceastã febrã a fost prima din
viaþa lui. Referitor la acest lucru vã
putem spune cã bebeluþul I.M a mai
fost internat ºi în perioada 28.10.2018
– 05.11.2018, la vârstã de o lunã ºi 3
sãptãmâni, cu diagnosticul de Pneumonie, Bronºiolitã acutã ºi Insuficienþã respiratorie acutã.
Credem cã durerea de a pierde
un copil este atât de mare, încat, poate, în neputinþa de a înþelege de ce,
tinzi sã cauþi vinovaþi în jurul tãu, sperând cã asta sã aducã un pic de
bine… doar cã aceastã atudine nu
aduce bine, ci, din contrã, aduce rãu.
Aduce rãu oamenilor care au fãcut
tot ce era posibil sã îþi salveze copilul,
aduce dezamãgire, nesiguranþã ºi
lipsa motivaþiei de a merge mai departe, într-o societate din ce în ce mai
dezbinata ºi mai plinã de tensiuni.
Într-adevãr, pentru cã aceasta
este tema momentului, avem salarii
mari, decente, dar noi, medicii, am
depus un jurãmânt fãrã a avea statul
de platã în partea dreaptã, am jurat
sã salvãm vieþi din dragoste de oameni, fãrã a cunoaºte când ne vor fi
mãrite salariile. Noi, medicii, suntem
mâna prin care Dumnezeu aduce
sãnãtatea oamenilor, dar nu putem
face întotdeauna minuni, chiar dacã
ne dorim tare mult acest lucru. ªi
atunci când pierdem printre degete

fãrâma de luminã care licãre într-un
suflet de copil, ne moare ºi nouã câte
o bucatã de inimã, lãsându-ne mai
triºti ºi secãtuiþi.
Despre afirmaþiile fãcute de diverse persoane ºi entitãti în spaþiul public, cã nu am avea cu ce sã salvãm
vieþi, cã mor mulþi copii în Spitalul de
Pedatrie, cã acest spital este o unitate
de anihilare, care ar trebui închisã,
dorim sã vã dãm doar câteva date.
În perioada de la începutul
anului 2018 ºi pânã în ziua de astãzi,
la Compartimentul Primiri Urgenþe al
Spitalului de Pediatrie Ploieºti s-au
prezentat 51.667 copii, dintre care
6.594 copii au fost internaþi. Numãrul
de decese înregistrat în aceastã
perioadã de timp a fost de 12, decese
produse doar la copii ce prezentau
multiple comorbiditãþi. Nici unui
aparþinãtor al unui copil internat în
Spitalul nostru nu i s-a cerut sã aduca
medicamente sau materiale sanitare
pentru a îi fi tratat copilul. Toate
tratamentele sunt asigurate, integral,
de cãtre Spital ºi dovada faptului cã
tratamentele prescrise ºi oferite sunt
cele corecte ºi eficiente sunt cei
51.655 de copii vindecaþi.
Este evident cã se mai fac ºi greºeli, cã sunt o mulþime de lucruri care
pot ºi trebuie îmbunãtãþite, dar, de
aici, pânã la a arunca anatema asupra
unor medici care au fãcut eforturi
supraomeneºti sã pãstreze în viaþã un
bebeluº, pânã la a spune cã nu au
avut cu ce sã salveze o viaþã, pânã la
a spune cã în acest spital este mizerie,
când oricine îi trece pragul poate
vedea contrariul, este cale lungã.
Vã informãm, de asemenea, cã
vom sesiza instituþiile abilitate în
vederea stabilirii motivului pentru care
acest copil a fost adus în stare criticã
în unitatea noastrã spitaliceascã.
Noi vã asigurãm cã vom oferi, în
continuare, servicii de calitate micuþilor dumneavoastrã (atât câþi mai suntem, din ce în ce mai puþini) ºi cã vom
respecta jurãmântul pe care l-am
depus, jurãmânt care este piatra de
temelie a carierelor noastre.
Mulþumim celor care au aºteptat
rezultatul investigaþilor medicale, care
ne-au acordat prezumþia de nevinovãþie ºi nu s-au repezit sã ne condamne pentru fapte pe care, aºa cum puteþi constata, nu le-am comis.
(Manager, Dr. Cãtãlin Viºean”)
D.F.

Românii se pot înscrie în programele Rabla Clasic ºi Rabla Plus

Românii se pot înscrie, începând de vineri, 12 aprilie,
în programele Rabla Clasic ºi Rabla Plus, ediþiile 2019,
bugetul alocat pentru acest an fiind de 320 de milioane
de lei. “Le doresc succes românilor sã-ºi cumpere o maºinã

nouã. Îmi doresc aºa cum am fãcut ºi anul trecut sã
reuºim cu ajutorul Guvernului sã dublãm suma pe care
acum o avem înscrisã în buget, de 320 milioane lei pentru
circa 35.000 de prime de ca-sare. Îmi doresc foarte mult
ca programul pe care azi îl lansãm sã se dovedeascã ºi în
aceastã ediþie a fi unul iubit de români ºi care sã poatã sã
aducã un plus din toate punctele de vedere pentru noi
toþi”, a declarat ministrul Mediului, Graþiela Gavrilescu.
Prima de casare va rãmâne ºi anul aceste de 6.500 lei, la
care se poate acumula în funcþie de motoare, un
ecobonus de 1.000 de lei, sau de 1.700 lei pentru cele
hibrid. Totodatã, se va menþine ecobonusul de 10.000
de euro pentru achiziþionarea unei maºini nepoluante,
100% la sutã electrice. Programele ar fi trebuit sã
demareze pe 5 aprilie, însã lansarea lor a fost amânatã
deoarece s-a decis scoaterea ITP din ghidul de finanþare.
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Teodorovici: “Suntem o þarã sigurã
pentru investitori, cu o economie
sustenabilã ºi cu potenþial de creºtere”

România este o þarã sigurã pentru
investitori, ce înregistreazã progrese în
ceea ce priveºte stabilitatea cadrului
instituþional ºi în consolidarea bugetarã,
a afirmat ministrul Finanþelor Publice,
Eugen Teodorovici, în cadrul întâlnirilor
pe care le-a avut sâmbãtã, la Washington, cu reprezentanþii agenþiilor de rating, dar ºi cu Paul Thomsen, directorul
Departamentului pentru Europa al
Fondului Monetar Internaþional (FMI).
Potrivit unui comunicat de presã al
ministerului de resort, transmis duminicã AGERPRES, oficialul român a avut
sâmbãtã, 13 aprilie, întrevederi cu

reprezentanþii agenþiilor de rating S&P,
Moody’s ºi Fitch.
În acest context, Teodorovici a
subliniat cã punctele forte ale României
sunt: nivelul moderat al datoriei publice
ºi al datoriei externe în comparaþie cu
majoritatea statelor membre ale Uniunii
Europene (UE) ºi menþinerea perspectivelor de creºtere economicã.
Tot sâmbãtã, în marja vizitei oficiale
de la Washington, programul ministrului
român al Finanþelor Publice a cuprins ºi
întâlnirea cu Paul Thomsen, directorul
Departamentului pentru Europa al FMI.
Discuþiile dintre cei oficiali s-au axat pe
cadrul macroeconomic al României, în
acest sens Eugen Teodorovici dând
asigurãri cã România îºi va respecta
angajamentele asumate cu instituþiile
financiare internaþionale de a menþine
deficitul sub 3%, ºi cã mãsurile luate în
anul 2019 vor duce atât pentru acest
an, cât ºi în viitor, la o creºtere economicã
sustenabilã.
“Suntem o þarã sigurã pentru investitori, cu o economie sustenabilã, cu potenþial de creºtere. De asemenea, România înregistreazã progrese în ceea
ce priveºte stabilitatea cadrului instituþional ºi în consolidarea bugetarã, plasarea fermã a datoriei publice pe o traiectorie descendentã, precum ºi în consolidarea cadrului de guvernanþã”, a
spus ministrul Finanþelor.

ANAF: În 2018, au fost confiscate 45,3 milioane
de þigarete; în ianuarie 2019, numãrul þigaretelor
reþinute a fost de 550.400

Autoritatea vamalã a confiscat, în urma acþiunilor de control din 2018, un
numãr de 45,3 milioane þigarete (2.168 capturi), respectiv 610 kg tutun prelucrat
(39 capturi), în timp ce, doar în luna ianuarie a acestui an, au fost reþinute 550.400
de þigarete (146 capturi), conform datelor furnizate de Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã (ANAF), la solicitarea AGERPRES.
Pe de altã parte, potrivit sursei citate, personalul autoritãþii vamale a participat,
anul trecut, la acþiuni comune de combatere a traficului ilicit cu þigarete ºi produse
din tutun de tip JCO (Joint Customs Operations), organizate de Oficiul European de
Luptã Antifraudã (OLAF) din cadrul Comisiei Europene împreunã cu alte administraþii
vamale din statele membre ºi organizaþii internaþionale (EUBAM, FRONTEX, SELEC,
º.a.), precum ºi la acþiuni organizate de instituþii de aplicare a legii din România cu
scopul destructurãrii unor reþele de crimã organizatã, care au desfãºurat ºi activitãþi
ilegale cu produse din tutun.
“Pe aceastã cale, subliniem faptul cã activitatea de prevenire ºi combatere a
traficului ilicit cu þigarete ºi produse din tutun constituie un obiectiv prioritar pe
agenda Direcþiei Generale a Vãmilor, direcþiile strategice de acþiune ºi obiectivele
specifice fiind prevãzute în Strategia naþionalã a autoritãþii vamale pentru prevenirea
ºi combaterea traficului ilicit cu þigarete ºi produse din tutun 2019-2020, aprobatã
de Ministrul Finanþelor Publice”, precizeazã reprezentanþii ANAF.
Aceºtia subliniazã cã studiile privind piaþa neagrã a þigaretelor în România sunt
realizate de Novel Research, în baza finanþãrilor acordate de producãtorii de þigarete.
Conform celui mai recent studiu întocmit în luna ianuarie 2019, piaþa neagrã a
þigaretelor s-a situat la o valoare de 17,3%, faþã de o medie a anului 2018 care s-a
ridicat la o valoare medie de 16,3%, în creºtere cu 1%.
Ponderea cea mai importantã a þigaretelor comercializate ilegal o au þigaretele
“cheap whites’, cu 59,1%, iar ca principale þãri de provenienþã sunt menþionate:
Republica Moldova (19,1%), Ucraina (12,9%) ºi Serbia (0,5%).
“Pe de altã parte, trebuie menþionat faptul cã o parte din þigaretele descoperite
pe piaþa neagrã sunt introduse în þarã prin alte locaþii decât prin punctele de trecere
a frontierei, respectiv prin ‘zona verde’, utilizând atât cãrãuºi, cât ºi mijloace tehnice
din ce în ce mai sofisticate, cum ar fi drone, bãrci fãrã echipaj uman, etc., în special
la frontiera cu Ucraina ºi Republica Moldova. În calitate de instituþie de aplicare a
legii, Direcþia Generalã a Vãmilor ºi structurile teritoriale asigurã aplicarea uniformã,
imparþialã, transparentã ºi nediscriminatorie a reglementãrilor în domeniul vamal ºi
fiscal ºi întreprinde acþiuni de supraveghere ºi control vamal în vederea prevenirii ºi
combaterii fraudelor vamale ºi fiscale”, se mai aratã în rãspunsul ANAF.
Principalele mãsuri întreprinse de autoritatea vamalã pentru prevenirea ºi
combaterea traficului ilicit cu þigarete ºi produse din tutun au constat, printre altele,
în intensificarea controalelor efectuate la birourile vamale de frontierã, în special la
cele de la frontiera externã a Uniunii Europene cu Republica Moldova, Ucraina ºi
Serbia; creºterea eficienþei acþiunilor echipelor de supraveghere ºi control vamal
prin prezenþa mai activã în teren ºi efectuarea controalelor în trafic. Totodatã, s-a
avut în vedere consolidarea cooperãrii cu alte administraþii vamale, cu autoritãþile
de aplicare a legii ale statului, precum ºi cu mediul de afaceri, respectiv participarea
la acþiuni comune de combatere a traficului ilicit cu produse din tutun, organizate
atât la nivel naþional, cât ºi la nivel european.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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CFR SA demareazã un program naþional
de prioritizare a investiþiilor pentru
îmbunãtãþirea serviciilor publice feroviare

Semnarea contractului pentru
demararea lucrãrilor la dublarea liniei
de cale feratã între Mogoºoaia ºi
Baloteºti ºi pregãtirea unui proiect
pentru modernizarea Gãrii de Nord
în parteneriat public-privat reprezintã
câteva dintre planurile incluse de
Compania Naþionalã de Cãi Ferate CFR SA într-un program ce vizeazã
îmbunãtãþirea serviciilor publice
feroviare, potrivit unui comunicat de
presã al operatorului naþional feroviar,
transmis luni AGERPRES.
Conform programului, printre mãsurile care vor contribui la implementarea noului program de investiþii
se aflã: reducerea la jumãtate a perioadei de analizã a documentaþiilor
depuse în cadrul procedurilor de
licitaþii publice, desemnarea ofertei
câºtigãtoare pentru modernizarea
sub-secþiunilor Braºov - Apaþa ºi Caþa
- Sighiºoara, semnarea contractului
pentru începerea lucrãrilor de ‘Dublare a liniei de cale feratã între staþiile
Mogoºoaia ºi Baloteºti’, parte integrantã a proiectului “Modernizarea liniei
Bucureºti Nord - Aeroportul Internaþional Henri Coandã Bucureºti’,
precum ºi modernizarea trecerilor la
nivel cu calea feratã, situate la intersecþia cu drumurile naþionale ºi
drumurile europene, prin montarea
de bariere automate.
De asemenea, planurile includ
pregãtirea unui proiect de modernizare a Gãrii de Nord în parteneriat
public-privat, creºterea vitezei de
circulaþie pe reþeaua feroviarã, prin
lucrãri de ridicare a restricþiilor de
vitezã pe toate magistralele de cale
feratã, creºterea nivelului de dotare
ºi a gradului de tehnologizare a ope-

raþiilor de întreþinere ºi reparaþii, prin
achiziþia de utilaje noi pentru lucrãri
de întreþinere ºi reparaþii curente,
utilizarea eficientã a forþei de muncã
la nivelul celor 8 regionale de cale feratã, prin înfiinþarea atelierelor de
reparaþii, cu personal specializat pentru intervenþii operative, demararea
programului de reparaþii utilaje de
cale feratã în centrele specializate din
þarã, program care va contribui la
îmbunãtãþirea activitãþii economice a
firmelor româneºti de profil ºi, nu în
ultimul rând, angajarea de personal
specializat ºi implementarea unor
programe de pregãtire profesionalã,
finanþate din fonduri europene.
Potrivit sursei citate, se mai au în
vedere lucrãri de întreþinere ºi curãþenie în zona de siguranþã feroviarã ºi
în spaþiile publice din gãri. “Astfel, la
nivelul celor opt sucursale regionale
de cale feratã, personalul specializat
va acþiona cu utilaje pentru tãierea

AMRCR sprijinã autoritãþile
în combaterea comerþului illicit

Companiile de retail alimentar din
România, grupate în Asociaþia Marilor
Reþele Comerciale din România
(AMRCR), îºi afirmã sprijinul total pentru autoritãþi în vederea combaterii
comerþului ilicit, dar atrag atenþia cã
existã riscul apariþiei unor blocaje în
aprovizionarea cu legume ºi fructe,
se menþioneazã într-un comunicat al
AMRCR.

din România (AMRCR) îºi afirmã sprijinul total, cu toate mijloacele, pentru
eradicarea fraudelor. AMRCR trateazã situaþia cu maximã implicare ºi
promptitudine. Stoparea comerþului ilicit este un obiectiv asumat ºi de companiile membre AMRCR, prin proceduri de verificãri temeinice în raport
cu furnizorii, pentru a asigura respectarea deplinã a legislaþiei ºi a tuturor

“Ca urmare a începerii operaþiunii
,Demetra’, pentru controlul circuitelor
de comercializare a legumelor ºi fructelor de import, companiile de retail
alimentar din România grupate în
Asociaþia Marilor Reþele Comerciale

normelor de siguranþã. Facem un apel
la autoritãþi sã þinã cont însã de faptul
cã în acest moment existã sute de tiruri cu zeci de mii de tone de legume
ºi fructe perisabile blocate de peste
24 de ore în întreaga þarã”, se aratã

vegetaþiei din zona liniilor de cale
feratã, în staþiile de cale feratã se vor
desfãºura acþiuni de întreþinere ºi
curãþenie, iar spaþiile comerciale libere
vor fi închiriate prin licitaþii publice”,
se menþioneazã în comunicatul companiei feroviare.
Tot la nivel regional, vor demara
ºi discuþiile cu autoritãþile locale pentru acþiuni concrete necesare amenajãrii zonelor publice din perimetrul gãrilor, astfel încât acestea sã fie utilizate
în folosul publicului cãlãtor.
CFR SA susþine cã, prin implementarea acestui program, îºi propune sã
contribuie la creºterea calitãþii serviciilor oferite atât cãlãtorilor, cât ºi operatorilor de transport de feroviar, în
contextul în care acþiunile menþionate au drept scop creºterea vitezei de
circulaþie la nivelul întregii reþele, îmbunãtãþirea serviciilor din staþiile de
cale feratã ºi a capacitãþilor de exploatare oferite operatorilor de transport.

În schimb,
avertizeazã
asupra riscului
apariþiei
de blocaje în
aprovizionarea
cu legume
ºi fructe
în comunicat.
Potrivit sursei citate, camioanele,
care provin inclusiv din UE, din spaþiul
european de liberã circulaþie a mãrfurilor, sunt sigilate de ANAF în vederea controlului, însã inspectorii nu fac
faþã volumului mare de marfã ce trebuie controlatã, prin urmare aceasta
se deterioreazã. Acest blocaj, care
dureazã deja de peste o zi, afecteazã
atât consumatorii, cât ºi comercianþii.
“Sperãm ca acþiunile autoritãþilor
de combatere a comerþului ilicit sã
fie fãcute cu discernãmânt, astfel încât activitatea celor care opereazã cu
bunã-credinþã, în condiþii de legalitate
deplinã, sã nu fie afectatã. Avem o
luptã comunã, suntem parteneri cu
autoritãþile, dar ne dorim sã gãsim împreunã un mod de cooperare din
care consumatorii sã nu aibã de suferit ºi familiile din România sã aibã
legume ºi fructe pe masa de Paºte”,
se mai menþioneazã în comunicat.
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Elevii de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti
au dominat ºi ediþiile jubileu ale Târgului Internaþional al Firmelor
de Exerciþiu ºi Concursului Romanian Business Challenge

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti a organizat, în perioada
4-5 aprilie 2019, ediþia jubiliarã a
Târgului Internaþional al Firmelor de
Exerciþiu, Concursul de antreprenoriat
Romanian Business Challenge ºi ediþia a II-a a Simpozionului internaþional
Performante prin parteneriate.
Concursul „Romanian Business
Challenge” ºi Simpozionului internaþional s-au desfãºurat pe 4 aprilie,
la Camera de Comerþ ºi Industrie Prahova, iar Târgul internaþional al firmelor de exerciþiu a avut loc vineri, 5
aprilie, la Palatul Culturii, în Sala
Coloanelor.
Au participat reprezentanþi de la
121 de firme de exerciþiu ºi douã
întreprinderi simulate, dintre care 15
firme de exerciþiu din USA, Spania,
Cehia, Republica Moldova ºi Slovacia.
Cele trei competiþii au avut ca scop
dezvoltarea capacitãþilor tinerilor
pentru antreprenoriat, dar ºi a abilitãþilor care sã îi transforme în viitori întreprinzãtori apþi sã intre pe piaþa
dinamicã ºi globalã.

Rezultate înregistrate la
Târgul Internaþional al Firmelor
de Exerciþiu
Exerciþiu:
Premii Târg
Târg: premiul I – FE
Chocolate Bridge SRL (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti); premiul II – FE Fun Factory SRL (Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti);
premiul III – FE Greencert SRL (Liceul
Agricol „Dr. C Angelescu” Buzãu);
Premii pentru categoria Cel
mai bun stand
stand: premiul I – FE
Grand Constraction SRL (Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti);
premiul II – FE Cookies Land SRL (Colegiul Economic „Costin C Kiriþescu”
Bucureºti); premiul III – FE Bio Life
Technology SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti); menþiune
– FE Delta Beauty SRL (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti), FE
Ideal Resort SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti, FE Phantasy Events SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti;
Premii categoria Cel mai
bun catalog
catalog: premiul I – FE Bio Life

Technology SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti); premiul II
– FE Brankov Kram SRL (Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti);
premiul III – FE Flame Imagination
SRL (Colegiul Economic „Costin C.
Kiriþescu” Bucureºti); menþiune – FE
Dexter Puff SRL (Colegiul Economic
Buzau), FE Lattiffa SRL (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti), FE
Noveltea SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti);
Premii categoria cea mai
buna mascotã: premiul I – FE New
Generation SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti); premiul II
– FE Cosmetique de l’art (Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”
Bãicoi); premiul III - FE Kiddo One
SRL (Liceul Tehnologic „Constantin
Cantacuzino” Bãicoi); mentiune – FE
Fantasy Of Creation SRL (Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”
Bãicoi), FE Cookies Land SRL (Colegiul
Economic „Costin C Kiriþescu” Bucureºti), Is Wavy Carton SRL (Universitatea Valahia Târgoviºte);
Premii categoria Cea mai bunã pagina web (participare indirectã): premiul I – FE Pensiunea
Floarea de Colþ (Colegiul Tehnic Napoca); premiul II - Ancora Safety (Centennial High School, Bakersfield, USA);
premiul III – FE Star Quality SRL
(Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu
Constanþa); mentiune - FE Art Event
SRL (Colegiul Economic „Costin C.
Kiriþescu” Bucureºti), FE Farmorom
SRL (Colegiul Naþional de Agriculturã
ºi Economie Tecuci), FE Flor Art SA
(Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgoviºte);
Premii categoria Cea mai
buna pagina web (participare
directã)
directã): premiul I – FE Tian FU SRL
(Colegiul Economic „Costin C. Kiriþescu” Bucureºti); premiul II – FE Flame
Imagination SRL (Colegiul Economic
„Costin C. Kiriþescu” Bucureºti); premiul III – FE Lattiffa SRL (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti);
menþiune: FE Cookies Land SRL (Colegiul Economic „Costin C. Kiriþescu”
Bucureºti), FE Academy of Arts SRL
(Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Elevi de la Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” din Ploieºti au plantat
anin pe malul Râului Dâmboviþa

Elevii clasei a X-a S 7 de la Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” din Ploieºti
au participat sâmbãtã, 13 aprilie, la o
acþiune de împãdurire a unei suprafeþe
de fond forestier din judeþul Argeº, în
amonte de localitatea Sãtic. Aceastã
suprafaþã este administratã de Ocolului
Silvic A.O.S. Carphatia din Braºov.

Elevilor le-au fost prezentate
funcþiile pãdurii cu accent pe cele de
protecþie a apelor ºi a atmosferei
împotriva factorilor industriali dãunãtori.
Prezentându-se fauna de interes
cinegetic, acestora li s-a vorbit ºi de metodele moderne de evaluare a efectivelor de faunã cinegeticã bazate pe
determinãri genetice sau ca urmare a
filmãrilor ºi fotografierilor realizate în
fondurile cinegetice. Acþiunea a constat
în împãduriri ale malurilor Râului Dâmboviþa, în amonte de Lacul de acumulare
Pecineagu, cu puieþi din specia anin.
Împãduririle efectuate au rolul de a
stabiliza malurile, de a regulariza cursul
apei ºi de a echilibra debitul acesteia. În
prezenþa personalului de teren, elevii
au plantat puieþi de anin pe malul Râului
Dâmboviþa, pe o lungime de aproximativ
250 m. Organizatorii acþiunii au fost

Ploieºti), FE L’eden du Gavroche
(ªcoala Superioarã Comercialã „N.
Kretzulescu” Bucureºti);
Premii categoria Cel mai bun
vânzãtor: premiul I – FE Lattiffa SRL
(Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Ploieºti); premiul II – FE Bio Life Technology SRL (Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Ploieºti); premiul III – FE
Ideal Resort SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti); menþiune
– FE Grand Constraction SRL (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti), FE Rustic House SRL (Liceul
Tehnologic Pucioasa), FE Cookies
Land SRL (Colegiul Economic „Costin
C Kiriþescu” Bucureºti);
Premii categoria Cele mai
bune materiale promoþionale
promoþionale:
premiul I – FE Cookies Land SRL (Colegiul Economic „Costin C Kiriþescu”
Bucureºti); premiul II – FE Agrofruct
SA (Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu”
Buzãu); premiul III – FE Publirom SA
(Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Ploieºti); menþiune – FE Fantasy Of
Creation SRL (Liceul Tehnologic
„Constantin Cantacuzino” Bãicoi), FE
Dexter Puff SRL (Colegiul Economic
Buzãu), FE Kiddo One SRL (Liceul
Tehnologic „Constantin Cantacuzino”
Bãicoi);
Premii categoria cel mai bun
spot (participare directã): premiul

I – FE Academy of Arts SRL (Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti);
premiul II – FE Agrofruct SA (Liceul
Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzãu);
premiul III – FE Akadia SRL (Colegiul
Economic Buzãu); menþiune – FE BioSol SRL (Colegiul Naþional de Comerþ
al ASEM Chiºinãu), FE Bogadi Agro
SRL (Colegiul Naþional de Agriculturã
ºi Economie Tecuci), FE Brankov
Kram SRL (Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Ploieºti);
Premii categoria cel mai bun
spot (participare indirectã) - premiul I – FE Cargovil SRL (Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea); premiul II –
FE Colour Design 2307 SRL (Liceul
Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanþa); premiul III – FE Crazy Party
1003 SRL (Liceul Tehnologic „Virgil
Madgearu” Constanþa); menþiuni –
FE Seven SRL (Colegiul Economic
„Costin C. Kiriþescu” Bucureºti), FE
Shine Centers (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Bucureºti), FE SWings SRL (Colegiul Economic „Costin C. Kiriþescu” Bucureºti);
Premii categoria cea mai buna afacere: premiul I trofeu – FE
Ideal Resort SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti); premiul II
– FE Bio Life Technology SRL (Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti);
premiul III – FE L’eden du Gavroche
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(ªcoala Superioarã Comercialã „N.
Kretzulescu” Bucureºti); mentiune FE Noveltea SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti), FE Grand
Constraction SRL (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti), FE Lattiffa
SRL (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti).
Rezultate „Romanian Business Challenge”:
Premiul I: Alexandra Florentina
Dumitrescu (Colegiul Economic „Virgil
Madgearu” Ploieºti), Cristina Georgiana Bãlãºoiu (Universitatea PetrolGaze Ploieºti), Olivia Bãlan (Universitatea Valahia Târgoviºte), Irinel Vlad
(Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Bãicoi), Mara Ioana Boca
(ªcoala Superioarã Comercialã
Kretzulescu Bucureºti), Daniel Marin
(Colegiul Economic Buzãu), ªtean Dumitru (Colegiul Economic „Ion Ghica”
Târgoviºte), Vlad Andrei Preda (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti), Ondrej Skudrna, invitat (Grammar School & Business Academy
Cehia);
Premiul II: Edward Iancovschi
(Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Ploieºti), Roxana Elena Puiu
(Universitatea Petrol-Gaze Ploieºti),
Nicolae Moldoveanu (Liceul Agricol
„Dr. C Angelescu” Buzãu), Cristina
Andreea Gheorghe (Colegiul Tehnic
„Mircea cel Bãtrân Bucuresti),
Alexandra Mocanu (Liceul Tehnologic
„Constantin Cantacuzino” Bãicoi),
Sebastian Baciu (Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” Ploieºti), Kristiyna
Kadlecova, invitat (Grammar School
& Business Academy Cehia);
Premiul III: Iolanda Nicoleta Dumitru (Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti), Alina Cristina Pleºoiu
(Universitatea Petrol-Gaze Ploieºti),
Valentin Panait (Liceul Tehnologic
„Constantin Cantacuzino” Bãicoi),
Rãzvan Gabriel Cristian (ªcoala Superioarã Comercialã N. Kretzulescu
Bucureºti), Mihai Bogdan Croitoru (Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgoviºte), Alexandra Drãgan (Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti),
Mãdãlina Gabriela Diaconu (Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” Ploieºti).
Mihail Marinescu

Târgul internaþional de invenþii ºi idei practice
Invent- Invest 2019, 7-9 mai, la UPG Ploieºti

reprezentaþi prin prof. dr. Camelia Stoica
– din partea Colegiului Economic „Virgil
Madgearu” Ploieºti, dr. ing. Viorel Mihãlcioiu – inspector ºef al Gãrzii Forestiere
Ploieºti ºi ing. Mihai Zotta – ºeful Ocolului
Silvic A.O.S. Carphatia din Braºov.
La intoarcere, elevii s-au bucurat si
de vizita la Mausoleului de la Mateiaº,
monument dedicat eroilor din Rãzboiul
de Întregire Naþionalã dintre anii 19161918.
Mihail Marinescu

Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova este partener în desfãºurarea
evenimentelor prilejuite de Târgul internaþional de invenþii ºi idei practice InventInvest 2019, iniþiatori fiind Universitatea „Petrol- Gaze” din Ploieºti, Societatea
Inventatorilor din România(SIR) ºi Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaºi.
Târgul se va desfãºura la Ploieºti, în perioada 7-9 mai a.c., în incinta Universitãþii
Petrol-Gaze.
Elevii sunt invitaþi sã se înscrie, pânã pe 12 aprilie, ca expozanþi, prin intermediul
profesoarei Cristina Petre – inspector ºcolar pentru activitate extraºcolarã ºi educaþie
permanentã, coordonator pentru aceste evenimente, din partea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Prahova. Din partea UPG Ploieºti, coordonator este prof. dr. ing.
Florinel Lupu.
Obiectivul principal al evenimentului este de a promova ºi difuza invenþiile
ºtiinþifice ale cercetãtorilor ºi inventatorilor aparþinând unor arii diferite, precum ºi
de la companiile interesate sã investeascã în Energia Ecologicã, Sistemele Inteligente,
Protecþia Mediului, în condiþiile schimbãrilor climatice. În acest context, elevii
îndrumaþi de profesori sunt invitaþi sã expunã produse inovatoare, machete, idei
practice, acestea fiind ilustrate printr-un poster realizat ºi explicat de expozant.
Invent-Invest 2019 reprezintã o oportunitate de creºtere a vizibilitãþii rezultatelor
cercetãrii ºtiinþifice în rândul studenþilor, elevilor, comunitãþii academicii ºi mediului
de afaceri, asigurând, totodatã, condiþiile promovãrii creativitãþii tehnice ºi
implementãrii de soluþii moderne în cadrul companiilor care manifestã interes în
domeniu. Sunt invitate sã participe, în calitate de vizitatori specializaþi, reprezentanþii
companiilor cu capital românesc sau strãin, care au ca prioritate fabricarea
produselor inovatoare fundamentate pe idei practice.
Mihail Marinescu

culturã
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MIHAIL DIACONESCU, ORATOR
Opera acad. Mihai Diaconescu este
indubitabil uriaºã, prezentatã de doamna Maria Dohotaru în finalul volumului
„Romanul capodoperã SACRIFICIUL,
epopee naþionalã a românilor”, apãrutã
la editura Magic Print în 2018. Sunt 728
pagini care, ca un „lanþ de munþi de
literaturã”, precum Carpaþii, strãbat cu
cele 23 de romane – unul mai „semeþ”,
adicã mai valoros literar ca altul. Li se
adaugã diverse Studii, Prelegeri, Jurnale,
Nuvele, Amintiri, Portrete ºi Discursuri –
carte pe care, împreunã cu alte 5
„cãrãmizi” le-am primit de la distinsul
autor, prin bunãvoinþa colegului de
breaslã Adrian Simeanu, în seara zilei
de 23 ianuarie 2019, cãruia, ºi aici, îi
mulþumesc cordial!
DISCUSURI – o a 6-a „cãrãmidã”
mihaildiaconescianã, tot la Magic Print
apãrutã anul trecut, poartã pe pagina
de gardã emoþionanta dedicaþie semnatã de dl Mihai Golescu, directorul cotidianului ARGEªUL, în maniera generoasã a recunoºtinþei: „Din partea celui care
mi-a fost profesor ºi mentor în jurnalisticã, Mihail Diaconescu, un gând frumos
ºi o carte pentru dl Serghie Bucur. Mihai
Golescu, 20 03 2018".
Între coperþile – cartonate, de lux,
precum sunt toate volumele apãrute la
Magic Print, Oneºti – DISCUSURILE acad
Mihail Diaconescu s-au reunit – pentru
eternitate – fiindcã „De mai multe ori,
la întâlnirile mele cu amicii sau cu colegii
care îmi sunt apropiaþi sufleteºte miam amintit de câteva din discursurile
rostite de mine în faþa publicului iubitor

de literaturã. Aceºti amici ºi colegi m-au
îndemnat sã public discursurile mele
literare”. Decisivã în apariþia acestora a
fost legãtura de suflet ºi profesionalã cu
„sociologul, filosoful culturii ºi profesorul
universitar Ilie Bãdescu (n. 1948) care
„a fost ºeful meu de catedrã” (la Facul-

tatea de Sociologie, Psihologie ºi Pedagogie a Universitãþii din Bucureºti” unde
„am predat un curs de sociologia culturii
în anul al IV-lea”).
Din 1993 datate, DISCURSURILE
acad. Mihail Diaconescu au stârnit interesul ºi admiraþia specialiºtilor ºi a publicului cultivat, cu elocinþa Domniei sale
exemplarã, despre „Patriotismul unioniºtilor din Basarabia”. „Munþii Apuseni

Panteon al spiritualitãþii româneºti”,
„Datorie, misiune ºi bucurie în creaþia
literarã”, „Eminescu ºi securitatea naþionalã a României”, „Câmpulung-Muscel, un concentrat de istorie, civilizaþie,
culturã ºi spiritualitate” – douã sute de
pagini de elogiu adus românimii, inclusiv
daco-romanilor, reflexiv, documentat ºi
optimist.
Miºcat de eminenþa obârºiei ºi de
urmãrile superbe ale educaþiei pãrinteºti, acad. Mihail Diaconescu deseneazã cu discreþie legãtura spiritualã cu natalul Câmpulung-Muscel: „Tata, intelectual pasionat de istorie, a fost primul
care mi-a explicat importanþa castrului
de la Apa Sãratã” ºi „mi-a arãtat unde
era porta pretoria ºi m-a dus pe lângã
ruinele zidurilor”, ºi „am fost la Cetãþeni,
la intrarea în defileul Dâmboviþei, unde
se aflã ruinele unei dava getice. Cu mama, sfânta mea mamã, maica preoteasã Aurelia de Vultureºti (satul scriitorului)… venea uneori ºi se ruga din
adâncul inimii la icoana fãcãtoare de
minuni a Maicii Domnului din Nãmãeºti,
pentru soþul ei, preotul Aurelian, pentru
cei cinci copii ai ei, pentru sine ºi pentru
toþi cei din neamul nostru, vii sau adormiþi” - excerpt din Discursul rostit de
acad Mihail Diaconescu la deschiderea
Zilelor municipiului Câmpulung-Muscel,
prilej cu care a fost distins cu titlul de
Cetãþean de Onoare „pentru îndelunga
ºi prodigioasa sa activitate ºtiinþificã ºi
literarã”
Serghie Bucur

O duminicã fastã

CU PEGAS ªI
EUTHERPE LA LILIEªTI

de ºcolari. În hol, expoziþia de picturã cu uleiuri semnate de
maeºtrii Virgil Potârcã, Marcel Bejgu, Florin ªuþu, Corneliu
Cubleºan ºi junele grafician Gabriel Constantin – pe care am
onoarea sã-l îndemn critic spre cariera de artist plastic, faþã cu
pãrinþii lui. Sobru ºi modest, regizor tehnic ºi ºef al Casei de Culturã
Lilieºti este tânãrul Robert Stoica – elev cândva al invitatului
Vizavi de fosta moºie a principesei Cleopatra instituþiei, pictorul Cubleºan, autorul proiectului plin de
Trubetzkoi (rãdãcina a toponimului Bãicoi), fiica postelnicului spiritualitatea publicului prezent ºi de recitalul muzical – „de foc
Costache Ghica, primitã prin hrisov de la domnitorul Mihai ºi inimã albastrã” – ascultat în interpretarea minunaþilor
instrumentiºti profesor (de percuþie) Ioan Enescu, profesor (de
pian ºi acordeon) Cãtãlin Luca ºi profesor (de chitarã) Ionel Apostol.
Ziua calendaristicã ºi-a pierdut substanþa, o pãstrez
doar pe aceea spiritualã, fiind una de duminicã, a primãverii
2019, într-un context iluminat de exuberanþe „surori”. Locul
are semnificaþie strãveche, þinând de istorie…

Þinta-magnet

Poetul ºi cartea lui

ªuþu, la 4 mai 1792, spre a întemeia un târg, zona a pãstrat
o vreme fostul Spital de Hepatitã, vecin cu sediul Primãriei,
iar ceva mai jos, blocul unde a vieþuit faimosul librar
Rãdulescu, într-un parc cu fost biserica odinioarã pictatã de
Nicolae Grigorescu, la numai 15 ani, arsã, apoi, din
nepãsarea enoriaºilor. Istoria respirã pe firul ºoselei ce
duce în cartierul Lilieºti, prin clãdirile vechilor negustori, ale
cãror case încã se mai vãd, modificate pentru noile vremuri
comerciale. Centrul s-a înnoit prin apariþia unor magazine ºi
firme private, între care fosta cantinã a schelei omonime a
devenit Casa de Culturã – micul Ateneu al vieþii culturale
cãtre care, în acea duminicã – prima din martie, m-a dus un
concetãþean cu limuzina lui. Niciodatã pe-aici, am dat totuºi
de clãdire, printr-un duplex telefonic cu personajul întâlnirii
mele, poetul ºi pictorul Cornel Sântioan Cubleºan.

Ce amfitrioni!

Sub ferestrele Casei de Culturã vãd stadionul de fotbal
ºi orice alt sport, iar din sala – capitonatã ultra! – aud corala

Invitat pe scenã, dupã trio-ul muzical, de primarul oraºului
Bãicoi, dl Marius Ioan Constantin – generos în a schiþa, autocritic, unele îndatoriri pe care le are încã faþã de electorat –,
poetul Corneliu Sântioan Cubleºan urcã însoþit de cartea recent
apãrutã sub semnãtura lui, moment, în fapt, lansarea ei – cu
titlul CEEA CE PARE ALB, E CHIAR ALB – din care, emoþionat –
adept al versului alb (fãrã rimã), autorul citeºte ºi poemul ce a dat
titlul volumului. Pus pe gânduri, publicul ascultã ºi încearcã sã
desluºeascã tâlcurile auzite: „Din calendarul vechi / ies furnici
speriate probabil / de întunericul / de dincolo. / Viaþa e neagrã
adesea. / De dincolo / vin furnici speriate. // Ceea ce pare alb, e
chiar alb / ceea ce pare negru e chiar negru / nu am îndoieli / din
calendar ies furnicile speriate. Simþurile pregãtesc alarma / crinii
aºteaptã afarã sângele meu / prigoria îºi revarsã cântecul ca
întotdeauna. // Viaþa e neagrã adesea / ceea ce pare alb, e chiar
alb” – „adevãr poetic” aplaudat de publicul oarecum nesigur de
„dedesubturile”
poemului, dar interesat sã afle – cu vârsta! – ce a vrut poetul
a spune, fiind cu rarã
fervoare citite din
nou, la frugalul „bufet suedez”, de distinsa doamnã învãþãtoare Valeria Pârvu. Înapoi, spre casã,
orizontul sclipea poetic – „Ceea ce era
amiazã, chiar amiaza acelei duminici
era!”
Serghie Bucur
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Porþile cu monograma bunicului ei, încastratã în dantelãria din fier
forjat, erau închise Clanþele ruginiserã. Cine intra pe portiþa din margine, un militar cu banderolã roºie
pe braþ, oprea musafirul ºi-i trece
datele din buletin pe un registru
hârºâit, ros pe margini, cu filele
hârbuite de mâinile portarului.
Mariona asemui vederea cu a
intrãrii în închisoarea de la Mislea –
unde, la „primire” o filtraserã paznicii
ºi militarii înarmaþi, toþi cu ochii pe
fundurile femeilor aduse cu duba.
-Sunteþi neam cu Domniþa?
-Nepoata ei!, rãspunse ea scurt
ºi impertinent, derutând „vameºul”
oarecum, cu þinuta ei bãieþoasã. Azi m-au eliberat!, lãsã tonul spre
grav, cu oarecare indiferenþã, sã fie
lãsatã în pace. – Ce vã holbaþi la fundul meu, domnule?, ºopti Mariona,
având în faþã, încã, mutra insului
rãmas perplex, într-adevãr, cu pri-virile pe ºoldurile ei. – Nu sunteþi
însurat?
Omul cu banderolã pe braþ intrã în gheretã – o cãmãruþã altãdatã
tot pentru pazã, dar a jandarmilor
pe care maiorul Lupoaia îi detaºa
aici prin rotaþie. Omul se fâstâcise;
se vedea pus la colþ de femeia cu
pãrul ca grâul copt, cam ciufulitã,
cu înfãþiºarea sãlbaticã, rãzbunãtoare. O revede, cu palmele sprijinite
de mãsuþa cu hârþoage ºi o oalã de
lut cu florile veºtejite. Încurcat, nu
gãsea ieºire din situaþia ivitã. Musafira pãºi spre clãdirea din mijlocul
curþii, amintindu-ºi de lumea care,
pe când era încã micã ºi, spre bucuria mãtuºii Aice, cãlãrea poneyul
darul de ziua ei de naºtere, din partea tatãlui ei, cãruia, în glumã,
cãpitanul de aviaþie îl poreclise
„Ponu”, se aduna aici sã asculte recitalurile de vioarã ºi pian susþinute

de Conu Enescu ºi un altul, parcã
Fucs, nu, Caravia, care alerga cu
degetele pe clapele pianului…
-Duduie, cu ce vã pot fi de folos? Pe cine vreþi sã vedeþi?
-De folos îmi eºti, dacã mã laºi
sã dau ocol palatului… Pe cine aº
vrea sã vãd, e departe de-aici, ºi
bunica, ºi mama. Cã taicã-miu a
murit…
-Pãi, cine v-a fost tatã?
-Auzirãþi de Bâzu Cantacuzino? Spaima vãzduhului…!
Omul de serviciu cãzu pe
gânduri. Are dinaintea lui o Cantacuzinã, dacã tânãra femeie a spus
ce a spus. Luã, brusc, poziþia de
drepþi, gata sã ducã palma la
tâmplã, drept salut. Bâigui ceva,
tuºi, îºi drese glasul ºi fãcu un pas
înainte, sã fie vãzut ºi auzit. Îþi aminti
de tatãl unuia din verii lui, care povestea, când intra în casa „bãtrânilor”, la o þuicã, despre armata fãcutã la Pipera ºi la Bãneasa, ºi
unde – se lovi peste frunte, tulburat
– mecanic de avioane fiind, i-a
îngrijit aeroplanul… – „Da, da! La
unchi-miu am auzit de numeleãsta… Îmhî… Unchi-miu l-a cunoscut, cã l-a luat cu el în aer… Zbura
cãtre Floreºti, devenise plãcerea lui
ºi, cred cã era într-o doagã, cã zicea
cu haz unchiul, „Neica Bâzu
întorcea avionul cu roþile-n sus ºi
aºa plutea pânã acolo… Ce om
curajos, Domle…!”
- Da, am auzit numele-ãsta,
duduiþã…! Sã vã spui cum?
-Sã-mi spui în vreme ce, dacã
gãseºti pe altcineva sã lucreze în
locul dumitale, sã mã însoþeºti în
cãlãtoria de care vorbii… Uite colea
o atenþie pentru efortul ce þi-l cer…
ªi Mariona îi puse în palmã un inel
de aur masiv…
Serghie Bucur

PROGRAM 19 - 21 aprilie 2019
SECÞIA DRAMÃ
Vineri, 19 Aprilie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma
Alive” de Conor McPherson.
Caragiu – “The Night Alive”,
Regia: Cristi Juncu. În distribuþie: Bogdan Farcaº
(Tommy), Ioan Coman (Doc), Ada Simionicã (Aimee),
Paul Chiribuþã (Maurice), Andrei Radu (Kenneth).
Cuscrii
Sâmbãta, 20 Aprilie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma Caragiu – “Cuscrii
din Tirana”
Tirana”, de Michalis Reppas ºi Thanasis Papathanasiou. Regia: Dragoº
Câmpan. Asistent scenografie: Mãdãlina Sandu. În distribuþie: Cristina Moldoveanu (Peni), Ilie Gâlea (Lykourgos), Theodora Sandu (Liza), Otilia Pãtraºcu
/ Daniela Moldovan (Polina), Adrian Ancuþa (Vasilis), Iuliu Gâlea (Alfred),
Dragoº Câmpan (Pantelis), Karl Baker (Boukouran), Ioana Farcaº (Klampeta).
SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
Duminicã, 21 Aprilie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma Caragiu – “Crimã
la Howard Johnson”,
Johnson” de Ron Clark ºi Sam Bobrick. Regia: Radu Gabriel.
În distribuþie: Manuela Alionte Frâncu, George Liviu Frâncu, Robert Oprea.
SECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 21 Aprilie, ora 10:30; ora 12:00 - sala Teatrului de Animaþie
Imaginario – “Dãnilã Prepeleac”
Prepeleac”, adaptare de Mihaela Rus ºi Lizica
ªterea dupã Ion
Creangã. Regia: Mihai
Androne. Distribuþia:
Paul Niculae, Lãcrãmioara Bradoschi, Nelu Neagoe, Cãtãlin
Rãdulescu, Mircea
Hendrich, Lizica Sterea, Ioana Roºu, Mihaela Rus/Diana Uþã.
Recomandat copiilor
peste 4 ani.

sãnãtate
www.informatiaprahovei.ro
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Totul despre glanda tiroidã
Oboseala inexplicabilã, mintea înceþoºatã,
kilogramele în plus ºi pierderea pãrului sunt
toate semne ale unei probleme cu glanda tiroidã. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru simptomele opuse: transpiraþia ºi anxietatea.
Acest “regulator” al corpului ºi al minþii o ia
uneori razna, în mod special în cazul femeilor.
Un tratament corespunzãtor este extrem de
important pentru menþinerea stãrii de sãnãtate
ºi pentru a evita problemele serioase, scrie revista
Doctorul Zilei.
Tiroida este o glandã în formã de fluture,
localizatã în partea anterioara a gâtului. Aceasta
produce hormoni care controleazã viteza metabolismului. Tulburãrile glandei tiroide pot încetini
sau revitaliza metabolismul prin inhibarea producþiei de hormoni tiroidieni. Când nivelul hormonilor este prea mic sau prea mare, este posibil
sã aparã o gamã largã de simptome.

inimii ca fiind puternice, rapide ºi totodatã prezinta o “sete de aer”. Aceste manifestãri pot sã
apara în mai multe patologii, printre care ºi cea
de hipertiroidie sau cancer tiroidian cu manifestãri hipertiroidiene – exces de hormoni tiroidieni. Efectele hipertiroidiei pot fi foarte grave
într-o criza, cu aritmie cardiacã, fibrilaþie atrialã
care rãspunde greu la tratament ºi poate culmina cu deceseul.

5. Modificãri
la nivelul pielii

9. Modificãri ale
temperaturii corpului

Tulburãrile glandei tiroide pot afecta
abilitatea de a regla temperatura corpului.
Persoanelor care suferã de hipotiroidism le va
fi mai frig decât în mod normal. Hipertiroidismul
are efectul opus, cauzând transpiraþia excesivã.

10. Îngroºarea vocii

Exte posibil ca pacientul în cauzã sã nu
sesizese modificarea vocii, dar cei din jur pot
observa aceastã schimbare. Dacã vocea se

13. Disconfort ºi
modificãri anatomice la
nivelul gatului

Dacã aveþi senzaþia cã gâtul se umflã sau
observaþi chiar modifiãari anatomice la acest
nivel (guºã), însoþitã de schimbãri ale vocii
solicitaþi un control medical de urgenþã.

1. Stare de obosealã

Dacã vã simtiþi obosiþi fãrã motiv: nu lucraþi
fizic mult, dormiþi peste 6 ore pe noapte, vã hrãniþi corespunzãtor – atunci de vinã ar putea fi
tiroida. Un deficit al funcþiei tiroidiene – hipotiroidia – poate duce la scãderea hormonilor
tiroidieni, ceea ce atrage dupa sine o “lenevire”
a întregului metabolism, a funcþiei majoritãþii
organelor din corp, inclusiv a creierului. Pacientul resimte o obosealaã inexplicabilã, îi este dificil
chiar sã se ridice pentru a-ºi lua o canã cu apã,
activitãþile fizice devin dificile etc.

2. Modificãri ale memoriei
ºi stãrii psihice

Un hipotiroidian devine depresiv, gândeºte
greu, uitã ºi îºi aminteºte cu dificultate o anumitã
informaþie, practic funcþiile creierului “se lenevesc”. În cazul unui hipertiroidian funcþiile creierului sunt “mai agere”, pacientul tinde spre euforie, dar trece repede de la o idee la alta, uitã ce
a vorbit acum 5 secunde, are mintea agerã ºi
nestatornicã. Doarme mai puþin ºi este hiperactiv.

3. Modificãri ale funcþiei
sexuale ºi ale menstruaþiei

Tratarea
hipotiroidismului

Dacã pielea devine mai asprã, se îngroaºã,
este matã, lipsitã de vitalitate, uscatã ºi rece –
posibil o hipotiroidie; Dacã pielea devine umedã,
subþire, moale, finã la atingere (“ca de bebeluº”),
caldã – posibil hipertiroidie.

6. Tulburãri digestive

Constipaþia severã este asociatã în mod
frecvent cu hipotiroidismul, iar diareea ºi
sindromul colonului iritabil sunt specifice
hipertiroidismului.

7. Dureri musculare ºi
articulare

Modificãrile funcþiei sexuale atât la bãrbat
cât ºi la femeie se pot datora ºi unor afecþiuni
tiroidiene: tulburarea libidoului, a erecþiei, infertilitate. De asemenea tulburãrile menstruale la
femeie pot avea ca substrat o patologie tiroidianã.

Senzaþiile de durere la nivelul muºchilor ºi
al articulaþiilor ºi senzaþia de slãbiciune a braþelor
pot fi indicii ale proastei funcþionãri a glandei
tiroide.

Palpitaþiile pot fi însoþite adesea de senzaþia
de sufocare. Persoana afectatã simte bãtãile

Atât hipotiroidismul cât ºi hipertiroidismul
cauzeazã creºterea tensiunii arteriale. Potrivit
estimãrilor, persoanele cu hipotiroidism au un
risc de hipertensiune de 2-3 ori mai mare.

4. Senzaþie de sufocare ºi
palpitaþii

anotimpului, schimbarea dietei, sport intens,
folosirea excesivã a produselor de îngrijire a
pãrului ºi coafare etc. Însã dacã aceasta cãdere
a pãrului dureazã peste douã sãptãmâni, continuã sã aparã ºi la încetarea folosirii produselor
cosmetice pentru pãr – trebuie sã consultaþi
medicul dermatolog. Puteþi avea o infecþie a
scalpului, un deficit de vitamina D sau feritinã
(scad depozitele de fier sau sunteþi anemic),
suferiþi de o infecþie sau aveþi o afecþiune endocrinã (tiroidã, ovar). Sunt recomandate analizele
pentru depistarea patologieiilor de mai sus,
inclusiv a anticorpilor antitiroiperoxidaza (ATPO)
pentru o posibila tiroidita autoimuna.

8. Hipertensiune

modificã, în special prin îngroºarea timbrului
vocal, foarte probabil este vorba de o hipotiroidie.
De asemenea subþierea vocii, uºor de observat
mai ales în cazul unui bãrbat, poate sugera tot
o patologie tiroidianã – hipertiroidie – dar ºi altã
boalã endocrinã sau localã, la nivelul laringelui.

11. Schimbarea brusã a
greutãþii

Unul dintre cele mai comune simptome
care sugereazã o problemã a glandei tiroide
este schimbarea bruscã a greutãþii. Crºsterea
în greutate indicã un nivel scãzut al hormonilor
glandei tiroide, ceea ce se numeºte hipotiroidism. La polul opus, dacã tiroida produce mai
mulþi hormoni decât are nevoie corpul se va
observa o scãdere bruscã în greutate, ceea ce
se numeºte hipertiroidism.

12. Cãderea excesivã
a pãrului

Cãderea pãrului poate fi fiziologicã în diverse cazuri cum ar fi stres, schimbarea

Ziua Mondialã a Sãnãtãþii
În acest an, tema campaniei a fost axatã pe acoperirea universalã cu
servicii de sãnãtate preventive. Creºterea capacitãþii de screening pentru
depistarea bolilor cu impact asupra sãnãtãþii publice reprezintã ºi unul dintre
obiectivele importante ale Programului de Guvernare. De altfel, Ministerul
Sãnãtãþii implementeazã anul acesta 7 programe de screening demarate în
2018, în cadrul unui proiect care beneficiazã de finanþare europeanã
nerambursabilã, în valoare de 193 de milioane de euro, care vor fi utilizate
pentru consolidarea programului naþional de screening ºi a capacitãþii tehnice
a sistemului de sãnãtate de a furniza servicii medicale preventive. De asemenea,
vor continua campaniile de informare a populaþiei ºi vaccinare împreunã cu
partenerii internaþionali UNICEF ºi OMS. Anul trecut au crescut veniturile pentru
cabinetele medicilor de familie ºi anul acesta existã în discuþie un grant cu
Banca Mondialã axat în mare parte pe medicina de familie ºi medicina
comunitarã. Ministerul Sãnãtãþii vizeazã ºi anul acesta proiecte care sã ducã la
creºterea gradului de cunoaºtere ºi conºtientizarea populaþiei privind accesarea
serviciilor de prevenþie, precum ºi a gradului de responsabilitate a personalului
medical implicat în acordarea serviciilor de acest gen. Mai mult, principalul
obiectiv urmãrit de þara noastrã în domeniul sãnãtãþii, pe Mandatul Preºedinþiei
Consiliului UE, îl reprezintã garantarea accesului la sãnãtate pentru toþi cetãþenii
europeni. Programul Preºedinþiei române în domeniul sãnãtãþii cuprinde o
serie de teme prioritare care vizeazã: rezistenþa anti – microbianã, vaccinarea,
accesul pacienþilor la medicamente, mobilitatea pacienþilor în UE ºi sãnãtatea
digitalã (e-Health). Toate temele propuse de cãtre România pe domeniul sãnãtãþii
sunt subiecte de actualitate ºi vor avea ca rezultat îmbunãtãþirea calitãþii
serviciilor ºi a asistenþei medicale pentru pacienþii europeni, dar ºi a prevenþiei.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Dacã sunteþi diagnosticat cu hipotiroidism,
doctorul dumneavostrã vã va prescrie hormoni
sub formã de pastile, iar îmbunãtãþirea stãrii de
sãnãtate se va observa în câteva sãptãmâni.
Persoanele care suferã de hipotiroidism vor fi
nevoite sã ia hormoni pentru tot restul vieþii.
Cel mai comun tratament pentru hipertiroidism este administrarea medicamentelor antitiroidiene, care au scopul de a reduce cantitatea
de hormoni produsã de glanda tiroidã.

Intervenþia chirurgicalã
pentru tulburãrile
tiroidiene

Eliminarea glandei tiroide poate vindeca
hipertiroidismul, dar procedura este recomandatã doar daca medicamentele nu funcþioneazã
sau în cazul în care pacientul prezintã o guºã
mare. Chirurgia poate fi recomandatã ºi în cazul
pacienþilor care prezintã noduli tiroidieni. Odatã
ce tiroida este eliminatã, cei mai mulþi pacienþi
necesitã suplimente zilnice de hormoni tiroidieni
pentru a evita dezvoltarea hipotiroidismului.

Cancerul tiroidian

Cancerul tiroidian este rar întâlnit ºi este
printre cele mai puþin periculoase tipuri de cancer. Principalul simptom este un nodul sau
umflarea gâtului. Doar 5% din nodulii tiroidieni
se dovedesc a fi canceroºi.

Precizãri privind
OUG pentru
modificarea Legii
95/2006
În ceea ce priveºte proiectul de OUG

pentru modificarea legii 95/2006 privind
reforma în domeniul Sãnãtãþii, Ministerul
Sãnãtãþii face urmãtoarele precizãri:
“Ministerul Sãnãtãþii nu intenþioneazã
sã introducã co plata pentru serviciile medicale acordate în unitãþile sanitare de stat.
Proiectul pus în dezbatere publicã urmareºte o abordare legislativã unitarã care este
necesarã pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurãri sociale de sãnãtate sã beneficieze de
servicii medicale la furnizorii privaþi aflaþi în
contract cu CNAS, cu plata de cãtre asigurat numai a diferenþei dintre tariful furnizorului privat ºi cel suportat de CNAS, cu
informarea ºi acordul în prealabil al acestuia. Proiectul se aflã în dezbatere publicã”.
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Programe TV 19 - 23 aprilie 2019

Vineri, 19 aprilie
TVR 1

07:00 1 Matinal;
09:45 Tema zilei;
10:00 Polioticã ºi delicateþuri;
11:00 Ca-n viaþã;
12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
13:30 Doar sã gustaþi;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:55 100 de poveºti despre Marea Unire;
17:00 „Aripile Nordului” (r);
18:00 Chipurile României;
19:00 România 9;
20:00 Telejurnal;
21:00 Meteo;
21:05 Remember Eurovision;
23:30 Banii tãi;
00:00 Telejurnal;
01:25 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu;
01:30 Teatru TV (r).

TVR 2

07:00 oan App;
09:00 „Cireºatii” (r);
10:30 Câºtigã România! (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 oanApp;
16:00 „Cireºarii” (s);
18:00 Primãvara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Un plan perfect” (f);
22:50 Poate nu ºtiai;
23:10 „Bunii mei vecini” (f);
02:15 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:30 „Un plan perfect” (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 „Vrei sã te însori cu mine?” (f);
22:15 „Hellboy ºi Armata de Aur” (f);
00:45 „Dragon Blade: Încleºtarea Inperiilor”
(r);
02:30 Acces direct (r);
04:14 „Hellboy ºi Armata de Aur” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:45 „Drumul spre Bali” (r);
10:00 „La Bloc” (r);
12:15 „Povestea lui Tiffany Rubin”
(r);
14:15 “7 centimetri” (r);
16:15 “Nu vrea ºi pace!” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Transfer de identitate” (f);
23:30 „Zbor de fluture” (f);
00:45 „Transfer de identitate” (r);
04:15 „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 „Sfaturi în dragoste” (f);
22:15 „Pompierii din Chicago” (s);
23:15 CulTour (r);
23:45 „Sfaturi în dragoste” (r);
02:00 Teleshopping;
02:45 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, 20 aprilie
TVR1

07:30 #Creativ (r);
08:00 Aventurã urbanã;
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 Remember Eurovision (r);
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Faþa nevãzutã a lumii;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora Regelui;
15:00 Handbal feminin, Liga Florilor: SCM
Râmnicu Vâlcea – CS Mãgura Cisnãdie;
Izolaþi în România (r);
16:30 Exclusiv în România (f);
17:30 Handbal feminin, Cupa României: CSM
Bucureºti – HC Zalãu;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Destinaþia Tel Aviv;
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 „Ora zero”;
01:10 Anchetele comisarului Antonescu (r);
02:10 Destinaþia Tel Aviv(r).

TVR 2

07:00 În inima Africii;
09:00 „Armãsarul sãlbatic” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Euromaxx;
12:30 Cap Compas;
13:00 Memorialul Durerii;
14:00 Gala Umorului (r);
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17.30 MotolVlog;
18:00 În inima Africii;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 „Bãrbatul în costum galben” (f);
21:30 Credo;
00:35 Zile cu stil (r);
01:10 „Bunii mei vecini” (r);
03:35 „Armãsarul sãlbatic” (r);
04:30 Cap compas (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 „Ben-Hur” (f);
22:15 „Mumia revine” (r);
00:00 Pe bune?!
01:45 „Las fierbinþi” (r);
03:30 „Ben-Hur” (r);
05:30 I like IT (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Vrei sã te însori cu mine?”
(r);
15:30 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
23:00 „Doar tu ºi eu. Al treilea plus” (f);
01:30 Observator;
02:30 „Dragon Blade: Încleºtarea Imperiilor;

Luni, 22 aprilie

Duminicã, 21 aprilie
TVR 1

07:30 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:40 Destinaþia Tel Aviv;
15:00 Handbal feminin, Cupa României;
16:30 Politicã ºi delicateþuri;
17:30 Handbal femininm Cupa României;
19:00 Dosar România (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Lucreþia Ciobanu;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Reply;
01:00 Festivalul Lucreþia Ciobanu (r);
02:55 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;
08:00 Direcþia: sud-vest!
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;
12:30 Credo;
13:30 „Dincolo de pod” (f);
15:05 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 În inima Africii;
18:45 E vremea ta;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Semnul ªarpelui” (f);
22:10 „Marele Maestru” (f);
02:15 „Dincolo de pod” (r);
03:50 „Semnul ªarpelui” (r);
05:30 Zile cu stil.

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 „X-Men de la Origini: Wolverine” (f);
22:15 Cântã acum cu mine;
00:15 Apropo TV (r);
01:15 România, te iubesc! (r);
02:15 „Mumia revine” (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 „Doar tu ºi eu. Al treilea e în
plus” (r);
15:45 Asia Express (r);
19:00 Observator;
20:00 „Liber ca pasãrea cerului” (s);
21:15 „Un poliþist ºi jumãtate” (f);
23:00 iUmor (r);
02:00 „Liber ca pasãrea cerului” (r);
03:00 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
07:45 „Povestea lui Tiffany Rubin” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 „Nu vrea ºi pace!” (r);
14:00 „Jurnalul unui puºti: Cãldurã
mare” (r);
16:00 „Rocky V” (r);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Camille” (f);
22:30 „#Selfie 69" (r);
01:00 „Camille” (r);
02:45 „#Selfie 69" (r);
04:45 „La bloc” (r).

PRO Cinema
07:30 „Doamna din Shanghai” (r);
09:30 „La Bloc” (r);
11:45 „Jurnalul unui puºti: Cãldurã
mare” (r);
13:45 „Rocky V” (r);
16:00 „Rocky Balboa” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Adevãrul ºi numai adevãrul” (f);
22:45 „Capcana minþii” (f);
00:45 „Adevãrul ºi numai adevãrul” (f);
02:45 „Capcana minþii” (r).

Happy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:30 „Luna recoltei” (r);
11:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (f);
13:30 CulTour (r);
14:00 „Eu da, ei nu!” (f);
16:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (s);
20:00 „Casa D” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Casa D” (r);
01:30 „Pompierii din Chicago” (r);
02:30 „Gossip Girls: Intrigi la New York” (r);
04:00 CulTour (r).

Happy Channel HD
08:45 CulTour;
09:15 Teleshopping;
09:30 „Ei da, ei nu”” (r);
11:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
13:30 CulTour (r);
14:00 „Livada cu speranþã” (f);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „Toate drumurile duc la Roma” (f);
22:00 „Pompierii din Chicago” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Toate drumurile duc la Roma” (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).

TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 #Creativ (r);
09:30 Vorbeºte corect!;
09:35 100 de poveºti despre Marea
Unire (r);
10:00 „Aripile Nordului” (r);
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 Destine în paralel – Supravegheaþi de
serviciile secrete;
18:30 Universul credinþei – Paºi spre Înviere;
19:00 România 9;
20:00 Telejurnal;
21:05 Remember Eurovision;
21:30 Teatrul Naþional de Televiziune;
23:30 Banii tãi;
00:00 Telejurnal.

TVR 2

07:00 oanApp;
09:00 „Lonmsome dove: suflet de
pistolar” (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 „Lonesome dove: suflet de pistolar” (s);
17:00 oanApp;
18:00 Primãvara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Cronica întâlnirilor dezastruoase” (f);
23:00 „Anatomia lui Gray” (s);
23:55 Câºtigã România” (r);
00:55 „Marele Maestru” (r);
03:00 E vremea ta! (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;
10:30 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 „Ben-Hur” (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 „Un poliºist ºi jumãtate” (r);
02:30 Acces direct (r);
04:15 Fantastic Show (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
07:45 „Nu vrea ºi pace!” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Rocky Balboa” (r);
14:30 „Doamna din Shanghai” (r);
16:30 „Pe urmele dinozaurilor” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Foc încruciºat” (f);
22:30 „S-a întâmplat într-o varã” (f);
00:30 „Foc încruciºat” (r);
02:30 „S-a întâmplat într-o varãp” (r);
04:00 „La Bloc” (r).
Happy Channel HD
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).

Marþi, 23 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 „Comoara apaºilor” (f);
23:20 Discover România;
23:30 Lumea azi;
00:00 Telejurnal;
00:30 Portret de secol (r);
01:30 „Comoara apaºilor” (r);
03:05 „Dosarele extratereºtrilor”;
03:20 Telejurnal (r).

TVR 2

07:00 oanApp (r);
09:00 „Lonesome dove: suflet de
pistolar” (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 „Lonesome dove: suflet de pistolar”
(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 „Cronica întâlnirilor dezastruoase” (r);
02:20 Zile cu stil (r);
02:50 E vremea ta! (r);
04:00 Telejurnal TVR2 (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 „Mumia revine” (r);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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 „Vaiana” (f);
22:00 „Bean – O comedie dezastru” (f);
23:45 Xtra Night Show;
01:00 „Bean – O comedie dezastru” (r);
02:30 Acces direct (r);
04:15 Fantastic Show (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
07:30 „Pe urmele dinozaurilor” (r);
09:15 „La bloc” (r);
11:45 „Rocky V” (r);
14:00 „Rocky Balboa” (r);
16:15 „Capcana” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Curierul” (f);
22:30 „AVP: Alien vs. Predator” (f);
00:30 „Curierul” (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).
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HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
S-ar putea sã primeºti o sumã importantã de
bani în urma muncii desfãºurate la serviciu.
Existã ºi posibilitatea rezolvãrii unor aspecte
profesionale sau obþinerea unui nou loc de
muncã mai bine plãtit. Evitã cheltuielile extravagante, investiþiile sau planurile de afaceri.

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. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, 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.
¡Vândcasãcentral,comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4 camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
¡Câmpina - vând apar-
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tament 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.

Schm
i buri
¡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
Eºti orientat spre propria ta persoanã ºi spre
nevoile tale, aspect favorabil evoluþiei tale din
toate punctele de vedere. Unele relaþii parteneriale se vor sfârºi, deoarece îþi vei da seama cã
nu mai corespund cerinþelor tale. Se contureazã
cheltuieli, însã în paralel primeºti ºi bani, mai
ales de pe urma activitãþii desfãºurate la serviciu.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Stãrile tale de spirit sunt contradictorii la începutul sãptãmânii, astfel cã nimeni ºi nimic nu îþi
intrã în voie. Controleazã-te, alege rezolvarea
prioritãþilor ºi, la nevoie, cere sprijinul celor dragi
ºi de încredere. Reþine concluziile din zilele
acestei sãptãmâni ºi alcãtuieºte planuri noi
pentru viitor, ºtiute doar de tine.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Este perioadã de schimbãri profunde în aceastã
sãptãmânã. Se vor repune în discuþie laturi ale
personalitãþii tale ce trebuie îmbunãtãþite sau
chiar redefinte în totalitate. Stãrile de spirit vor
cunoaºte suiºuri ºi coborâºuri, însã depinde
doar de tine sã-þi gestionezi atent energiile ºi
reacþiile.
Leu (23 iulie - 22 august)
O sãptãmânã interesantã la capitolul socioprofesional. Dialoguri importante cu ºefi ºi
autoritãþi, rezolvarea unor demersuri ce þin de
acte personale sau profesionale, trasarea unor
direcþii sociale noi. Sprijinul oamenilor importanþi într-un domeniu de activitate este de anvergurã ºi cu efecte pe termen lung, chiar dacã
acum pare insignifiant.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Foarte active sunt relaþiile socio-profesionale în
aceastã sãptãmânã. Este nevoie de prudenþã,
rãbdare, selectarea prioritãþilor, detaºare de
problemele celorlalþi. Dialogurile cu persoanele
de la locul de muncã sunt dinamice, punctate
cu note agresive ºi cu opinii spuse în grabã.
Sunt posibile altercaþii mai ales cu ºefii ºi cu
autoritãþile.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna debuteazã cu o mare dorinþã de a-þi
rafina sufletul, de a-þi remodela sistemul valorilor
morale ºi spirituale, de a te desprinde de un
trecut perimat ºi dureros încã. Mentalul îþi este
foarte activ, riscând sã spui vorbe nepotrivite, sã
decizi superficial ºi în grabã. Controleazã-þi stãrile
de spirit, alege cu grijã ceea ce vrei sã spui ºi
sfãtuieºte-te cu cineva drag ºi de încredere.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Relaþiile parteneriale vor cunoaºte rãsturnãri
de situaþie. Unele colaborãri se pot încheia definitiv, fãcând loc altora mult mai interesante.
Beneficiezi de un sprijin astral deosebit, aºa
încât ai toate ºansele sã-þi pregãteºti terenul
pentru proiecte îndrãzneþe cu efecte de lungã
duratã, care îþi vor aduce ºi câºtiguri pe mãsurã.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sãnãtatea este unul din subiectele importante
din aceastã sãptãmânã. Selecteazã prioritãþile,
odihneºte-te conºtient ºi stai mai mult în naturã.
La serviciu se vor putea finaliza unele activitãþi
începute mai demult. Relaþiile parteneriale sunt
conflictuale . Cumva la baza acestor conflicte
stau aspecte sentimentale.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
La serviciu se contureazã situaþii dinamice, multã
forfotã ºi sarcini de lucru noi ºi urgente. Relaþiile
colegiale sunt conflictuale, de aceea fii prudent
ºi ocupã-te singur de ceea ce ai tu de fãcut.
Unele dintre aceste relaþii se pot finaliza în chip
nebãnuit. Ceva din mediul familial ºi domestic
îþi creeazã probleme în mediul profesional.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Segmentul amoros este foarte rãscolit în aceastã
sãptãmânã. Dialoguri importante cu persoana
iubitã sau cu copiii, dupã caz. Graba, tonul ridicat,
acuzele mai mult sau mai puþin fondate sunt
frecvente ºi pãguboase pe termen lung. Este
nevoie sã accepþi ºi filozofia de viaþã specificã
persoanelor dragi sau dorinþele lor din aceastã
perioadã.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Sunt momente favorabile activitãþilor gospodãreºti de avergurã. Pe de altã parte, relaþiile cu
membrii familiei ºi cu neamurile sunt conflictuale
ºi cu greu se poate cãdea la pace pe un anumit
subiect. Evitã discuþiile aprinse ºi ascultã pe
toatã lumea. Chiar dacã, deocamdatã ai senzaþia
cã toatã lumea este împotriva a ceea ce vrei sau
ai nevoie tu, aºteaptã sã treacã zilele conflictuale
ºi apoi acþioneazã în consecinþã.
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44.606 locuri de muncã oferite la Bursa Generalã
a Locurilor de Muncã organizatã de ANOFM

La Bursa Generalã a Locurilor de
Muncã, organizatã pe 12 aprilie 2019,
au fost prezenþi 2.562 agenþi economici, dintre care 27 angajatori de in-

serþie ºi au fost oferite 44.606 locuri
de muncã.
Precizãm cã la acest eveniment
ce a fost organizat la nivel naþional,

au fost prezente 29.896 persoane,
dintre care 282 tineri cu risc de marginalizare socialã.
Un numãr de 11.923 de persoane au fost selectate în vederea încadrãrii, dintre care 44 tineri cu risc de
marginalizare socialã. Au fost angajate
pe loc 911 persoane aflate în cãutarea
unui loc de muncã, 27 dintre acestea
având studii superioare ºi 884 persoane cu studii medii.
Principalele ramuri de activitate
cãrora le corespund meseriile în care
au fost încadrate pe loc cele 911 persoane sunt urmãtoarele: hoteluri ºi
alte facilitãþi de cazare (260), construcþii de clãdiri (84), fabricarea autovehiculelor de transport rutier (70).
Ucenic în diverse meserii (82),

cameristã hotel (60), ajutor ospãtar
(34), lucrãtor bucãtãrie (31), lucrãtor
comercial (30), muncitor necalificat
în diferite ramuri de activitate (160)
sunt principalele meserii în care au
fost încadrate pe loc cele 882 de persoane fãrã studii superioare. Dintre
persoanele cu studii superioare încadrate pe loc, cele mai multe au fost
angajate ca inginer (8), ºef recepþie
hotel (3), consultant vânzãri (3), funcþionar administrativ (2) etc.
Judeþele cu cele mai multe locuri
de muncã ocupate pe loc sunt: Constanþa – 250 persoane, Dolj - 106 persoane, Botoºani – 96 persoane, Suceava – 72 persoane, Neamþ – 72
persoane. În judeþul Prahova, Bursa
s-a des-fãºurat în Ploieºti ºi în Câmpina,

În Prahova,
655 de
persoane
au fost
selectate în
vederea
încadrãrii
participând 86 de agenþi economici.
Aceºtia au pus la dispoziþia persoanelor aflate în cãutarea unui loc de
muncã 1.208 de locuri de muncã,
din care 793 în Ploieºti ºi 415 în Câmpina. Serviciul comunicare din cadrul
AJOFM Prahova ne anunþã cã, din
totalul celor 1.652 de persoane participante, 655 au fost selectate în vederea încadrãrii. Mihail Marinescu

Locuri de muncã vacante la A.J.O.F.M. Prahova
Nr.
crt.
Meseria
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

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

diverse

19-25 aprilie 2019

www.informatiaprahovei.ro

11

Cele mai importante evenimente ce au avut loc în perioada 19 – 25 aprilie, de-a lungul istoriei
19 aprilie:
1849 - A fost semnatã Convenþia
ruso–turcã de la Balta Liman care a
consemnat în plan internaþional înfrângerea Revoluþiei române de la 1848–
1849. Convenþia prevedea: domni
numiþi de cãtre sultan pe timp de ºapte
ani, desfiinþarea Adunãrilor Obºteºti ºi
înlocuirea lor cu Divanuri legislative,
precum ºi þinerea sub ocupaþie a Principatelor pentru “a reprima orice miºcare de insurecþionare”. Sunt numiþi
domni Barbu ªtirbei în Þara Româneascã ºi Grigore Alexandru Ghica în
Moldova.
1854 - S–a nãscut inginerul Anghel Saligny, membru ºi preºedinte al
Academiei Române (m.1925).
1882 - A murit britanicul Charles
Robert Darwin, autorul teoriei despre
evoluþia speciilor de plante ºi animale
prin selecþie naturalã (teoria
evoluþionistã) (n.12.02.1809).
1946 - S-a nãscut Tim Curry, actor ºi cântãreþ britanic.
1947 - S–a nãscut Nicu Covaci,
membru al grupului rock Phoenix.
1979 - A fost aprobat, în Egipt,
prin referendum popular (cu peste
90% din voturi), Tratatul de pace cu
Israelul.
1990 - A fost înfiinþatã Facultatea
de Jurnalism si Stiintele Comunicarii,
Bucureºti.
1994 - A apãrut primul numãr al
ziarului “Informaþia Prahovei”.
2002 - A început sã emitã cel
de–al patrulea Canalul al Televiziunii
Române – Canalul TVR Cultural.
2005 - A fost ales noul Papã, în
persoana cardinalului Joseph
Ratzinger, care ºi-a ales numele de
Benedict al XVI-lea. Este al 265-lea papã
în istoria Bisericii Romano-Catolice ºi
primul papã german dupã 482 de ani
(ultimul a fost Papa Adrian al VI-lea,
1522-1523).

REÞETA sãptãmânii

20 aprilie
aprilie:
1792 - Regele Ludovic al XVI–
lea a declarat oficial rãzboi regelui
Boemiei ºi Ungariei.
1808 - S–a nãscut împãratul Napoleon al III–lea (m.09.01.1873).
1835 - S–a nãscut inginerul Elie
Radu, unul dintre întemeietorii ingine-

riei de construcþii din România, membru de onoare al Academiei Române
(m.10.10.1931).
1889 - S–a nãscut dictatorul
german Adolf Hitler (m.30.04.1945).
1943 - Într–o scrisoare adresatã
mareºalului Ion Antonescu, Constantin Brãtianu ºi Iuliu Maniu, preºedinþii
principalelor partide politice din
opoziþie, au protestat împotriva intenþiei de a angaja România într–un rãzboi direct contra marilor democraþii
occidentale.
1947 - Presa a anunþat punerea
în circulaþie a bancnotelor de 1
milion de lei. A fost momentul în care
inflaþia postbelicã începea sã creascã
vertiginos.
2004 - A avut loc lansarea primului ziar bilingv (româno–portughez) de culturã editat în Portugalia
– „Diaspora românã ºi moldavã”, al
cãrei director fondator este Romeo
Marin.
21 aprilie
aprilie:
1915 - S–a nãscut actorul american Anthony Quinn (“Viva Zapata”,
“Zorba Grecul”, „Ora 25”) (m.3.
06.2001).
1919 - S–a nãscut, la Fãgãraº,
Tibor Thomas, pictor. Trãieºte în Montreal, Canada. Are lucrãri în România,
Franþa, Canada, Venezuela, Brazilia,
Japonia, Mexic, Noua Zeelandã,
China, Israel, Germania.
1926 - S–a nãscut regina Elisabeta a II–a a Regatului Unit al Marii
Britanii ºi Irlandei de Nord.
1930 - S–a nãscut actriþa Silvana Mangano; alãturi de Sophia
Loren ºi Gina Lollobrigida, este una
dintre cele trei graþii ale cinematografului italian postbelic (din filmografie: „Moarte la Veneþia”, „Dune”,
„Orez amar”) (m.16.12.1989).
193
1 - S–a nãscut inginerul chi931
mist Alexandru Balaban, vicepreºedintele Academiei Române din
11.04.1995.
1939 - S-a nãscut Ernie Maresca, cântãreþ ºi compozitor american.
1947 - S-a nãscut Alan Wagner,
chitarist britanic (The Foundations).
1947 - S-a nãscut John Weider,
violonist ºi chitarist britanic (John

Mayall, Animals, Family, Stud).
1948 - S-a nãscut Paul Davis,
cântãreþ ºi compozitor american.
1965 - România a devenit
membrã a Organizaþiei Aviaþiei Civile
Internaþionale (OACI).
1992 - A fost înfiinþatã Confederaþia Naþionalã a Patronatului
Român (CNPR).
1995 - Exploratorul Teodor Gh.
Negoiþã devine primul român care
atinge Polul Nord, în cadrul unei
expediþii ruse de cercetare.
2005 - A fost organizat la Bucureºti primul festival internaþional de
lung metraj: B-EST International Film
Festival (21-24.04.2005).
22 aprilie:
1850 - S-a nãscut Veronica
Micle, poetã, rãmasã în conºtiinþa
publicã mai ales prin marea dragoste
pe care i-a inspirat-o lui Eminescu
(“Poezii”-1887) (m.03.08.1889).
1867 - fost adoptatã “Legea
pentru înfiinþarea unui nou sistem
monetar ºi pentru fabricarea monedelor naþionale”, prima lege monetarã
din România, prin care se adoptã ca
unitate monetarã Leul, compus din
100 de bani. El va fi marcat cu valoarea sa ºi armele þãrii, fãrã vreun semn
distinctiv al puterii suzerane, cum
prevedea firmanul din octombrie
1866 (22 apr./4 mai).
1870 - S-a nãscut Vladimir Ilici
Lenin, principalul teoretician al doctrinei care îi poartã numele, leninismul. Lenin a preconizat o disociere
strictã între partid ºi clasa muncitoare,
creînd astfel premisa pentru instituirea dictaturii comuniºtilor. Cu toate
cã ideologia propusã de Lenin ºi-a
aflat o largã rãspîndire, revoluþia
mondiala, pe care acesta o propovãduia, a rãmas nerealizatã (m.21.01.
1924).
1915 - Armata germanã a folosit
pentru prima datã gazul asfixiant la
Ypres.
192
4 - S–a nãscut actorul Ion
924
Lucian, director al teatrului pentru
copii „Excelsior”.
193
7 - S–a nãscut actorul ame937
rican Jack Nicholson („Oameni de
onoare”, „Poºtaºul sunã întotdeauna

Aripioare de pui cu parmezan ºi piper negru
INGREDIENTE
1 kkg
g aripioar
e de pui secþionat
e (ºi fãrã vâr
furi), 1
0 gr unt gr
as,
aripioare
secþionate
vârfuri),
10
gras,
1 lingurã ulei mãsline, 1
0-1
5 fr
unz
e salvie, (nu ffoar
oar
10-1
0-15
frunz
unze
oartte mari), 2
cãþei usturoi, puþinã coajã de lãmâie rãzuitã, 20 gr parmezan
rãzuit fin (sau combinaþie de parmezan ºi pecorino), sare, fulgi de
chili, mult piper negru râºnit mare.
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Aripioarele se presarã cu sare ºi fulgi de chili dupã gust. Se aºazã în tava cuptorului
tapetatã cu hârtie de copt, la distanþã unele de altele.
Se coc la 200C timp de 30 minute. În ultimele minute, dacã nu sunt plãcut rumene
se porneºte grill-ul (cãldurã de sus), dar sã le supravegheaþi în acest timp sã nu se ardã,
doar puþin sã se rumeneascã. Când aripioarele sunt gata, se pregãteºte sosul. Într-o tigaie
largã (25-30 cm) se topeºte untul ºi se adãugã uleiul. Se pun ºi frunzele de salvie ºi apoi se
râºneºte în neºtire piper negru (aici puneþi dupã gust, dar mie îmi place sã fie mult). Dupã
ce grãsimea din tigaie începe sã sfârâie, adãugaþi usturoiul strivit, amestecaþi ºi lãsaþi 1
minut sã se infuzeze cu arome.
Se adãugã aripioarele ºi se amestecã cu
douã linguri sã se acopere de untul aromat. În
acest moment eu mai râºnesc piper negru
(niciodatã nu mi se pare destul) ºi rad foarte
puþinã coajã de lãmâie (de 2-3 ori trec lãmâia
pe microrãzãtoare). Se amestecã iar bine.
Se rãstoarnã conþinutul tãvii într-un vas
încãpãtor (poate fi un platou de servire). Se
adãugã parmezanul ºi se amestecã uºor cu
douã linguri sã se topeascã.
Sunt bune imediat, dar sunt bune ºi
reîncãlzite (în cuptor sau microunde).

de douã ori”, „Vorbe de alint”).
1938 - S–a nãscut academicianul Vlad Ionescu, nominalizat în 1999
pentru Premiul de excelenþã (m.29.
05.2000).
1993 - A avut loc inaugurarea
oficialã a Muzeului Memorial–Holocaust, primul monument naþional dedicat de cãtre americani unei tragedii
europene – memoriei celor 6 milioane
de evrei ºi a altor milioane de victime
ale fanatismului nazist.
1994 - A murit Richard Nixon,
om politic, cel de–al 37–lea preºedinte
al SUA (1969–1974) (n.09.01.1913).
1998 - România a ratificat Convenþia Europeanã care echivaleazã
diplomele universitare cu cele obþinute
în þãri membre ale CE.
23 aprilie:
1564 - S-a nãscut William Shakespeare, cel mai mare dramaturg englez (m.03.05.1616).
1894 - S-a nãscut scriitorul Gib
I.Mihãescu (m.1935).
1913 - S-a nãscut scriitorul
Emeric Deutsch.
1920 - S-a nãscut compozitorul
Edmond Deda.
1949 - S-a nãscut John Miles, vocalist, clãpar, chitarist ºi compozitor
britanic.
24 aprilie:
856 - S-a nãscut Henri Philippe
Petain, mareºal ºi om politic francez;
s-a remarcat în timpul primului rãzboi
mondial (a oprit ofensiva germanã de
la Verdun/1916); ºef al statului în
perioada iulie 1940 - august 1944 ºi
prim-ministru al Regimului de la Vichy
(1940-1942), în condiþiile generate de
înfrângerea Franþei de cãtre trupele
germane; în interior, Petain a promovat
o politicã de reprimare a Rezistenþei
franceze; în exterior a abordat o
orientare de subordonare faþã de cel
de-al III-lea Reich; condamnat la
moarte (1945), pedeapsa i-a fost comutatã în închisoare pe viaþã, þinânduse seama de meritele sale în timpul
primului rãzboi mondial (m.1951).
1883 - S-a nãscut scriitorul ceh
Jaroslav Hasek (m.1923).
1886 - S-a nãscut ªtefan Bezde-

ANECDOTE:
Un neuron se naºte într-un creier masculin.
Totul este întunecat ºi pustiu. Din întuneric, apare un
alt neuron.
- Hei, ce faci aici de unul singur? Vino cã suntem
toþi jos.
- O pungã cu bomboane, vã rog.
- De care doriþi?
- Nu conteazã, dar sã fie împachetate în folie, sã
facã zgomot, cã mã duc la operã.
O familie de tineri merge în vizitã la niºte
prieteni mai în vârstã. Bãtrânul îi spune soþiei:

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

chi, filolog ºi traducãtor; bogatã activitate didacticã la Universitatea din Cluj
(1919-1951); asiduu traducãtor din
autori greci ºi latini; membru corespondent al Academiei Române
(m.1958).
1911 - S-a nãscut Eugen Jebeleanu, poet, traducãtor, publicist,
membru al Acad. Române (“Surâsul
Hiroºimei”, “Hanibal”) (m.21.08. 91).
1912 - S-a nãscut scriitoarea
Marta D.Rãdulescu (m.1959).
1919 - S-a nãscut poetul Mihu
Dragomir (Mihail G. Dragomirescu)
(m.09.04.1964).
1933 - S-a nãscut Freddy Scott,
cântãreþ ºi compozitor american.
193
7 - S-a nãscut scriitorul Iosif
937
Lupulescu.
1939 - S-a nãscut scriitorul
Alexei Rudeanu.
1942 - S-a nascut Barbra Streisand, actiþã, cântãreaþã, producãtoare ºi regizoare de film („Hello,
Dolly!”).
1944 - S-a nãscut (Bernard St.
Clair) Lee Clahoun Henderson, cântãreþ american (Hues Corporation).
25 aprilie:
1599 - S-a nãscut Oliver Crowell,
om politic britanic, adversar al regalitãþii; în 1649, la 19 mai, a instaurat
republica (Commonwealth), iar în
1654 a instaurat un regim dictatorial („protectoratul”), devenind “Lord
Protector” (al Angliei, al Scoþiei ºi
Irlandei) (n.03.09.1658).
1932 - S-a nãscut Lia Manoliu,
atletã, sportivã de mare performanþã
(olimpicã la aruncarea cu discul), fost
preºedinte al Comitetului Olimpic
Român (m.09.01.1998).
1949 - S-a nãscut Michael
Brown (Lukowsky), clãpar ºi compozitor american (Left Banke, Montage,
Stories, Beckies).
1950 - S-a nãscut Steven Ferrone, baterist britanic (Average White
Band, Bloodstone).
1953 - S-a nãscut Cory Daye,
vocalist american (Dr. Buzzard’s Original Savannah Band).
1953 - S-a nãscut scriitorul Liviu
Antonesei.
Sursa: calendar.eclub.ro

- Luceafãrul meu, sã ne aºezãm la masã.
Apoi:
- Frumoasa mea, adu bãuturile. Puþin mai
târziu:
- Iubirea mea, adu desertul.
Tânãrul îl întreabã pe bãtrân:
- Cum de reuºeºti dupã atâþia ani sã-i spui
cuvinte atât de frumoase?
- Nu prea mai ºtiu cum o cheamã...
- Ai slãbit foarte mult. Ai o dietã nouã?
- Da, legume: cartofi, morcovi, sfeclã...
- Le fierbi sau le prãjeºti?
- Le sap...
- Iubito, e cald ºi trebuie sã tund peluza. Ce
vor spune vecinii dacã ies afarã dezbrãcat?
- Cã m-am cãsãtorit cu tine din interes...

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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Înotãtorii de la CSM Ploieºti, 34 de medalii
la Cupa Ligii performanþei în nataþie
Înotãtorii de la CSM Ploieºti
au participat, sâmbãtã ºi duminicã, la Cupa Ligii performanþei
în nataþie – Etapa de semifond,
competiþie organizatã la Braºov,
în Bazinul Olimpic „Mihai Mitrofan”. Cei 11 sportivi pregãtiþi de
Tamara Costache ºi Ciprian Toma au concurat în probele de
200 metri liber, spate, bras ºi
fluture, 200 metri mixt ºi 400
metri liber, reuºind, la final, sã
aibã un bilanþ de 34 de medalii: 18 de aur, 10 de argint
(9 individual ºi una la ºtafetã)
ºi 6 de bronz.
Iatã care au fost performanþele înotãtorilor de la CSM
Ploieºti: Aida Stancu – 4 medalii de aur; Luca Marinescu – 4

Hipism

Armãsarul Bãdie VF,
primul performer
al sezonului 2019

Prima reuniune oficialã de trap din 2019 pe Hipdromul din
Ploieºti a avut loc pe 13 aprile. Reuniunea a fost deschisã de
Premiul „Atena”, în care s-a impus armãsarul Gailluran de Bellen,
condus de Adrian Marciu. A urmat prima cursã listatã la pariuri,
Premiul Amigo
– Fortuna Silver, în care armãsarul Paxton, avându-l în
sulky pe Ion Dima, a produs
surpriza ºi, deºi nu se numãra printre
favoriþi, a trecut primul linia
de sosire. Apoi
a debutat prima cursã de galop a zilei, Premiul Arabian Horse
Spirit Heritage, în care câºtigãtor a fost armãsarul Ferment,
condus de bulgarul Valentin Atanasov. Urmãtoarea cursã a fost
Premiul Ager, în care s-a impus favorita Rugiada Thor. A urmat
cursa de trap Premiul Primãverii, cu 11 cai la start ºi premii
totale de 3.200 lei, în care s-a impus armãsarul Bãdie VF, acesta
fiind urmat de Histoire D’Inverne ºi Detoxicated.
Reuniunea avea sã se închieie de a doua cursã de galop a
zilei, în care câºtigãtor a fost armãsarul Heaven King, condus de
bulgarul Ivan Ivanov.
Mihail Marinescu

medalii de aur; Fabian Pãun
– 4 medalii de aur; Cristina Þolea – 2 medalii de aur ºi una
de bronz; Cristian Lupu – 1
medalie de aur, una de argint
ºi 2 de bronz; Andra Niþã – 2
medalii de aur ºi 2 de argint;
Patrick Iacob – 1 medalie de
aur ºi 3 de argint; Darius Radu
– 2 medalii de argint ºi una
de bronz; Briana Pãun – 1
medalie de argint; Erika Forþu
– 1 medalie de bronz; Victor
Ana – 1 medalie de bronz.
Datoritã performanþelor realizate, patru dintre sportivi au fost
rãsplãtiþi cu trofeul pentru cea
mai bunã performanþã la categoria lor de vârstã: Luca Marinescu (sportivi nãscuþi în

Trei medalii la Finala
Campionatelor Naþionale „U21" în
contul judokanilor ploieºteni ADIO PROMOVARE?!
2010), Fabian Pãun (2009),
Cristian Lupu (2007) ºi Aida
Stancu (2007).
La competiþie au participat
150 de sportivi de la 18 cluburi
din þarã, CSM Ploieºti ocupând

Sala Sporturilor din Drobeta Turnu Severin a gãzduit,
în weekend-ul
trecut, finala
Campionatelor
Naþionale de
Judo rezervate
juniorilor I –
„U21”, la startul cãreia s-au
aflat 262 de
sportivi de la
peste 65 de
cluburi din þarã. Judoka de la
CSM-CFR-CSª
Ploieºti au reuºit sã obþinã trei medalii – una de argint ºi douã de
bronz – ºi trei locuri VII.
Iatã care au fost performanþele sportivilor noºtri: locul al IIlea – Diana Marcu (-78 kg); locul al III-lea – Antonio Minigote (-60
kg) ºi Andrei Baicu (+100 kg); locul al VII-lea – Codruþa Lungu (52 kg), Marius Colþ (-66 kg) ºi Radu Mãrculescu (-55 kg). Sportivii
de la CSM-CFR-CSª Ploieºti sunt pregãtiþi de Gheorghe Savu
(coordonator), Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu ºi Cosmin
Slãveanu.
Sursa: csmploiesti.ro

Final de sezon pentru echipa de
baschet fete „U14" a CSM Ploieºti

Echipa de baschet fete
„U14" a CSM Ploieºti a încheiat
sezonul cu un bilanþ de 11 victorii ºi 13 înfrângeri, dupã ce,
la finele sãptãmânii trecute, a
înregistrat o victorie ºi o înfrângere în turneul de la Bucureºti,
gãzduit de Sala Colegiului Tehnic „Tudor Vianu”.
În primul meci, fetele pregãtite de Corina Savu au pierdut la un singur punct, scor
44-45, disputa cu gazdele de
la ACS Champions Bucureºti.
Meciul al doilea a coincis, însã,
a fost încheiat cu o victorie
netã, 53-22, în dauna CSª Nr.
2 Bucureºti, astfel cã fetele
noastre au încheiat Grupa A3
pe poziþia secundã a clasa-

dãchescu, Daria Tãnase, Andreea Dumitru ºi Alexia Dedu.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

LUCEAF
ÃR
UL ORADEA - PETR
OL
UL 3-1 (2-0)
UCEAFÃR
ÃRUL
PETROL
OLUL
Stadion: “Luceafãrul”- Sânmartin. Spectatori: circa 1000. Au
marcat:V. Pop (25), Paraschiv (29), Preoteasã (78-pen.) /
Moldoveanu (47).
LUCEAF
ÃR
UL: Moga-wanya (25-Lu yuefeng), Yabre, Oros,
LUCEAFÃR
ÃRUL:
Moihedja-Roºu, Prejmerean, Preoteasa, Al. Dulca-Paraschiv, V. Pop
(68-Baican). Antrenor: Cristian Puicuþ.
PETROLUL: Bolboaºã - Borta, Ghinga, Puºcaº, Þigãnaºu –
Malakyan (30 - Chindriº), Bucºa (70 - ªtefãnescu) - ªaim Tudor,
Marinescu (cpt) - Moldoveanu, Arnãutu. Antrenor: Gheorghe
Mulþescu.
Cartonade galbene: Dulca (70), Preoteasa (72) / Ghinga
(24), Marinescu (55).
Cartonaºe roºii: Bor a (77), Marinescu (86).
Au arbitrat: Iulian Cãlin (ªtefãneºti - Argeº) - Gabriel Sabin
Stroe (Piteºti) ºi George Florin Neacºu (Câmpulung).
Observatori FRF: Dan Monea (Aiud) ºi Cristian Petropulos (Alba
Iulia).

Visul frumos s-a cam risipit! Petrolul iese, cel pu in teoretic, din calculele promovãrii, dupã înfrângerea usturãtoare
suferitã în fata Luceafãrului din
Oradea!
Iatã cã, dupã douã victorii,
au venit pe neaºteptate douã
înfrângeri mai mult decât surprinzãtoare, cu Argeºul ºi acum cu Oradea, ºi promovarea
s-a cam spulberat!
Meciul a fost unul dezastruos ºi chinuitor de privit de
fanii petroliºti, ce sunt tare
dezamãgiþi ºi revoltaþi!
Deci, concluzionând, elevii
lui Mulþescu nu au jucat nimic
ºi au fost învinºi în mod ruºinos!
Apãrarea, cu Puºcaº în
frunte, a fost una deplorabilã,

ZIAR INDEPENDENT

mentului. În cel de-al treilea
meci al grupei, ACS Champions Bucureºti – CSª Nr. 2
Bucureºti 45-31.
Lotul deplasat de Corina
Savu la turneul din weekend
a fost urmãtorul: Diana ªtefan,

Andreea Popa, Carina Ion,
Andreea Ilie, Amalia Moisei,
Ana Constantinescu, Alexandra Harcan, Sara ªandor, Alexandra Pomojnicu, Elena Ionescu, Andreea Pîrvulescu, Karina Munteanu, Daria Ior-

locul al 3-lea în clasamentul
pe echipe.
La sfârºitul acestei sãptãmâni, înotãtorii de la CSM
Ploieºti vor participa la Cupa
Lalelelor, de la Piteºti.
Sursa: csmploiesti.ro
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iar atacul a fost ºi el neperformant!
Iatã cum s-au marcat golurile partidei:
Min.25, 1-0. Prejmerean a fost faultat în careu de
Puºcaº ºi se dicteazã penalty.
V. Pop transformã.
Min.29, 2-0. Roºu a
centrat de pe dreapta ºi Paraschiv a deviat cu capul la colþul
lung.
Min. 4
7, 2-1
47,
2-1.. Moldoveanu a pãtruns în careu ºi de la
circa 14 metri a ºutat la colþul
lung.
Min. 78, 3-1. Dulca a
driblat ca-n branzã în careu ºi
a fost faultat de Borta, dictându-se loviturã de la punctul
cu var. Preoteasa a înscris cu
Ionuþ Mitoiu
uºurinþã.
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