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Regula includerii în formula de calcul a ratei de do-
bândã a indicelui de referinþã calculat trimestrial exclusiv
pe baza tranzacþiilor interbancare se aplicã ºi progra-
melor guvernamentale cu garanþia statului, respectiv
“Prima casã”, “Prima Maºinã” ºi “Investeºte în tine”, a
anunþat, joi, (MFP).

“Astfel, pentru creditele acordate în monedã
naþionalã rata de dobândã va fi compusã din indicele
de referinþã calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzac-

þiilor interbancare, la care creditorul poate sã adauge o
anumitã marjã fixã pe toatã perioada derulãrii con-
tractului. Indicele de referinþã pentru credite acordate
în lei cu dobândã variabilã se publicã în fiecare zi lucrã-
toare pe site-ul Bãncii Naþionale a României ºi reprezintã
rata de dobândã calculatã ca medie ponderatã a ratelor
de dobândã cu volumele tranzacþiilor de pe piaþa inter-
bancarã. Indicele de referinþã se calculeazã la finalul
fiecãrui trimestru, ca medie aritmeticã a ratelor de
dobândã zilnice determinate pentru trimestrul anterior,
urmând a se aplica de fiecare instituþie de credit pentru
trimestrul urmãtor. Noul indice de referinþã se aplicã atât
creditelor noi acordate, la refinanþarea creditelor aflate
în derulare cât ºi contractelor aflate în derulare cu acordul
pãrþilor formalizat prin act adiþional la contractul de credit”,
se menþioneazã într-un comunicat remis AGERPRES.

Banca Naþionalã a României a publicat joi indicele
de referinþã trimestrial pentru creditele acordate con-
sumatorilor (IRCC), reglementat prin art.II ºi III din Ordo-
nanþa de urgenþã a Guvernului nr. 19/2019, acesta fiind
de 2,36% pe an. Indicele a fost calculat ca medie arit-
meticã a ratelor de dobândã zilnice ale tranzacþiilor
interbancare din trimestrul IV 2018.

Totul a pornit de la o plângere depusã de o femeie din Ploieºti care a reclamat
faptul cã a fost atacatã, la începutul anului, de cãtre un bãrbat care i-a smuls din
ureche cerceii din aur. În urma anchetei, tâlharul a fost prins, iar în timpul audierilor,
acesta a recunoscut cã el este autorul, dar ºi cã femeia care l-a dat în vileag nu
este singura lui victimã. Procurorii au extins cercetãrile, au reuºit sã gãseascã la
casele de amanet o parte dintre bijuteriile smulse de hoþ de la urechile mai multor
femei din Ploieºti, iar acum aºteaptã victimele sã-ºi recupereze bunurile ºi sã
depunã plângere. Anchetatorii au fãcut verificãri inclusiv la spitalele din judeþ
pentru a vedea dacã vreuna dintre victime s-a prezentat la camerele de gardã cu
rãni la urechi, dar cãutãrile au fost în zadar.

Reperezentanþii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Ploieºti fac apel la
persoanele care se ºtiu vizate sã meargã la sediul Poliþiei Municipale pentru a
depune plângere ºi pentru a-ºi recupera bijuteriile care se aflã acum în custodia
autoritãþilor. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Victimele unui tâlhar sunt aºteptate la
Poliþie pentru a-ºi recupera bijuteriile
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MFP: Noul indicele de referinþã
va fi inclus ºi în calcularea

dobânzii la programele
“Prima casã’’, ‘’Prima Maºinã’’

ºi ‘’Investeºte în tine’’
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A apãrut un nou
calendar pentru
mobilitatea
personalului didactic

Opt bebeluºi nãscuþi
morþi la Maternitatea
din Ploieºti, înhumaþi
abia dupã 10 ani

Este obligat sã plãteascã daune
simbolice rudelor bãrbatului
pe care l-a omorât

Criminal minor,
condamnat la închisoare

Începând de luni, 13 mai, ºi pânã joi,
16 mai, în Sala Coloanelor din cadrul Pala-
tului Culturii Ploieºti se desfãºoarã cea de-a
IX-a ediþie a Bursei de valori educaþionale,
eveniment dedicat elevilor care încheie, în
acest an ºcolar, ciclul gimnazial ºi care este
organizat de cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, prin implicarea profesoa-
rei Cristina Petre – inspector ºcolar pentru
educaþia permanentã ºi activitãþi extraºcolare
din cadrul ISJ Prahova.

Vor fi amplasate 21 de standuri, dintre
care 17 aparþin colegiilor ºi liceelor din Plo-
ieºti, unul pentru liceul din Bãrcãneºti, unul
al CJAR Prahova, un stand al Palatului Copii-
lor Ploieºti. În premierã o sã fie prezent ºi un
stand special pentru învãþãmântul dual.

Fiecare unitate de învãþãmânt prezintã,
la standul sãu, într-un stil cât se poate de
atractiv, oferta educaþionalã, în faþa elevilor
vizitatori, valabilã pentru anul ºcolar 2019-
2020, în intervalul orar 10:00-16:00. Deschi-
derea oficialã este prevãzutã pentru luni, 13
mai, de la ora 14:00, iar festivitatea de
închidere joi, 16 mai, la ora 12:00.

Se deschide Bursa de Valori Educaþionale

Mihail Marinescu

Campania Naþionalã
„Informare acasã!
Siguranþã în lume!”
a ajuns ºi în Ploieºti

Mãsuri de
precauþie necesare
sau exces de zel?
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O adolescentã din Ploieºti, elevã în clasa a XII-a, ºi-a
bãtut, în urmã cu ceva timp, una dintre cele mai bune
prietene, care este studentã, vorbindu-se, prin mass-me-
dia, cã ar fi fost vorba despre tentativã de omor, mai ales
cã ºi declaraþia fetei agresate lasã sã se înþeleagã acest
lucru: „M-a chemat la ea acasã dupã ºcoalã, într-o zi, ºi
mi-a spus cã mã roagã sã mã întorc cu spatele cã are un
cadou pentru mine. Am simþit o loviturã în cap, m-am
întors ºi am vãzut cã avea o bâtã în mânã ºi continua sã
mã loveascã cu ea. Urlam, ce faci? ce faci? ºi nu se oprea.
Am reuºit sã-i iau bâta din mânã ºi am fugit spre uºã, m-a
dat cu capul de un perete. Am început sã urlu dupã ajutor,
ca sã mã audã vecinii”, povesteºte victima, citatã de
antena3.ro. Fata spunea cã agresoarea ar fi mãrturisit cã
voia sã o omoare cu bâta, sã o punã în saci ºi apoi sã îi
abandoneze trupul la o ghenã de gunoi, se precizeazã pe
site-ul amintit. Aceeaºi sursã scrie cã adolescenta
agresoare a fost reþinutã pentru 30 de zile pentru tentativã
de omor calificat, însã ea a fost apoi lãsatã în libertate.
Probabil cã s-a schimbat încadrarea juridicã.

este tocmai aceasta – de a oferi
informaþii pentru ca decizia de a pleca
la studii peste hotare sã fie luatã în
bunã cunoºtinþã de cauzã”, a spus
ministrul interimar al românilor de
pretutindeni.

Eveenimentul din Sala Europa
s-a bucurat ºi de participarea subpre-
fectului judeþului Prahova, Emil Drã-
gãnescu, a deputatului Andrei Nico-
lae, a inspectorului ºef de la ITM –
Dumitra Ionescu, consilierului EU-
RES  din cadrul AJOFM Prahova –
Cristiana Opriþã ºi a prof. Emilia
Spurcaciu – INCA România. Aceasta
din urmã le-a prezentat elevilor unele
exemple întâmplate în Italia, cu
români care au muncit „la negru” ºi
care, astfel, s-au confruntat cu pro-
bleme grave. Oameni care au rãmas
fãrã acte de identitate, care erau siliþi
sã locuiascã în barãci, fãrã a avea
condiþii de igienã. Asta se întâmplã
pentru cã unii oameni, în speranþa
cã se vor îmbogãþi, sunt prea naivi în
ce le spun anumiþi angajatori care,

Sala Europa a Consiliului Jude-
þean Prahova a gãzduit luni, 6 mai
a.c., lansarea celei de-a doua ediþii a
Campaniei Naþionale „Informare aca-
sã! Siguranþã în lume!”. Proiectul
aparþine Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni ºi este derulat în par-
teneriat cu Ministerul Educaþiei Naþio-
nale, Ministerul Afacerilor Externe ºi
Ministerul Afacerilor Interne. Eveni-
mentul de la Sala Europa a fost or-
ganizat de cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, fiind coordonat de
cãtre prof. Cristina Petre – inspector
ºcolar pentru educaþia permanentã
ºi activitãþi extraºcolare din cadrul ISJ
Prahova.

Au fost prezenþi, în salã, cel puþin
350 de elevi de clasa a XI-a ºi a XII-a
de la liceele ºi colegiile din Ploieºti,
împreunã cu profesori diriginþi.

Cu acest prilej, ministrul interimar
al Ministerului pentru Românii de Pre-
tutindeni, ªtefan-Radu Oprea ºi sub-
secretarul de stat Victor Ionescu au
discutat cu tinerii prezenþi despre

importanþa informãrii corecte ºi
eficiente înainte de a lua decizia de a
studia în afara graniþelor României.
Demnitarii s-au referit ºi la situaþiile de
risc cu care se pot confrunta, precum
ºi la soluþiile pentru a preveni astfel

de situaþii. „Aceastã etapã a campaniei
naþionale, Informare acasã! Siguranþã
în lume!, este un proiect ce vine în

sprijinul tinerilor care iau în calcul sã
foloseascã oportunitatea de a circula
liber în Uniunea Europeanã pentru
a-ºi finaliza acolo studiile. Succesul
unei astfel de experienþe þine foarte
mult ºi de informarea corectã în ce

priveºte riscurile ºi eventualele perico-
le. Iar intenþia MRP, a Ministerului
Educaþiei ºi a instituþiilor partenere

Campania Naþionalã „Informare acasã!
Siguranþã în lume!” a ajuns ºi la Ploieºti

apoi, nu oferã niciun contract persoa-
nei angajate. Elevii au fost sfãtuiþi ca,
în cazul în care vor sã munceascã în
strãinãtate, dupã terminarea studiilor,
sã aibã foarte mare grijã ºi sã nu
apeleze la persoane necunoscute în
mod direct, sã verifice cu atenþie oferta
locului de muncã, sã citeascã atenþi
clauzele contractului de muncã sau
de mediere ºi, de asemenea, sã veri-
fice adresa ºi existenþa angajatorului
strãin pentru care a optat.

„Este bine sã ne cunoaºtem
drepturile, sã cerem ca ele sã fie
respectate. Suntem cetãþeni ai Uniunii
Europene ºi treubuie sã fim respectaþi
ca orice alt cetãþean din altã þarã
europeanã. Avem aceleaºi drepturi.
Dragi elevi, sã fiþi mândri cã sunteþi
români!”, avea sã declare, printre
altele, prof. Emilia Spurcaciu.

Campania Naþionalã „Informare
acasã! Siguranþã în lume!”va fi pre-
zentatã în toate judeþele þãrii.

Eleva de clasa a XII-a avea sã revinã
la ºcoalã, la Colegiul Naþional „Al. I. Cuza”
din Ploieºti, iar o bunã parte a presei
centrale, dar ºi locale, a simþit nevoia sã
readucã în spaþiul public acest caz,
intervenind cu întrebãri asupra minis-
trului Educaþiei, deºi evenimentul nu
s-a petrecut în incinta ºcolii! Alte instituþii
trebuia întrebate. Fiind luatã, probabil,
pe nepregãtite, Ecaterina Andronescu
a cerut detalii la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, trimiþându-l pe
inspectorul ºcolar general la ºcoala
respectivã, deºi era vacanþã, iar eveni-
mentul nu a avut loc la ºcoalã! Ce sã
facã inspectorul ºcolar la ºcoalã? Sã
facã pe procurorul? Conducerea ISJ
Prahova avea sã trimitã documentele
respective la minister, informând cã au
avut loc ºedinþe cu elevii, cu pãrinþii, în
care respectivii au fost întrebaþi dacã

se simt intimidaþi de prezenþa elevei agresoare în ºcoalã,
în clasã. Majoritatea dintre aceºtia a rãspuns cã nu se
simt intimidaþi ºi cã fata poate sã-ºi continue studiile în
aceastã ºcoalã. De asemenea, în C.N.” Al. I. Cuza” nu se
poate pãtrunde decât pe bazã de cartelã, existã ºi per-
sonal ce asigurã paza, dar ºi jandarmi care patruleazã
frecvent zona ºi ºcoala. Aºa cã o mãsurã de siguranþã în
plus chiar nu-ºi are rostul, ca tot scriau unii ca Andronescu
vrea poliþie permanentã la ºcoalã respectivã, care sã
asigure paza! La C.N. „Al. I. Cuza” existã ºi un profesor
consiler psihopedagogic, ce se ocupa de acest caz, din
punct de vedre psihologic, evident. Sã nu transformãm,
totuºi, ºcoalã în închisoare! Cum ar arãta orele de curs
desfãºurate cu poliþia pe la uºi?

Într-o discuþie purtatã vineri, 3 mai, cu prof. Nicolae
Angelescu - inspector ºcolar general al ISJ Prahova, acesta
a asigurat cã absolut tot ce þinea de ºcoalã în acel caz a
fost realizat, trimiþându-i ºi doamnei ministru documentaþiile
respective.

Opt bebeluºi nãscuþi morþi
la Maternitatea din Ploieºti,
înhumaþi abia dupã 10 ani
Mai mulþi bebeluºi care au murit la naºtere în perioada 2007-2014 au

fost þinuþi aproape zece ani la morga Spitalului de Obstetricã Ginecologie din
Ploieºti. Copiii nu au putut fi înmor-mântaþi din cauza birocraþiei ºi a indolenþei
pãrinþilor. Este vorba de opt bebeluºi care s-au nãscut cu afec-þiuni incompatibile
cu viaþa ºi care au fost abandonaþi de pãrinþi în spital. Pentru cã pãrinþii nu i-
au declarat la naºtere, autoritãþile au avut nevoie de o decizie a instanþei
pentru a începe procedurile de înhumare. Nu este clar deocamdatã de ce
aceste pro-ceduri au durat atât de mult. Abia miercuri, 24 aprilie, bebeluºii au
fost înmormântaþi creºtineºte.

“Din ce am aflat, este vorba despre deces la naºte-re, n-au fost niciunii
revendicaþi, sunt la mater-
nitate, iar aceasta nu þine de
Primãria Municipiului Ploieºti,
ci de Consiliul Judeþean.
Înþeleg cã au fost acolo (cada-
vrele bebeluºilor n.r.) din
2007, 2009. Noi o sã le pu-
nem locuri de veci la dispo-
ziþie, deci nu este asta proble-
ma”, a declarat pentru ”Ade-
vãrul” Adrian Dobre, primarul
municipiului Ploieºti.

Conform ziarulincomod.ro, la 12 ani de la primul deces înregistrat, tru-
purile neînsufleþite ale micuþilor au putut fi înmormântate miercuri, la Cimitirul
Mihai Bravu din Ploieºti, dupã ce au fost obþinute actele de naºtere ale acestora
ºi adeverinþele de înhumare.

George Botez, avocatul care a reprezentat Spitalul de Obstetricã
Ginecologie din Ploieºti în rezolvarea cazului celor opt bebeluºi, a explicat
pentru ”Adevãrul” care au fost moti-vele pentru care procedura de înhu-
mare a durat aproape zece ani. Potrivit avocatului, copiii au fost abandonaþi
în spital, iar pãrinþii, singurii îndreptãþiþi sã facã acest lucru, nu s-au îngrijit sã
înregistreze decesul ºi sã obþinã actele necesare înmormântãrii. “În momen-
tul în care se nasc morþi, ei nu sunt supuºi formalitãþilor de înregistrare la fel
ca în cazul unui copil care se naºte viu. Atunci ar trebui sã fie o procedurã
specialã pe care ar trebui sã o urmeze pãrinþii. Doar cã în cazul acestor copii,
pãrinþii i-au abandonat ºi nu i-au mai interesat. Formalitãþile presupun în
primul rând sã apelezi la pãrinþi ca sã îºi îndeplineascã obligaþiile. Toate eforturile
poliþiei de a-i convinge sã vinã sã-ºi îndeplineascã obligaþiile pãrinteºti faþã de
micuþi au eºuat. Dupã aproxi-mativ cinci ani toatã lumea s-a decla-rat învinsã
ºi au purces la calea jude-cãtoreascã, obligând Serviciul Local de Evidenþa
Populaþiei sã elibereze documentele necesare pentru ca aceºti micuþi sã fie
înmormântaþi. Pro-blema a fost cã aceste procese se fac ºi în contradictoriu
cu pãrinþii. Adicã aceiaºi pãrinþi a trebuit sã fie citaþi, deºi au avut domiciliul
necunoscut. Instanþa a fãcut adrese la Poliþie ºi an au fost cãutaþi sã gãseascã
domiciliile. Abia la finalul anului 2018 s-a soluþio-nat cauza, dupã care a
trebuit sã co-munice hotãrârile ºi sã rãmânã definitive. La final, astãzi s-a
reuºit sã se întocmeascã toate documentaþiile necesare înmormântãrii”, a
explicat avocatul George Botez. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Mihail Marinescu
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agragragragragresoaresoaresoaresoaresoare, nu la ºcoalã! Sau tre, nu la ºcoalã! Sau tre, nu la ºcoalã! Sau tre, nu la ºcoalã! Sau tre, nu la ºcoalã! Sau tranfanfanfanfanfororororormãm insmãm insmãm insmãm insmãm inspectpectpectpectpectorii ºcolari înorii ºcolari înorii ºcolari înorii ºcolari înorii ºcolari în
procurori?procurori?procurori?procurori?procurori?

Mihail Marinescu
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Leonard Dorian Pîrvan (17 ani),
din satul Pleaºa, comuna prahoveanã
Bucov, a fost condamnat la 12 ani de
închisoare fiind gasit vinovat de omor
calificat. Tânãrul ºi-a omorât par-
tenerul de hoþii dupã ce s-au certat
pe pradã. Pîrvan a fost condamnat
de Tribunalul Prahova la “internarea
într-un centru de detenþie pe o perioa-
dã de 12 ani de la data rãmânerii de-
finitive a prezentei sentinþe”, conform
portalului instanþelor de judecatã.
Instanþa l-a obligat pe criminal ”în
solidar cu partea responsabilã
civilmente Pârvan Gheorghe la plata
sumei de 800 lei, reprezentând dau-
ne materiale ºi 2000 lei daune mo-
rale”, conform instanþei de judecatã.

Adolescentul a fost principalul
suspect al unei crime care s-a pe-
trecut în vara anului trecut în comuna
Bucov. Victima, Felix Lupu (38 de ani),
a fost înjughiatã de mai multe ori, în
zona gâtului ºi a pieptului, cu un cuþit
de bucãtãrie. Surse judiciare au pre-
cizat cã cei doi bãrbaþi ar fi bãut îm-
preunã, astfel cã pe fondul consu-
mului excesiv de alcool ar fi izbucnit
o ceartã, urmatã de o încãierare ºi
apoi de crimã.

Leonard Dorian Pîrvan ºi Felix
Lupu erau prieteni buni, în ciuda di-
ferenþei mari de vârstã. De altfel, îm-
preunã au participat la o serie de fur-
turi din magazine de pe raza comunei
Bucov. Amândoi au fost arestaþi la

domiciliu, în noiembrie 2017, de Ju-
decãtoria Ploieºti, iar în aprilie 2018
au fost gãsiþi vinovaþi pentru furt,
respectiv complicitate la furt, dar
pedepsele au fost unele mai degrabã
simbolice. Pentru cã la Leonard era
minor, instanþa l-a condamnat la mã-
sura educativã a asitãrii zilnice pe o
duratã de cinci luni, sub coordonarea
Serviciului de Probaþiune Prahova. În
aceastã perioadã, adolescentul avea
obligaþia sã urmeze un curs de pre-
gãtire ºcolarã sau de pregãtire pro-
fesionalã ºi  sã se prezinte la serviciul
de probaþiune la datele fixate de
acesta. Partenerul sãu de furturi ºi
ulterior victima sa a fost condamnat
la un an ºi ºapte luni de închisoare
cu suspendare, dar ºi la 70 de zile
de muncã în folosul comunitãþii, fie
la o ºcoalã din satul Pleaºa, fie la Pri-
mãria Bucov. Practic, la data comiterii
fapte, adicã 13 iulie 2018, cei doi se
aflau în perioada de supraveghere a
autoritãþilor.

Leonard Pîrvan a fost reþinut de
cãtre procurorii din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Prahova ºi
ulterior arestat preventiv pentru 30
de zile. A fost deferit justiþiei în data
de 27 iulie, iar acum a ºi primit pe-
deapsa. Decizia Tribunalului Prahova
nu este definitivã.

Leonard Pîrvan nu este singurul
adolescent din Prahova arestat pen-
tru o crimã. În toamna anului trecut,
un alt liceean din comuna prahovea-
nã Pãcureþi a fost arestat dupã ce ºi-
a omorât tatãl cu mai multe lovituri
de topor. Acesta a fost condamnat
pe fond de Tribunalul Prahova la pa-
tru ani de închisoare cu suspendare.

(D.F.)

Marin Teodor Mina, fiul unui preot din localitatea
prahoveanã Lipãneºti, a fost trimis în judecatã sub acuzaþia
de omor calificat. Tânãrul în vârstã de 23 de ani este bãnuit
cã a omorât o vecinã cu mai multe lovituri de cuþit, apoi a
incendiat casa femeii. Teodor Mina Marin este principalul
suspect al crimei care s-a petrecut în noaptea de 3 spre 4
februarie. Tânãrul ºi-a recunoscut fapta ºi a descris în faþa
instanþei întreaga scenã care s-a petrecut în casa ororii.

Teo, aºa cum este cuoscut în sat, era vecin cu Liliana,
femeia în vârstã de 63 de ani, gãsitã moartã în casã de
cãtre pompierii chemaþi sã stingã incendiul care i-a cuprins
locuinþa. În seara de 3 februarie, tânãrul a mãrturisit în faþa
judecãtorilor cã s-a aºezat la calculator în jurul orelor 23.00.

În acest timp ar fi bãut zdravãn dintr-o sticlã de 500 sau
de 750 de ml de alcool. Când a ajuns în casa vecinei a
fost surprins de aceasta în timp ce scotocea prin casã, a
declarat Teo în faþa judecãtorilor. Acesta a precizat cã
cei doi s-au certat mai întâi dupã care a izbuncint o
luptã în toatã regula timp în care femeiea ”se zbãtea ºi
urla”, se aratã în încheierea de ºedinþã din Camera de
Consiliu. Arma crimei se pare cã este un ciob de la un
obiect, cel mai probabil farfurie, care s-a spart în timp ce
victima ºi agresorul s-au îmbrâncit.

”Inculpatul descrie cã s-a repezit la aceasta, cã s-au
îmbrâncit reciproc, cã au cãzut jos, timp în care au
dãrâmat lucrurile din jur, ocazie cu care s-au spart niºte
obiecte ºi cu mâna dreaptã a luat un ciob ºi a început
sã loveascã victima. Precizeazã cã din câte îºi aminteºte
a lovit-o doar cu ciobul, nu poate preciza de câte ori a
lovit-o ºi totodatã menþioneazã cã victima se zbãtea, urla,
iar el s-a tãiat la mâna dreaptã, în palmã, cu ciobul pe
care l-a folosit”, potrivit încheierii de ºedinþã.

Dupã ce femeia a fost omorâtã, suspectul a incendiat
casa în speranþa cã va ascunde urmele crimei. Procurorii
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Prahova
au finalizat ancheta ºi au trimis în judecatã cauza. Dosarul
a fost înregistrat la Tribunalul Prahova în data de 25
aprilie ºi nu a primit încã un prim termen de judecatã.
De asemenea, procurorii au cerut instanþei prelungirea
mandatului de arestare preventivã pe numele
principalului suspect. Teodor Mina se aflã în spatele
gratiilor încã din data de 8 februarie 2019. (D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Manifestãrile meteo extreme din
data de 30 aprilie 2019 care au
distrus plantaþiile de vie din zona
Dealu Mare erau prognozate ºi aº-
teptate, se aratã într-un comunicat
remis presei de Unitatea de comba-
tere a cãderilor de grindinã (UPCCG)
din Prahova.

”Unitatea a activat procedurile de
lucru în vederea desfãºurãrilor ac-
tivitãþilor de IAA la timp, obþinând
aprobãrile de lucru înainte de intrarea
primului obiect convectiv pe teritoriu.
Fenomenul prelucrat a fost un front
pluricelular ordonat care ºi-a concen-
trat energia într-o super celula forma-
tã în interiorul zonei protejate (Valea
Cãlugãreascã – Ceptura) ºi care apoi
s-a deplasat pe direcþia Tohani – Pie-
troasele generând cãderi de grindinã

pe unele porþiuni ale acestui traseu.
Între orele 15.45 – 17.05 s-a acþionat
cu un numãr de 16 rachete antigrin-
dinã lansate din 6 PL (Valea Calu-
gãreasca, Ceptura, Tãtaru, Tohani,
Pietroasele ºi Tisãu). Cãderile de
grindinã din teritoriu au fost reziduale,
central supercelulei fiind împins mai
la sud de zona de interes. Acþiunile
au fost stânjenite datoritã tempera-
turii scãzute care a adus izoterma de
0 la altitudinea de 2487m, permiþând
numai elevaþii mici ale traiectoriei ac-
tive a rachetei. De asemenea, zona
tragerilor principale a fost afectatã de
existenþa sectoarelor interzise pentru
localitatea Urlaþi, ceea ce a impus
evitarea acestora. Practic evoluþia su-
percelulei la altitudini la peste 12.000
metri, limita lansãrile de rachete având

în vedere cã altitudinea maxima la
care se permite lansarea este de
7000 metri (conform protocolului cu
aviaþia). De asemenea, lansãrile la
altitudini mai mici de 3500 metri au
fost restricþionate de mãsurile de
siguranþã (nu se permit lansãri la
unghiuri de elevaþie mai mici de 45
grade). Deci gama în care condiþiile
de siguranþã permit lansarea sunt
între 3500 ºi 7000 metri. Mai subli-
niem ca schimbãrile foarte violente
produse în data de 30.04.2019 nu s-
au manifestat cu asemenea inten-
sitate pânã acum în zona unitãþii. Pre-
liminar se poate afirma cã acþiunea
unitãþii a fost oportunã, s-a desfãºurat
în timp util, dar neputând sã contro-
leze complet obiectul convectiv de
mare energie (supercelula), ci numai

sa asigure o diminuare a efectului
acestuia”, se aratã în comunicatul de
presã.

Reprezentanþii UPCCG din Pra-
hova propun ca, pe viitor, pentru a pu-
tea sã fie acoperite  zonele cu altitudini
mai mici de 3500 metri, sã se apeleleze
la utilizarea generatoarelor de sol, iar
pentru altitudini mai mari de 7000
de metri sã se apeleze la utilizarea
aviaþiei. Aplicarea acestor douã noi
tehnologii urmeazã sã fie implemen-
tate începând cu sezonul 2020, spun
specialiºtii de la UPCCG.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea,
a venit la Urlaþi pentru a verifica la faþa
locului pagubele lãsate în urmã de

bucãþile mari de gheaþã. Daea a vizitat
mai multe culturi de viþã de vie din
zona Dealu Mare (judeþul Prahova)
care au fost distruse de grindinã. Într-
o intervenþie la Realitatea TV, ministrul
Agriculturii a explicat cã a vizitat o
plantaþie de peste 100 de hectare
de vie ºi cã jumãtate din suprafaþã a
fost afectatã de cãderile de grindinã.
Când timpul va permite, a explicat
Daea, specialiºtii vor interveni cu
substanþe cuprice ”pentru a cicatriza
rãnile produse” viþei de vie. Ministrul
a mai spus cã pagubele vor putea fi
evaluate dupã ce se va observa evo-
luþia vegetaþiei de aici încolo.

(D.F(D.F(D.F(D.F(D.F.).).).).)

Explicaþii pentru grindinã
Cum au catalogat specialiºtii de la Unitatea de combatere a cãderilor de grindinã

fenomenele meteo extreme care au distrus plantaþiile de vie de la Dealu Mare

Criminal minor, condamnat la închisoare
Este obligat sã

plãteascã daune simbolice
rudelor bãrbatului
pe care l-a omorât

Fiul preotului din Lipãneºti, trimis în judecatã pentru omor

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã începând cu data de 03.05.2019, Centrele
Judeþene APIA efectueazã plata ajutorului de stat pentru
ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse în luna
martie, aferent serviciilor prestate în luna februarie 2019. Suma
totalã autorizatã la platã este de 2.682.987 lei ºi se acordã de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, pentru un numãr de 28 solicitanþi care au accesat aceastã
formã de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotãrârii
de Guvern nr. 1179/ 2014 privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat în sectorul creºterii animalelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

APIA efectueazã plata ajutorului de stat
pentru ameliorarea raselor de animale
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Preþurile producþiei industriale
pe total (piaþa internã ºi piaþa externã)
s-au majorat cu 5,2%, în martie 2019
faþã de aceeaºi lunã din anul prece-
dent, aratã datele Institutului Naþional
de Statisticã (INS), publicate vineri.

Potrivit sursei citate, în intervalul
analizat, preþurile producþiei industria-
le (piaþa internã ºi piaþa externã) au
crescut cu 0,8%, faþã de luna februa-
rie 2019.

La nivelul preþurilor producþiei in-
dustriale de pe piaþa internã existã o
creºtere de 6,6% în martie 2019 faþã

Românii care are au plecat în mini-
vacanþe de Paºte ºi 1 Mai în România
au cheltuit peste 12,5 milioane euro,
numai pentru servicii de cazare ºi masã,
conform datelor Federaþiei Patronatelor
din Turismul Românesc.

“Cei aproximativ 109.000 de turiºti
români care ºi-au petrecut minivacanþe
de Paºte ºi 1 Mai în staþiuni din þarã au
cheltuit aproximativ 59,9 de milioane
de lei (peste 12,5 milioane de euro). În
toate zonele turistice din România s-au
vândut aproximativ 109.000 de locuri,
în timp ce în strãinãtate au plecat pentru
minivacanþa de Paºte ºi 1 Mai peste
11.650 de turiºti. Spre deosebire de
anul trecut, când Paºtele ºi 1 Mai au
fost sãrbãtorite la distanþã de 3
sãptãmâni, fiind înregistrate încasãri din
servicii turistice de aproximativ 3,7
milioane de euro pe zi, anul acesta sãr-
bãtorile au fost succesive, iar încasãrile
au depãºit 12,5 milioane de euro, mai
mult cu aproximativ 12,7 % faþã de anul
trecut. Aceastã creºtere a fost datoratã
perioadei prelungite de aproximativ o
sãptãmânã de zile libere ºi tarifelor
similare cu cele de anul trecut”, se men-
þioneazã într-un comunicat al FPTR
remis AGERPRES.

În topul preferinþelor românilor s-au
aflat în aceste zile staþiunile rurale, cu
42.000 de locuri vândute, urmate de
staþiunile de pe litoral cu 29.000 de lo-

curi vândute, de cele montane, cu
20.000 de locuri vândute ºi de cele
balneare, cu 17.000 de locuri vândute.

ªi anul acesta, pensiunile din zona
ruralã au reuºit sã atragã aproximativ
42.000 de turiºti, acelaºi numãr ca ºi
anul trecut.

“Aceastã stagnare este datoratã în
primul rând de vremii nefavorabile din
aceastã perioadã. Zona Bran-Moeciu,
Bucovina ºi Maramureº au fost cele mai
cãutate destinaþii rurale, unde s-au
înregistrat tarife între 100 ºi 300 lei/
pers/noapte”, precizeazã reprezentanþii
FPTR.

Cele mai cãutate staþiuni montane
au fost cele de pe Valea Prahovei ºi Po-
iana Braºov, unde cazarea a costat între
100-500 lei/persoanã/noapte. Majo-
ritatea ofertelor la unitãþile de cazare
de 3 ºi 4 stele au avut inclus micul dejun
ºi cina festivã de Paºte, pe lângã cele-
lalte facilitãþi: acces SPA, masã tradiþio-
nalã ºi programe artistice.

Pentru un sejur în staþiunile balnea-
re cu piscine cu apã termalã ºi programe
speciale de SPA, românii au cheltuit între
80-600 lei/persoanã/noapte în funcþie
de preferinþe ºi de confort.

Destinaþia cea mai popularã pentru
aceasta minivacanþã a rãmas litoralul
românesc. Astfel, pe litoral au fost puse
la dispoziþia turiºtilor aproximativ
40.000 de locuri de cazare, din totalul

de 121.222 de locuri clasificate de
Ministerul Turismului.

“Deoarece prognoza meteo a fost
nefavorabilã, numãrul turiºtilor sosiþi
efectiv pe litoral a ajuns la 29.000, multe
rezervãri fiind anulate în ultima clipa.
Aceºtia au cheltuit în 3 zile numai pe
pachetul de cazare ºi masã aproximativ
19 milioane de lei. Din totalul locurilor
pregãtite pe litoral, în topul preferinþelor
a fost Mamaia, cu un grad de ocupare
de aproximativ 90% în nordul staþiunii
ºi 50% în restul staþiunii. Turiºtii au pre-
ferat Mamaia datoritã posibilitãþilor vari-
ate de distracþie, iar cluburile ºi barurile
au fost principalele atracþii. În compa-
raþie cu nordul litoralului, în structurile
de cazare din sud, gradul de ocupare a
fost de aproximativ 25%, mult mai
scãzut faþã de nordul litoralului”, se mai
spune în comunicat.

Cererea a fost similarã cu cea de
anul trecut în unitãþile clasificate des-
chise în aceastã perioadã. S-a observat
însã o creºtere a numãrului de cazãri
rezervate pe cont propriu, site-urile
specializate permiþând rezervãri ºi în
structuri neomologate, numãrul celor
care au apelat la acest tip de servicii
fiind imposibil de evaluat.

Aproximativ 1.000 de persoane,
turiºti pasionaþi de pescuit ºi dornici de
inedit, au ales sã petreacã minivacanþa
de Paºte ºi 1 Mai în Delta Dunãrii. Din
punct de vedere al tarifelor, trei nopþi de
cazare, la un hotel de trei stele, cu mic
dejun inclus, a costat în medie 600 lei/
persoanã. În ceea ce priveºte turismul
extern,  românii au cheltuit peste 2,6
milioane euro, cele mai cãutate desti-
naþii pentru petrecerea minivacanþei de
Paºte ºi 1 Mai fiind Bulgaria, urmatã de
Grecia, Ungaria ºi Israel. La fel ca în anii
trecuþi au fost români care ºi-au îndreptat
atenþia ºi cãtre destinaþiile exotice pre-
cum Bali, Thailanda sau chiar Brazilia.
S-a menþinut trendul organizãrii pe cont
propriu a vacanþelor, astfel numãrul
turiºtilor romani care ºi-au cumpãrat
servicii turistice folosind sisteme de
rezervãri online a fost creºtere. Aceºtia
au rezervat în special bilete de avion ºi
cazãri ieftine, renunþând la serviciile de
masã specifice perioadei.

Viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a
României, Liviu Voinea,
a fost numit reprezen-
tantul României la Fon-
dul Monetar Internaþio-
nal ºi va prelua funcþia
de Senior Advisor al
Directorului Executiv al
FMI începând cu data
de 26 august, conform
unui comunicat al BNR.

“Banca Naþionalã a
României informeazã
cã domnul Viceguver-

nator Liviu Voinea a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar
Internaþional ºi va prelua funcþia de Senior Advisor al Directorului Executiv al
FMI începând cu data de 26 august a.c.. În vederea preluãrii mandatului la
FMI, dl. Liviu Voinea va renunþa, cu aceeaºi datã, la poziþia de Viceguvernator
al BNR. Mandatul domnului Mugur Tolici la FMI înceteazã, la cererea sa, la
data de 23 august a.c”, se spune în comunicat.

Execuþia bugetului general consolidat s-a încheiat pe primul
trimestru al anului 2019 cu un deficit de 5,5 miliarde de lei,
respectiv 0,54% din PIB, comparativ cu un deficit de 4,46
miliarde lei (0,48% din PIB) înregistrat în perioada similarã a
anului trecut, conform datelor publicate joi de Ministerul
Finanþelor Publice.

În luna anterioarã, bugetul general consolidat a consemnat
un deficit de 5,2 miliarde de lei (0,51% din PIB).

Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumã de
74,7 miliarde lei, reprezentând 7,3% din PIB, comparativ cu
7% din PIB în anul 2018. Procentual, veniturile au fost cu 12,5%
mai mari, în termeni nominali, faþã de aceeaºi perioadã a
anului precedent.

S-au înregistrat creºteri comparativ cu primul trimestru al
anului precedent în cazul încasãrilor din contribuþii de asigurãri
(+21,9%), accize (+16,8%), TVA (+14,8).

“Încasãrile din contribuþiile de asigurãri au fost influenþate
de creºterea efectivului de salariaþi din economie, a câºtigului
salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar ºi de
condiþiile legislative noi privind transferul contribuþiilor din
sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin
OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 14,8%
faþã de realizãrile aceleiaºi perioade a anului 2018, ajungând

Rezervele valutare ale Bãncii Naþionale a României au urcat cu 5,18%, la
33,69 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, de la 32,03 miliarde de euro la
31 martie 2019, iar rezerva de aur s-a menþinut la 103,7 tone, potrivit datelor
BNR remise vineri AGERPRES.

În condiþiile evoluþiilor preþurilor internaþionale, valoarea rezervei de aur s-
a situat la 3,820 miliarde euro.

În cursul lunii aprilie au avut loc intrãri de 3,522 miliarde de euro,
reprezentând modificarea rezervelor minime în valutã constituite de instituþiile
de credit, alimen-
tarea conturilor Mi-
nisterului Finanþelor
Publice (inclusiv su-
ma rezultatã din
emisiunile de euro-
obligaþiuni ale Minis-
terului Finanþelor Pu-
blice în valoare nomi-
nalã de 3 miliarde
de euro) ºi altele.

De asemenea,
au avut loc ieºiri de 1,862 miliarde de euro, reprezentând modificarea re-
zervelor minime în valutã constituite de instituþiile de credit, plãþi de rate ºi
dobânzi în contul datoriei publice denominate în valutã ºi altele.

Rezervele internaþionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2019
au fost de 37,510 miliarde de euro, faþã de 35,865 miliarde de euro la 31
martie 2019. Plãþile scadente în luna mai 2019 în contul datoriei publice
denominate în valutã, directe sau garantate de Ministerul Finanþelor Publice,
însumeazã circa 1,186 miliarde de euro.

la o valoare de 15,3 miliarde lei”, precizeazã MFP.
De asemenea, încasãrile din impozite ºi taxe pe

proprietate au crescut cu 8%. S-au înregistrat scãderi ale
încasãrilor din impozitul pe salarii ºi venit cu 16% pe fondul
reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului
pe venit de la 16% la 10%, mãsurã care s-a reflectat în încasãri
începând cu luna februarie 2018.

Sumele de la Uniunea Europeanã în contul plãþilor
efectuate au fost de 3,8 miliarde lei. Cheltuielile bugetului
general consolidat au fost în sumã de 80,2 miliarde lei, cu
13,2% mai mari faþã aceeaºi perioadã a anului precedent.

Cheltuielile de personal au crescut cu 25,7% faþã de
cele realizate în primele trei luni ale anului 2018, creºterea
fiind determinatã de majorãrile salariale acordate în temeiul
Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plãtit din fonduri publice.

ªi cheltuielile cu bunuri ºi servicii au crescut, cu 18%, faþã
de primele trei luni ale anului precedent. Creºteri semnificative
se înregistreazã atât la bugetul fondului naþional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate, dar ºi la bugetul de stat. S-a
înregistrat, de asemenea, o creºtere a cheltuielilor cu
dobânzile cu 15,5%.

Cheltuielile cu asistenþa socialã s-au majorat faþã de
aceeaºi perioadã a anului precedent cu 15%, fiind influenþate,
în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1
iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creºterea
nivelului indemnizaþiei sociale pentru pensionari de la 520
lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiþii, care includ cheltuielile de
capital, precum ºi pe cele aferente programelor de dezvoltare
finanþate din surse interne ºi externe, au fost de 4,9 miliarde
lei. Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un
deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) ºi 2,57% din
PIB (ESA).

de martie 2018, iar pentru piaþa ex-
ternã, preþurile producþiei industriale
au crescut, în martie 2019, cu 2,9%
faþã de aceeaºi lunã a anului ante-
rior. Pe marile grupe industriale, în
martie 2019 faþã de martie 2018,
statistica INS aratã creºteri de preþuri
în cazul industriei energetice
(+13,8%), în industria bunurilor inter-
mediare (+3,8%), în industria bunu-
rilor de folosinþã îndelungatã
(+3,09%), în industria bunurilor de
uz curent (+2,9%) ºi în industria
bunurilor de capital (+1,5%).

Pe secþiuni ºi diviziuni CAEN, în
martie 2019 faþã de martie 2018, în
industria extractivã s-a consemnat o
creºtere a preþurilor cu 16,4%, în pro-
ducþia ºi furnizarea de energie electri-
cã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer
condiþionat - de 14,04%, în distribuþia
apei, salubritate, gestionarea deºeu-
rilor, activitãþi de decontaminare - de
6,4% ºi în industria prelucrãtoare de
3,3%.

FPTR: Cheltuielile realizate în þarã
de turiºtii români în minivacanþa de Paºte

ºi 1 Mai au depãºit 12,5 milioane euro

MFP: Deficitul bugetar creºte
cu aproximativ 1,1 miliarde
de lei în primul trimestru,
la 5,5 miliarde de lei

Liviu Voinea a fost numit
reprezentant al României la

Fondul Monetar Internaþional

INS: Preþurile
producþiei

industriale s-au
majorat cu 5,2%

Rezervele valutare
ale BNR au urcat la 33,69
miliarde de euro, în aprilie
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învãþãmânt

Au fost fãcute publice etapele de mobilitate
din cadrul Calendarului miºcãrii personalului di-
dactic din judeþul Prahova, ce cuprinde activitãþi ce
se vor derula în perioada mai-iulie 2019, dupã mo-
dificarea ºi completarea Metodologiei cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din
învãþãmântul preuniversitar.

Astfel, de precizat cã data de desfãºurare a
probei scrise a Concursului pentru ocuparea pos-
turilor didactice vacante ºi rezervate din învãþã-
mântul prahovean (valabile pentru anul ºcolar
2019-2020) – cunoscut mai mult sub denumirea
de concurs de titularizare – a rãmas neschimbatã,
adicã 17 iulie. S-a modificat perioada de depunere
a dosarelor ºi a cererilor de înscriere, acum fiind
între 23 ºi 29 mai, în loc de 16-24 mai.

De reþinut ºi faptul cã validarea dosarelor se
face în ziua de 30 mai, în loc de 28 mai cum era
iniþial, toþi cei care ºi-au arãtat interesul pentru a
participa la concurs fiind nevoiþi sã se prezinte la
validare, iar dacã omit aceastã procedurã sunt con-
sideraþi retraºi din concurs ºi nu vor mai avea ace-
leaºi drepturi ca cei care participã la concurs, refe-
rindu-ne în special la ºedinþele publice de repar-
tizare pe posturile/ catedrele vacante pentru anul
ºcolar 2019-2020.

De asemenea, inspecþiile la clasã ºiDe asemenea, inspecþiile la clasã ºiDe asemenea, inspecþiile la clasã ºiDe asemenea, inspecþiile la clasã ºiDe asemenea, inspecþiile la clasã ºi
probele practice se vor susþine în perioadaprobele practice se vor susþine în perioadaprobele practice se vor susþine în perioadaprobele practice se vor susþine în perioadaprobele practice se vor susþine în perioada
4-11 iunie, în loc de 3-10 iunie.4-11 iunie, în loc de 3-10 iunie.4-11 iunie, în loc de 3-10 iunie.4-11 iunie, în loc de 3-10 iunie.4-11 iunie, în loc de 3-10 iunie.

Pretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþilePretransferul consimþit între unitãþile
de învãþãmânt ºi pretransferul persona-de învãþãmânt ºi pretransferul persona-de învãþãmânt ºi pretransferul persona-de învãþãmânt ºi pretransferul persona-de învãþãmânt ºi pretransferul persona-
lului didactic prin schimb de posturi prinlului didactic prin schimb de posturi prinlului didactic prin schimb de posturi prinlului didactic prin schimb de posturi prinlului didactic prin schimb de posturi prin
consimþãmânt scrisconsimþãmânt scrisconsimþãmânt scrisconsimþãmânt scrisconsimþãmânt scris

6 mai: 6 mai: 6 mai: 6 mai: 6 mai: afiºarea, la Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Prahova, a listei reactualizate cuprinzând pos-
turile/catedrele vacante/ rezervate, complete/
incomplete; afiºarea la unitãþile de învãþãmânt a
condiþiilor specifice necesare ocupãrii posturilor/
catedrelor vacante;

6 mai (14.30-16.30), 7 mai (9,00-6 mai (14.30-16.30), 7 mai (9,00-6 mai (14.30-16.30), 7 mai (9,00-6 mai (14.30-16.30), 7 mai (9,00-6 mai (14.30-16.30), 7 mai (9,00-
14,00), 8-9 mai (orele 09.00-16.00):14,00), 8-9 mai (orele 09.00-16.00):14,00), 8-9 mai (orele 09.00-16.00):14,00), 8-9 mai (orele 09.00-16.00):14,00), 8-9 mai (orele 09.00-16.00): înre-
gistrarea, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova,
a cererilor însoþite de documentele justificative
(dosare), de cãtre cadrele didactice care solicitã
pretransfer consimþit între unitãþile de învãþãmânt/
pretransfer prin schimb de posturi;

10 mai:10 mai:10 mai:10 mai:10 mai: afiºarea la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova (avizier ºi pe pagina web -
www.isj.ph.edu.ro) a listei cu punctajele cadrelor
didactice înscrise la pretransfer;

10-13 mai:10-13 mai:10-13 mai:10-13 mai:10-13 mai: înregistrarea contestaþiilor la
punctajele acordate;

14 mai:14 mai:14 mai:14 mai:14 mai: soluþionarea contestaþiilor de cãtre
consiliul de administraþie al ISJ Prahova ºi afiºarea
punctajelor finale;

7-14 mai:7-14 mai:7-14 mai:7-14 mai:7-14 mai: desfãºurarea inspecþiilor speciale
ºi a probelor practice/ orale de profil ºi afiºarea
rezultatelor;

7-14 mai:7-14 mai:7-14 mai:7-14 mai:7-14 mai: înregistrarea, la unitatea/ unitãþile
de învãþãmânt a cererilor însoþite de documentele
justificative ( dosare), de cãtre cadrele didactice
care solicitã pretransfer în vederea obþinerii
acordului de principiu;

15-16 mai:15-16 mai:15-16 mai:15-16 mai:15-16 mai: depunerea, la comisia de mobili-
tate a ISJ Prahova, de cãtre personalul didactic ca-
re solicitã transfer consimþit, a contestaþiilor privind
acordurile/ acordurile de principiu emise de uni-
tãþile de învãþãmânt;

16 mai: 16 mai: 16 mai: 16 mai: 16 mai: analiza contestaþiilor în comisia de

mobilitate a ISJ Prahova privind acordurile de prin-
cipiu emise de unitãþile de învãþãmânt ºi transmi-
terea cãtre unitãþile de învãþãmânt în care s-au în-
registrat abateri de la Metodologie, a adreselor pen-
tru reluarea procedurii, în vederea eliminãrii erorilor;

111117 mai:7 mai:7 mai:7 mai:7 mai: depunerea de cãtre candidaþi la ISJ
Prahova a acordurilor de principiu/refuzului de pre-
transfer obþinute de la unitãþile de învãþãmânt;

20 mai:20 mai:20 mai:20 mai:20 mai: ºedinþã publicã de soluþionare a ce-
rerilor de pretransfer consimþit între unitãþile de
învãþãmânt;

222224 mai:4 mai:4 mai:4 mai:4 mai: emiterea ºi comunicarea deciziilor
de repartizare.

Reîncadrarea conform art.59-60 dinReîncadrarea conform art.59-60 dinReîncadrarea conform art.59-60 dinReîncadrarea conform art.59-60 dinReîncadrarea conform art.59-60 din
metodologia de mobilitate cu conditiametodologia de mobilitate cu conditiametodologia de mobilitate cu conditiametodologia de mobilitate cu conditiametodologia de mobilitate cu conditia
suspendarii pensiei pe durata reincadrariisuspendarii pensiei pe durata reincadrariisuspendarii pensiei pe durata reincadrariisuspendarii pensiei pe durata reincadrariisuspendarii pensiei pe durata reincadrarii

6 mai:6 mai:6 mai:6 mai:6 mai: afiºarea listei reactualizate a postu-
rilor/ catedrelor vacante/rezervate, complete/in-
complete;

13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai: depunerea cererilor de reînca-
drare , la unitãþile de învãþãmânt la care au funcþio-
nat ca titulari, de cãtre personalul didactic pensio-
nat care nu a depãºit cu trei ani vârsta de pensio-
nare sau care se aflã în situaþia prevãzutã la art.60
din Metodologia de mobilitate;

16 mai:16 mai:16 mai:16 mai:16 mai: aprobarea/ neaprobarea de cãtre
consiliile de administraþie a cererilor depuse;

111117 mai:7 mai:7 mai:7 mai:7 mai: comunicarea de cãtre consiliile de
administraþie a acordului/refuzului privind reînca-
drarea în funcþia de personal didactic care se aflã
în situaþia prevãzutã la art. 59-60 din Metodologia
de mobilitate la inspectoratul ºcolar (listã conform
machetelor) orele 10.00-15.00;

20 mai:20 mai:20 mai:20 mai:20 mai: validarea de cãtre consiliul de ad-
ministraþie al ISJ Prahova a listelor cuprinzând
personalul didactic pensionat reîncadrat ca titular
în funcþia didacticã deþinutã anterior pensionãrii;

20-21 mai:20-21 mai:20-21 mai:20-21 mai:20-21 mai: depunerea ºi inregistrarea con-
testaþiilor la inspectoratele ºcolare;

22 mai:22 mai:22 mai:22 mai:22 mai: soluþionarea contestaþiilor de cãtre
consiliul de administraþie al I.S.J.Prahova;

222224 mai (or4 mai (or4 mai (or4 mai (or4 mai (orele 1ele 1ele 1ele 1ele 14:00 – 14:00 – 14:00 – 14:00 – 14:00 – 15:00): 5:00): 5:00): 5:00): 5:00): emiterea
ºi comunicarea deciziilor.

Stabilirea continuitãþii pentru detaºa-Stabilirea continuitãþii pentru detaºa-Stabilirea continuitãþii pentru detaºa-Stabilirea continuitãþii pentru detaºa-Stabilirea continuitãþii pentru detaºa-

rea la cerererea la cerererea la cerererea la cerererea la cerere
16-15 mai:16-15 mai:16-15 mai:16-15 mai:16-15 mai: înregistrarea cererilor la secreta-

riatele unitãþilor de învãþãmânt de cãtre cadrele
didactice titulare care solicitã continuitate la deta-
ºare în baza mediilor de repartizare de minimum
5,00, obþinutã la concursurile de titularizare din
sesiunile 2018 ºi/ sau 2017;

16 mai: 16 mai: 16 mai: 16 mai: 16 mai: discutarea cererilor ºi emiterea acor-
durilor de principiu/ refuzului în consiliul de adminis-
traþie al unitãþii ºcolare;

111117 mai:7 mai:7 mai:7 mai:7 mai: comunicarea de cãtre consiliul/ con-
siliile de administraþie acordului de principiu/ refu-
zului motivat cãtre inspectoratul ºcolar – listã con-
form machetelor (orele 9.00-13.00) ºi personalul
care a depus cerere-adresã cu acordul de principiu/
refuzul motivat;

28-29 mai: 28-29 mai: 28-29 mai: 28-29 mai: 28-29 mai: înregistrarea la ISJ Prahova a
dosarelor personale de cãtre candidaþii care au
primit acordul de principiu pentru continuitate la
detaºare la cerere în baza notelor 2017 ºi /sau
2016, în anul ºcolar 2019-2019;

26 august: 26 august: 26 august: 26 august: 26 august: ºedinþã de repartizare pentru
detaºare la cerere prin continuitate;

Ocuparea prin concurs naþional aOcuparea prin concurs naþional aOcuparea prin concurs naþional aOcuparea prin concurs naþional aOcuparea prin concurs naþional a
posturilor/catedrelor vacante/rezervateposturilor/catedrelor vacante/rezervateposturilor/catedrelor vacante/rezervateposturilor/catedrelor vacante/rezervateposturilor/catedrelor vacante/rezervate

22 mai: 22 mai: 22 mai: 22 mai: 22 mai: publicarea listei finale reactualizatã
a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate, com-
plete/ incomplete, pentru concurs;

23-29 mai:23-29 mai:23-29 mai:23-29 mai:23-29 mai: înregistrarea la ISJ Prahova a
dosarelor de cãtre candidaþi (inclusiv detaºãrile la
cerere);

222224 ºi 29 mai:4 ºi 29 mai:4 ºi 29 mai:4 ºi 29 mai:4 ºi 29 mai: verificarea ºi avizarea dosarelor
candidaþilor de cãtre comisia judeþeanã de organi-
zare ºi desfãºurare a concursului;

30 mai: 30 mai: 30 mai: 30 mai: 30 mai: validarea înscrierii, prin semnãturã,
de cãtre candidaþi. Neprezentarea la validare atra-
ge dupã sine anularea înscrierii la concurs (absol-
venþii promoþiei 2019 valideazã în 10 iulie 2019,
orele 9.00-14.00);

3 iunie: 3 iunie: 3 iunie: 3 iunie: 3 iunie: afiºarea listei candidaþilor înscriºi ºi
a graficului privind susþinerea inspecþiilor speciale
la clasã/ probelor practice;

4-11 iunie: 4-11 iunie: 4-11 iunie: 4-11 iunie: 4-11 iunie: susþinerea inspecþiilor speciale
la clasã/ probelor practice;

111117 iulie:7 iulie:7 iulie:7 iulie:7 iulie: desfãºurarea probei scrise;
25 iulie:25 iulie:25 iulie:25 iulie:25 iulie: repartizarea candidaþilor pe posturi

didactice/ catedre publicate pentru angajare cu
contract de muncã pe perioadã nedeterminatã;

333331 iulie:1 iulie:1 iulie:1 iulie:1 iulie: repartizarea titularilor care au
participat la concurs ºi care au obþinut media mini-
mum 7,00 ( atât la proba scrisã, cât ºi la inspecþia
specialã), pe posture didactice/ catedre vacante,
indiferent de viabilitatea acestora;

Prelungirea duratei contractelor indivi-Prelungirea duratei contractelor indivi-Prelungirea duratei contractelor indivi-Prelungirea duratei contractelor indivi-Prelungirea duratei contractelor indivi-
duale de muncã în anul ºcolar 20duale de muncã în anul ºcolar 20duale de muncã în anul ºcolar 20duale de muncã în anul ºcolar 20duale de muncã în anul ºcolar 20111119-20209-20209-20209-20209-2020

13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai: înregistrarea cererilor la secre-
tariatele unitãþilor de învãþãmânt de cãtre perso-
nalul didactic angajat cu contract individual de mun-
cã pe perioadã determinatã,pentru prelungirea
acestuia în anul ºcolar 2019-2020, încadrat în
baza mediei minimum 7,00 obþinute la concur-
surile din 2017,2018 ( 2018-2015 pentru învãþã-
torii care au continuitate la aceeaºi clasã de elevi),
care a obþinut definitivarea în învãþãmânt ,sau sunt
înscriºi la definitivat, sesiunea 2020, în vederea
prelungirii contractului individual de muncã în anul
ºcolar 2019-2020);

16 mai:16 mai:16 mai:16 mai:16 mai: discutarea cererilor ºi emiterea acor-
durilor de principiu/ refuzului în consiliul de adminis-
traþie al unitãþii ºcolare;

21 mai: 21 mai: 21 mai: 21 mai: 21 mai: actualizarea, la ISJ Prahova, a dosa-
relor personale de cãtre candidaþii care au primit
acordul de principiu pentru prelungirea contractului
individual de muncã în anul ºcolar 2019-2020;

222224 mai: 4 mai: 4 mai: 4 mai: 4 mai: emiterea ºi comunicarea deciziilor.
Detaºarea la cerere, prin concurs spe-Detaºarea la cerere, prin concurs spe-Detaºarea la cerere, prin concurs spe-Detaºarea la cerere, prin concurs spe-Detaºarea la cerere, prin concurs spe-

cific (punctaj)cific (punctaj)cific (punctaj)cific (punctaj)cific (punctaj)
23-29 mai: 23-29 mai: 23-29 mai: 23-29 mai: 23-29 mai: înregistrarea la inspectoratele

ºcolare a dosarelor de înscriere însoþite de
documentele solicitate;

28 mai:28 mai:28 mai:28 mai:28 mai: afiºarea punctajelor ºi validarea
înscrierii, prin semnãturã, de cãtre candidaþi;

30 mai:30 mai:30 mai:30 mai:30 mai: validarea înscrierii, prin semnãturã,
de cãtre candidaþi;

222227 augus7 augus7 augus7 augus7 august:t:t:t:t: ºedinþã de repartizare a candi-
daþilor, care au solicitat detaºare prin concurs spe-
cific;

Stabilirea prelungirii duratei contrac-Stabilirea prelungirii duratei contrac-Stabilirea prelungirii duratei contrac-Stabilirea prelungirii duratei contrac-Stabilirea prelungirii duratei contrac-
telor individuale de muncã în anul ºcolartelor individuale de muncã în anul ºcolartelor individuale de muncã în anul ºcolartelor individuale de muncã în anul ºcolartelor individuale de muncã în anul ºcolar
2020202020111119-2020 (pentr9-2020 (pentr9-2020 (pentr9-2020 (pentr9-2020 (pentru cadru cadru cadru cadru cadrele didactice carele didactice carele didactice carele didactice carele didactice careeeee
au obþinut media 5 la concursurile de titu-au obþinut media 5 la concursurile de titu-au obþinut media 5 la concursurile de titu-au obþinut media 5 la concursurile de titu-au obþinut media 5 la concursurile de titu-
larizarlarizarlarizarlarizarlarizare din 20e din 20e din 20e din 20e din 20111117, 207, 207, 207, 207, 20111118- acor8- acor8- acor8- acor8- acorduri de princi-duri de princi-duri de princi-duri de princi-duri de princi-
piu)piu)piu)piu)piu)

13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai:13-15 mai: înregistrarea cererilor la secreta-
riatele unitãþilor de învãþãmânt de cãtre personalul
didactic angajat cu contract individual de muncã
pe perioadã determinatã, pentru prelungirea a-
cestuia în anul ºcolar 2019-2020, încadrat în baza
mediei minimum 5,00 obþinute la concursurile din
2017, 2018 (2015-2018 pentru învãþãtorii care
au continuitate la aceeaºi clasã de elevi);

16 mai:16 mai:16 mai:16 mai:16 mai: discutarea cererilor ºi emiterea
acordurilor/ acordurilor de principiu/ refuzului în
consiliul de administraþie al unitãþii ºcolare;

22-26 mai:22-26 mai:22-26 mai:22-26 mai:22-26 mai: înregistrarea, la ISJ Prahova, a
dosarelor personale de cãtre candidaþii care au
primit acordul de principiu pentru prelungirea con-
tractului individual de muncã în anul ºcolar 2019-
2020;

28 august: 28 august: 28 august: 28 august: 28 august: ºedinþã de repartizare a cadrelor
didactice care au solicitat prelungirea contractului
individual de muncã, conform art.85 din Meto-
dologie.

A apãrut un nou calendar pentru
mobilitatea personalului didactic

Joi, 18 aprilie a.c., la Gradinita cu program normal Dragãnesti s-a desfãºurat
activitatea Concurs creaþie artistico-plasticã (desen, picturã, colaj) cu tema „Bucuria
în familie prin ochii copiilor”. Au fost expuse 240 de lucrari înscrise în concurs, lucrãri
ale preºcolarilor ºi elevilor din învãþãmântul primar din judeþul Prahova ºi judeþe
participante la nivel naþional. Creaþiile copiilor au fost jurizate de catre o comisie de
evaluare, acordându-se  premii I, II, III ºi menþiuni. Obiectivul specific al concursului
a fost stimularea interesului copiilor pentru aprecierea ºi raportarea la actul de
creaþie, respectiv la artele frumoase. Totodatã, a avut loc ºi Sesiunea de comunicãri
ºtiinþifice, având ca temã educaþia parentalã. Activitatea a fost susþinutã de cadrele
didactice participante, care au prezentat materiale electronice ºi schimb de bune
practici. Lucrãrile etalate la Simpozion vor fi editate pe format CD, cu nr. de ISSN,
reprezentând volum de lucrãri colectiv.

Evenimentul de la Grãdiniþa din Drgãneºti a fost susþinut de: Inspectoratul
Scolar Judeþean  Prahova, prin participarea prof. Carmen Maria Costeleanu - in-
spector ºcolar pentru educaþie timpurie, prof. Georgeta Vasile – monitorizare activitãþi
extraºcolare, prof. Irina Curelea – metodist; Primãria Dragãneºti prin participarea
Constanþei Dedu – bibliotecar; Casa Corpului Didactic Prahova, prin prof. Mariana
Cazacu – director; ªcoala Gimnaziala Drãgãneºti, prin prof. Laura Neagu.

Prof. Nicoleta Mereu, Ed. Mihaela Stan

Palatul Copiilor din Ploieºti a gãzduit, pe 18 aprilie a.c., faza judeþeanã a
Concursului Internaþional „Tineri în pãdurile Europei”. Au participat echipaje de la
Colegiul Naþional „I. L. Caragiale”Ploieºti, Colegiul Naþional „Nicolae Iorga” Vãlenii de
Munte ºi Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil.

Primul loc a fost ocupat de
cãtre echipa de la C.N „I.L.Cara-
giale”, pe locul doi ºi pe locul V s-
a situat C.N.„N.Iorga” Vãlenii de
Munte (cu 2 echipaje), iar echi-
pajele Liceului Tehnologic „Tase
Dumitrescu” din Mizil (cu 2 echi-
paje) s-a situat pe locurile III ºi,
respectiv, pe IV.

Mihail Marinescu

Concurs ºi Simpozion „Tendinþe moderne
în educaþia parentalã” la Grãdiniþa Drãgãneºti

C.N. „I.L. Caragiale” Ploieºti, pe primul
loc la etapa judeþeanã a Concursului

Internaþional „Tineri în pãdurile Europei�

Mihail Marinescu
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PROGRAM 11 - 11 mai 2019
SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Vineri, 10 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – “Cãsãt“Cãsãt“Cãsãt“Cãsãt“Cãsãtoria”oria”oria”oria”oria”, de N. V. Gogol. Regia:
Alexandru Mãzgãreanu. În distribuþie: Theodora
Sandu, Oxana Moravec, Clara Flores, Ionuþ Viºan,
Bogdan Farcaº, Ilie Gâlea, Alin Teglaº, Paul Chiribuþã.

Sâmbãta, 11 Mai, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu –
“““““VVVVVrãjitrãjitrãjitrãjitrãjitoaroaroaroaroarele din Salem”ele din Salem”ele din Salem”ele din Salem”ele din Salem”, de Arthur Miller. Regia: Vlad Cristache. În
distribuþie: Andi Vasluianu (John Proctor), Anca Dumitra (Abigail Williams),
Paul Chiribuþã (Danforth), Ada Simionicã (Elizabeth Proctor), Cristian Popa
(John Hale), Ioan Coman (Pastorul Parris), Mihaela Popa/Theodora Sandu
(Mary Warren), Theodora Sandu/Mihaela Popa (Susanna Alcott), Oxana
Moravec (Ann Putnam), Mihai Dinvale (Giles Corey), Lucia ªtefãnescu
Niculescu (Rebecca Nurse), Ion Radu Burlan (Thomas Putnam), Ilie Gâlea
(Francis Nurse), Bogdan Farcaº (Ezekiel Cheever), Karl Baker (Judecãtorul
Hathorne), Ioana Farcaº (Tituba), Andrei Radu (Herrick), Lãcrãmioara
Bradoschi (Mercy
Lewis), Ilinca Rus (Be-
tty Parris), Loredana
Bãdica, Roxana Vã-
leanu, Oana Hanga-
nu, Rãzvan Bãltãreþu,
Narcis Stoica, Iulian
Tãsicã. Spectacolul
nu este recomandat
persoanelor sub 14
ani.

Capitularea izbutise. Iscãliturile
pe actul semnat pe masa anume
aranjatã pe punte,  în tangajul uºor
al cruciºãtorului, încã nu se uscase-
rã, când feldmareºalul neamþ aºter-
nuse, cu mâna tremurândã, apostila
lui, cu ochii în lacrimi ºi gura plinã
cu fiere. Churchill strânge barosa-
nul sul din foi de tutun între dinþi,
scrumit de foc, simþind cum clipa
se întinde în anii cu bombardamen-
te nimicitoare ºi lupte fratricide. Ve-
de o imensã panoramã peste care
agonizeazã, aidoma unor hidoase
pãsãri de pradã pleoºtite, Hitler ºi
liota de felzi-mareºali legãnându-se
într-o pãdure de spânzurãtori. În
colþul opus al priveliºtii, din tocul
ferestrei de bastion þarist, sprijinit pe
coate, Stalin pâcâie din lulea. Fumul
þâºneºte prin mustãþile sârmoase,
învãluindu-i chipul ºi privirile arun-
cate peste zãrile necãlcate de el ani
de zile, ale Moscovei. Ani dupã care
visul era, acum, la picioarele lui,
împlinit. Ce sã îºi mai doreascã, de-
vreme ce mister Winston îi fãcuse
pe plac – chiar pe plac! – scriind, în
dreptul României, „90 la sutã
influenþã sovieticã”, zâmbind com-
plice ºi ironic (îi sticlise ochii ca unei
fiare – care era – ca niciodatã de
victorios: „Mi-a ghicit gândul, roto-
feiul!” îºi spusese, lãsându-i englezu-
lui plãcerea scrierii cifrei de 10 la
sutã pentru el… Care era, desigur,
expresia ironiei sorþii, jocul, cu sigu-
ranþã murdar, însã politica nu pri-
mea în dedesubturile ei sentimen-
te…)

Frigul cuprinsese Parisul, îl înfã-
ºurase în nevãzute pânze de ghe-
þoase, inundându-i cerurile cu sto-
luri de ciori, bucãþi de noapte
þipãtoare, prevestind vreme urâtã.
”Vremuri crunte” suspinã Alice, din
spatele glasvandului pãzit de
languroase perdele din catifea de
nuanþa grâului copt. Octombrie era
pe sfârºite, scrisorile  din þarã s-au
rãrit, nãdãjduieºte, în schimb, cu
ocazia Sãrbãtorilor de Crãciun (în
Scânteia ajunsã ºi pe-aici, se scrie
„Sãrbãtori de iarnã”, Moº Crãciun

e doar „Moº Gerilã”), ca Sanda sã
revigoreze ritmul lor, deodatã cu
conþinutul fiecãreia… „Chiar de su-
feri, Alice scumpã, mãcar eºti tu, a
ta (se feri sã scrie „liberã”, de teama
cenzurii), când vrei, cu cine vrei ºi
cât vrei… Lumea, aici, e alta, pe
stradã priviri (era sã scrie: încrun-
tate, speriate, înfricoºate. Sanda a
tresãrit; „Dacã îmi citeºte astea ºi
mã încondeiazã, ºi mi-o aruncã la
coº?”), aºa, ca de înmormântare…
Dar sãnãtoase sã fim, ºi fiindcã este
prima zi de Paºte, îþi zic „Hristos a
Înviat!”, Mântuitorul sã ne aibã în
paza Lui, iubitã Alice!”).

De ar mai fi trãit, Bâzu rotunjea
73 de ani! I-ar fi dat o masã la Mou-
lin Rouge, în separeul unde el, cãpi-
tanul comandor de aviaþie s-a întâl-
nit cu Nadia Kujnir (aºteptându-l o
noapte la hotel), înainte de a pleca
în Statele Unite, nu însã pentru a-
ceastã fulgerãtoare ºi ultimã iubire,
ci pentru cã, în înþelegere la unison,
în semn de solidaritate cu dânsa,
Mihai (Sturdza) ºi Ion (Lupoaia) au
convenit sã o sãrbãtoreascã pe 18
septembrie – ziua în care  Alice Can-
tacuzino, adicã Domniþa – prietena,
fosta lor soþie ºi, chiar despãrþiþi,
Mecena pentru fiecare, împlinea trei
sferturi de veac! „Cred cã l-ai iubit
mult, tare, vreau sã spun, pe Ionel,
tu,  ºi n-ai fãcut rãu…Te regretã bietul
de el! Voi – mã uit mereu la fotogra-
fiile fãcute prin parcul de la Floreºti
– v-aþi dorit furtunos, þin minte cã
îmi spuneai, când, întâlnitã acolo,
în timp ce vorbeai la telefon cu nu
ºtiu cine, „El venea pe furiº lângã
mine ºi mã sãruta nebun sub ure-
che…Mã gelozeºte, Sãndico!...” ªi
el: „Ce cazonã e cu mine când vin
târziu… Cã ºtii cã am sondele de la
Câmpina ºi Buºtenari în pazã…!”
Sanda avea dreptate. Îndatã dupã
execuþia mareºalului Ion Antonescu,
maiorul ei, dragostea ei, fusese
alertat de Bâzu, cu orice preþ sã
fugã, cã  se semneazã capitularea,
dar cã ruºii – cruzime a istoriei –
vor pune mâna pe România, Chur-
chill aºa s-a înþeles cu Stalin…!

Serghie Bucur

Vineri / 10 Mai, orele 18, istoricul, criticul de Artã ºi
publicistul prof. Alin Daniel Ciupalã va conferenþia despre
douã evenimente care au marcat profund, în epoca
interbelicã, Cultura ºi Istoria României. Reuniunea are
loc în sala „Constantin Radu” a Casei de Culturã GEO
BOGZA din Câmpina, strada Griviþei 95. Iatã conversaþia
purtatã telefonic:

-La invitaþia doamnei Alexandra Ioniþã, directoarea
strãvechiului bastion al Artelor în Câmpina, „Geo Bogza”,
distinse domnule profesor Ciupalã, pregãtiþi, în premierã,
douã surprize… Vã rog sã le dezvãluiþi.

-Pentru cã ne vom afla cu toþii nu numai în ziua
calendaristicã 10 mai, ci ºi în ziua rãmasã în Istoria
României regale, ZECE MAI, expunerea mea începe cu
acest preambul.   Partea a doua  o consacru celor doi
mari români care, pasionaþi de Japonia ºi Cultura ei, au
adus în Cultura autohtonã ºi a Europei valori remarcabile
prin creaþiile lor. Încep cu fericita epocã moralã, creºtinã,
istoricã ºi culturalã „10 Mai”, pornitã în 1866 ºi conti-
nuatã, dupã cum e demn de reamintit, cu Rãzboiul de

Independenþã din1877-1878 ºi apoi, urmare încoronãrii
prinþului german Carol I ca Rege al României, cu votul
Parlamentului în 14 / 26 martie 1881, care a consfinþit
Regatul România! Astfel, ziua de 10 Mai a devenit
sãrbãtoarea Þãrii noastre, care, dupã câte s-au scris ºi
s-au vãzut – generaþiile vechi au trecut prin era aceea –
a rãmas reperul celei mai civilizate Românii din toate
timpurile ei. Un reportaj memorabil, despre acest profund
eveniment regal a publicat  soþia politicianului nostru
Mihail Manoilescu, Elena Manoilescu! Ne amintim cu
emoþie cântecul care începea cu versul „Zece Mai va fi
de-a pururi!...”, cântat de corurile ºcolarilor îmbrãcaþi în
uniforma  de strãjeri, ani la rând, sub Carol I, Ferdinand
I ºi Carol al II-lea, o scurtã vreme  pânã la abdicarea forþa-
tã a Regelui Mihai I…! De la regii noºtri, dizertaþia mea
trece la împãratul Þãrii Soarelui-Rãsare, ºi iatã cum ºi de
ce…

-… Împãratul Hirohito, suveran din 28 noiembrie
1928, urmat de fiul sãu, Akihito, de la 7 ianuarie 1989,
despre care sursele Media spun cã vrea sã renunþe la
„Tronului Crizantemei”!

-Exact! Interbelicul a strãlucit prin doi  mari scriitori
români, pe ne-
drept uitaþi, care
ºi-au înþeles ros-
turile vieþii cu mult
superioare veleita-
rismului de azi,
ambiþionând sã
lase în posteritate
probe ale  dem-
nitãþii ºi vocaþiilor
lor, prin scrierea
de cãrþi ºi apropie-
rea lor de Arte.
Unul a fost Ion Ti-
muº, care, pasio-
nat de civilizaþia
niponã, a plecat
într-acolo, s-o

cunoascã. Era în 1917, în vremea când pornise sãlbatica
revoluþie bolºevicã – împrejurare fatalã pentru junele
conaþional, fiindcã a fost jefuit de haine (rãmas doar într-
un palton de varã) ºi acte ºi bani, ºi silit sã rãmânã doi ani
în Vladivostok, sub teroarea instauratã. A reuºit totuºi sã
cunoascã mistere ale þãrii lui Kawabata ºi timp de 4 ani,
sã scrie ºi sã publice, la „Cugetarea” lui Georgescu-Delafras
douã romane fermecãtoare, de mare vogã în epocã:
TRANSIBERIANA ºi
respectiv OGYO-SAN
adicã DOMNIªOA-
RA. Impresiile ºi con-
vingerile estetice le-
a publicat în alte  cãrþi
de studii, JAPONIA
IERI ªI AZI. Prolific ºi
talentat…

-… Asemenea
urmãtorului…

-…Gheorghe Bã-
gulescu, erou în cel
de al II-lea rãzboi
mondial, distins cu
ordinul ”Mihai Vitea-
zul”, care, trecut din
grad în alt grad, de
la sublocotenent a
ajuns general de Bri-
gadã! Caracter
integru, a fost de nenumãrate ori în conflict cu generalul
/ mareºalul Ion Antonescu. Regele Carol al II-lea l-a numit
ambasador al României la Tokyo, prin opera lui de scriitor
dovedindu-se un eminent reprezentant al Culturii
naþionale, deoarece a tradus ºi publicat poezia lui Mihai

Eminescu în limba
japonezã! A urmat
douã universitãþii
din Japonia ºi a scris
un fabulos roman
istoric, în 3 volume,
intitulat SUFLET
JAPONEZ, celebru
în epocã (pe care
l-a ilustrat cu
stampe), din care
s-a inspirat Erskine
Caldwell, autorul
romanului ªOGUN!
Ajuns profesor uni-
versitar acolo, a
plecat în Franþa.
Stabilit la Paris, a
vrut sã doneze im-

presionanta lui colecþie de stampe japoneze statului român,
însã a fost refuzat. În timpul vizitei lui Nicolae Ceauºescu
la Paris, numele acestor doi japonologi au fost cu pre-
meditare ignorate, deºi enciclopediile ºi dicþionarele
universale i-au inclus în paginile lor, dupã cuviinþã.

-Publicului i se vor oferi ºi imagini?
-Neapãrat! Cu sprijinul domnului Codruþ Constan-

tinescu se vor proiecta cam o sutã de stampe ºi priveliºti
japoneze, pe durata discursului meu!...

-Vã mulþumesc, iubite domn Alin Daniel Ciupalã!
Joi / 2 mai 2019

Remember câmpinean la „Geo Bogza”

DESPRE „10 MAI”, DESPRE JAPONOLOGI

Serghie Bucur
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sãnãtate

Actul normativ reprezintã o com-
pletare necesarã a legislaþiei pentru
buna funcþionare a întregii activitãþi
medicale, precum ºi pentru utilizarea
eficientã a fondurilor publice. Docu-

mentul asigurã mãsuri de protecþie
pentru pacientul care acceseazã ser-
viciile medicale furnizate de clinicile
private.

Pielea dacã devine uscatã ºi
apare senzaþia de mâncãrime, poate
fi o simplã alergie la unul dintre pro-
dusele cosmetice pe care le folosiþi
sau poate indica lipsa fierului din orga-
nism, afecþiuni ale tiroidei sau anemie.
În cazul în care aveþi o iritaþie care

nu dispare cu niciun tratament, poate
fi un semn cã sunteþi prea stresat.

“În multe situaþii putem considera
pielea ca un „termometru” al stãrii
generale a organismului. În unele
afecþiuni endocrine pielea poate sã
îºi schimbe consistenþa, gradul de hi-
dratare, stratul lipidic, sau sã îºi schim-
be culoarea,” explicã profesor doctor
Anca Zbranca-Aghinitei, dermatolog,
pentru revista Doctorul Zilei.

Specialistul mai adaugã cã în

afecþiuni ale ovarelor (sindrom de ovar
polichistic) pielea poate deveni „gra-
sã”, la fel ºi pãrul, în afecþiuni tiroidi-
ene (hipotiroidii sau hipertiroidii) poate
fi foarte uscatã ºi pergamentoasã,
rece  sau umedã ºi caldã, în afecþiuni
ale suprarenalelor ºi hipofizei poate

sã îºi schimbe culoarea sau consis-
tenþa etc.

Culoarea pielii ºi consistenþa se
modificã în boli cardio-vasculare, în
unele boli pulmonare etc.

Cel mai frecvent însã mâncãri-
mea ºi uscãciunea pielii se datoreazã
unor greºeli de igienã, spãlarea prea
des cu sãpun delipidant sau cu pro-
duse uºor abrazive ºi neutilizarea ule-
iului sau laptelui de corp emolient
dupã duº sau baie.

ºi a ochilor, schimbãri ale vocii, deze-
chilibre menstruale, depresie, pier-
derea memoriei, gândire înceatã, difi-
cultãþi de concentrare, nivel ridicat al
colesterolului.

Semne ale hipertiroidiei: nervo-
zitate, iritabilitate, transpiraþii abun-
dente, palpitaþii, tremor, anxietate, in-
somnie, piele subþire, pãr subþire, slãbi-
ciune muscularã, slãbire, probleme
digestive, diaree.

Tratamentul pentru bolile de tiroi-
dã este mai mult decât necesar ºi
opreºte procesul de îngrãºare, te echi-
libreazã hormonal, te ajutã sã-þi reca-
peþi energia ºi starea de sãnãtate va fi
vizibil îmbunãtãþitã. Vestea bunã este
cã existã multe soluþii care te ajutã în
afecþiunile tiroidei. Una dintre acestea
este un mineral important: iodul. Iodul
te ajutã sã nu te mai îngraºi

Pentru tiroidã, este unul dintre cei
mai importanþi nutrienþi. Are un rol vi-
tal în formarea unui hormon impor-
tant, tiroxina. Acesta are ca acþiune
creºterea metabolismului bazal ºi are
rol în procesele morfogenetice, de
creºtere ºi diferenþiere celularã ºi
tisularã. Aceastã acþiune se manifestã

foarte pregnant la nivelul sistemului
nervos. Hormonul acesta susþine
sãnãtatea sistemului osos, dar ºi a
sistemului nervos. Carenþa de iod este
frecventã ºi este una din principalele
cauze ale afecþiunilor tiroidei, mai ales
a hipotiroidiei, care duce la îngrãºare,
obosealã, probleme digestive ºi
neurologice.

Care sunt cele mai
bune surse de iod
Algele marine sunt o sursã ex-

cepþionalã de iod. De asemenea,
conþin vitamine, minerale, fibre, ami-
noacizi esenþiali, acizi graºi Omega 3.
Ori de câte ori aveþi ocazia, consumaþi
alge: gustare, supe, salate ºi smoothie-
uri verzi, cu alge.

Iatã o variantã foarte bunã, un
smoothie verde delicios ºi plin de vita-
mine ºi iod: Frunze de spanac, un
mãr verde, jumãtate de avocado, apã
de cocos, alge. Totul se amestecã ºi
se bea, de preferat dimineaþa.

Astfel, asiguraþii care opteazã sã
beneficieze de unele servicii medicale
acordate de furnizorii privaþi care în-
cheie contracte cu casele de asigurãri
de sãnãtate, în regim de spitalizare

continuã, ambulatoriu clinic de spe-
cialitate ºi ambulatoriu paraclinic, vor
putea plãti doar o diferenþã dintre ta-
rifele serviciilor medicale acordate de

Tiroida este o glandã de dimen-
siuni mici, cu formã de fluture, situatã
în spatele mãrului lui Adam ºi are un
rol vital în controlarea ritmului energiei
necesare organismului. Tiroida poate
fi afectatã, fãrã ca bolnavii sã ºtie
acest lucru. Însã existã simptome cla-
re, care trebuie sã ne punã pe gân-
duri. Aºadar, gândeºte-te la urmã-
toarele:

Eºti obosit?
Eºti supraponderal?
Eºti deprimat sau anxios?
Când te priveºti în oglindã, vezi

un om obosit?
Suferi de dezechilibre hormo-

nale?
Te dor încheieturile ºi muºchii?
Nu-þi mai creºte pãrul, iar firul este

din ce în ce mai subþire?
Eºti adeseori constipat?
Doamnelor, aveþi menstruaþii

anormale?
Aveþi insomnii?
Dacã aþi rãspuns cu DA la cel

puþin 5 întrebãri, s-ar putea sã suferiþi
de o afecþiune a tiroidei. Milioane de
oameni în lume au aceste probleme
de sãnãtate, iar 60% dintre ei nu ºtiu
sau nu au fost corect diagnosticaþi,
scrie revista Doctorul Zilei.

Dacã aveþi probleme cu tiroida,
vã puteþi îngrãºa! Existã soluþii de a
echilibra hormonii în mod natural ºi
de a stopa îngrãºarea.

Problemele tale cu kilogramele
pot avea legãturã cu tiroida. Îngrãºa-
rea semnificã un nivel scãzut de hor-
moni tiroidieni, hipotiroidie, iar un ni-
vel prea mare se numeºte hipertiroi-
die ºi atunci poþi slãbi chiar dacã mã-
nânci mult, fiindcã tiroida produce
mai mulþi hormoni decât îþi trebuie.

În afarã de îngrãºare, mai sunt
ºi alte simptome ale hipotiroidiei: Obo-
seala, slãbiciunea, intoleranþa la frig,
dureri musculare ºi cârcei, consti-
paþie, îngrãºare ºi dificultate în a slãbi,
apetit scãzut, g,uºã, piele uscatã ºi
tare, cãderea pãrului, umflarea feþei

S-a aprobat OUG pentru completarea
art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind

reforma în domeniul sãnãtãþii
furnizorii privaþi ºi tarifele suportate
din bugetul Fondului Naþional Unic
de Asigurãri Sociale de Sãnãtate de-
contate de casele de asigurãri de sã-
nãtate.

De asemenea, documentul pre-
vede informarea corectã a pacienþilor
prin afiºarea, pe pagina de internet a
furnizorilor privaþi de servicii medicale
a costului acestei diferenþe suportate
prin contribuþie personalã care se va
putea plãti în mod direct de cãtre
asiguraþi cu acordul prealabil în scris
al acestora.

Mai mult, prin Contractul-cadru,
se vor stabili serviciile medicale, mo-
dalitatea ºi condiþiile acordãrii aces-
tora, precum ºi procedura de stabilire
a nivelului contribuþiei personale.

Ordonanþa de Urgenþã a fost a-
doptatã de cãtre Executiv dupã con-
sultãri ale Ministerului Sãnãtãþii cu
asociaþiiile de pacienþi ºi furnizorii
privaþi de servicii medicale.

Referitor la protestul iniþiat de primarul oraºului Ulmeni în data de 15
aprilie 2019, Ministerul Sãnãtãþii face urmãtoarele precizãri:

Înfiinþarea substaþiilor de ambulanþã din Romania se avizeazã de Comisia
Interministerialã pentru Suport Tehnic (CIMST)  din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne. Aceasta comisie este formatã din: Preºedinte – secretar de
stat Raed Arafat; Doi membri din cadrul MAI – DSU; Un membru din cadrul
MAI – IGSU; Un membru din cadrul  MAI – IGAv; Doi membri din cadrul MS;
Un membru din structura operativã a servcior publice de ambulanþã; Un
membru din structura operativã a UPU-SMURD.

Decizile CIMST nu pot fi influenþate de Ministerul Sãnãtãþii, ele se iau în
urma analizãrii obiective a solicitãrilor ºi a realitãþilor existente în teritoriu, astfel
încât înfiinþarea unor noi substaþii de ambulantã sã fie justificatã din punct de
vedere al nevoilor de servicii medicale de urgenþã în zonele pe care le deservesc.

“Aprobarea unei substaþii de ambulantã nu þine de ministrul Sãnãtãþii, iar
Ministerul Sãnãtãþii are doar doi membri în comisia care avizeazã înfiinþarea
acestora. Aºa cum ºtiþi, colaborez cu autoritãþile locale pentru a creºte calitatea
serviciilor medicale din zonele pe care aceºtia le reprezintã ºi investim foarte
mult anul acesta în sãnãtate, fãrã sã þinem cont de culoarea politicã. Pentru
cã, aºa cum am mai spus, sãnãtatea nu are culoare politicã.

Este regretabil cã domnul primar din Ulmeni a ales aceastã modalitate de
a face campanie electoralã. Probabil îºi imagineazã cp victimizarea îi va aduce
aprecierea comunitãþii ºi, implicit, capital politic”, a declarat Sorina Pintea,
ministrul Sãnãtãþii.

Înfiinþarea substaþiilor
de ambulanþã nu se avizeazã

la Ministerul Sãnãtãþii

Dermatolog: ”Pielea e ca un
termometru al stãrii generale
de sãnãtate. Dacã e uscatã
anunþã boli de tiroidã, dacã îºi
schimbã culoarea, boli de inimã”

Tiroida ºi creºterea în greutate
Milioane de oameni nici nu ºtiu cã au o boalã de tiroidã.Milioane de oameni nici nu ºtiu cã au o boalã de tiroidã.Milioane de oameni nici nu ºtiu cã au o boalã de tiroidã.Milioane de oameni nici nu ºtiu cã au o boalã de tiroidã.Milioane de oameni nici nu ºtiu cã au o boalã de tiroidã.

Care sunt simptomele îngrijorãtoareCare sunt simptomele îngrijorãtoareCare sunt simptomele îngrijorãtoareCare sunt simptomele îngrijorãtoareCare sunt simptomele îngrijorãtoare

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 1 Matinal;
09:45 Tema zilei;
10:00 „Aripile Nordului” (r);
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);
17:50 Remember Eurovision;
18:00 Observator la Parlamentul European;
18:30 Universul credinþei;
20:00 Telejurnal;
20:30 Tema zilei;
21:00 EuRo19;
22:10 „Altamira” (f);
23:50 Moment Art;
00:00 Telejurnal;
00:30 Feþe-Feþe (r);
01:25 „Altamira” (r).

TVR 2
07:00 oan App;
09:00 „Lonesome dove: suflet de
pistolar” (r);
10:30  Câºtigã România! (r);

11:00 Ferma (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade;
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 TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Ameninþarea din umbrã” (f);
22:50 Poate nu ºtiai;
23:10 „Fãrã limite” (f);
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
03:35 „Ameninþarea din umbrã” (r);
05:05 D’ale lu’ Miticã (r);
06:00 Cap Compas(r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 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).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
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 „Terminatorul” (f);
22:15 Insula iubirii (r);
01:30 „Jocuri stranii” (f);
03:30 Observator (r);
04:15 Fantastic Show (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 La Mãruþã (r);
09:15 „La Bloc” (r);
11:45 „Sora mea capricioasã” (r);
13:45 “Bruneta mea favoritã” (r);
15:45 “Rocky” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Iubit de împrumut” (f);
22:45 „Un altfel de Crãciun” (f);
00:45 „Iubit de împrumut” (r);
02:45 „Un altfel de Crãciun” (r)
04:15 „La bloc” (r);
05:45 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:30 CulTour (r);
09:00 Teleshopping;
09:30 „Elif” (f);

11:30 „Saul: cãlãtoria spre Damasc” (r);
13:30 “Feriha”  (r)
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 „CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Tabãrã pentru bebeluºi” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:15 CulTour (r);
00:00 „S-a nãscut o stea” (r);
02:00 Teleshopping;
03:15 „Downton Abbey” (r);
04:30 „Feriha” (r);
06:15 CulTour (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
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;
15:30 „Toate pânzele sus!” (f);
16:30 Exclusiv în România (f);
17:15 Sã mergem împreunã!;
17:20 Remember Eurovision
17:30 Tezaur folcloric;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Destinaþia Tel Aviv;
22:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 „Ora zero”;
01:00 Anchetele comisarului Antonescu (r);
01:35 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (r);
02:30 „Toate pânzele sus!”(f);
03:45 „Ora zero” (r);
04:40 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
06:30 Teleenciclopedia (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 Reþeaua de idoli;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Rapsodie în roz” (f);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:10 „Onoare ºi respect” (r);
00:00 Zile cu stil;
01:10 „Fãrã limite” (r);
03:00 „Onoare ºi respect” (r);
04:40 „Armãsarul sãlbatic” (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO 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 „Curierul 3" (f);
22:00 „Pus pe jar” (r);
01:00 Pe bune?!
02:00 „Curierul 3" (r);
03:30 „Pus pe jar” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Lassie” (r);
15:15 „Blonda de la Drept 2" (f);

17:15 Plasa de stele;
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
23:00 „Liber ca pãasãrea cerului” (f);
01:15 „Terminatorul” (r);
03:15 Observator;
04:00 „Lassie” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45  „La Bloc” (s);
11:00 „Iubit de împrumut” (r);
13:15 „Rocky” (r);
15:45 „Rocky II” (r);
18:15 „La Bloc” (f);

20:30 „Eu ºi Marley: Cãþeluºul” (f);
22:15 „Capcana minþii” (r);
00:15 „Bãtãlia de la Stânca Roºie” (r);
03:00 „Capcana minþii” (r);
04:30 „La bloc” (r);
05:45 Ce spun românii (r).
06:45 „La Bloc” (r).

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

12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (f);
16:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (s);
20:00 „Dragoste la malul mãrii” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Tabãrã pentru bebeluºi” (r);
01:30 „Downton Abbey”  (r);
02:30 „Gossip Girls: Intrigi la New York” (r);
05:45 CulTour (r).

TVR TVR TVR TVR TVR 11111
07:30 Universul credinþei;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 „Bella ºi grãdina fantasticã” (f);
16:30 Politicã ºi delicateþuri;
17:30 Handbal feminin;
19:00 Dosar România (r);
20:00 Telejurnal;
21:10 Concert Maria Ciobanu;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Replay;
01:10 „Bella ºi grãdina fantasticã” (r);
02:50 Discover România;
03:00 Garantat 100% (r);
03:50 Universul credinþei (r).

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

10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destina ca-n filme;
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Trei scrisori secrete” (f);
15:05 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Reþeaua de idoli;
18:45 E vremea ta;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Rãzboiul domniþelor” (f);
22:10 „Adânca mare albastrã” (f);
00:00 Drag de România mea;
02:00 „Trei scrisori secrete” (r);
03:40 „Rãzboiul domniþelor” (r);
05:30 Zile cu stil.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO 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 „Kingsman: serviciul secret” (f);
22:30 „Eroi de sacrificiu” (f);
00:30 Apropo TV (r);
01:30 „Las fierbinþi” (r);
03:30 România, te iubesc! (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Scena misterelor (r);
13:00 Observator;
13:45 „Prinþesa îndãrãtnicã” (r);
16:00 Familii la cuþite (r);

19:00 Observator;
20:00 „Liber ca pasãrea cerului” (s);
21:15 „Vecini de coºmar” (f);
23:00 iUmor (r);
02:00 „Blonda de la drept 2" (r);
03:30 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
09:00 „Iubit de împrumut” (r);
11:15 „Rocky” (r);
13:45 „Rocky II” (r);
16:15 „Familia Crood” (f);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Povestea lui Tiffany Rubin” (f);
22:30 „Ruby Sparks” (f);
00:45 „„Capcana minþii” (r);
02:30 „Iubit de împrumut” (r);
04:15 „La bloc” (r).

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

09:30 „Dragoste eternã” (f);
11:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
13:30 CulTour (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „Ce se întâmplã, doctore?” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Dragoste la malul mãrii” (r);
01:30 „Downton Abbey” (r);
02:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
04:00 CulTour (r);
05:15 „Dragoste eternã” (r);
06:45 „Triumful dragostei” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 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;
00:30 Portret de secol (r);
01:30 Teatru TV (r);
03:20 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Vlad” (f);
22:30 Pe bune?!;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Curierul 3" (r);
02:00 Lecþii de vialã (r);
03:00 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
12:00 Observator;
14:00 Fantastic Show;
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Insula iubirii;
23:00  Xtra Night Show;
01:00 „Vecini de coºmar” (r);
03:00 Observator (r);
04:15 „Fetiþa mea” (f);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „Bruneta mea favoritã” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Povestea lui Tiffany Rubin” (r);
14:15 „Eu ºi Marley: Cãþeluºul” (r);
16:00 „Zeiþa” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Curierul”  (f);
22:30 „La pescuit în deºert” (f);
00:30 „Curierul” (r);
02:30 „Ruby Sparks” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Legea familiei” (r);
13:30 “Feriha”  (r);

15:30 „Triumful dragostei” (f);
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);
05:15 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
09:00 Banii tãi (r);
09:30 Vorbeºte corect (r);
10:00 „Aripile Nordului” (r);
11:00 Ca-n viaþã;

12:00 Teleshopping;
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);
05:05 Lumea azi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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”;
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 TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 Ferma – un nou început;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Eroi de sacrificiu” (r);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Fetiþa mea” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 „Chefi la cuþite;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Asterix la Jocurile Olimpice” (r);
03:00 Observator (r);
04:00 „Fetiþa mea” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:30 „Povestea lui Tiffany Rubin”
(r);
09:30 „La bloc” (r);
12:00 „Eu ºi Marley: Cãþeluºul” (r);
13:45 „La pescuit în deºert” (r);

15:45 „De aici în eternitate” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Legenda luptãtorului kung-fu” (f);
22:30 „Avocatul” (f);
01:00 „Legenda luptãtorului kumg-fu” (r);
02:45 „Avocatul” (r);
04:45 „La Bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Femeie în înfrunta-
rea destinului” (r);

13:30 “Feriha”  (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:30 „Motivul”  (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
03:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 CulTour (r);
04:00 „Motivul” (r);
04:45 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).

programe TV
8 10 - 16 mai 2019

www.informatiaprahovei.ro

Programe TV 10 - 14 mai 2019Vineri, 10 mai Marþi, 14 mai

Luni, 13 maiDuminicã, 12 maiSâmbãtã, 11 mai



zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

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

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

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

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

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

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

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

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

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.
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gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.

Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro.  Tel. 0736-476526.

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, des-
chidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653

Vând apartament 3 ca-
mere, et. 10/10, în Ploieºti, Ba-
riera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie

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

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

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

Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
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Ploieºti,
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Vând hotã de bucãtãrie
- 100 lei, ºifonier în 3 uºi, ºifonier
în 2 uºi, 2 noptiere, masã TV,
toate stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþii de depo-

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

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

Vând apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4,
decomandat, cf. 1, preþ 47.000
euro. Telefon: 0721-700544.

Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent reno-
vat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.

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

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

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

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

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

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

Firmã specializatã în consultanþã,
dezvoltare ºi integrare de soluþii IT,

cu servicii deosebite în acest domeniu.
 Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii: Alte activitatati ale societãþii:

realizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structuratarealizarea de echipamente de cablare structurata
    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);    VDI (Voce, Date, Imagini);

asamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelorasamblarea ºi întreþinerea echipamentelor
    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT    ºi accesoriilor IT;;;;;

proiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazãproiectarea ºi comercializarea de software de bazã
    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;    ºi de aplicaþie;

instalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþieinstalarea de echipamente de radiocomunicaþie
    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;    ºi telecomunicatie;

asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;asigurarea de servicii Internet;
instalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiuinstalare sisteme antiefractie ºi antiincendiu

Schimburi
Prestãri servicii

Cumpãrãri

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Oscilezi în aceastã sãptãmânã între dorinþa de
a te interioriza cât de mult posibil ºi a fi în
centrul atenþiei celorlalþi. Cu puþin efort le poþi
îmbina cu succes pe amândouã. Ai nevoie de
odihnã, meditaþii interioare, relaxare ºi detaºare
de cotidian. Sãnãtatea îþi poate juca ceva feste.
Vulnerabile sunt extremitãþile corpului ºi
sistemul digestiv.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Relaþiile cu prietenii sunt interesante ºi pro-
vocatoare în aceastã sãptãmânã. Cele aflate de
la aceste persoane te vor pune serios pe gânduri.
Ascultã cu atenþie ce þi se spune ºi apoi mediteazã
în liniºte ºi în tainã. Revelaþiile pot fi foarte sur-
prinzãtoare. Este momentul sã renunþi la relaþiile
pãguboase.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Vei fi foarte solicitat în plan socio-profesional în
aceastã perioadã. Dialoguri importante cu ºefi,
cu oficialitãþi, activitãþi profesionale de anver-
gurã, un carusel de evenimente aparent dificil
de urmãrit ºi înþeles. Este bine sã te implici
serios în tot ce þine de locul de muncã.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte referitoare
la strãinãtate, relaþii cu persoanele aflate departe
de þarã sau tu poþi pleca într-o cãlãtorie îndepãr-
tatã. Dialogurile cu persoanele aflate în strãinã-
tate, demersurile necesare unor studii reprezintã
alte subiecte remarcabile.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Vei fi nevoit sã te ocupi de segmentul financiar.
Este posibil sã-þi pui tot felul de întrebãri legate
de evenimentele din preajma ta ºi de oamenii
alãturi de care eºti implicat în multe ºi mãrunte.
Dacã ai sã te opreºti din iureºul cotidian ºi ai sã
meditezi într-un loc liniºtit, ferit de ochii ºi ure-
chile lumii vei afla informaþii surprinzãtoare, în-
sã lãmuritoare despre tot ce te frãmântã.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
O sãptãmânã cu evenimente deosebite în plan
partenerial ºi financiar. Primele zile favorizeazã
dialogurile cu partenerul de viaþã, cu partenerii
de afaceri sau cu persoanele alãturi de care
eºti implicat în proiecte profesionale. Þi se poate
reproºa faptul cã eºti prea ocupat cu planul
familial, cu problemele domestice ºi ai neglijat
cumva fie relaþia de cuplu.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna debuteazã cu treburi de rutinã, dar
ºi cu multã animaþie la locul de muncã în funcþie
de situaþie. Concentrându-te pe ceea ce ai de
fãcut ºi selectând prioritãþile te vei descurca
foarte bine. Cineva de încredere te poate ajuta
sã-þi duci treburile la bun sfârºit. Poate ar fi bine
sã te gândeºti la un nou loc de muncã, la noi
studii necesare avansãrii în câmpul muncii.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Evenimentele principale ale sãptãmânii se
întrezãresc în segmentul relaþiilor amoroase, al
copiilor, dar ºi în plan profesional. Datoritã cheltu-
ielilor cotidiene sau unor cadouri pe care doreºti
sã le faci celor dragi sunt posibile neîneþelegeri
în relaþia cu persoana iubitã ºi copii.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
În primul rând sãnãtatea este o temã foarte
importantã în aceastã sãptãmânã. Fii prudent
ºi urmeazã sfaturile unor specialiºti. Sigur pe
fundal vor rãmâne vulnerabilitãþile cunoscute,
dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã le vei depãºi cu
bine. Foarte animat este sectorul familial, astfel
cã întâlnirile ºi dialogurile cu membrii familiei
vor fi frecvente.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
O sãptãmânã care îþi aduce în preajmã per-
soanele din anturajul apropiat. Pe de altã parte
ar fi bine sã fii prudent în privinþa cheltuielilor,
deoarece este posibil sã te aventurezi în
cheltuieli prea mari. Vor apãrea ºi informaþii
legate de salarizare sau condiþii de muncã.
Cãlãtorii frecvente pe distanþe scurte.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
O perioadã interesantã aceastã sãptãmânã. În
primul rând apar cheltuieli deosebite pe cele
necesare traiului cotidian, însã ºi cei dragi vor
dori sã le oferi niscai ajutoare materiale subs-
tanþiale. Se recomandã prudenþã în tot ce þine
de bani, cheltuieli, investiþii de orice fel.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
În aceastã sãptãmânã te vei ocupa de tine în
mod special, de mofturile ºi nevoile tale per-
sonale, de tot ce þine de confortul tãu ºi de liniº-
tea ta sufleteascã. Fiind ceva mai interiorizat ca
de obicei, multora le va fi greu sã-þi intre în voie
sau sã înþeleagã ce se întâmplã cu tine. Ar fi
bine sã gãseºti un echilibru ºi în limita posi-
bilitãþilor sã te ocupi ºi de relaþiile cu ceilalþi.



formare profesionalã
www.informatiaprahovei.ro 10 - 16 mai 201910

Nr.
crt.

Meseria
Nr.

locuri Nr.
crt.

Nr.
locuri  Studii

PLOIEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT IPLO IEªT I

Vechime

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
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41
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95
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115
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117
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122
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135
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144
145
146
147
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155
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Nr.
locuri

 Tip contractMeseriaTip contract

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

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

10
2
6
5

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

20
3
1

20
1

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

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

10
5
1

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

10
3

10
5
1
2
1
1
3
4
8

20
1

20
10
8
1
2
4
1

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

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

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

8 cls
medii

8 clase
8 clase
8 clase
8 clase

liceu
superioare

medii
superioare

10 cls
8 cls
liceu

superioare
medii
medii
8 cls
8 cls
10 cls
8 clase
8 cls
10 cls
8 cls
medii

sup. juridice
experienta

medii
liceu
medii
medii
medii
8 cls

sc prof
superioare
superioare

-
10 cls
medii
medii
8 cls

sc prof
8 cls
8 cls

superioare
liceal

 superioare
experienta

medii
medii
medii

-
superioare
superioare

superioare tehnice
superioare
superior

sup – ing.
superioare
superioare
superioare

sup. tehnice
8 clase

-
medii

sc- prof-
8 cls

instalator
superioare
superioare

medii
calificare

medii
8 cls

calificare
sc prof

-
medii
medii
medii
medii

10 clase
medii

1 an
-

1 an
-

1 an
-
-

2 ani
-
-
-

2 ani
1-3 ani
1-3 ani

-
-

2 ani
1 an

-
-
-
-

1 an
1 an
7 ani
3 ani
1 an

-
-
-

1 an
-
-

1-3 ani
-

3 ani
-
-
-
-
-
-
-

1-3 ani
-
-

5 ani
-

1 an
-
-
-
-

1 an
5 ani

-
0-3 ani

-
1 an
3 ani
1 an

0-1 ani
3 ani

-
-
-
-

1-3 ani
-
-

3 ani
10

-
3 ani

-
3 ani
20

-
1 an

-
-
-

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

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

-
per ned

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

medii
8 cls

Sc. prof.
Lic.spec.

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

sc prof
medii
10 cls
10 cls
medii
8 cls

-
Sc- prof.

medii
sc prof
medii
liceu
medii

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

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

sc.prof.
superioare

medii
10 cls
10cls
medii
medii

10 clase
-

medii
liceu

8 clase
8 cls
10 cls
medii

-
medii

-
Sup. tehnice

calificare
sc prof
medii
medii

sc. prof.
8 cls

Autoriz. sudor
medii

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

sc. prof.
experienta

10 cls
8 cls

1
2 ani

-
1ani

-
-

1 an
-
-
-
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-
-
-
-

2 ani
-

5 ani
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-

1 an
3 ani

-
-
-
-

1 an
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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10
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-
-
-
-
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1 an
1 an

-
-

1 an
1 an

-
-
-

1 an
-
-
-

10
-

0-1 ani
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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per ned
per ned
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per ned
per ned
per ned
per ned
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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
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per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
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per ned
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per ned
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per ned
per det
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per ned
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per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned

2.752 persoane vor participa la
cursurile gratuite organizate de Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã în luna mai 2019.

Programele de formare profesiona-
lã cu cele mai multe locuri disponibile
vizeazã calificãri precum: lucrãtor în co-
merþ – 232 persoane; inspector (refe-
rent) resurse umane – 218 persoane;
bucãtar – 185 persoane; agent de se-
curitate – 155 persoane; frizer, coafor,
manichiurist, pedichiurist – 124 persoa-
ne; operator introducere validare ºi pre-
lucrare date – 108 persoane; contabil
– 84 persoane; ospãtar (chelner) vân-
zãtor în unitãþi de alimentaþie publicã –
81 persoane; frizer – 77 persoane;
manichiurã, pedichiurã – 77 persoane.

Judeþele în care, în luna mai, se vor
organiza cele mai multe cursuri, cu nu-
mãr mare de participanþi, sunt: Vrancea
(196 persoane), Dâmboviþa (168 per-
soane), Bucureºti (140 persoane), Bra-

ºov (126 persoane), Mureº (117 per-
soane).

Pentru detalii, cei interesaþi se pot
adresa agenþiei teritoriale pentru ocu-
parea forþei de muncã în a cãrei razã au

domicliul sau reºedinþa sau pot vizua-
liza oferta de cursuri pe www.anofm.ro,
la secþiunea „Persoane fizice/Cursuri de
formare profesionalã”.

Sursa: anofm.ro

La sfârºitul lunii martie 2019, rata ºomajului înregistratã la nivelul judeþului
Prahova a fostde 2,44%, în scãdere cu 0,10% faþã de raþã ºomajului înregistratã
la sfârºitul lunii ianuarie 2019 ºi în scãdere cu 0,46% faþã de lunã martie a
anului 2018. Numãrul total de ºomeri la sfârºitul lunii martie 2019, de 7.176
persoane, a scãzut cu 289 persoane faþã de cel de la finele lunii anterioare. În
lunã martie 2019, faþã de luna februarie 2019, se constatã o creºtere a
numãrului de intrãri în evidenþe, în special datoritã creºterii numãrului de
ºomeri fãrã drept de indemnizaþie care au solicitat înregistrarea sau
reactualizarea cererilor de înregistrare în evidenþele agenþiei. Astfel, creºterea
numãrului de intrãri în evidenþe a fost de 24,69% faþã de luna precedentã,
principalele motive fiind: a) scãderea numãrului persoanelor provenite din
muncã care au solicitat acordarea indemnizaþiei de ºomaj (-0,71% faþã de
luna februarie 2019); b) creºterea numãrului de persoane care au solicitat
agenþiei înregistrarea ca persoane în cãutarea unui loc de muncã (+32,83%
faþã de luna februarie 2019) ;c) creºterea numãrului de ºomeri care au solicitat
reactualizarea înregistrãrii ca persoane în cãutarea unui loc de muncã, ºomeri
fãrã drept de indemnizaþie (29,45% faþã de luna februarie 2019).

Principalele motive de înregistrare în evidenþe a ºomerilor în lunã martie
2019 sunt: disponibilizãri colective ºi curente de personal (18,30% din total
intrãri); beneficiari de venit minim garantat (69,18% din total intrãri); reînnoirea
cererilor de loc de muncã (10,43% din total intrãri).

166 programe de formare profesionalã
se desfãºoarã în luna mai, la nivel naþional ªomaj mai mic în Prahova



ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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Miel cu sos de iaurt

diverse
10 - 16 mai 2019
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INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
500 g carne de miel, 500 g orez,
1,5 kg iaurt, 1 ou,
1 lingurã amidon
piper, sare

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARARE:ARARE:ARARE:ARARE:ARARE:
1. Speli carnea, o usuci cu un ºervet de bucãtãrie ºi o tai în cuburi pe care le fierbi în

apã cu puþinã sare, îndepãrtând spuma care se formeazã la începutul fierberii.
2. Intr-o alta oalã, amesteci cu mixerul amidonul cu iaurtul si oul. Pui amestecul la fiert,

la foc mijlociu, amestecând conti-
nuu. Dupã cateva clocote, stingi
focul ºi adaugi carnea fiartã. Pen-
tru a prepara orezul, îl alegi, îl speli
ºi îl laºi la înmuiat timp de 20 de
minute.

3. Încingi uleiul într-o tigaie ºi
înãbuºi orezul, picurând din când
în când puþinã apã caldã ºi
amestecând cu o lingurã de lemn.
Dupã 5 minute, torni 500 ml apã
ºi continui sã fierbi orezul pânã
când scade.

4. Repartizezi în farfurii ore-
zul ºi carnea cu sosul de iaurt ºi
le aduci la masã împreunã cu pi-
perul, pentru ca fiecare sã asezo-
neze porþiile dupã gust.

Cum se numeºte femeia care
ºtie mereu unde este soþul ei?

– VÃDUVÃ!
Piturcã: -Trage, Mutule!!

Mutu: -Nu, cã m-am lãsat!!!
Un orb cu mâna pe o rãzãtoare:

– Cine a scris porcãria asta?
Cum se obþine lumina cu ajutorul apei?

Spãlând geamurile.
Frizerul îl întreabã pe client:

– Cum sã vã tund ca sã fiþi mulþumit?
– Gratis!

Un copil o întreabã pe mama sa:
– Mami, mami, cum se poate cã ºi tu

eºti albã, ºi tata-i alb, iar eu sunt negru???
– Pãi... dragul mamii, la ce chef a fost

atunci, bucurã-te cã nu latri!!!!!!!!
Un patron cãtre altul:

– Cum de angajaþii tãi sunt mereu aºa
punctuali?

– Simplu: am 30 de angajaþi ºi 20 de
locuri de parcare.

1010101010
mai:mai:mai:mai:mai:

1111192929292924 4 4 4 4 – J. Edgar Hoover este
numit director al Biroului Federal de
Investigaþii (FBI), o agenþie federalã din
SUA de combatere a criminalitãþii, ºi
va rãmâne în aceastã funcþie timp de
48 de ani, pânã la moartea sa în anul
1972.

1111199999444441 1 1 1 1 – Al Doilea Rãzboi Mondial:
Rudolf Hess se paraºuteazã în Scoþia
în încercarea de a negocia pacea între
Marea Britanie ºi Germania.

11 mai:11 mai:11 mai:11 mai:11 mai:
11111888881212121212 – Primul ministru britanic

Spencer Perceval a fost asasinat în
holul Camerei Comunelor, fiind primul
ºi unicul premier britanic care a cãzut
victimã unui atentat.

1968 1968 1968 1968 1968 – A început, la Piteºti, cons-
trucþia primului autoturism românesc,
Dacia, pe baza unei licenþe franceze
Renault.

12 mai:12 mai:12 mai:12 mai:12 mai:
113 – A fost inauguratã la Roma,

în forumul nou construit, „Columna
lui Traian”, operã atribuitã lui Apollodor
din Damasc. Cele 124 de episoade
care ilustreazã rãzboaiele daco–
romane, constituie un original act de
naºtere a poporului român.

18481848184818481848 – Revoluþionarii moldoveni
refugiaþi în Transilvania elaboreazã, la

Braºov, programul–legãmânt
„Prinþipiile noastre pentru refor-
marea patriei”. Este documen-

tul care sintetizeazã de-zi-
deratele româneºti: „Unirea

Moldovei ºi Þãrii Româ-
neºti într–un singur
stat neatârnat ro-
mânesc”.

19261926192619261926 – Diri-
jabilul italian Norge
devine prima navã
care a zburat dea-su-
pra Polului Nord. Expe-
diþia a fost ideea explo-
ratorului polar Roald
Amundsen, aeronava a

fost proiectatã de pilotul italian
Umberto Nobile iar exploratorul ame-
rican Lincoln Ells-worth împreunã cu
Clubul Aero din Norvegia au finanþat
cãlãtoria.

20202020201111166666 – Scutul american antira-
chetã de la Deveselu a fost activat.
Rusia a criticat puternic lansarea
sistemului de apãrare antirachetã
american din România, denunþând
o ameninþare directã la securitatea
sa ºi promiþând în schimb sã îºi întã-
reascã capacitãþile militare.

13 mai:13 mai:13 mai:13 mai:13 mai:
19051905190519051905 – Margareta Geertruida

Zelle apare pentru prima datã în Paris,
ca dansatoarea Mata Hari. Dansul ei
cu vãlul are un mare succes încã de
la început.

11111999991111177777 – La Fatima, important loc
de pelerinaj din Portugalia, trei copii,
cu vârste între 7 ºi 10 ani, susþin cã
ar fi avut viziuni cu Fecioara Maria.
În 1930 aceste viziuni au fost recu-
noscute de Biserica Catolicã, iar în
locul respectiv s-a ridicat o bisericã.

14 mai:14 mai:14 mai:14 mai:14 mai:
11111955 955 955 955 955 – A fost semnat „Tratatul

de prietenie, colaborare ºi asistenþã
mutualã” („Tratatul de la Varºovia”)
între Albania (retrasã în 1968), Bul-
garia, Cehoslovacia, R.D. Germanã,
Polonia, România, Ungaria ºi Uniunea
Sovieticã (intrat în vigoare la 5 iunie

1955).
11111989898989811111 – Primul zbor al unui ro-

mân în spaþiul cosmic, Dumitru Pru-
nariu, cu nava Soiuz–40. Zborul a
durat 7 zile, 20 de ore ºi 42 de minu-
te, activitatea spaþialã desfãºurându–
se la bordul staþiei orbitale „Saliut 6".

15 mai:15 mai:15 mai:15 mai:15 mai:
1928 – Mickey Mouse ºi Minnie

Mouse apar pentru prima datã în fil-
mului Plane Crazy de Walt Disney.

1838 1838 1838 1838 1838 - S-a nãscut Nicolae Grigo-
rescu, cel mai mare pictor român ºi
fondatorul picturii române moderne.

111118888873 73 73 73 73 – A murit în exil, la Heidel-
berg (Germania), Alexandru Ioan
Cuza, primul domn al Principatelor
Unite ale Moldovei ºi Þãrii Româneºti.
In jurul alegerii sale ca s-a fondat
statul român modern.

16 mai:16 mai:16 mai:16 mai:16 mai:
11111888881212121212 – A fost semnatã Pacea

de la Bucureºti prin care se încheia
rãzboiul ruso–turc (1806–1812). Ba-
sarabia era anexatã de Rusia.

11111888888888811111 – Compania germanã Sie-
mens & Halske pune în funcþiune la
Berlin primul tramvai electric din
lume.

1929 1929 1929 1929 1929 – La Hollywood, Califor-
nia are loc prima ediþie a Premiilor
Oscar (Academy Awards).

111119999972 72 72 72 72 – A fost inaugurat Sistemul
hidroenergetic Porþile de Fier I, cu o
putere de 1050 MW, în partea româ-
neascã ºi tot atât în partea iugoslavã;
lucrãrile sistemului au început în sep-
tembrie 1964.

11111898989898911111 – A murit Ion C. Brãtianu,
om politic si de stat român. De numele
lui se leagã evenimente cruciale în
naºterea naþiunii române ºi a statului:
Revoluþia de la 1848, Unirea Princi-
patelor, aducerea ca domnitor a lui
Carol I, Independenþa de stat ºi crea-
rea Regatului României.

1980 1980 1980 1980 1980 – A murit scriitorul român
Marin Preda. Este considerat cel mai
important autor postbelic cu roma-
nele “Moromeþii” ºi “Cel mai iubit din-
tre pãmânteni”.

Mai mult de 40 de milioane de
oa-meni din întreaga lume lucreazã
în industria minierã artizanalã, la scarã
micã, unde mineralele, inclusiv aurul,
diamantele ºi cobaltul, sunt sãpate cu
mâna, potrivit unui raport al Bãncii
Mondiale, citat de Reuters.

Atât creºterea cererii de metale,
cât ºi creºterea preþurilor au generat
un boom în industria minierã în ultimii
ani, în special în þãrile mai sãrace din
America de Sud, Africa ºi Asia. Aceste
mine sunt o sursã vitalã de venit pen-
tru comunitãþi, dar mulþi acþioneazã
în afara legii ºi scurg substanþele chi-
mice în roci, sol ºi râuri. Condiþiile de
muncã pot fi îngrozitoare, iar metalele
ºi pietrele sãpate sunt adesea folosite
pentru a face contrabandã pe o scarã
vastã, uneori prin operaþiuni criminale.
Miliarde de dolari, echivalent în aur,
sunt folosite pentru a face contraban-
dã în afara Africii, potrivit unei inves-
tigaþii Reuters. „Este timpul sã acor-
dãm atenþie ºi asupra acestui sector
vital, astfel încât sã putem accelera in-
vestiþiile în oameni ºi comunitãþi pentru
o mai mare echitate ºi o creºtere eco-

nomicã durabilã”, a precizat într-o
declaraþie Riccardo Puliti, ºeful Bãncii
Mondiale pentru energie ºi minerit.

Potrivit raportului, 16,3 milioane
de persoane au lucrat în industria
minierã, la scarã micã, în Asia de Sud,
dintre care 12 milioane au fost în
India ºi 9,8 milioane în Asia de Est ºi
Pacific, iar 9 milioane în China. De
asemenea, încã 9,9 milioane de per-
soane lucreazã în Africa Subsaha-
rianã, 2 milioane în Republica De-
mocratã Congo ºi între 1 ºi 1,5 mili-
oane în Sudan, Ghana ºi Tanzania.
Peste 2 milioane de oameni lucreazã
în industria din America Latinã ºi Ca-
raibe, cu 1,9 milioane mai mult în
Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord ºi
100.000 în Europa de Est ºi Asia
Centralã, iar 30% dintre lucrãtorii la
nivel global sunt femei. Mineralele ex-
ploatate în minele de dimensiuni mici
ºi artizanale includ aur ºi diamante,
utilizate pentru bijuterii ºi investiþii ºi
staniu, tungsten, tantal ºi cobalt con-
sumate în industria electronicã ºi în
baterii pentru vehiculele electrice.

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 10 – 16 mai, de-a lungul istoriei

Sursa: a1.ro

Peste 40 de milioane
de oameni sapã cu mâna
dupã aur sau diamante

Sursa: descopera.ro
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La sfârºitul sãptãmânii trecute, la Cluj-Napoca, a avut loc
Turneul Final al Campionatului Naþional de popice.

Au participat echipele: Electomureº Romgaz Târgu Mureº,
Conpet Petrolul Ploieºti ºi Rapid Bucureºti.

Finala s-a jucat, cum era de aºteptat, între echipa din Târgu
Mureº ºi Conpet Petrolul.

A câºtigat  Electromureº cu scorul: 2301-2252p.d.(6-2).
Iatã rezultatele obþinute de fetele noastre: Alina Sanda

584p.d.(punct de echipã), Florentina Naghi 550p.d., Nicoleta
Trifan 504 p.d., Alice Vasile p.d., Daniela Lãcãtuºu 559 p.d.,
Luminiþa Dogaru 606 p.d. (punct de echipã).

Performanþa este una lãudabilã ºi consemnatã ca atare!
Felicitãri!

Da. Petrolul a bãtut la
Constanþa pe Farul, iar acum
spera într-o minune! Adicã, ea
sã batã tot, iar cele din faþa sã
se “încurce”! Mãcar, locul de
„baraj” sã ºi-l asigure.

Meciul cu Farul nu a fost
ce se aºtepta toatã lumea. Adi-
cã, unul înverºunat între douã
echipe cu obiective  imediate.
Petrolul cu promovarea ºi Farul
cu salvarea!

Am vãzut o echipã Petro-
lul motivatã, care a contolat jo-
cul ºi cealaltã lipsitã de vlagã.

Aºa cã Petrolul a putut sã-
ºi facã jocul ºi sã câºtige uºor
cele trei puncte.

Ploieºtenii au început par-
tida cu avantaj, încã din minu-
tul 2!

Min.2, 0-1.Min.2, 0-1.Min.2, 0-1.Min.2, 0-1.Min.2, 0-1. Puºcaº îns-
crie cu un ºut la colþul lung,
dupã o minge ricoºatã de la
un adversar.

Imediat se face 2-0 pentru
Petrolul!

Min.9, 0-2.Min.9, 0-2.Min.9, 0-2.Min.9, 0-2.Min.9, 0-2.Moldoveanu
îi aºeazã, cu capul, mingea lui

FFFFFARARARARARUL CUL CUL CUL CUL CONSONSONSONSONSTTTTTANTANTANTANTANTA - PETRA - PETRA - PETRA - PETRA - PETROLOLOLOLOLUL PLUL PLUL PLUL PLUL PLOIEªTI 0-3 (0-2)OIEªTI 0-3 (0-2)OIEªTI 0-3 (0-2)OIEªTI 0-3 (0-2)OIEªTI 0-3 (0-2)

Stadion: “Gheorghe Hagi” Constanþa. Spectatori: 2500.
Marcatori: Puºcaº (2), ªaim Tudor (9), Borþa (89).

FARUL: FARUL: FARUL: FARUL: FARUL: Avram - Diogo, Ehmann, Ispas, Nenciu (60 -
Moldovan) - Doumbia, Celestino-Toma, Pãun (78-Zamfir),
Surdu – Miranda (44 – Fotescu). Antrenor: Petre Grigoras.

PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Lungu – Borþa, Cazan, Ghinga, Þicu -
Puºcaº, Chindriº -Tudor ªaim (61-Stoica), Marinescu (cpt) (86
- Kozoronis), Moldoveanu – Arnãutu (78 - ªtefãnescu).
Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Cartonaºe galbene: Ispas (18), Pãun (45) / Borþa (32),
Arnãutu (36), Marinescu (86), Stoica (88).

Au arbitrat: Florin Chivulete - Vlad Bârleanu ºi Bogdan
Velicu (toþi Bucureºti).

Observatori FRF: Liviu Ciubotariu (Galaþi) ºi Adrian Petre
(Buzãu).

PETROLUL SPERÃ
ÎN MINUNI!

Tudor ªaim ºi acesta mar-
cheazã cu piciorul stâng, de
la circa 11 metri, în stânga por-
tarului Avram.

Repriza a doua nu a mai
avut ritmul celei dintâi. Petrolul
nu a mai forþat în atac, conser-
vând avantajul de pe tabelã.

Pe final, a venit totuºi ºi
golul trei.

Min. 89, 0-3. Min. 89, 0-3. Min. 89, 0-3. Min. 89, 0-3. Min. 89, 0-3. Stoica i-a
pãsat lui Borþa ºi acesta l-a
“executat” pe Avram, trimiþând
plasat, la colþul lung.

Sã mai spunem cã acest
joc a avut un evidenþiat. Arnãu-
tu e numele lui. A consumat
atâta energie cât pentru douã
jocuri! Deºi nu a marcat, el a
fãcut foarte bine cele douã
faze, atac-apãrare.

Nu trebuie sã omitem
prezenþa celor circa 200 de
fani ai Petrolului, care au sus-
þinut echipa ºi în aceastã de-
plasare, de la Constanþa. Jos pã-
lãria în faþa lor!

Ionuþ Mitoiu

Ionuþ Mitoiu

Conpet Petrolul
Ploieºti, vicecampioanã

naþionalã la popice!

Gimnasta Denisa Stoian,
de la secþia de gimnasticã rit-
micã a CSM Ploieºti, a participat
la Guadalajara (Spania), la
„World Challenge Cup”, o com-
petiþie la startul cãreia s-au
aflat 44 de gimnaste din 26
de þãri. Sportiva clubului plo-
ieºtean a reprezentat România,
fãcând parte dintr-o delegaþie
în care s-au mai regãsit antre-
noarea Tatiana Novikova, ar-
bitrul ªtefania Chiriac ºi gim-
nasta Sonia Ichim, de la CSM
Arad.

manþele sportivilor noºtri:
Copii nãscuþi 2012-2013:

locul al II-lea – David Lixandru
(21 kg); locul al III-lea – Timotei
Pistriþu (21 kg), David Staicu
(24 kg), Iustin Soare (34 kg),
Luca Nedelcu (+46 kg), Teo-
dora Vasilicã (29 kg) ºi Karina
Popescu (32 kg); locul al V-lea
– Ayan Neagu (27 kg), Ale-
xandru Adam (30 kg) ºi Teo-
dora Niþoi (26 kg);

Copii nãscuþi 2008-2009):
locul I – Iulian Matei (38 kg) ºi

prezentã în aceastã nouã pos-
turã, totalul obþinut de ea în
Spania fiind încurajator:
59.850 puncte (14.750 la cerc
– locul 30, 15.650 la minge –
locul 22, 15.350 la mãciuci –
locul 28 ºi 14.100 la panglicã
– locul 28). Punctajul i-a asigu-
rat sportivei pregãtite de Liliana
Bãescu ºi Simona Puiu poziþia
a 27-a în ierarhia finalã, din 44
de concurente. Sonia Ichim s-
a clasat a 20-a, cu un total de
62.650 puncte.

Sursa: csmploiesti.ro

Sala Sporturilor din Giur-
giu a gãzduit, la finele sãptã-
mânii trecute, concursul „Mi-
cul Judoka”, o competiþie
având la start aproape 250 de
copii cu vârste cuprinse între
7 ºi 11 ani, de la 15 cluburi
din þarã. Printre aceºtia s-au
numãrat ºi micii judoka de la
CSM-CFR-CSª Ploieºti, care au
reuºit sã obþinã 13 medalii –
douã locuri I, un loc II ºi zece
locuri III -, precum ºi 6 locuri V.

Iatã care au fost perfor-

Teodor Miron (27 kg); locul al
III-lea – Yasmine Tomescu (32
kg), Isabela Neagu (40 kg),
Darius Ciubernea (34 kg) ºi
Antonio Bãnicã (38 kg); locul
al V-lea – Mara Nedelcu (40
kg), David Duþã (27 kg) ºi
Teodor Sandu (34 kg).

Tot în weekend-ul care a
trecut, Sala Polivalentã BT Are-
na, din Cluj-Napoca, a gãzduit
Cupa Europeanã de cadeþi –
„U18", competiþie ce puncteazã
în clasamentul mondial al
sportivilor de la aceastã cate-
gorie de vârstã. Cea mai bunã
performanþã a reprezentanþilor
CSM-CFR-CSª Ploieºti a fost
realizatã de Radu Mãrculescu,
sportiv care a ocupat locul al
VII-lea la categoria „55 kg”. El
i-a învins în primele tururi pe
Andrei Anghel (Romania) ºi
Yafim Vitkouski (Belarus), apoi
a pierdut în faþa ucraineanului
Vladyslav Kolobov, a trecut în
recalificãri de Idan Fridman
(Israel) ºi Andrei Pasãre (Româ-
nia), dar a cedat, ulterior, la Ioan

Dzitac (România).
Ceilalþi doi judoka ploieº-

teni au reuºit doar câte o vic-
torie: Vladimir Grãdinariu (60
kg) a trecut de Vaclav Novacek
(Cehia), pierzând apoi la Kyrylo
Bondarenko (Ucraina), iar An-
drei Cristescu (55 kg) l-a învins
pe Nart Napso (Israel), dupã ca-
re a cedat în faþa lui Bence Far-
kas (Ungaria) ºi, în recalificãri,
în disputa cu Nicolae Muntea-
nu (Republica Moldova).

La întrecerea de la Cluj-Na-
poca au participat 563 de
sportivi din 28 de þãri din Eu-
ropa ºi Asia. La finalul turneului,
sportivii ploieºteni au rãmas într-
un stagiu internaþional de
pregãtire.

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

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Echipa de handbal junioare III a CSM Ploieºti se apropie de
finalul sezonului competiþional, urmând sã ocupe, cel mai
probabil, locul al 3-lea în Grupa Valoare 2, ceea ce nu-i oferã,
însã, ºansa de a merge la Turneul final al campionatului. Fetele
pregãtite de Robert Comendant au crescut turaþia pe finalul

acestei faze  a
competiþiei, dar
se pare cã e
prea târziu, vic-
toria frumoasã
obþinutã sâm-
bãtã, în Sala
„Olimpia”, în fa-
þa celor de la
CS Sporting
Ghimbav ur-

mând sã rãmânã una doar de palmares, întrucât adversarele
vor ocupa locul al 2-lea al grupei ºi vor merge, alãturi de CSM
Bucureºti, la Turneul final.

Fetele noastre au avut, însã, ambiþia de a câºtiga din nou în
faþa echipei alãturi de care au venit în Grupa Valoare 2, Sport-
ing Ghimbav, de care trecuserã ºi în Seria D a fazei preliminare.
Atunci, a fost 32-31 în Sala „Olimpia”, acum, fiecare echipã a
marcat câte un gol mai mult, tabela indicând, la finalul confruntãrii
de sâmbãtã, scorul de 33-32 în favoarea CSM Ploieºti, dupã 16-
14 la pauzã).

Pentru CSM Ploieºti au evoluat: M. Neagu, A. Floroiu, B.
Voicilã – A. Gheorghe (10 goluri), D. Grãdiºteanu (5 goluri), B.
Popescu (5 goluri), C. Profirescu (4 goluri), I. Manolache (4 goluri),
A. Burtea (3 goluri), C. Podãrescu (1 gol), A. Floroiu (1 gol),  B.
Andronache, E. Lãcuºteanu ºi M. Iordache.

Sursa: csmploiesti.ro

Gimnasta Denisa Stoian, 59.850 puncte la „World Challenge Cup”

Aflatã la primul an de se-
niorat, Denisa a arãtat cã este

în creºtere faþã de preceden-
tele competiþii la care a fost

Sportivii de la CSM-CFR-CSª Ploieºti, 13 medalii la Cupa „Micul Judoka”

Victorie la limitã pentru
handbalistele junioare III

Guvernul României sprijinã
prevenirea ºi combaterea do-
pajului în sport ºi consolidarea
sistemului anti-doping interna-
þional, a declarat Secretarul Gen-
eral al Guvernului, Toni Greblã,
luni, la Palatul Parlamentului, la
o reuniune a experþilor organis-
melor internaþionale din dome-
niul anti-doping, organizatã în
contextul Preºedinþiei României
la Consiliul Uniunii Europene.

Cea de-a 46-a întâlnire a
Comitetului European Ad Hoc
pentru Agenþia Mondialã Anti-
Doping (CAHAMA) ºi cea de-a 50-
a Reuniune a Grupului de Mo-
nitorizare a Convenþiei Anti-
Doping a Consiliului Europei sunt
organizate între 6 ºi 8 mai, la
Bucureºti, de cãtre Consiliul Eu-
ropei în cooperare cu Secre-
tariatul General al Guvernului,
prin Agenþia Naþionalã Anti-Dop-
ing.

La sesiunea oficialã de
deschidere a lucrãrilor au
participat mai mulþi oficiali
români, printre care Constantin
Bogdan Matei, Ministrul
Tineretului ºi Sportului, Gabriela
Daniela Coþa, Consilier de Stat
pe probleme de tineret ºi sport
al Prim-Ministrului României, ºi
Adrian Mlãdinoiu, Secretar de
Stat în cadrul Secretariatului Ge-

neral al Guvernului.
“Rolul nostru, al Guvernelor,

este de a promova sportul ca
mod de afirmare ºi de protejare
a sãnãtãþii publice, a educaþiei
morale a tinerilor, precum ºi de a
susþine lupta anti-doping prin poli-
tici publice preventive ºi instituþii
pregãtite. Vã asigur de întregul
sprijin al Guvernului României în
prevenirea ºi combaterea dopa-
jului în sport ºi în consolidarea
sistemului anti-doping interna-
þional”, a declarat Toni Greblã.

Secretarul General al Guver-
nului a precizat cã Agenþia Naþio-
nalã Anti-Doping a elaborat Stra-
tegia Naþionalã Anti-Doping ºi un
plan de acþiune pentru imple-
mentarea acesteia.

Guvernul susþine consolidarea sistemului
anti-doping prin politici de prevenþie
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