Pe repede înainte, Ecaterina
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Sondaj: 6 din 10 români plãnuiesc
sã cãlãtoreascã în vacanþa de varã din
acest an cu maºina personalã

ªase români din 10 vor cãlãtori cu
maºina personalã în vacanþa din vara
aceasta, iar un sfert dintre aceºtia (25%)
au în plan sã meargã la mare, reiese din
datele unui sondaj realizat de un magazin online de piese ºi accesorii auto. Conform rezultatelor, publicate marþi de
AutoEco.ro, 22,5% dintre cei care ºi-au
propus sã foloseascã maºina personalã
pentru a merge în concediu opteazã
pentru o cãlãtorie la munte, în þarã, iar
12% vor sã plece în strãinãtate.
În acest context, pe fondul distanþelor parcurse de cãtre români cu autovehiculele personale care ajung ºi la
aproximativ 5.000 de kilometri pe sezon, specialiºtii în piese auto le recomandã conducãtorilor auto verificarea
amãnunþitã a maºinii înainte de a pleca
în vacanþã. Astfel, pregãtirea maºinii
pentru vacanþã ºi pentru perioada de
varã necesitã un buget mediu de circa
700 de lei, aratã estimãrile AutoEco.ro.
Printre recomandãrile de verificare
a maºinii se aflã controlul filtrelor ºi al
nivelului de ulei de motor, al sistemelor
de suspensie, direcþiei ºi de frânare, anvelopelor, sistemului de lumini, precum
ºi al soluþiei de climatizare. De asemenea, este importantã efectuarea unei

diagnoze, folosind un tester specializat,
a calculatorului motor ºi a tuturor sistemelor de siguranþã. În plus, este recomandat ca intervalul de revizie a nivelului uleiului de motor sã nu depãºeascã
12 luni sau maximum 15.000 de km
parcurºi.
“Este important ca orice verificare
sã fie fãcutã doar de personal specializat
în service-uri autorizate. Dacã nu au fost
înlocuite deja anvelopele de iarnã cu
cele de varã, aceastã operaþiune este
obligatorie înainte de a pleca la drum
lung. Înainte de a fi montate, trebuie verificat nivelul de uzurã al anvelopelor de
varã, presiunea ºi eventuale deformãri
ºi lovituri. Dacã în maºinã vor fi ºi copii,
este esenþial ca aceºtia sã cãlãtoreascã
în condiþii de siguranþã. Potrivit legislaþiei
în vigoare, ºoferii sunt pasibili de amenzi
dacã transportã copii care nu folosesc
centurile de siguranþã sau scaune auto
corespunzãtoare vârstei. Codul Rutier
impune folosirea scaunelor auto speciale omologate pentru copii sub vârsta
de 3 ani ºi centura de siguranþã pentru
cei între 3 ºi 12 ani. Este interzisã transportarea copiilor sub 12 ani pe scaunele
din faþã ale maºinii”, se precizeazã în
rezultatele sondajului citat.

Aproximativ jumãtate dintre ‘’millenials’’ din România economisesc în mod constant o sumã de bani
Aproape jumãtate dintre tinerii români
(47,57%) cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 38 de ani
(“Millenials”) economisesc în mod constant, în
timp ce, la nivel general, românii pun bani
deoparte cu circa 60% mai puþin în comparaþie
cu vecinii bulgari ºi unguri, relevã studiul Millennial
Money Report, realizat de Revolut ºi dat
publicitãþii marþi. Datele citate relevã, totodatã,
cã 17,11% din totalul tinerilor “millenials” din
România nu reuºesc deloc sã economiseascã.
De asemenea, peste 70% dintre tinerii
români susþin cã le face plãcere sã îºi gestioneze
finanþele personale, deºi majoritatea (61,45%)
îºi face griji cu privire la viitorul financiar ºi
considerã cã este dificil sã strângã bani în mod
frecvent.
Conform datelor înregistrate, cei mai mulþi
‘millennials’ economisesc utilizând conturi de

economii (47,95%) ºi numerar (23,22%), în timp
ce numãrul celor care aleg variante precum acþiuni,
obligaþiuni ºi fonduri mutuale nu depãºeºte 6%. În
plus, cei care reuºesc sã economiseascã strâng
bani pentru vacanþe (38,26%), pentru a achiziþiona
o locuinþã (22,27%) ºi pentru cheltuieli neprevãzute
(10,67%). De asemenea, peste 6% fac acest lucru
pentru un autoturism sau pentru a cumpãra diferite dispozitive, iar procentul celor care pun lunar
sume de bani într-un cont pentru copii este de
5,68%.
Cât priveºte economisirea pentru pensie,
studiul Revolut aratã cã 90,6% dintre cei chestionaþi
susþin cã îi preocupã foarte mult sã beneficieze de
aceastã facilitate, iar 71,4% îºi doresc sã
primeascã de la angajatori mai multe sfaturi ºi
informaþii despre pensie ºi alte beneficii
asemãnãtoare. Cu toate acestea, doar 5% dintre
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tineri economisesc în acest scop.
Pe de altã parte, tinerii români afiºeazã un
interes mai crescut pe zona investiþiilor în imobiliare.
Astfel, spre deosebire de vestici, 59% dintre tinerii
din România preferã sã deþinã propria locuinþã în
detrimentul închirierii, însã un cãmin propriu
rãmâne un lux pentru mulþi dintre ei. Peste jumãtate
dintre respondenþi (55,81%) considerã cã este
foarte dificil sã achiziþioneze o primã casã ºi mai
mult de 60% întâmpinã dificultãþi în a accesa un
credit ipotecar, proces pe care îl considerã anevoios
ºi stresant. În acest context, aproape 58% dintre
cei care îºi doresc sã aibã propria locuinþã
intenþioneazã sã solicite un împrumut.
În ceea ce priveºte împãrþirea pe zone a celor
care economisesc, pe primul loc se situeazã
braºovenii, cu o sumã medie lunarã de 108,69 de
euro, urmaþi de bucureºteni - cu circa 89,25 euro/

lunã, ieºeni (86,59 euro/lunã) ºi clujeni (83,31
euro/lunã.
Conform Millennial Money Report, europenii care reuºesc sã economiseascã cei mai
mulþi bani lunar sunt locuitorii din Berlin care
pun, în fiecare lunã, peste 291 de euro. Aceºtia
sunt urmaþi îndeaproape de cãtre londonezi, cu
288 de euro lunar, ºi de cãtre tinerii din
Copenhaga, care economisesc 266 de euro la
fiecare salariu. În schimb, locuitorii din Bucureºti
economisesc mult mai puþin faþã de vecinii din
Budapesta (177,62 euro/lunar) sau cei din Sofia
(130,19 euro/lunar).
Studiul Revolut a analizat obiceiurile de
economisire ale tinerilor din România ºi din
alte þãri europene pe un eºantion de peste
11.000 de respondenþi, dintre care 3.000 de
români.

Sistemul naþional
antigrindinã a lansat
854 de rachete de la începutul
anului 2019
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Pe repede înainte, Ecaterina Andronescu
vrea sã transforme mii de locuri
din învãþãmântul liceal în cel profesional
P Mãsura ministerialã,
v alabilã pentr
u 20
19-2020,
pentru
201
afecteazã, în lanþ, înscrierea
copiilor la liceu ºi ºcoli
profesionale, profesorii care
vor fi nevoiþi sã intre în
restrângere de activitate,
candidaþii pentru Titularizare,
planurile de ºcolarizare ale
unitãþilor de învãþãmânt.
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liceu urmeazã sã fie trecute
la profesionalã, dacã ordinul
rãmâne în picioare ºi nu va fi
retras, aºa cum s-a întâmplat
ºi cu alte ordine de ministru.

Ecaterina Andronescu, ministrul Educaþiei
Naþionale, continuã seria bulversãrilor în sistemul de învãþãmânt, venind, recent, cu o nouã
mãsurã ciudatã. Aceasta se referã la transformarea, cu începere din septembrie a.c., a unor
clase de liceu în clase de ºcoalã profesionalã.
În judeþul Prahova ar fi vorba despre 27 astfel
de clase de liceu ce ar urma sã treacã la profesionalã, iar la nivel naþional cifra este de 57.000
de locuri la scolile profesionale, cu 26.000 de
locuri în plus faþã de anul ºcolar în curs!
Indignarea constã în faptul cã aceste modificãri nu sunt fireºti pentru un termen atât de
scurt, doamna Andronescu neluând, probabil,
în calcul faptul cã fiecare unitate de învãþãmânt
ºi-a fãcut, conform legii, planul de ºcolarizare
pentru 2019-2020, cu tot cu oferta educaþionalã, publicându-se tot pe Net, cã aºa cere legea.
Cã dacã întârzia, se penaliza! Mai mult decât
atât, mãsura Ecaterinei Andronescu o sã dea
peste cap ºi înscrierea copiilor pentru Evaluarea
Naþionalã, dar ºi Mobilitatea personalului didactic, fãcându-se deja înscrieri pentru concursul
de Titularizare, iar posturile pentru acele clase

Ce au în comun Grãdiniþa ºi
Evaluarea Naþionalã în acest an
Vineri, 7 iunie, este ultima zi din
perioada destinatã înscrierilor elevilor
de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naþionalã.
Prima probã scrisã din cadrul
Evaluãrii Naþionale, cea la Limba ºi literatura românã, va avea loc în data
de 18 iunie 2019. Urmãtoarea probã
scrisã, Matematica, se va desfãºura
în data de 20 iunie, iar ultima, la Limba ºi literatura maternã – pentru elevii
care au studiat aceastã disciplinã,
este programatã în data de 21 iunie.
Afiºarea primelor rezultate este
prevãzutã pentru data de 25 iunie
(pânã la ora 12:00), procedurã urmatã de înregistrarea contestaþiilor, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Sâmbãtã,
29 iunie, se vor afiºa rezultatele finale,
dupã care elevii ºi pãrinþii încep sã-ºi
facã diverse calcule pentru repartizarea computerizatã.
Ulterior afiºãrii rezultatelor, în perioada 3 - 7 iulie, absolvenþii clasei a
VIII-a ºi pãrinþii acestora, asistaþi de

diriginþii claselor a VIII-a, vor completa
opþiunile din fiºele de înscriere pentru
admiterea la liceu. Vor parcurge aceeaºi procedurã ºi absolvenþii clasei a
VIII-a care doresc sã fie admiºi în licee
din alt judeþ.
Verificarea de cãtre pãrinþi ºi
candidaþi a fiºelor, corectarea greºelilor în baza de date computerizatã ºi
listarea fiºelor corectate din calculator sunt prevãzute în intervalul 4 - 8
iulie. Repartizarea computerizatã în
învãþãmântul liceal de stat a absolvenþilor clasei a VIII-a este programatã vineri, 12 iulie 2019.
De asemenea, data de 7 iunie
este ultima zi de înscriere ºi la grãdiniþã, prima etapã. A doua etapã este
prevãzutã a se derula în perioada 24
iunie – 16 iulie, perioadã ce-i vizeazã
pe cei care nu s-au putut înscrie, din
diferite motive, în prima etapã. La
grãdiniþã se pot înscrie copiii cu vârste
cuprinse între trei ºi cinci ani.
Mihail Marinescu

Sãptãmâna prevenirii criminalitãþii
Cea de-a cincisprezecea ediþie a Sãptãmânii Prevenirii Criminalitãþii are
loc în perioada 3-7 iunie 2019, la nivel naþional. În cadrul evenimentelor
organizate, poliþiºtii vor prezenta informaþii în domeniul prevenirii victimizãrii ºi
delincvenþei juvenile, a prevenirii infracþiunilor contra patrimoniului sau
prevenirii violenþei domestice, precum ºi metodele prin care cetãþenii pot fi în
siguranþã, oriunde aleg sã-ºi petreacã timpul.
Scopul activitãþilor este acela de a conºtientiza necesitatea adoptãrii unor
mãsuri de autoprotecþie în diverse situaþii ºi consecinþele care decurg din
comiterea de infracþiuni.
Alãturi de parteneri din diverse domenii: autoritãþi locale, unitãþi de
învãþãmânt, organizaþii neguvernamentale, poliþiºtii vor participa la dezbateri
pe teme de interes (delincvenþa juvenilã, victimizarea minorilor, consumul de
droguri, traficul de persoane, siguranþa în mediul on-line, infracþiunile contra
patrimoniului, infracþiunile comise cu violenþã ºi siguranþa rutierã).
De asemenea, vor avea loc întâlniri cu elevi, pãrinþi, profesori ºi directori ai
unitãþilor de învãþãmânt, bãtrâni, administratori de societãþi comerciale ºi de
imobile, în vederea reducerii riscului de victimizare prin infracþunile ce fac
obiectul situaþiei operative cu specific local.
Totodatã, activitãþile informativ-preventive vor fi dublate de acþiuni cu
caracter operativ, în vederea descurajãrii actelor antisociale, precum ºi a
depistãrii ºi tragerii la rãspundere a celor care încalcã legea.

de liceu nu au cum sã se tranforme în posturi
pentru profesionalã, pentru cã este cu totul ºi
cu totul altceva ºi nici personal didactic pregãtit
pentru profesionalã nu este suficient în Prahova,
dupã cum ne-au informat anumite surse din
sistem.
Nu este nimic rãu cã sunt... oferte pentru
profesionalã, însã este nevoie de ceva timp, mãcar
un an, pentru a se pregãti clasele acestea, cu
tot cu elevi ºi cadre didactice.
De altfel, nici sindicatele din învãþãmânt nu
au rãmas... mute dupã ce au aflat ce are de
gând sã facã ministrul Educaþiei. Astfel, sindicaliºtii îi cer Ecaterinei Andronescu sã retragã
de urgenþã ordinul privind planul de ºcolarizare
2019-2020, care prevede tãierea de locuri la
licee ºi acordarea acestora ºcolilor profesionale.
„Consideram cã, în acest moment, ministrul
Educaþiei face o eroare gravã, bulversand zeci
de mii de elevi, care urmeazã sã se înscrie la
liceu sau ºcoli profesionale, pãrinþi ºi cadre didactice. În plus, sunt colegi de-ai noºtri, din cadrul liceelor, afectaþi direct, pentru cã vor fi obligaþi sã intre în restrângere de activitate, ceea

ce înseamnã cã, cel puþin unii dintre ei, vor rãmâne fãrã posturi”, este precizat într-un comunicat al FSLÎ.
Ordinul privind planul de scolarizare 20192020, emis în data de 28 mai 2019, de Ministerul Educaþiei Naþionale, prevede crearea a
57.000 de locuri la ºcolile profesionale, cu
26.000 de locuri în plus faþã de anul ºcolar în
curs.
Potrivit comunicatului FSLÎ, se încalcã
prevederile OMEN nr. 5402/2018 cu privire la
calendarul etapelor ºi acþiunilor pentru stabilirea
cifrei de ºcolarizare în învãþãmantul dual ºi
profesional pentru anul ºcolar 2019-2020, care
precizeazã cã, pânã la data de 12 decembrie
2018, inspectoratele ºcolare definitiveazã
situaþia cu locurile propuse pentru învãþãmantul
dual ºi profesional.
Mihail Marinescu
Sursa foto: puterea.ro

Bilanþul controalelor poliþiºtilor din weekend

Efectivele de poliþie rutierã din
Prahova au organizat ºi desfãºurat
în acest weekend opt acþiuni având
ca scop prevenirea ºi combaterea
principalelor cauze generatoare de
accidente, ocazie cu care au fost
verificaþi cu aparatul etilotest 637 de
conducãtori auto. Având în vedere
neregulile depistate, poliþiºtii rutieri au
aplicat 445 de sancþiuni contravenþionale, sancþionând astfel diferite
abateri de la legislaþia rutierã (149
pentru vitezã excesivã; 10 pentru
abateri ale pietonilor; 59 pentru neutilizarea centurii de siguranþã, 31 pen-

tru transportatori de persoane ºi mãrfuri, 10 pentru conducerea sub influenþa alcoolului etc.). Totodatã, ca mãsuri complementare, au fost reþinute
37 de permise de conducere ºi retrase 9 certificate de înmatriculare.
De asemenea, dispozitivul de
siguranþã publicã a acþionat pe raza
întregului judeþ în vederea menþinerii
unui climat de normalitate civicã. În
urma activitãþilor de patrulare în
mediul urban, agenþii de siguranþã
publicã au constatat ºapte infracþiuni
(patru în flagrant) ºi au aplicat 360
de sancþiuni contravenþionale (dintre

care: 151 pentru diferite încãlcãri ale
prevederilor Legii nr. 61/1991, 167
la O.U.G. nr. 195/2002, patru la Legea
nr. 12/1990 etc), în valoare totalã de
104.700 lei. Totodatã, agenþii de siguranþã publicã au verificat 533 de
autovehicule ºi au legitimat 1.190 de
persoane.
În aceeaºi perioadã, în mediul
rural au fost sesizate 22 de infracþiuni
ºi constatate 327 de contravenþii (dintre care 112 la Legea nr. 61/1991 ºi
178 la O.U.G. nr. 195/2002). De asemenea, au fost legitimate 2.044 persoane ºi controlate 1.320 de autovehicule (226 testãri alcoolscop).

Poliþiºtii prahoveni au întocmit mai
multe dosare penale, pe numele unor
conducãtori auto, care au încãlcat
normele legale prevãzute de lege.
Sâmbãtã, poliþiºtii Secþiei nr. 4
Ploieºti au depistat un ploieºtean în
vârstã de 42 de ani, conducând un
autoturism, deºi se afla sub influenþa
bãuturilor alcoolice. Rezultatul, în
urma testãrii alcoolscopice, a indicat
o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în
aerul respirat.
O valoare de 0,93 mg/l a indicat
etilotestul, în dreptul unui prahovean
în vârstã de 52 de ani depistat de
cãtre poliþiºti din cadrul Secþiei Rurale
nr. 9 Puchenii Mari, pe raza comunei
Balta Doamnei.
ªi în prima zi a lunii iunie, poliþiºtii
au identificat în trafic, doi prahoveni
care circulau pe drumurile publice
cu o alcoolemie de 0,43 mg/l, respectiv 0,58 mg/l alcool, pe raza oraºelor Comarnic ºi Plopeni. Celor patru
conducãtori le-au fost recoltate la
spital, probe de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaþiei alcoolice din sânge, fiind acum cercetaþi
penal, pentru sãvârºirea infracþiunii
de conducerea vehiculelor sub influ-

enþa alcoolului.
Totodatã, 3 bãrbaþi prahoveni au
fost depistaþi la volan de cãtre poliþiºti,
deºi nu deþineau permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, unul dintre aceºtia, în

vârstã de 18 ani, este cercetat acum,
atât pentru conducerea unui vehicul
fãrã a deþine permis de conducere,
cât ºi pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat.
D.L.

Nu conduceþi vehicule dupã ce aþi bãut!
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4 copii morþi în viiturã
Comunele Sângeru ºi Lapoº,
cele mai afectate de inundaþii

Vicepremierul Graþiela Gavrilescu,
împreunã cu ministrul apelor ºi pãdurilor, Ioan Deneº ºi prefectul judeþului Prahova, Mãdãlina Lupea, au
mers luni într-o vizitã de lucru în locali-

tãþile Sângeru ºi Lapoº, greu încercate
de fenomenele meteo periculoase din
data de 31 mai a.c.
Astfel, dupã ce au participat la
videoconferinþa cu ministrul de interne, Carmen Dan, înalþii oficiali au mers

la Sângeru unde au discutat, în primul
rând, cu pãrinþii celor patru copii decedaþi, dupã ce casa în care se aflau
împreunã cu mama lor, a fost luatã
de o viiturã. Aceºtia au primit ajutoare

de la prahovenii cu suflet mare care
au venit cu pachete umanitare la
punctul de colectare realizat la sediul
Inspectoratului Judeþean de Jandarmi
Prahova, dar vor primi, în cel mai scurt
timp, ºi ajutoare pentru înmormântare

de la Ministerul Muncii.
Autoritãþile au vizitat zona calamitatã, motivpentru care ministrul Ioan
Deneº a declarat: “Au fost cãderi de
precipitaþii foarte mari. Sâmbãtã dimineaþã, (1 iunie) la Valea Cãlugãreascã
am mãsurat 130 de litri/mp, iar noi
de la 50 de litri/mp încolo dãm Cod
Roºu. Pârâul Mireºul Mic, care are în
mod normal 4 metri lãþime, a ajuns la
60 de metri ºi aºa s-a întâmplat necazul. Aici vom asigura o secþiune de
curgere a puþului de apã, iar acele
aluviuni vor fi luate din albie. Pentru
pasul doi am avut deja o discuþie cu
doamna premier pentru a aloca din
fondul de urgenþã la dispoziþia Guvernului, bani pentru a face anul acesta
consolidãri de mal, regularizare de
curs de apã ºi alte lucrãri care se
impun în aceastã zonã, astfel încât
tragedia care s-a întâmplat zilele
trecute sã nu se mai repete”.
Vizita a continuat la Lapoº, unde
au fost afectate de viiturã 30 de
locuinþe ºi 18 anexe gospodãreºti.
“Ne-au povestit oamenii cã se
zdruncina casa atunci când a venit
viitura ºi au fost nevoiþi sã urce în
podul casei. Toþi mi-au spus cã în zona

lor nici bunicii nu au vãzut aºa ceva.
Tot ceea ce vedem aici este efectul
schimbãrilor climatice. A plouat foarte
mult într-un timp destul de scurt. În
continuare trebuie fãcutã o radiografie clarã ºi investiþiile trebuie fãcute
pentru a preîntâmpina evenimente la
care nu ne gândim, dar care, dupã
cum vedeþi se pot întâmpla”, a declarat
ºi vicepremierul Graþiela Gavrilescu.
Prefectul Mãdãlina Lupea a fost
prezent la cãutãrile celor patru micuþi
ºi a þinut sã îºi exprime regretul în primul rând faþã de aceastã pierdere
care nu poate fi cuantificatã. “Vorbim
în primul rând de pierderi de vieþi
omeneºti, din pãcate: cei patru copii
din Sângeru, dintre care unul nu a
fost gãsit nici acum, dar pentru care
continuã cãutãrile ºi bãrbatul din
Breaza care ºi-a pierdut viaþa în râul
Prahova. Pe acestã cale transmitem
condoleanþe familiilor îndoliate.
Natura s-a dezlãnþuit violent ºi viitura

a afectat 387 de locuinþe ºi peste 300
de anexe gospodãreºti, 64 de podeþe
ºi 60 de drumuri, dar toate pot fi reparate ºi nu se comparã cu vieþile pierdute”, a declarat prefectul Mãdãlina
Lupea.
Ultimul punct al deplasãrii a fost
vizitarea investiþiei din Podenii Noi,
“Regularizarea ºi consolidarea de mal
a pârâului Matiþa”, o lucrare datã ca
exemplu ºi care ar trebui realizatã în
toate zonele cu probleme.
Zilele urmãtoare, dupã ce comisia
de specialitate insituitã prin ordinil
prefectului va evalua toate pagubele,
prefectul judeþului va convoca Comitetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã unde se va discuta asupra proiectului ce va fi transmis la guvern,
proiect prin intermediul cãruia vor fi
finanþate lucrãrile de reparaþii necesare.
Sursa foto: facebok.com/
Jandarmeria-Prahova

Cum s-au pregãtit ploieºtenii pentru vizita Þarului Rusiei
25 mai 1877 va rãmâne, mult timp probabil, cea mai importantã zi din istoria Ploieºtiului. Este ziua în care cel mai puternic om din
lume, Þarul Rusiei, poposea în provincialul ºi
noroiosul Ploieºti.
Nu a fost o vizitã de curtoazie a þarului
Alexandru al II-lea, ci o cãlãtorie din interes. Rusia

fect Negulescu. Þarul era un mare iubitor de
flori, aºa cã administraþia ploieºteanã de atunci
s-a îngrijit ca reºedinþa temporarã a oaspetelui
sã fie înconjuratã de o curte generoasã. Mãcar
atât au putut oferi, pentru cã despre condiþiile
de cazare rezervate þarului, impresiile nu au
fost dintre cele mai bune.

coloare deosebitã, consile ºi canapea de mahon
aurit, fotolii de catifea albastrã, coloare dominantã; în mijloc un frumos vas cu un portocal
înflorit. Vine apoi camera de culcare: tapiseria e
în atlas albastru, mobila de lemn de mahon cu
sculpturi aurite; din tavan atârnã o candelã
turceascã de onix, singurul lucru frumos în tot
apartamentul. Restul nu întrece luxul discret al
casei unuia dintre seniorii noºtri sau bancheri
bogaþi; sala de prânz e din cele mai comune:
mese, dulap ºi scaune de nuc alb (...) Þarul
doarme în pat de campanie”, este descrierea
vilei Negulescu, reºedinþa rezervatã de ploieºteni,
þaraului Rusiei, în monografia lui Mihail Sevastos.
O astfel de vizitã importantã nu putea fi
ignoratã de presa vremii. La Ploieºti erau sosiþi
ziariºti ºi delegaþi din Franþa, Italia ºi Spania, iar
impresiile acestora despre ceea ce au gãsit în
oraº nu sunt deloc mãgulitoare, reþine Sevastos.

Gazetarii strãini - speriaþi
de noroaie ºi de preþurile
mari de la hotel

tocmai ce intrase în rãzboi cu turcii, iar România
permisese trupelor ruseºti sã-i traveseze teritoriul
pânã în Balcani. Astfel, din luna mai 1877 ºi
pânã în luna iulie acelaºi an, Ploieºtiul a fost
transformat în bazã militarã ruseascã. Acesta a
fost contextul în care Þarul Rusiei, dar ºi marele
duce Nicolae, comandantul armatei þariste, au
poposit pentru trei sãptãmâni la Ploieºti.
O vizitã atât de importantã, chiar ºi în condiþii
de rãzboi, nu putea fi trecutã cu vederea nici
de autoritãþile locale de atunci ºi nici de localnicii
de rând. Marea problemã a conducãtorilor urbei
a fost sã gãseascã la Ploieºti o reºedinþã suficient
de luxoasã ºi elegantã pentru importanþii oaspeþi
obiºnuiþi cu somptuozitatea curþii regale þariste.
Pentru þarul Alexandru al II-lea a fost aleasã
o vilã de pe strada Fulgeanu, casa fostului pre-

E tot ce-i poate oferi
mai bine oraºul
Reºedinþa þarului este descrisã de Mihail
Sevastos în ”Monografia Ploieºtiului” astfel: “o
graþioasã locuinþã cu douã rânduri, la un metru
de la nivelul strãzii. Arhitectura e destul de
artisticã, decoraþiile modeste: e tot ce poate oferi
mai bine oraºul. Înãuntru, din sala de intrare,
la dreapta odaia ofiþerilor, la stânfa cea pentru
serviciu, în fund coridor spre curte ºi sufragerie.
De la ofiþeri se trece în salonul turcesc galbenroºu, cu semiluna pe perdele ºi biroul de nuc,
oglinzile sunt mediocre. Salonul nu-i prea pare
lui Lazzaro bine mobilat, un magazin de mobile, scaune aurite, de mahon, cu stofe de

Italienii au fost uimiþi de curiozitatea femeilor
gata la orice moment sã rãsarã la fereastrã sau
sã iasã în stradã. În plus au fost deranjaþi de
preþurile foarte mari de la hoteluri ºi condiþiile
de cazare îndoielnice ”În general o lume bunã.
Numai hotelurile scumpe ºi proaste. Treizeci de
lire o camerã într-un pod”. Tot despre preþurile
mari, probabil mãrite cu ocazia evenimentului,
scrie ºi un gazetar francez, noteazã Mihail
Sevastos: “Un ziarist francez sã dea ºase franci
pe zi pentru o camerã la hotel Moldavia.
Balconul are priveliºti asupra unei curþi pline de
gunoiu. În camerã – un pat de fier, o masã de
toaletã fãrã ibric”.
Strãzile rãu pavate au fost remarcate încã
de atunci de strãinii care au vizitat Ploieºtiul,
odatã cu prinþul Rusiei. Din cauza prafului care
predomina pe majoritatea strãzilor din oraº,
autoritãþile au cerut ca, în perioada în care
oaspeþii de seamã rãmân în Ploieºti, trãsurile ºi
cãruþele localnicilor nu aveau voie sã circule
pentru a nu polua aerul din apropierea reºedinþei

þarului. “Toþi strãinii se plâng de strãzi. Unul zice
cã în trãsuri danþezi de þi-i mai mare dragul. Un
altul vorbeºte de atrocele pavaj a trei, patru strãzi
ºi de abisurile de praf de pe toate celelalte.
Strãzile vecine cu casa þarului sunt atât de
prãfoase, încât a fost oprit orice vehicul cât va
sta þarul la Ploieºti”, se aratã în Monografia
Ploieºtiului. Dincolo de aceste neajunsuri, strãinii
au concluzionat cã Ploieºtiul era un oraº interesant ºi original.

Gestul impresionant fãcut
de þarul Alexandru al II-lea în
faþa principesei Elisabeta
Þarul Alexandrul al II-lea a ajuns la Ploieºti
în data de 25 mai, seara, dupã aproape de ora
20.00. Istoricul Nicolae Iorga a descris cã, în
ziua cea mare, gara din Ploieºti era împodobitã
cu ”suliþe lungi în culori ruseºti ºi româneºti ºi
cu trofee purtând cifra împãrãtescului oaspete:
A ºi A II”. Þarul Alexandru al II-lea a fost aºteptat
de 700 de oficiali strãini, ataºaþi militari ºi, evident, oficiali ai armatei ruseºti conduºi de 20
de generali ruºi, dar ºi de cei mai înalþi reprezentanþi ai statului gazdã, în frunte cu I.C. Brãtianu.
În afarã gãrii, marea de oameni venitã sã-l vadã
pe cel despre care auziserã doar din poveºti.
La trei zile de la sosirea þarului, la Ploieºti
ajung domnitorul Carol ºi principesa Elisabeta.
Cei doi au fost întâmpinaþi la garã tât de þar cât
ºi de Marele duce Nicolae, iar gestul i-a
impresionat pe ploieºteni, care nu erau deloc
familiarizaþi cu eticheta regalã. Cu atât mai mult
le-a fost mirarea în ziua plecãrii principesei
Elisabeta. Pe o ploaie torenþialã, þarul Nicolae a
rãmas pe peron, cu capul dezgolit, pânã ce trenul
s-a îndepãrtat. Era un gest de onoare supremã
adus de cel mai important om al lumii,
conducãtorului þãrii care îi oferise gãzduire lui
ºi armatei þariste.
Þarul Rusiei a rãmas la Ploieºti 19 zile. A
fost forþat de necesitãþile rãzboiului sã mute
cartierul militar la Slatina ºi apoi la Zimnicea pe
unde trupele ruseºti au trecut Dunãrea.
(D.F.)
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PAID: Numãrul locuinþelor
asigurate obligatoriu
a crescut în aprilie cu 0,12%
Numãrul poliþelor active de
asigurare obligatorie a locuinþei (PAD)
a crescut în aprilie cu 0,12%, ajungând la 1.707.354, comparativ cu
1.705.183 de poliþe PAD active la 30
aprilie 2018, conform statisticilor Pool-

ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care
emite acest tip de asigurãri. La 31 decembrie 2018 erau active 1.704.634
de poliþe.
Potrivit PAID, la sfârºitul lunii aprilie
75,3% dintre poliþele active la nivel
naþional erau încheiate în mediul urban ºi 24,7% în mediul rural, iar, în
funcþie de tipul de locuinþã, 93,9%
din poliþele PAD vizeazã locuinþele de
tip A (cele cu structura de rezistenþã
din beton armat, metal sau lemn, cu

pereþii exteriori din piatrã, cãrãmidã
arsã sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) ºi 6,1% locuinþele de tip B (cele cu pereþii exterior din cãrãmidã nearsã sau material nesupus unui tratament termic
sau chimic).
Pe regiuni, cele mai multe poliþe
active sunt în Transilvania (21% din total), Bucureºti
(19%) ºi Muntenia
(18%), iar cele mai
puþine - în Maramureº (3% din totalul poliþelor) ºi
Bucovina (3%).
PAID emite
asigurãrile obligatorii pentru locuinþe
din iulie 2010. Obiectivul principal al
PAID este cuprinderea în asigurare
pentru cele trei riscuri de catastrofã
naturalã - cutremure, inundaþii ºi alunecãri de teren - a tuturor locuinþelor
din România.Poliþele de asigurare
obligatorie a locuinþelor (PAD) costã
20 euro în cazul locuinþelor tip A
(suma maximã asiguratã 20.000
euro) ºi 10 euro în cazul lo-cuinþelor
tip B (suma asiguratã fiind de 10.000
euro).
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Sistemul naþional antigrindinã a lansat
854 de rachete de la începutul anului 2019

Sistemul naþional antigrindinã ºi
de creºtere a precipitaþiilor (SNACP)
a lansat 854 de rachete de la începutul anului 2019, peste 220 de
rachete fiind trase numai în ultimele
patru zile, a anunþat vineri Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
“Ca urmare a instabilitãþii atmosferice severe înregistratã în intervalul
28-31 mai 2019, în zonele arondate
Unitãþilor de combatere a cãderilor
de grindinã (UCCG) Moldova 1 Iaºi,
Moldova 2 Vrancea, Prahova-Grup
Sud, Timiº ºi Oltenia, prin punctele
de lansare din cadrul Sistemului naþional antigrindinã ºi de creºtere a precipitaþiilor (SNACP), s-au realizat
activitãþi de combatere a cãderilor de
grindinã”, precizeazã MADR.
Astfel, în dupã amiaza zilei de 28
mai, din Punctele de lansare (PL)
Recaº ºi Topolovãþ, arondate UCCG
Timiº, au fost lansate 11 rachete
antigrindinã care au avut ca efect
eliminarea cãderilor de grindinã în
zona protejatã. De asemenea, au mai
fost lansate tot în seara zilei de 28
mai, dar în zona arondatã UCCG
Olteniei, care s-a aflat în stare de alarmã, 110 rachete antigrindinã.
De asemenea, în dimineaþa zilei
de 29 mai, la punctul Creþeºti, arondat
UCCG Moldova 1 Iaºi, au fost lansate
3 rachete antigrindinã (RAG), iar dupã

Sistem informatic pentru administrare fiscalã la
ANAF, realizat prin parteneriat public privat
Sistemul informatic pentru administrare fiscalã al Agenþiei Naþionale
de Administrare Fiscalã (ANAF) ar
urma sã fie realizat prin parteneriat
public privat, investiþia fiind de maximum 150 de milioane de euro, potrivit
unui proiect de Hotãrâre postat pe
pagina Comisiei Naþionale de Strategie
ºi Prognozã.
Astfel, la rubrica transparenþã decizionalã, instituþia a postat o Hotãrâre
pentru completarea Listei proiectelor
strategice de investiþii care urmeazã
a fi pregãtite ºi atribuite în parteneriat
public-privat.
Conform notei de fundamentare,
este vorba de trei proiecte: Platforma
informaticã a Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate (CNAS); Sistem
informatic pentru administrare fiscalã
la Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF) ºi Centru multifuncþional pentru educaþie ºi sãnãtate.
Potrivit sursei citate, proiectul privind platforma informaticã a CNAS are
în vedere proiectarea, implementarea, migrarea de date ºi operarea acestui sistem precum ºi interconectarea
sa cu celelalte platforme sau sisteme
informatice publice. În cadrul proiectului se are în vedere implementarea
noii platforme ce va include, dar nu
se va limita la: subistemele de rezilienþa ºi recuperare date în caz de
incidente sau dezastre, subsistemul
de stocare de date, comunicaþii ºi securitate, pachetul de aplicaþii, precum
ºi subsistemul de baze de date. Operarea va fi realizatã de cãtre societatea
de proiect cu respectarea cerinþelor
stabilite prin contractul de parteneriat
public-privat. Se estimeazã cã investiþia în realizarea platformei informatice

a CNAS este de maxim 100 milioane
euro.
Proiectul privind platforma informaticã a ANAF are în vedere implementarea, migrarea de date ºi operarea acestui sistem precum ºi interconectarea sa cu celelalte platforme sau
sisteme informatice publice.
În cadrul proiectului se are în vedere implementarea noii platforme ce
va include, dar nu se va limita la: subsistemele de rezilienþã ºi recuperare
date în caz de incidente sau dezastre,
subsistemul de stocare de date,
comunicaþii ºi securitate, pachetul de
aplicaþii, precum ºi subsistemul de
baze de date. Operarea va fi realizatã
de cãtre societatea de proiect cu
respectarea cerinþelor stabilite prin
contractul de parteneriat public-privat.
Proiectul privind centrul multifuncþional pentru educaþie ºi sãnãtate
prevede construirea unei comunitãþi
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ºcolare care sã promoveze educaþia
permanentã, sãnãtatea ºi starea de
bine care sã aibã ca beneficiari copii
tipici ºi copii cu nevoi educaþionale
speciale. Se vor asigura servicii educaþionale ºi programe de promovare
a sãnãtãþii mentale ºi de dezvoltare
socio-emoþionalã, precum servicii de
evaluare ºi intervenþie psihopedagogicã, servicii de educaþie parentalã,
servicii logopedice, servicii de kinetoterapie. Copiii înscriºi în programul de
educaþie primarã vor beneficia de programe de mentorat, ca un instrument
de consiliere în vederea descoperirii
aptitudinilor vocaþionale. Centrul multifuncþional va avea ºi valenþe sociale
pentru comunitate, prin organizarea
de evenimente periodice, destinate
copiilor, pãrinþilor sau specialiºtilor.
Proiectul prevede construcþia ºi operarea pentru cel puþin 8 centre multifuncþionale teritoriale.

Sistemul bancar a realizat un profit de
1,84 miliarde de lei în primul trimestru
Sistemul bancar a realizat un profit de 1,84 miliarde de lei în primul
trimestru din acest an, iar totalul activelor la valoare netã se situa la 451,9
miliarde de lei, potrivit datelor Bãncii Naþionale a României. Potrivit datelor
BNR, 24 de bãnci din 34 au obþinut profit în primul semestru, iar 10 erau pe
pierdere.
Veniturile nete din dobânzi ºi comisioane obþinute de bãnci în primul
trimestru erau de 4,612 miliarde de lei.
Rata creditelor neperformante, potrivit definiþiei Autoritãþii Bancare
Europene, era de 4,9%.
Bãncile aveau în primul trimestru din acest an 5.089 de unitãþi ºi 53.754
de salariaþi.
Paginã coordonatã de Daniel lazãr

amiaza alte 49 din punctele de
lansare ale Unitãþilor Moldova 2
Vrancea, Prahova-Grup Sud ºi Timiº.
În perioada 30 - 31 mai 2019 au
fost efectuate acþiuni de combatere
a grindinei de cãtre Unitãþile de
Combatere a Cãderilor de Grindinã
Moldova 1 Iaºi ºi Moldova 2 Vrancea,
folosindu-se un numãr de 57 de
rachete.
Statul va aloca în acest an 36,7
milioane de lei pentru mai multe
obiective de investiþii în cadrul Programului de realizare a Sistemului na-

þional antigrindinã ºi de creºtere a
precipitaþiilor pe perioada 2010-2024,
potrivit unei Hotãrâri aprobate la
începutul lunii mai referitoare la
obiectivele etapei a XX-a 2019 a
Programului de realizare a Sistemului
naþional antigrindinã ºi de creºtere a
precipitaþiilor pe perioada 2010-2024.
“Pentru finanþarea acestor investiþii se alocã suma de 36.700.000 lei
credite de angajament, din care credite bugetare în valoare de
29.600.000 lei”, preciza MADR întrun comunicat pe 8 mai.

Barometrul Industriei din
România: Avansul modest din
luna martie s-a topit în aprilie
Avansul modest din luna martie pe
care l-a înregistrat Barometrul Industriei
din România s-a topit din nou în aprilie,
iar creºterea slabã ºi fluctuantã sugereazã cã industria trece printr-o stare de
stres ºi obosealã, conform Barometrului
Industriei din România, realizat de IRSOP
& SNSPA-Facultatea de Management.
Potrivit sursei citate, volumul
producþiei a scãzut cu 6 puncte, de la
63 în martie la 57 în aprilie. Totuºi, continuã sã rãmânã în zona de creºtere.
Stocurile s-au contractat din nou, ajungând la 42 de puncte, pe fondul scãderii
producþiei ºi a comenzilor.
“Comenzile noi au scãzut de la 61,
în martie, la 58, în aprilie. Situaþia din
primele patru luni ale anului curent seamãnã cu perioada similarã de anul trecut. Aceasta sugereazã o stagnare cronicã a nivelului comenzilor interne. Comenzile pentru export s-au redus ºi ele
de la 55 în martie la 52 în aprilie. Exporturile par sã slãbeascã mai pu-ternic
decât comenzile interne. Indicatorii sunt
mai slabi, iar în primele patru luni din
2019 cererea la export a fost uºor mai
scãzutã decât în perioada similarã de
anul trecut. Importurile de materii prime
s-au redus mai puþin faþã de luna precedentã, 54 în aprilie faþã de 55 în martie,
în schimb au scãzut puternic la 52 de
puncte în primele patru luni faþã de 59
în perioada ianuarie-aprilie 2018”, se
aratã într-un comunicat al ªcolii
Naþionale de Studii Politice ºi Administrative (SNSPA).
Întrucât Barometrul mãsoarã importurile de materii prime, scãderea
drasticã se explicã prin instabilitatea comenzilor, slãbirea exportului ºi creºterea preþurilor la energie ºi la alte materii
prime.
Studiul aratã cã numãrul angajaþilor
s-a contractat la 48 de puncte faþã de

51 în martie. Contracþia rapidã de la o
lunã la alta aratã sensibilitatea masei
salariale la oscilaþiile cererii din industrie,
susþin realizatorii Barometrului.
Conform Barometrului, costurile de
producþie au scãzut la 68 de puncte faþã
de 70 în martie, pe fondul reducerii
volumului de producþie, însã preþurile
de producþie rãmân ridicate ºi vor continua sã afecteze preþurile de desfacere.
Preþurile încasate de firme pentru
produsele lor au scãzut uºor, de la 62
de puncte în ianuarie, 58 în februarie,
59 în martie ºi 57 în aprilie. Scãderea
se explicã în special prin reducerea ºi
instabilitatea cererii.
“Managerii devin treptat tot mai
puþin optimiºti. În ianuarie, Indicatorul
sintetic de încredere în viitor avea 70
de puncte. În aprilie a ajuns la 63.
Scãderea aºteptãrilor de la o lunã la alta
semnaleazã cã managerii nu cred în
posibilitatea unor redresãri pe termen
scurt ºi mediu”, se spune în comunicat.
Barometrul prezintã activitatea din
industrie în luna aprilie 2019. Acesta
este realizat de IRSOP & SNSPA
Facultatea de Management pe un
eºantion de 300 de firme industriale,
reprezentativ la nivelul celor 15.200 de
firme industriale cu peste nouã angajaþi
din România, care genereazã aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din
industrie. Datele au fost culese prin
interviuri directe cu managerii firmelor
în intervalul 28 - 30 mai 2019. Începând
din 2014, în fiecare lunã, IRSOP ºi
SNSPA întreabã un eºantion de manageri dacã în firma lor producþia, comenzile, stocurile, angajãrile ºi alþi
parametrii au crescut sau au scãzut faþã
de luna precedentã. Un index bazat pe
raportul net dintre rãspunsuri semnaleazã expansiune dacã trece de 50 de
puncte ºi contracþie dacã scade sub 50.

învãþãmânt
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Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti a triumfat din nou
la etapa judeþeanã a Olimpiadei „Tinerii dezbat”, secþiunea avansaþi
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Cei trei elevi care compun echipa învingãtoare vor reprezenta
judeþul Prahova la confruntarea pe þarã a acestei olimpiade,
car
e es
ogr
amatã a a
a N
eamþ
care
estte pr
progr
ogramatã
avvea loc în luna iulie, la Piatr
Piatra
Neamþ

Liceul Tehnologic „Elie Radu” din
Ploieºti s-a dovedit a fi ºi în acest an o
gazdã excelentã a Olimpiadei „Tinerii
dezbat” – etapa judeþeanã, în unitatea ºcolarã amintitã desfãºurându-se
atât concursul destinat începãtorilor,
cât ºi cel al avansaþilor.
La secþiunea avansaþi au participat echipe de la urmãtoarele unitãþi
de învãþãmânt: Colegiul Naþional „I.L.
Caragiale” Ploieºti; Colegiul Naþional
„Al. I. Cuza” Ploieºti; Colegiul Naþional
„Jean Monnet” Ploieºti; Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti; Colegiul
Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti;
Colegiul Naþional „N. Grigorescu”
Câmpina; Colegiul Naþional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza; Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”
Bãicoi; Liceul Tehnologic Energetic
Câmpina.
Moþiunile dezbãtute au fost: 1.

Acest parlament crede cã imigranþii
sunt o soluþie viabilã pentru reducerea deficitului de forþã de muncã din
România; 2. Acest parlament considerã cã, în obþinerea progresului ºcolar, cooperarea este mai importantã
decât competiþia.
În semifinale s-au confruntat echipele de la Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”, Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul”, Colegiul Naþional „Al. I. Cuza”, Colegiul Naþional „Jean Monnet”,
toate din municipiul Ploieºti, în finalã
ajungând echipele de la Colegiul
Naþional „I.L. Caragiale”, ºi Colegiul
Naþional „Jean Monnet”.
Câºtigãtoare a devenit, ca ºi în
anul 2017, echipa Colegiul Naþional
„I.L. Caragiale”, care a primit premiul
I, echipã formatã din elevii Marussi
Matei Alexandru, Dodiþã Sebastian
Andrei, Hodinic Igor Mihail, profesor

A început prima
sesiune a Bac-ului

În aceastã sãptãmânã a început prima sesiune a examenului de
Bacalaureat, prima probã având loc pe 3 iunie, odatã cu proba de evaluare a
competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã (proba A).
Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba a continuat în
data de 4 iunie ºi a fost urmatã de evaluarea competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba maternã (5 - 6 iunie).
În zilele de 7, 10 ºi 11 iunie este programatã evaluarea competenþelor
digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfãºura evaluarea
competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã (proba C).
Candidaþii de altã confesiune decât cea ortodoxã, care sãrbãtoresc Rusaliile
în data de 10 iunie, pot fi programaþi pentru susþinerea probei D în zilele de 7
ºi 11 iunie.
Pe 1 iulie, candidaþii vor începe sã susþinã probele scrise, astfel: 1 iulie –
Limba ºi literatura românã - Ea); 2 iulie – proba la Limba si literatura maternã;
3 iulie – proba obligatorie a profilului; 4 iulie – proba la alegere a profilului ºi
specializãrii - proba Ed) .
Afiºarea primelor rezultate este programatã pentru data de 8 iulie (pânã
la ora 12:00) ºi este urmatã de depunerea contestaþiilor (orele 12:00 - 16:00).
Între 9 ºi 12 iulie vor fi soluþionate contestaþiile, în timp ce afiºarea rezultatelor
finale este prevãzutã pentru data de 13 iulie.
A doua sesiune a e
exxamenului de Bacalaur
Bacalaureat
201
are
eat 20
19 ar
e
urmãtoarea structurã:
15 - 19 iulie: înscrierea candidaþilor; 26 iulie: înscrierea candidaþilor care
au promovat examenele de corigenþe; 21 august: limba si literatura românã proba Ea) - proba scrisã; 22 august: limba si literatura maternã - proba Eb) proba scrisã; 23 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba
scrisã; 26 august: proba la alegere a profilului ºi specializãrii - proba Ed) proba scrisã; 27 & 28 august: evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã - proba A; 29 august: evaluarea competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în limba maternã - proba B; 30 august & 2 septembrie:
evaluarea competenþelor digitale - proba D; 2 – 3 septembrie: evaluarea
competenþelor lingvistice într-o limba de circulaþie internaþionalã - proba C; 3
septembrie: afiºarea rezultatelor la probele scrise (pânã la ora 12:00) ºi
depunerea contestaþiilor (orele 12:00 - 16:00); 3 - 6 septembrie: rezolvarea
contestaþiilor; 7 septembrie: afiºarea rezultatelor finale.
Mihail Marinescu

coordonator fiind Ileana Camelia
Georgescu. Ei vor reprezenta judeþul
Prahova la etapa naþionalã a Olimpiadei Tinerii dezbat, care se va desfãºura în luna iulie la Piatra Neamþ.
Pe locul II s-a clasat echipa Colegiului Naþional „Jean Monnet”, alcãtuitã din Maria Ramona Bucur, Andreea Cristiana Gheorghe, Dana
Georgiana Poenaru, profesor coordonator: Elena-Raluca Faur.
Premiul al III-lea, la egalitate:
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”,
echipa fiind formatã din Andrei ªtefan Opriºescu-Dulgheru, Vlad Ionescu
ºi Rãduþã Andrei Petrescu, profesor
coordonator: Oana Zahiu; Colegiul
Naþional „Al. I. Cuza” – echipa fiind
formatã din Alexandra-Daniela Mihu,
Alexandru Florin Constantin, AndreeaRucsandra Stan, profesor coordonator: Irina Ema Sãvuþã.
Menþiuni au obþinut: Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” – echipã
alcãtuitã din Ioana Ruxandra Ghiþã,
Olga Teodora Cozlosche ºi Maria Tonsciuc, profesor coordonator: Elena
Ruxandra Grancea; Colegiul Naþional
„N. Grigorescu” Câmpina – echipa
fiind formatã din Maria-Aida Caramidaru, Andreea Bianca Nichitoiu ºi Sara Maria Crãciun, profesor coordo-

nator: Corina Stoian.
Secþiunea începãtori a fost
câºtigatã de echipa Colegiului
Naþional „Al. I. Cuza” din Ploieºti
Înainte de aceasta, tot la Liceul
Tehnologic „Elie Radu” s-a desfãºurat
concursul pentru secþiunea începãtori, la care au participat echipe din
16 licee prahovene. Finala etapei ju-

net” din Ploieºti. Menþiune au obþinut
echipele de la Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul”, Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”, Colegiul „Mihail Cantacuzino”
din Sinaia ºi Liceul Tehnologic „Carol
I” Valea Doftanei.
Preºedinte executiv al Comisiei
de organizare ºi desfãºurare a etapei
judeþene a Olimpiadei Tinerii dezbat,

deþene a fost câºtigatã de echipa
Colegiului Naþional „Al. I. Cuza” din
Ploieºti, pe locul doi s-a clasat echipa
Liceului Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” din Ploieºti, iar pe
poziþia a treia s-au situat Colegiului Naþional „Nicolae Grigorescu” din Câmpina ºi Colegiului Naþional „Jean Mon-

secþiunea începãtori ºi secþiunea
avansaþi, a fost prof. Aurel Graur –
inspector ºcolar pentru programe ºi
proiecte educaþionale din cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prahova.
Mihail Marinescu

Trei unitãþi de învãþãmânt
din Ploieºti au câºtigat ºi în acest an
titulatura de „ªcoalã Europeanã”

Trei unitãþi de învãþãmânt din Ploieºti au fost, de
curând, desemnate ºi în acest an câºtigãtoare a
certificatului „ªcoalã Europeanã”. Este vorba despre
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (pentru a patra oarã
consecutiv când intrã în posesia acestui titlu), ªcoala „Sf.
Vineri” (pentru a treia oarã) ºi Colegiul „Jean Monnet”

(pentru a doua oarã).
Festivitatea de decernare a acestor certificate s-a
organizat pe 4 iunie, la Palatul Parlamentului din Bucureºti.
Competiþia se adreseazã tuturor unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar care au fost ºi sunt implicate în
programele europene din domeniul educaþiei ºi formãrii
profesionale. Odatã obþinut, certificatul „ªcoalã Europeanã”
este valabil pentru o perioadã de trei ani, dupã care ºcoala
trebuie sã candideze din nou pentru a reconfirma titlul
obþinut.
Competiþia constã în evaluarea calitãþii ºi coerenþei
managementului ºcolii, reflectat în documentele manageriale, precum ºi a impactului pe care activitãþile derulate
în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii
organizaþionale ºi a ethosului ºcolii.
De-a lungul derulãrii ediþiilor, ºcoala prahoveanã a avut
ºi ea numeroase unitãþi de învãþãmânt câºtigãtoare a
acestui certificat de ªcoalã Europeanã, prima dintre ele
fiind Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” din Ploieºti.
Mihail Marinescu

1.042 de candidaþi
pentru “titularizare”

Pentru concursul de ocupare a
posturilor vacante/ rezervate din învãþãmântul prahovean pentru 20192020 s-au înscris 1.042 de candidaþi,
29 mai fiind ultima zi destinatã înscrierilor. Aceºtia se vor… bate pentru
cele 1.541 de coduri ale posturilor
scoase la concurs, dintre care 169
sunt cu contract pe perioada nedeterminatã (titularizabile) ºi 1.372 cu contract pe perioadã determinatã. Dintre
codurile posturilor titularizabile, 113

se gãsesc în mediul urban ºi 56 în
cel rural. De reþinut ºi faptul cã numãrul posturilor complete este de 541,
iar al celor incomplete este de 131.
Dupã perioada destinatã înscrierilor dosarelor (23-29 mai), fiecare
candidat a fost nevoit sã se prezinte
din nou la Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova, pentru validarea dosarelor prin semnãturã. Neprezentarea
la validare atrage, dupã sine, anularea
înscrierii la concurs (absolvenþii pro-

moþiei 2019 valideazã în 10 iulie
2019, orele 9.00-14.00).
Ce mai cuprinde calendarul
mobilitãþii personalului didactic: 4-11
iunie – susþinerea inspecþiilor speciale
la clasã/ probelor practice; 17 iulie –
desfãºurarea probei scrise; 25 iulie
– repartizarea candidaþilor pe posturi
didactice/ catedre publicate pentru
angajare cu contract de muncã pe
perioadã nedeterminatã; 31 iulie –
repartizarea titularilor care au
participat la concurs ºi care au obþinut
media minimum 7,00 (atât la proba
scrisã, cât ºi la inspecþia specialã), pe
posture didactice/ catedre vacante,
indiferent de viabilitatea acestora.
Mihail Marinescu

culturã
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Cetãþean de Onoare al Câmpinei,

CONSTANTIN TRANDAFIR - LA 80 DE ANI! DOMNIÞA
C APIT
OL
UL 1
69
APITOL
OLUL
169

Bonomie, sarcasm, respect, inteligenþã, bun-simþ, altruism, polemicã,
încredere, erudiþie, perspicacitate, spirit
critic, ironie ºi generozitate, vocaþie publicisticã ºi scriitoriceascã – acestea
sunt câteva din trãsãturile de caracter
ale domnului Profesor Doctor Constantin Trandafir, dascãl al numeroaselor
promoþii de liceeni ai Câmpinei, consacrat ºi temut critic ºi istoric literar al
Culturii Naþionale, din a doua jumãtate
a secolului XX ºi al primei jumãtãþi a secolului XXI! Autor al unui raft de bibliotecã
plin ochi, de cãrþi publicate, al miilor de
articole publicate în Presa socialã ºi Presa culturalã româneascã, al nenumãratelor prefeþe de carte literarã, mentor
de Cenacluri literare ºi director al ediþiei
a IV-a a REVISTEI NOI, Domnul Constantin Trandafir împlineºte marþi, 4 iunie,
respectabila vârstã de 80 de ani!
Prin anii 1975 – 1985, aflat la cârma Cenaclului „B. P. Hasdeu” al Casei
de Culturã din strada Griviþei 95, alãturi
de „siamezul” sãu, eminentul profesor,
folclorist, poet ºi prozator Gherasim
Rusu Togan, a fost oaspetele Cenaclului
„Cezar Petrescu” de la Floreºti, membri

minte, inimã ºi literaturã” a Jurnalului
de Prahova, apoi, cu editoriale în special, la Oglinda Câmpinei, într-un veritabil
duel polemic cu dr. Christian Crãciun.
Alãturi de profesioniºti precum publicistul ºi criticul de film Nicolae Dumitrescu, ziarista Jenica Tabacu, scriitorul Victor Sterom, prof. Beatrice Niculescu,
prof. Christian Crãciun, dr. Gabriel Nicolae, dr. Ion Nica, prof. Gherasim Rusu
Togan, prof. Ida Crudici, ziaristul Aurel
Dima, Ion Vintilã – Cavaler al Legiunii de
Onoare, prof. Emanoil Toma, poetul Cristian Oprescu, publicistul ºi poetul Florin
Dochia ºi jurnalistul Florin Frãþilã, dl.
Constantin Trandafir a susþinut în Jurnalul de Prahova ºi în Oglinda pledoariile
D-sale, dominate de cele mai oportune
puncte de vedere – atitudini critice ºi
sau de adeziune la revigorarea vieþii
Culturii ºi a celei Social-Politice în Câmpina ºi în România scãpate de comunism.
Viaþa închinatã Literaturii a rãmas
axul existenþei Domniei Sale spirituale,
scriind ºi publicând cãrþi cu impact monumental în acest amplu ºi de laudã domeniu estetic. Am avut norocul, fiindu-i
mai mereu alãturi, ca redactor ºef al

Premier, 2012: O CÃLÃTORIE ÎN IMPERIU, DE LA CÂMPINA LA PETERSBURG,
editura Premier, 2012: PACTUL CONVERSAÞIEI, NARAÞIUNI CRITICE, editura
Ideea Europeanã, 2014.
Despre ION CREANGÃ, SPECATCOLUL LUMII, dl. acad. Nicolae Manolescu,
preºedintele Uniunii Scriitorilor din
România scrie în a sa ISTORIE CRITICÃ
A LITERATURII ROMÂNE un amplu studiu, din care citez acest expresiv pasaj:
”O încercare, din pãcate ignoratã,
de a arunca în calea acestor dihotomii
agresive pãduri ori ape de netrecut a
fãcut Constantin Trandafir în studiul lui
din 1996. Criticul a plecat de la tezele
lui M. Bahtin despre „cultura popularã a
râsului”, nimerind imediat familia lãrgitã
de spirite de care aparþine Creangã, ºi
anume de Chaucer, Boccaccio sau
Rabelais, maeºtrii carnavalescului, ai
ludicului ca sãrbãtoare popularã, care
le dubleazã pe cele oficiale, oferind
spectacolul enorm al lumii pe dos. Îþi
vine sã spui: da, acesta este Creangã!”
Domnule Profesor Doctor Constantin Trandafir, LA MULÞI ANI CU SÃNÃTATE!

Serghie Bucur

ai ambelor grupãri citind din lucrãrile lor
ºi comentate, apoi, de ambii lideri literari,
unele apãrând în publicaþiile vremii.
Dupã 1990, ne-am reunit forþele ºi
pasiunile în paginile primelor ziare ºi
reviste puse cu entuziasmul de-atunci,
la cale, în binele publicului cititor. Odatã
cu apariþia „puterilor separate în conducerea statului”, s-au cristalizat grupãrile
politice ºi de naturã culturalã, explozia
Libertãþii Cuvântului generând, în Câmpina, ziarele EVENIMENTUL CÂMPINEI
(1990), PUBLIC (1991-1992), JURNALUL DE PRAHOVA (1992-1999), mai
târziu ZARVA ºi respectiv PARTENER, ºi,
urmare încetãrii JURNALULUI de PRAHOVA, cotidianul OGLINDA CÂMPINEI,
din 8 martie1999. Spiritul de echipã ºia arãtat valenþele în privinþa JURNALULUI de PRAHOVA ºi a succesoarei lui,
OGLINDA CÂMPINEI, prin polarizarea
condeielor de gazetari acerbi, Dl. Constantin Trandafir colaborând la pagina „de

ziarelor amintite, totodatã ºi în îndelunga
editare a suplimentului cultural al Jurnalului de Prahova, „Foaie pentru minte,
inimã ºi caracter”, apoi ale Oglindei –
„Vinerea Literar-artisticã”, „BABILON
CAFEE”, „GRIFONUL”, „ªUETA”, sã primesc urmãtoarele cãrþi sub ilustrul Dumisale nume apãrute, câteva cu un
autograf de remarcabilã þinutã intelectualã: DINAMICA VALORILOR LITERARE,
editura Eminescu, 1983; ION CREANGÃ, SPECATCOLUL LUMII, editura PortoFranco, 1996; PERMANENÞE LITERARE
ROMÂNEªTI, editura Porto-Franco
1998: POEZIA LUI BACOVIA, editura
Saeculum I. O. 2001, EFECTUL CARAGIALE, editura Vestala 2002: CITITUL
CÃRÞILOR. POEZIA, editura Premier
2006; MIHAIL SEBASTIAN, ÎNTRE VIAÞÃ
ªI FICÞIUNE, Fundaþia Culturalã LIBRA,
2007: 1989, VEDERE DIN PROVINCIE,
JURNAL, editura Vestala 2009; ION
CREANGÃ, SPECTACOLUL LUMII, editura

PROGRAM 7 - 9 iunie 2019
SECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 8 Iunie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma
Caragiu “Cuscrii din Tirana”
Tirana”, de Michalis Reppas ºi
Thanasis Papathanasiou. Regia: Dragoº Câmpan. În
distribuþie: Cristina Moldoveanu (Peni), Ilie Gâlea (Lykourgos),
Theodora Sandu (Liza), Otilia Pãtraºcu / Daniela Moldovan
(Polina), Adrian Ancuþa (Vasilis), Iuliu Gâlea (Alfred), Dragoº Câmpan (Pantelis), Karl
Baker (Boukouran), Ioana Fãrcaº (Klampeta).
SE
CÞIA REVIS
TÃ
SECÞIA
REVIST
Vineri, 7 Iunie, ora 18:30; Duminicã, 9 Iunie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma
Johnson” de Ron Clark ºi Sam Bobrick. Regia: Radu
Caragiu – “Crimã la Howard Johnson”,
Gabriel. În distribuþie: Manuela Alionte Frâncu (Arlene Miller), George Liviu Frâncu
(Mitchell Lovell), Robert Oprea (Paul Miller), Loredana Bãdicã, Oana Hanganu, Roxana
Vãleanu (Cameriste), Lucian Vasilescu (Ramon).
SECÞIA PÃPUºI
at
a moºului ºi
Duminicã, 9 Iunie, ora 11:00 - sala Teatrului de Animaþie – “F
“Fat
ata
fata babei”
babei”, adaptare Daniel Stanciu dupã Ion Creangã. Regia: Daniel Stanciu.
Distribuþia: Nelu Neagoe/Costel Dobrescu (Povestitor, Þãran), Ioana Roºu (Fata babei),
Ana Maria Orbean (Fata moºului), Carmen Bogdan (Baba), Lucian Orbean (Moºul),
Lizica ªterea (Sfânta Duminicã).

CRONICÃ
LITERARÃ

ARIP
A
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Gardiana de serviciu o surprinse
pe Mariona stând în mijlocul celulei,
cu privirea aþintitã spre ochiul de
fereastrã care da afarã. Ploua de parcã
cerul s-ar fi rupt peste tot, ca primãvara.
Era ziua ei de naºtere ºi îºi pusese în
gând sã se abþinã de la a-i rãspunde
în doi peri. Venise de ieri noapte aici,
pentru ca, la un telefon primit, nepoata
maestrului Enescu, e drept, adop-tivã,
sã fie separatã de celelalte „tovarãºe”
de „pedeapsã”. Nu auzise – sincer,
aºa fusese – zãngãniturile pe care uºa
o face la oricare accedere. Simþi respiraþia miliþiencei, o rãsuflare mirosind
a tutun „Mãrãºeºti”, acru ºi înþepãtor,
ºi, spre a fii ea aceea care preferã dialogul cât se putea de calm, se întoarse
cãtre intrusã. Vãzu o „tablagioaicã” în
uniformã nouã, rujatã ºi coafatã, care,
zâmbindu-i forþat, întinse mâna cãtre
a ei, din spatele zâmbetului ce se accentua a râs.
-La mulþi ani, Cantacuzino! Am
ordin sã te felicit…
Perspicacitatea îi pieri câteva
secunde. „Asta mã provoacã… Dacã
e pe-aºa. o iau la bãtaie…! Oricum, deaici tot într-o celulã ajung, aºa cã ori
mã þine minte, ori „felicitarea” e ceva
cu skepsis!”
-Sã ºtii cã mãtuºa ta, bãrbãþoaia
de „Domniþa” e bolnavã, dar dacã agenþii noºtri o prind, „o umflã”!, ºtii, cã
eºti cititã, vorba asta-lu Carageale…
-Ca-ra-gi-ale, tovarãºaaa…
Palma o lovi fulgerãtor, peste
gurã. Sângerarea porni indatã, picurând peste pieptul de femeie încã
tânãrã, pietros, nemângâiat. Sudalmele turuirã metalic, strident…
-Mã-nveþi tu pã mine, bagaboanto… ªtoarfo…! I-aþi boarfele ºi miºcã!...
ªterge-o! Pleacã,,, Eºti liberã…!

O undã de ezitare se topise întralta de derutã, ºi încercarea ei de a se
stãpâni, la auzul spuselor gardiencei,
deveni iute o ameþealã care o prãbuºi
pe ciment. Mâneca, udã de sânge,
oprise izvorul dureros. Lovitura primitã
din cizma care se oprise înãbuºit în ºalele ei, o rostogoli în gemete strigate…
Auzi aceeaºi poruncã – „Ia-þi boarfele
ºi miºcã!” – ºi abia atunci sclipi în mintea ei scânteia aceea albã, datoratã
cuvintelor urlate de „caralie”: „Eºti liberã!”
Dumnezeu îi întorsese faþa Lui
blândã ºi bine-voitoare, altfel de ce o
visase pe într-adevãr Mãtuºa ei, mai
degrabã Domniþa decât Alice, în
vorbirea floreºtenilor, acum – dacã
politruca nu joacã la douã capete, sora
scumpului ei tatã – oale ºi ulcele! –
rãtãceºte printre strãini, bolnavã –
cum zicea acum câteva clipe „coafata
la creieri”, bãtrânã, în sapã de lemn! Îºi
spusese toate acestea cu jenã, urã ºi
milã. Pentru prima oarã îºi dãdea
seama cã puºcãriile prin care trecuse
ºi, dacã n-o glumi „tipa în curele ºi
vipuºti”, va continua sã treacã, o sãlbãticise, o prefãcuse în fiarã, în bestie!... Toatã educaþia ºi toatã gloria
neamului ei se surpase între zidurile
„grotelor” lui Dej ºi Ceauºescu, unde
cãlãii stârpiserã „duºmanii popo-rului”
– elita intelectualitãþii ºi a boie-rimii
ºcolite la Paris, în special la Paris, tot
ce agonisise poporul, naþiunea românã
de la Cuza ºi pânã la regele Mihai!
Undeva, la cota zero a acestei piramide
a onoarei naþionale, se simþi ºi Mariona – ultima (fiindcã cine o va mai lua
vreodatã de soþie?, în halul acesta
moral ºi material!), ultima bãtaie de
aripã a vulturului de o mie de ani Cantacuzin!?!
Serghie Bucur

IUBIRI LA RÃSCRUCE

Din Iubire s-a nãscut Poezia, din Poezie s-a ivit Iubirea –
dilema – aparent hamletianã – ne-o reamintesc totdeauna
poeþii / poetele, cu fiecare carte pe care, în ascensiunea lor
himericã, o pun sub privirile noastre. Emulaþia este într-atât
de expansivã încât unele casandre reamintesc mereu cã, în
ritmul acesta, invers proporþional cu scãderea interesului
pentru lecturã, vom fii mai mulþi autori de poezie, de cât cititori ai ei. Visãtori incorigibili, scriitorii de versuri /
rimate ºi albe, lãrgesc / înalþã /
adâncesc poetica, lãsându-ºi harpele
adesea agresive, ºocante, sã ne încânte copios. Studiile, comentariile,
interviurile, anchetele, analizele ºi
cronicile publicate pe aceastã temã
þin ºi ele pasul cu trendul poetic,
parcã a re-institui conceptul clasic
”Românul s-a nãscut poet!”. Altfel
spus, „Tot românul scrie versuri”!
Fenomen aducãtor de bine,
dacã am crede – eu cred - cã în subsolurile lui, toatã aceastã lume –
dominatã de poeþii nãscuþi cu har –
mai întâi citeºte ºi apoi scrie, graþie
impulsurilor estetice, erotice, patriotice, filosofice, religioase etc.
O apariþie în premierã ne surprinde desigur cu ineditul ei, numele
ºi lucrãrile revigorând suflul poetic ºi
pecetea artisticã. Sentimentul ºi
convingerea ni le prilejuiesc, din
unghiul acesta de vedere, cartea Marianei Grigore, distinsa
semnatarã a cãrþii IUBIRE… LA RÃSCRUCE DE TRÃIRI, publicat
la editura PIM – Iaºi. Cartea de vizitã a autoarei de fel din
Bucureºti, ne-o „deseneazã”, cu discretã afecþiune, în spiritul
credo-ului cu finalitate în destinul operei, mãrturisit de un
distih: „Aceastã carte îi este dedicatã mamei mele, / aripã
albã de iubire întru eternã amintire”. Sorgintea autoarei ºi a
cãrþii de faþã o deducem din Prefaþa semnatã de scriitoarea
Elena Volcinschi, unde Mariana Grigore este „Doar un om

ce simte puterea în cuvinte ºi modeleazã gânduri, iubirea
printre rânduri, privind la Ceru-n care o stea sunt, cãzãtoare”!
Construcþii în vers alb, cu rime ce sporesc muzicalitatea
sentimentelor „împuternicite prin cuvânt, prin tãcerea
cuvintelor”, Iubirea constituie urzeala þesãturii din care cartea
se alcãtuieºte – rezonând de la o stare / fior la alta, dupã
invizibile ºi imprevizibile ritmuri,
scrierile gravându-se în proze cu forþã
emoþional-picturalã. O retoricã
luxuriantã declanºeazã Niluri de
iubiri faste ºi dimpotrivã, pe care
numai spaþiul tipografic mi le
limiteazã. Cu atât mai intensã este
IUBIREA, cu cât arderile ei se
întâmplã LA RÃSCRUCE DE TRÃIRI,
în fiecare clipã / orã / zi / noapte /
viaþã… De unde ºi senzaþia, chiar
certitudinea cã, numai iubind,
trãieºti cu adevãrat! Filozofia eroticii
rezoneazã prin trãirile poetei între
dorinþã ºi împlinirea ei, în tonalitãþi
ale exaltãrii delirante: „În noaptea
asta… vreau sã uit de mine / Sã nu
mai fiu când fi-va tu un eu / Ce mã
priveºte atingându-mi trupul / Cu
depãrtãri pierdute-n adâncul unui
hãu” – cântã – nud – poeta, cu glasul
lyrei în care iubirea a prefãcut-o,
idealul culminând astfel: „În noaptea
asta… fi-vom numai unul, / În crisalida unui apogeu, / Ce-n staza de
iubire îºi va crea conturul / Acelui azi, care nu-i mâine ºi nu a
fost nici ieri”. Metrica ºi rima renunþã în favoarea sensurilor –
scopul primar al poeziei de azi (moderne), spre a atinge
sublimul erotic. Construcþia e stãpânitã pe aceste vector
senzual, în orgia visului urmãrit: „În noaptea asta… pluti-vom
amândoi / Cu aripile-ncolãcite-n simetrie / Cãci zborul vom fi
unul pentru doi / Tu cer albastru, eu… o simfonie”! (Simfonia
iubirii).
Serghie Bucur
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S-a aprobat Hotãrârea de Guvern pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea, funcþionarea
ºi finanþarea activitãþii de asistenþã medicalã comunitarã
La solicitarea Ministerului Sãnãtãþii, Guvernul României a aprobat Hotãrârea de Guvern
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea, funcþionarea ºi finanþarea
activitãþii de asistenþã medicalã comunitarã.
Documentul reglementeazã cadrul legal privind
organizarea, funcþionarea ºi finanþarea activitãþii
de asistenþã medicalã comunitarã ºi a centrelor
comunitare integrate în contextul dezvoltãrii
reþelei de asistenþã medicalã comunitarã, în
conformitate cu Programul de Guvernare.
Astfel, modul de colectare a datelor, analizã,
planificare, monitorizare ºi evaluare a serviciilor
de asistenþã medicalã comunitarã la nivel naþional se va face prin aplicaþia on-line cu numele
de subdomeniu AMCMSR.gov.ro înscrisã în
REGISTRU GOV.RO.
Actul normativ stabileºte ºi atribuþiile tuturor
structurilor implicate în asistenþa medicalã comunitarã, respectiv Ministerul Sãnãtãþii, direcþiile
de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti ºi autoritãþile administraþiei publice
locale, dar ºi atribuþiile, timpul de lucru ºi salarizarea personalului care desfãºoarã activitatea
de asistenþã medicalã comunitarã (asistenþi
medicali comunitari, moaºe ºi mediatori sanitari).
Se mai reglementeazã normarea ºi

condiþiile specifice de ocupare a posturilor de
cãtre asistentul medical comunitar, moaºã ºi
mediatorul sanitar, dar ºi organizarea, funcþionarea ºi finanþarea centrelor comunitare integrate ºi raportarea ºi înregistrarea activitãþii de
asistenþã medicalã comunitarã.
În premierã, se dã posibilitatea furnizorilor
privaþi sã poatã furniza servicii de asistenþã
medicalã comunitarã ºi se stabilesc condiþiile
pentru acest lucru.

Ministerul Sãnãtãþii, prin Unitatea de
incluziune socialã ºi structurile de control din
aparatul propriu, precum ºi al celor existente la
nivelul direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene
ºi a municipiului Bucureºti va realiza activitatea
de control a activitãþii ºi va aplica sancþiuni în
cazul nerespectãrii legislaþiei privind organizarea, funcþionarea ºi finanþarea activitãþii de
asistenþã medicalã comunitarã.
Finanþarea centrelor comunitare integrate

se va asigura din transferuri de la bugetul de
stat cãtre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sãnãtãþii, venituri proprii ale unitãþilor/
subdiviziunilor administrativ-teritoriale, fonduri
externe nerambursabile ºi, dupã caz, alte
fonduri legal constituite.
“Aveam nevoie de stabilirea unui cadrul
clar normativ prin care sã putem interveni eficient în scopul creºterii calitãþii ºi a numãrului
de servicii medicale pentru populaþia apartinând
grupurilor vulnerabile. Asistenþa medicalã
comunitarã se desfãºoarã în prezent neuniform,
cu dificultate, fie din cauza neînþelegerii de cãtre
reprezentanþii autoritãþilor administraþiei publice
locale a importanþei acestor categorii de personal în comunitate, fie datoritã lipsei de claritate
ºi detaliu a cadrului normativ. Urmãrim creºterea
accesului la servicii medicale de sãnãtate a grupurilor vulnerabile ºi reducerea sãrãciei ºi a excluziunii sociale, obiective asumate ºi în Strategia
Naþionalã de Sãnãtate 2014- 2020 ºi în Programul de Guvernare”, a declarat ministrul Sorina Pintea.
Ministerul Sãnãtãþii asigurã, în prezent,
finanþarea pentru 1556 de asistenþi medicali
comunitari (AMC) ºi 470 de mediatori sanitari
pentru comunitãþile de romi (MSR).

Endometrioza
Seminþele care abundã în acid folic pot înlocui carnea
va putea fi depistatã printr-o
simplã analizã de sânge
Se apropie ca valoare nutritivã de
cele de origine animalã. Dacã sunt
consumate crude, seminþele de floarea soarelui sunt extrem de benefice
pentru sãnãtatea noastrã. Foarte important, aceste seminþe conþin peste 40%
proteine, care se apropie ca valoare
nutritivã de cele de origine animalã.
Reprezintã în acelaºi timp o bunã
sursã de antioxidanþi, seleniu ºi vitamina E, compuºi care previn sau limiteazã distrugerea celularã, ceea ce le recomandã celor care suferã de afecþiuni
cardiovasculare sau diabet. De asemenea sunt bogate în vitaminele B1, B6,
acid folic, în minerale, precum magneziu,
mangan, cupru, fosfor, în tryptofan ºi
fitosteroli.
Datoritã grãsimilor polinesaturate
ºi monosaturate, seminþele sunt
recomandate totodatã celor care au
colesterolul crescut.

Seminþele de floarea soarelui
reprezintã totodatã o sursã importantã
de acid folic, esenþial pentru formarea
de noi celule ºi þesuturi.
În acelaºi timp luptã împotriva
constipaþiei. Consumate în stare crudã

ele nu îºi pierd din beneficii, însã chiar ºi
aºa trebuie consumate în canditãþi
rezonabile, un consum zilnic de 15 –
20 de grame fiind unul optim.
O lingurã de sâmburi într-o salatã îi

dã acesteia o savoare deosebitã, la fel,
o lingurã de sâmburi pe câþiva covrigi
sau pe o pâine.
Consumul unei cantitãþi prea mari
de seminþe ºi cu o frecvenþã anuleazã
însã beneficiile acizilor asupra inimii prin
creºterea ponderalã.
Sâmburii de floarea soarelui – ca
de altfel toþi sâmburii oleaginoºi –
reprezintã deci un aliment sãnãtos, însã,
trebuie subliniat, numai dacã se
consumã cu mãsurã.
Seminþele de floarea soarelui ºi
fisticul au aproximativ 270-289 mg
fitosteroli la 100 g. 35 gr de seminþe de
floarea soarelui conþin: 61% din DZR
(doza zilnicã recomandatã) de vitamina
E, 34% din DZR de vitamina B1, 31%
din DZR de cupru, 28% din DZR de
magneziu, 26% din DZR de seleniu, 23%
din DZR de fosfor, aducând un aport de
204 calorii.

Cel mai agresiv ºi mai frecvent tip de cancer

Endometrioza este o afecþiune
care apare atunci când þesutul care
se dezvoltã de obicei în interiorul uterului începe sã creascã peste alte organe din pelvis, afectând ovarele,
trompele uterine, vezica urinarã sau
intestinele.
Cele mai frecvente simptome ale
bolii includ: crampe intense în timpul
menstruaþiei (dismenoree), durere în
timpul actului sexual, durere în timpul
urinãrii, sângerare menstrualã abundentã sau care apare între menstruaþii, diaree, constipaþie, senzaþie de
balonare, greaþã (manifestãri specifice
ºi sindromului de colon iritabil).
Deseori, din cauza acestor simptome care sunt frecvent întâlnite ºi în
cazul altor boli, endometrioza este
confundatã cu boala inflamatorie
pelvinã, sindromul de colon iritabil sau
chisturile ovariene.
În lipsa unui diagnostic corect ºi
a tratamentului adecvat, boala poate
duce la complicaþii serioase, inclusiv
la infertilitate sau chiar la cancer.

Endometrioza afecteazã aproximativ
10% din femeile de vârstã fertilã din
întreaga lume.
Endometrioza este o afecþiune
destul de dificil de diagnosticat ºi,
potrivit studiilor fãcute pentru aceastã
boalã, este nevoie în jur de 7 ani de
la apariþia primelor simptome, pânã
la diagnosticul ferm. La ora actualã,
endometrioza este diagnosticatã cu
ajutorul intervenþiei laparoscopice, dar
în curând, va exista posibilitatea ca
aceastã boalã care afecteazã mii de
femei sã fie depistatã printr-o analizã
de sânge, spun cercetãtorii de la
Universitatea Oxford, împreunã cu
laboratoarele MDNA Life Sciences,
potrivit The Independent.
Noua analizã revoluþionarã se va
numi Mitomic Endometriosis Test ºi
cautã în sânge biomarkeri specifici
endometriozei, analizând în detaliu
posibile mutaþii care apar la nivelul
ADN-ului mitocondrial. Rezultatul va
fi disponibil în câteva zile ºi va costa
în jur de 290 Euro.

. Care sunt factorii de risc ºi
semnele car
e tr
ebuie sã ne aler
e
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Cancerul pulmonar este una dintre cele mai cumplite
afecþiuni. Un diagnostic pe care nimeni de pe acest pãmânt nu
ar trebuie sã-l audã. Cu toate acestea, incidenþa bolii creºte de
la an la an. Vârsta medie de apariþie a cancerului pulmonar
este de 50 de ani la bãrbaþi ºi de 60 de ani la femei. Datele
statistice aratã cã afecþiunea afecteazã mai des bãrbaþii, dar
din pãcate, nici femeile nu sunt scutite.
Ca în mai toate neoplaziile, cauza exactã a declanºãrii lor
nu este pe deplin cunoscutã. Însã, se cunosc factorii favorizanþi
pe care, atât cât putem, ar trebui sã-i evitãm.
Iatã care sunt factorii de risc:
-Fumatul. Da, acesta este cel mai mare factor de risc pentru
apariþia cancerului pulmonar, riscul fiind corelat cu doza
cumulativã de þigãri. Medicii spun cã se calculeazã indicele de
tabagism prin înmulþirea numãrului de ani în care bolnavul a
fumat cu numãrul de pachete de þigãri fumate zilnic.
-Poluarea aerului, Moºtenirea geneticã.
Care sunt principalele tipuri de cancer pulmonar
Specialiºtii spun cã în funcþie de structurã, existã mai multe
forme de cancer pulmonar, a cãror cunoaºtere este esenþialã.
Tratamentul depinde de tipul de cancer diagnosticat.
Carcinomul cu celule mici – este asociat ºi legat de fumat.
Este cel mai agresiv tip de cancer pulmonar. Timpul de dublare
a tumorii este de 30 de zile, ceea ce face ca în momentul
diagnosticului sã fie considerat metastazat. De regulã, pacientul
nu mai ajunge sã fie operat.

Carcinomul epidermoid (cu celule scuamoase). Tumora
se dubleazã în 3-6 luni. În acest tip de boala chimioterapia nu
prea are efect, se preferã operaþia.
Adenocarcinomul. Forma de cancer pe care o întâlnim
la cei care nu fumeazã. Rãspunsul la chimioterapie este
slab, de aceea este preferat cel chirurgical.
Carcinomul cu celule mari. O formã mai rarã a bolii.
Existã ºi forme mixte: carcinom adeno-scuamos.
Care sunt simptomele bolii: tuse, dispnee, eliminare de
sânge prin tuse, durere toracicã localizatã, astenie fizicã, lipsa
poftei de mâncare, schimbarea vocii, modificãri de naturã
cerebralã, pot sã aparã convulsiile.
În ce constã diagnosticul:
Examenul radiologic – reprezinta metoda cel mai des
utilizatã.
Tomografia computerizatã este o metodã utilizatã pentru
evaluarea unui cancer pulmonar ºi pentru urmãrirea evoluþiei
bolii.
PET (Positron Emission Tomography) este o metodã bunã
de diagnosticare.
Bronhoscopia – reprezintã investigaþia de elecþie pentru
neoplasmele cu localizare pe bronhii de calibru mare.
Citologia sputei este o metodã neagresiva, care permite
un diagnostic de neoplasm pulmonar în procent de 90%.
Din pãcate, evoluþia bolii este agresivã. Pacientul nu
supravieþuieºte mai mult de 2 ani de la diagnostic.
De cele mai multe ori, tratamentul este alcãtuit din:
tratamentul chirurgical, chimioterapia, radioterapia,
imunoterapia.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Vineri, 7 iunie
TVR 1

08:00 1 Matinal;
09:00 Adevãrul despre trecut (r);
09:30 Tema zilei (r);
10:00 „Aripile Nordului” (r);
11:00 Ca-n viaþã;
12:30 Parlamentul României;
13:00 Fan / Fan urban;
14:00 Telejurnal;
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis;
20:00 Telejurnal;
16:45 „Iubire imposibilã” (f);
18:00 Observatori la Parlamentul European;
18:30 Drumul succesului;
19:00 Europa mea;
19:55 Jurnal Euro;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9 (r);
22:10 „Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu”
(f);
00:40 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
01:30 „Întoarcerea lui Vodã Lãpuºneanu”
(r);
03:55 Discover România;
04:10 Telejurnal (r);
05:05 Drumul succesului (r);
06:30 Politicã ºi delicateþuri (r).

TVR 2

07:00 OanApp;
09:00 „O singurã inimã” (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 „O singurã inimã” (s);
17:05 Oanapp;
18:00 Vara amintirilor;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:00 Gala umorului;
21:10 „Pânã când moartea ne va despãrþi”
(f);
22:50 Poate nu ºtiai;
23:10 „Copiii din Huang Shi” (f);
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 Relejurnal TVR2;
03:30 „Pânã când moartea ne va despãrþi”
(r);
05:05 D’ale lu’ Miticã (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
21:45 Fotbal Preliminariile Campionatului
European 2020: Norvegia – România;
00:45 „Numãrãtoarea inversã” (r);
02:30 „Ultima legiune” (r);
04:15 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

Antena

07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Fetiþa mea” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Cartea Junglei” (f);
22:00 „Capcanã pentru pãrinþi” (r);
00:45 Insula iubirii (r);
04:15 „Fetiþa mea” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:30 „Sãlbaticul” (r);
09:15 „La Bloc” (r);
11:45 „O zeiþã pe pãmânt” (r);
14:00 “Bruneta mea favoritã” (r);
16:00 “Sora mea capricioasã”
(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Povestea lui Tiffany Rubin” (f);
22:30 „Haide cu mine!” (f);
00:30 „Drum interzis 4: Începururi
sângeroase” (r);
02:30 „Haide cu mine!” (r);
04:00 „La bloc” (r);
06:30 Ce spun românii (r).
Happy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:30 „Elif” (f);
11:30 CutTour;
13:30 “Feriha” (r)
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 „CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Celebritate” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:30 CulTour (r);
00:00 „Celebritate” (r);
02:45 „Downton Abbey” (r);
02:00 Teleshopping;
03:45 „Triumful dragostei” (r);
05:15 „Feriha” (r);
06:45 CulTour (r).
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Sâmbãtã, 8 iunie
TVR1

07:30 #Creativ (r);
08:00 Aventurã urbanã;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
11:00 Levintza prezintã;
12:00 Iubiri celebre;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Faþa nevãzutã a lumii;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:25 Rugby: Brazilia - România;
17:35 Exclusiv în România;
18:20 Poveste dupã poveste;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 „Ora zero” (f);
01:00 Anchetele comisarului Antonescu (r);
02:00 Dosar România;
02:50 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (r);
03:45 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
04:25 „Ora zero” (r).

TVR 2

07:10 Euromax;
07:40 Reþeaua de idoli;
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Armãsarul sãlbatic” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Vibe By Ioana Voicu;
12:30 Cap Compas;
13:00 Memorialul Durerii;
14:00 Gala umorului (r);
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotolVlog;
18:00 Reþeaua de idoli;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Copilul fulgerului” (f);
22:10 „Onoare ºi respect” (r);
00:00 Zile cu stil;
00:35 MotorVlog;
01:10 „Copiii din Huang Shi” (r);
03:10 „Onoare ºi respect” (r);
04:40 „Armãsarul sãlbatic” (r);
05:30 Descãlecaþi în Carpaþi (r);
06:00 MotorVlog (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Robosapiens” (f);
13:00 „Pantera Roz 2" (f);
15:00 „Picat din cer” (f);
17:00 „Domnul Deeds – Moºtenitor fãrã voie”
(f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Al 5-lea val” (f);
22:15 „Elektra” (r);
00:15 „Ai noºtri” (r);
02:00 „Picat din cer” (r);
03:45 Pantera Roz 2" (r);
05:15 I like IT (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Fructul oprit” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Fructul oprit” (r);
14:00 „Liber ca pasãrea cerului;
15:00 Plasa de stele;
17:00 „Cartea Junglei” (r);
19:00 Observator;
20:00 „Jack Ryan: Agentul din umbrã”;
22:00 „Wanted” (f);
00:15 „Furia: Eroi anonimi” (f);
01:00 „Frãþia hoþilor” (r);
03:30 Observator.
PRO Cinema
08:00 „Sora mea capricioasã” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Sãlbaticul” (r);
14:15 „Povestea lui Tiffany Rubin”
(r);
16:15 „Regatul secret” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Rocky II” (f);
23:00 „LOL” (r);
01:00 „Þintã sigurã” (r);
02:45 „În spatele liniei inamice” (r);
04:15 „La bloc” (r);
05:30 Ce spun românii (r).
Happy Channel HD
07:15 „Dragoste eternã” (r);
09:30 „Dragoste eternã” (r);
11:30 ColTour (r);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (f);
13:45 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
15:45 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Prinþesa Diana” (f);
22:30 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
00:00 „Prinþesa Diana” (r);
02:00 „Downton Abbey” (r);
03:00 CulTour.

TVR 1

07:00 Universul credinþei;
09:30 Pro patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 „O duzinã de lãbuþe” (f);
17:00 Replay;
17:55 „Mystery Files” (f);
18:25 Iubiri celebre (r);
19:55 Jurnal Euro;
20:00 Telejurnal;
21:00 Concert Benone Sinulescu;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Replay;
01:10 Moment Art;
01:10 „O duzinã de lãbuþe” (r);
02:30 Garantat 100% (r);
03:20 Telejurnal (r);
04:10 Universul credinþei (r);
05:30 Viaþa satului (r).

07:00 Telejurnal Matinal;
09:00 #Creativ (r);
09:30 Teleshopping;
09:45 „Iubire imposibilã” (r);
11:00 Ca-n viaþã;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:00 Vreau sã fiu sãmãtos (r);
13:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:00 Maghiara de pe unu;
17:00 „Iubire imposibilã” (f);
18:00 Poveste dupã poveste;
18:30 Banii tãi;
19:00 Feþe-feþe;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Felix ºi Otilia” (f);
00:45 Feþe-feþe (r);
01:40 Vorbeºte corect! (r);
01:45 „Felix ºi Otilia” (r);
04:15 România 9 (r);
05:05 Banii tãi (r);
05:30 Viaþa satului (r).

TVR 2

TVR 2

07:00 Azi despre mâine;
07:40 Reþeaua de idoli (r);
08:30 Vibe By Ioana Voicu
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Secretul lui Bachus” (f);
14:55 Poate nu ºtiai;
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Reþeaua de idoli;
19:00 Telejurnal TVR 2;
20:10 „Secretul lui Bachus” (f);
22:10 „Reduºi la tãcere” (f);
00:00 Drag de România mea;
02:00 „Secretul lui Bachus” (r);
04:00 „Secretul lui Nemesis” (r);
06:15 Teleshopping.

07:00 OanApp;
09:00 „O singurã inimã” (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;
13:30 MotorVlog (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 OanApp;
16:00 „O singurã inimã” (s);
17:00 OanApp;
18:00 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Diagnostic: delicios” (f);
22:45 Discover România;
23:10 „Caracatiþa” (s);
00:25 Câºtigã România” (r);
01:15 „Reduºi la tãcere” (r);
03:05 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:05 Naturã ºi aventurã (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Domnul Deds – Moºtenitor
fãrã voie” (r);
13:00 Apropo Tv;
14:00 „Hitch – Consilier în amor” (f);
16:30 „Arthur” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Jonah Hex” (f);
21:45 Fotbal Nations League;
00:30 „Ai noºtri” (f);
01:30 Apropo TV (r);
02:30 „Arthur” (r);
04:15 Ce se întâmplã doctore? (r);
04:45 Arena bucãtarilor (r);
05:15 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
09:45 „Povestea jucãriilor” (r);
11:15 „Reþeaua Miraculoasã” (f);
13:00 Observator;
13:15 „Capcanã pentru pãrinþi” (r);
16:00 Familii la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Liber ca pasãrea cerului” (s);
21:00 „Cum sã fii amantu’ la femei” (f);
23:00 „Jack Ryan: Agentul din umbrã” (r);
01:00 „Furia: Eroi anonimi” (r);
03:30 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator.

PRO Cinema
07:30 „LOL” (r);
09:30 „La bloc” (r);
11:45 „Robosapiens” (r);
13:30 „Rocky II” (r);
16:00 „Nouã luni” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „7 centimetri” (f);
22:30 „#Selfie 69" (f);
01:00 „S-a întâmplat într-o varã” (r);
02:45 „#Selfie 69" (r);
04:45 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
07:15 „Dragoste eternã”
(r);
08:45 CulTour;
09:15 Teleshopping;
09:30 „Dragoste eternã” (f);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
13:30 CulTour (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „Podurile din Madison Countz” (f);
22:45 „Downton Abbey” (s);
00:45 „Podurile din Madison County” (r);
03:15 CulTour (r);
03:45 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
06:45 „Triumful dragostei” (r).

TVR 1

Luni, 10 iunie

Duminicã, 9 iunie
T VR 1

Marþi, 11 iunie

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:45 Fotbal Preliminariile Campionatului
European 2020;
00:15 „Battleship” (r);
01:00 „Al 5-lea val” (r);
03:00 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
12:00 Observator;
14:00 „Fetiþa mea” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Insula iubirii;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Cum sã fii amantu’ la femei” (r);
03:00 Acces direct (r);
04:15 „Fetiþa mea” (f);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
07:45 „Nouã luni” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Rocky II” (r);
14:45 „7 centimetri” (r);
16:45 „Zeiþa diavol” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Pantera Roz” (f);
22:30 „Sfidarea” (f);
01:00 „#Selfie 69" (r);
03:15 „Sfidarea” (r);
05:15 „La Bloc” (r)
05:00 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:30 „Elif” (f);
11:30 „Legea familiei” (r);
13:30 “Feriha” (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Motivul” (r);
00:30 „Jane, mama virginã” (r);
01:30 „Triumful dragostei” (s);
04:00 „Motivul” (r);
05:15 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).

07:00 Telejurnal matinal;
09:00 Banii tãi (r);
10:00 „Iubire imposibilã” (r);
11:00 Ca-n viaþã;
12:30 Tribuna partidelor parlamen-

tare;
13:00 Vreau sã fiu sãnãtos;
13:30 Pofticioºi, la cratiþã!;
14:00 Telejurnal;
15:00 Maghiara de pe unu;
16:45 „Iubire imposibilã” (f);
18:30 Fotbal Campionatul Mondial FIFA
U2018:00 Lumea azi;
20:00 Telejurnal;
21:30 Fotbal Campionatul Mondial FIFA U20
(r);
23:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Aventura urbanã (r);
01:30 Fotbal Campionatul Mondial FIFA U20
(r);
04:50 Discover România (r);
05:00 Vorbeºte corect! (r);
05:05 „Dosarele extratereºtrilor” (r).
TVR 2

07:00 oanApp (r);
09:00 „O singurã inimã” (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 „O singurã inimã” (s);
17:00 OanApp;
18:00 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România! (r);
21:00 D’ale lu’ Miticã (r);
22:00 Destine ca-n filme;
23:10 „Caracatiþa” (f);
00:15 Câºtigã România!
01:15 „Diagnostic: delicios” (r);
02:40 Descãlecaþi în Carpaþi (r);
03:10 Telejurnal TVR2 (r).
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:05 Mic dejun cu un campion (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Cowboy Shaolin” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Jonah Hex” (r);
01:30 Lecþii de viaþã (r);
02:30 Arena bucãtarilor;
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
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 „Fetiþa mea” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Fetiþa mea” (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
08:15 „Zeiþa diavol” (r);
09:45 „La bloc” (r);
12:15 „7 sentimetri” (r);
14:15 „LOL” (r);
16:15 „A fost odatã Curly” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Am spus destul” (f);
22:30 „Mesagerii 2: Sperietoarea de ciori”;
00:30 „Sfidarea” (r);
03:00 „Mesagerii 2: Sperietoarea de ciori”;
04:30 „La Bloc” (r);
06:15 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
10:15 „Þine-mã de mânã” (r);
13:30 “Feriha” (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
21:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Jane, mama virginã” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Motivul” (r);
01:30 „Jane, mama virginã” (r);
03:15 „Triumful dragostei” (s);
03:45 CulTour (r);
04:00 „Motivul” (r);
04:45 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).
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HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Energia vitalã este la cote joase, de aceea fii
prudent ºi dozeazã-þi eforturile. Ar fi bine sã-þi
iei câteva zile libere ºi sã stai mai mult în naturã.
Revelaþiile obþinute datoritã contextului astral
din aceste zile îþi vor oferi explicaþii clare vziavi
de relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡Vând casã garsonierã
vis-a-vis de Spitalul Judeþean
Ploieºti, complet mobilatã ºi
utilatã, balcon închis cu termopan, uºã metalicã intrare ºi termoizolatã la exterior. Preþ 70000
Euro, negociabil. Tel. 0746261142.
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã
totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Blejoi - vând teren loc
de casã (400-600)mp, la stradã,
apã, gaze, luminã. Preþ 18 Euro/
mp. Tel. 0723-522527.
¡Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.

Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.
¡Mislea, vând o clãdire
din cãrãmidã, parter + etaj, 287
mp la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, visa-vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie

gaze, aer condiþionat, uºã
metalicã, carte funciarã. Preþ
negociabil. Tel. 0725/422.482.
¡Buºteni, zonã de munte,
vând apartament 3 camere, confort 1, îmbunãtãþiri, spaþios, luminos, cu toate facilitãþile. Telefon:
0720-082.216.
¡Vând casã bunã, satul
Buda, comuna Ariceºtii Rahtivani,
cu acareturi, 4000 mp teren,
utilitãþi, cadastrul efectuat, idealã
pentru crescãtorie de pãsãri sau
animale mari. Tel. 0730565430.
¡Vând casã bãtrâneascã (2 camere + hol), curent, apã
+500mp teren, comuna Gornetu
Cricov, sat Gornetu Cricov, .
Telefon: 0726-382333.
¡Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8 mp,
et. 4/5, Ploieºti, str. Tache
Ionescu (lângã Cinemascop).
Preþ: 45.000 Euro, negociabil. Tel:
0745-885947.
¡Vând casã 230 mp +
teren 2600 mp, în comuna Bãrcãneºti, DN1, toate utilitãþile.
Telefon: 0769-301535.
¡Vând casã în Româneºti,
DN1, P+1, construcþie 2008, 7
camere + 3 bãi, 240 mp construit, teren 2300 mp, toate utilitãþile, se preteazã ºi pentru firmã sau cabinet medical. Preþ
negociabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.
¡Vândcasãcentral,comuna Vâlcãneºti, Prahova. 4 camere, 2 holuri, cãmarã, suprafaþã construitã 65mp + beci
(18mp) + teren 1286mp, deschidere 50m, cadastru, intabulare. Preþ; 16000 Euro. Tel: 0720295909.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66

¡Câmpina - vând apartament 2 camere, separaþii, izolat
termic, ct. cadastru, et. 3/4, preþ
30.000 euro sau schimb cu similar Ploieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.
¡Câmpina - vând apartament 2 camere, central, decomandat, etaj 3/4, toate utilitãþile, centralã termicã, izolaþie
exterioarã, preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Ploieºti, zona
Sud sau Nord. Tel: 0720503585.
¡Vând apart. 2 camere,
Ploieºti, str. Mihai Bravu, et. 2/4,
decomandat, cf. 1, preþ 47.000
euro. Telefon: 0721-700544.
¡Vând/închiriez apart. 4
camere, et. 2/10, recent renovat, mobilat, zona Vest Lãmâiþa.
Tel: 0744/667742.
¡Vând casã, zona Bariera
Unirii, 205 mp, 3 camere, baie,
bucãtãrie, debara, hol 12 mp,
gresie, faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ 75.000
euro. Telefon: 0723/645809,
0721/555714.
¡Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordãcheanu, sat Iordãcheanu, judetul
Prahova (lângã Belgianu‘), zonã
centralã, deschidere la drum
judeþean 18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã, cablu.
Preþ negociabil. Relaþii la telefon
0724-585954.
¡Vând 938 mp teren în
Cornu de Jos - Câmpina, zonã
centralã - Strada Malul Prahovei,
facilitãþi (gaze, apã, luminã). Tel.
0729-119064; 0726-128329.
¡ Vând 7500 mp teren în
Blejoi, lângã Cartier “Roua”, ieºire
la DN1. Tel. 0729-119064;
0726-128329.

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

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

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

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

Închirieri
¡ Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,
policlinicã, cabinete avocaturã/
notariat, proiectare, bãnciasigurãri etc. Relaþii la telefon
0723 659554.
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depo-

zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþiu 90mp,
cu toate utilitãþile funcþionale,
încãlzire centralã, separat centralã, separat alarmã Bidepa,
Internet, ideal pentru farmacie cu
laborator sau cabinet medical +
30 mp al doilea spaþiu, foarte
elegant, zonã centralã,
Gh. Doja nr. 109. Tel: 0244518649; 0722670300.
¡Ploieºti, zona Vest, Lãmâiþa, închiriez apartament 1(2)
camere semimobilat, cu toate
utilitãþile, pentru un (o) pensionar(ã) sau 1(2) elevi (studenþi),
preþ negociabil. Tel. 0244587351.
¡Închiriez camerã mobilatã la casã, intrare separatã,
zona Bariera Bucov, toate utilitãþile, la 2 angajate sau
studente.
Preþ:
100
Euro/ lunã, negociabil. Tel: 0732429297.
¡Închiriez pe termen lung
garaj pentru maºinã sau spaþiu
depozitare, zona Afi Palace Bucov, 50 Euro/lunã.Tel. 0729682282.

Prestãri servicii
¡Tehnician maseur, ofer
întreaga gamã de masaj în
probleme de coloanã lombarã
ºi cervicalã. Tel. 0725-034097.
¡Gospodar, am grijã de
casã, practic agriculturã, îngrijesc
animale, bãtrâni, gãtesc, doresc
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Relaþiile cu prietenii, proiectele socio-profesionale, dorinþele tale înalte se vor reconfigura
începând cu aceastã sãptãmânã. Vei simþi cã
este momentul sã renunþi la persoanele ºi ideile
care þi-au obstrucþionat progresul sau care s-au
dovedit nesatisfãcãtoare pânã acum. Anturajul
prietenilor ºi al susþinãtorilor din segmentul
socio-profesional este foarte rãscolit.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Se finalizeazã o etapã profesionalã importantã.
Poziþia ta în cadrul unui grup de lucru, relaþiile
cu ºefii, cu oficialitãþile, relaþiile de muncã în
general se vor reconfigura în totalitate. Se dizolvã
unele, iar altele la orizont nu se contureazã
încã. Acum este un moment de bilanþ al situaþiei
tale profesionale ºi al statutului social.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
O perioadã beneficã pentru activitãþi culturale,
planuri de cãlãtorie, planuri pentru abordarea
unor cursuri, studii ºi documentãri. Chiar dacã
unele dintre intenþiile tale vor fi zãdãrnicite
deocamdatã, la momentul potrivit vor apãrea
altele mult mai favorabile þie. Ceva din
mentalitatea ta se va schimba definitiv în
aceastã sãptãmânã, în sensul cã îþi vei redefini
multe dintre concepþiile pe care le ai acum.
Leu (23 iulie - 22 august)
Banii ºi bunurile comune cu alþii reprezintã tema
care deschide aceastã sãptãmânã. Se finalizeazã o etapã importantã vizavi de achitarea
unor datorii, rezolvarea unor documente
financiare sau vizavi de lãmurirea unor
demersuri patrimoniale. Temerile sunt majore
ºi reale, de aceea ar fi bine sã selectezi datoriile,
cheltuielile prioritare.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Relaþiile parteneriale, atât relaþia matrimonialã,
cât ºi o relaþie de afaceri sau colaborare profesionalã, vor cunoaºte turnuri în primele zile ale
acestei sãptãmâni. Concluzii bulversante,
desprinderi din relaþii ºi situaþii toxice. Este
vremea marilor schimbãri relaþionale, astfel cã
vei þine cont de nevoile tale sufleteºti.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Foarte interesant ºi important ce se petrece la
locul de muncã în aceastã sãptãmânã! Se
contureazã schimbãri definitive, finaluri ale unor
sarcini de lucru, aflarea unor informaþii bulversante, demascarea unor jocuri de culise care
se desfãºoarã de mulþi ani. Controleazã-þi
emoþiile, evitã luarea deciziilor importante ºi
doar priveºte la cum se desfãºoarã lucrurile.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Segmentul amoros îþi dã multe bãtãi de cap în
prima parte a sãptãmânii. Fie cã este vorba
despre persoana iubitã, fie despre copii este
clar cã lucrurile nu mai pot continua ca pânã
acum. Este bine sã stai de vorbã cu fiecare
persoanã dragã, sã lãmureºti animozitãþile ºi
sã-þi trasezi alte planuri de viitor.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Primele zile ale sãptãmânii anunþã în segmentul
domestic schimbãri importante. Pe de o parte,
este vorba despre locuinþã propriu-zis, în sensul
cã poate fi nevoie de lucrãri de reparaþii, de
vânzarea-achiziþionarea unor bunuri patrimoniale sau se intensificã dialogurile cu membrii familiei ºi cu neamurile.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Foarte dinamice sunt relaþiile cu anturajul apropiat la începutul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri
cu multã lume, cãlãtorii pe distanþe scurte,
demersuri privitoare la obþinerea unor documente oficiale personale sau profesionale. Mentalul este agitat, haotic, astfel cã sunt posibile
erori de judecatã vizavi de relaþiile ºi situaþiile
în care eºti implicat.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare
specifice salarizãrii obþinute la un loc de muncã.
Este posibil sã primeºti salariul, o primã sau
cadouri diverse. Însã, existã multã confuzie,
iluzie, dezamãgiri ºi mai ales necunoscute.
Tentaþia cheltuielilor este mare, deci fii prudent
ºi evitã extravaganþele.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Este o perioadã foarte importantã pentru tine.
Debaraseazã-te de concepþiile, ideile, relaþiile
ºi situaþiile care nu au dat roade pânã acum ºi
orienteazã-te spre noi orizonturi. Evitã eforturile
de orice fel, deoarece sãnãtatea este vulnerabilã
pe întregul organism. Ai nevoie de odihnã, relaxare, plimbãri uºoare în aer liber ºi o dietã de
sezon.
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2.676 locuri de muncã
3,00% este rata
vacante la nivelul
ºomajului în luna aprilie
judeþului Prahova
Potrivit datelor furnizate de agenþii economici
privind locurile de muncã vacante, în evidenþele
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã
Prahova sunt disponibile 2.676 locuri de muncã.
La nivel judeþean, cele mai multe locuri de
muncã sunt oferite pentru: agent de securitate, lucrãtor comercial, muncitor necalificat la asamblarea ºi
montarea pieselor, muncitor necalificat în industria
confecþiilor, muncitor necalificat la demolarea clãdirilor, cãptuºeli zidãrie, manipulant mãrfuri, confecþioner-asamblor articole din textile, vânzãtor.
Din cele 2.676 de locuri de muncã vacante
declarate de angajatori, 102 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii
de activitate, programator, manager, economist etc),
1.562 pentru persoanele cu studii liceale, postliceale, profesionale, restul locurilor de muncã fiind
destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale
sau fãrã studii.
Sursa: anofm.ro

La sfârºitul lunii aprilie 2019, rata ºomajului înregistrat la
nivel naþional a fost de 3,00%, mai micã cu 0,19 pp decât cea
din luna anterioarã •i cu 0,58 pp sub valoarea înregistratã la
finele aceleia•i luni a anului 2018.
Numãrul total de ºomeri la finele lunii aprilie era de 261.909
persoane. Din totalul ºomerilor înregistraþi, 49.929 au fost ºomeri indemnizaþi ºi 211.980 neindemnizaþi. Comparativ cu luna precedentã, rata ºomajului masculin a scãzut de la 3,24% la
3,04%, iar rata ºomajului feminin a scãzut de la 3,14% la 2,96%.
În func•ie de mediul de reziden•ã, numãrul ºomerilor la
finele lunii aprilie se prezintã astfel: 77.452 ºomeri provin din
mediul urban ºi 184.457 ºomeri provin din mediul rural.
Cei mai mulþi ºomeri aveau între 40 – 49 de ani (76.172),
urmaþi de cei din grupa de vârstã peste 55 de ani (53.129), la
polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (13.886).
Referitor la structura ºomajului dupã nivelul de instruire,
ºomerii fãrã studii ºi cei cu nivel de instruire primar au o pondere
însemnatã în totalul ºomerilor înregistraþi în evidenþele ANOFM
(33,28%). ªomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintã
31,53% din totalul ºomerilor înregistraþi, iar cei cu studii universitare 4,94 %.
Sursa: anofm.ro

496 locuri de muncã vacante în Spaþiul Economic European
Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România,
496 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
Ungaria – 117 locuri de muncã pentru:
ajutor bucãtar, brutar, bucãtar, casier, cofetar,
consilier vânzãri, designer web, dulgher, electrician de reparaþii frigidere, facturist, lucrãtor în
construcþii, mãcelar, manipulant mãrfuri pe raft,
montator structuri pentru construcþii, muncitor
necalificat, operator la maºini de prelucrare în
industria alimentarã, sudor, vânzãtor.
Norvegia – 98 locuri de muncã pentru:
electrician, frizer, grãdinar, instalator, instalator
ventilaþie, lucrãtor în producþie, mecanic auto,
medic hematolog, montator folii ferestre/parbrize maºini, ospãtar, tinichigiu auto, vopsitor auto;
Olanda – 90 locuri de muncã pentru:
culegãtor ardei, muncitor necalificat în grãdinãrit
ºi horticulturã, procesor bulbi de flori;
Germania – 77 locuri de muncã pentru:
bucãtar, comandant de navã, electrician, lucrãtor
depozit, mãcelar, manipulant bagaje, marinar,
maseur, mecanic locomotivã, mecanic de proces
– ma•ini produc•ie muluri, mecanic instalaþii
sanitare, de încãlzire ºi climatizare, mecanic –
ma•ini de prelucrare a plasticului, operator maºini
CNC, operator stivuitor, ospãtar, recep•ioner,•ef
de echipã, •ofer de camion, specialist logisticã

depozit, sudor, tâmplar, tehnician electrician/
electronist, tehnician sondaje topografice.
Aus
tria – 37 locuri de muncã pentru:
ustria
montator de mobilã; muncitor calificat în
domeniul forestier;
Marea Britanie – 15 pentru: farmacist;
Danemarca – 13 locuri de muncã pentru: inginer agronom/horticultor, mecanic utilaje
fermã, operator ma•ini ambalare;
Slovacia – 12 locuri de muncã pentru:
sticlar;
Suedia – 11 mecanic, muncitor forestier;
Finlanda – 10 locuri de muncã pentru:
instalator de schele;
Irlanda – 10 pentru: ºofer de tir;
Belgia – 3 locuri de muncã pentru: inginer
dezvoltare hardware, inginer proiectant CAD,
manager financiar proiect.
Polonia – 2 locuri lãcãtuº/sudor;
Franþa – 1 loc de muncã pentru: lucrãtor
polivalent hotel.
Persoanele interesate sã ocupe un loc de
muncã pot viziona ofertele accesând www.
eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul
agenþiei judeþene pentru ocuparea forþei de
muncã de domiciliu sau reºedinþã, unde
consilierul EURES îi poate îndruma.

Sursa: anofm.ro

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

locuri

Nr.
locuri

Studii

Vechime

Tip contract

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vechime

Tip contract

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

per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per det
per det/ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 7 - 13 iunie, de-a lungul istoriei
7 iunie:
1340 - A fost fondat în Olanda oraºul
Rotterdam.
1494 - Spania ºi Portugalia au semnat
Tratatul de la Tordesillas, prin care Lumea Nouã
(America) era împãrþitã între cele douã þãri.
1654 - Ludovic al XIV-lea este încoronat
rege al Franþei.
1775 – „Coloniile Unite” îºi schimbã
denumirea în Statele Unite ale Americii.
1886 - S-a nãscut Coandã, inventator,
inginer, membru al Academiei Române. În 1907
a expus, pentru prima oarã în lume, la Berlin,
macheta unui avion fãrã elice, viitorul avion cu
reacþie. Numele sãu rãmâne legat de fenomenul
aerodinamic cunoscut sub numele de „efectul
Coandã”, brevetat în 1934 (m.24.11.1972).
192
4 - S-a nãscut Dolores Gray, cântãreaþã,
924
dansatoare ºi actriþã americanã.
1928 - S-a nãscut James Ivory, regizor
american.
1929 - Vaticanul devine stat suveran.
1952 - S-a nãscut Orhan Pamuk, scriitor
turc, activist pentru drepturile omului.
1995 - Regizorul Lucian Pintilie a primit
distincþia francezã Cavaler al Ordinului Artelor
ºi Literelor.
1 - Partidul Laburist a lui Tony Blair
2001
200
rãmâne la putere dupã ce câºtigã alegerile
generale.

REÞETA sãptãmânii

8 iunie:
1838 - A fost deschisã, în Bucureºti, prima
bibliotecã publicã, la Colegiul Sf. Sava.
1904 - S-a nãscut poetul ºi prozatorul
Gabriel Drãgan (m.11.02.1981).
1922 - Are loc, la Belgrad, nunta Principesei
Maria-Mignon a României cu Principele Alexandru (unicul fiu al regelui Serbiei, Petru I Karagheorghevici). Logodna a avut loc la 20 februarie
1922, la Bucureºti.
1930 - Parlamentul proclamã pe Prinþul
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al
României sub numele de Carol al II-lea.
193
7 - S-a nãscut Gelu Ionescu, critic ºi
937
istoric literar, eseist.
1940 - S-a nãscut Nancy Sinatra, cântã-

reaþã ºi actriþã americanã.
1967 - A murit poeta Otilia Cazimir (Alexandrina Gavrilescu) (“Lumini ºi umbre”, “Baba
Iarna intrã-n sat”) (n.12.02.1884).
1968 - S-a nãscut Neil Mitchell, pianist
britanic (Wet Wet Wet).
1969 - Brian Jones anunþã cã pãrãseºte
formaþia The Rolling Stones.
1969 - A murit Robert Taylor, actor american (“Quo vadis?”, “Ivanhoe”, “Cavalerii mesei
rotunde”, “Podul Waterloo”) (n.05.08.1911).
1995 - A fost lansatã naveta “Discovery”,
aceastã misiune marcând al 100-lea zbor spaþial
american cu personal uman la bord (Cap
Canaveral, Florida).
2004 - Pentru prima datã dupã 1882, s-a
produs un fenomen astronomic deosebit: planeta Venus a trecut prin faþa Soarelui, între orele
05.20 ºi 11.24 GMT, fenomen observat de peste
trei sferturi din populaþia Terrei.
9 iunie:
178
1 - S-a nãscut inginerul britanic George
781
Stephenson, inventatorul locomotovei cu aburi
(m.12.08.1848).
1815 - Semnarea actului final al Congresului de la Viena; Franþa este redusã la graniþele
din 1792; Austria obþine Galiþia, Tirolul, Triestul,
Dalmaþia, Stiria, Lombardia ºi Veneþia; Olanda
primeºte Belgia.
1848 - Începutul revoluþiei paºoptiste în
Muntenia. Adunarea de la Islaz. Ion Heliade
Rãdulescu citeºte Proclamaþia de la Islaz,
programul revoluþiei din Þara Româneascã.
1934 - Personajul de desene animate,
Donald, creat de Walt Disney, debuteazã pe
ecrane în filmul “Gãinuºa cea înþeleaptã”.
1939 - S-a nãscut scriitoarea Mariana
Filimon.
1939 - S-a nãscut Ileana Cotrubaº, sopranã.
1941 - S-a nãscut Billy Hatton, basist
britanic (The Fourmost).
1941 - S-a nãscut Jon Lord, clãpar ºi
compozitor britanic (Deep Purple, Whitesnake).
1959 - Este lansat la apã “George Washington”, primul submarin dotat cu rachete
balistice.
1963 - S-a nãscut Johnny Depp, actor
american.
10 iunie:
1839 - S–a nãscut prozatorul Ion Creangã,
membru de onoare post–mortem al Academiei

Mâncare de pui cu mãsline
INGREDIENTE
1 kg de pulpe de pui dezosate, 6 cepe mari,
400 g mãsline fãrã sâmburi, 1
00 ml ulei,
100
3 linguri pastã de tomate, 1 linguriþã boia afumatã,
vege
ta de gãinã, piper
e.
egeta
piper,, sar
sare.
MOD DE PREP
ARARE:
PREPARARE:
Pulpele de pui se curãþã ºi se taie bucãþi. Ceapa se curãþã ºi se toacã la
robot, pânã se face aproape pasta sau se dã pe razãtoarea finã.
Mãslinele se spalã în apã rece ºi se pun la scurs. Se pune uleiul într-o
cratiþã ºi se prãjesc bucãþile de pulpã pânã se albesc. Se adãugã ceapa ºi se
mai cãleºte puþin, dupã
care se adãugã apã ºi se
fierbe 15 minute.
Se presara boiaua,
vegeta ºi piper ºi se amestecã.
Se adãugã ºi pasta
de tomate ºi se amestecã.
Se adãugã mãslinele
ºi se mai fierbe 15 minute.
Eu am introdus-o ºi în
cuptor pentru 30 de minute, pânã a scãzut sosul ºi a ieºit uleiul deasupra.
Se mãnâncã caldã.

Române, prieten al lui Mihai Eminescu, autor
al “Amintirilor din copilãrie” (m.31.12.1889).
1853 - S-a nãscut Ion Pop-Reteganul, folclorist ºi traducãtor (m.03.04.1905).
1860 - S-a nãscut Hariclea Hartulari Darclée, cîntãreaþã de operã (m.10.01.1939).
1869 - S-a nãscut Constantin Angelescu,
medic ºi om politic român. În calitate de ministru
al Educaþiei a avut o realã contribuþie la reorganizarea învãþãmântului pe baze moderne: a pus
bazele instituþiei comitetelor ºcolare, iar prin
strãdaniile lui, în 1925, s-a introdus bacalaureatul ºi s-a legiferat învãþãmântul particular,
confesional ºi minoritar (m.14.09.1948).
1912 - Mitingul aviatic de la Aspern (Austria) la care Aurel Vlaicu a obþinut un mare succes ; aflat în competiþie cu piloþi celebri ai timpului,
a obþinut premiul I pentru aruncarea unui
proiectil la þintã, de la o înalþime de 300 de metri
ºi premiul al II-lea, pentru aterizarea la punct fix.
1935 - S-a nãscut scriitorul Octavian Simu.
1941 - S-a nãscut Shirley Alston (Owens),
vocalistã ºi compozitoare americanã (The
Shirelles).
1944 - S-a nãscut Rick Price, basist britanic (Move, Wizzard, Roy Wood, Brains).
1949 - S-a nãscut Perry Kibble, pianist, vocalist ºi compozitor american (A Taste Of Honey).
11 iunie:
172
7 - A murit Regele George I al Marii
727
Britanii (n.1668).
1770 - Exploratorul englez James Cook a
descoperit Marea Barierã de Corali din largul
coastei australiene.
1848 - Domnitorul Gheorghe Bibescu este
silit sã semneze “Constituþia” (proclamaþia ºi
programul de la Islaz) ºi sã recunoascã guvernul
revoluþionar provizoriu.
1864 - S-a nãscut Richard Strauss, compozitor ºi dirijor german, reprezentant al postromantismului (“Aºa grãit-a Zarathustra”, “Don
Juan” – poeme simfonice; “Salomeea”, “Electra”
– opere) (m.08.09.1949).
1947 - S-a nãscut Reka Szabo, multiplã
campioanã de scrimã.
1947 - S-a nãscut Richard Palmer-James,
chitarist britanic (King Crimson ºi Supertramp).
1947 - S-a nãscut Glenn Leonard, vocalist
american (The Temptations).
1962 - S-a nãscut Mihai Stãniºoarã,
deputat PD de Mehedinþi.
1979 - A murit John Wayne, actor american
(n.26.05.1907).

ANECDOTE:

PUn reporter cãtre un bãtrânel:
- Mã scuzaþi, nu am putut sã nu observ ce
fericit arãtaþi, care este secretul dvs. pentru o
viaþã lungã ºi fericitã?
- Fumez trei pachete de þigãri pe zi, beau
ºase sticle de whisky pe sãptãmânã, mãnânc
numai mâncãruri cu multã grãsime ºi nu fac
niciodatã sport.
- Nemaipomenit, dar câþi ani aveþi?
- 26.
P- Care este ambiþia fiecãrui fotbalist?
- Sã arate cã Beckham sau Cristiano Ro-

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

2004 - Au loc funeraliile lui Ronald Reagan
la Washington National Cathedral.
12 iunie:
1839 - A avut loc primul meci de basebal.
1898 - Generalul Emilio Aguinaldo, liderul
naþionaliºtilor din Filipine, a declarat Independenþa þãrii sale faþã de Spania.
1903 - S-a nãscut pictorul Gheorghe Popescu, cunoscut pictor ºi restaurator de biserici:
biserica Sf. Ioan Botezãtorul, Bucureºti (1930);
Catedrala ortodoxã din Constanþa (1960-1963);
biserica Kretzulescu (1938-1939); fresca interioarã a capelei româneºti de la Ierusalim
(1964); biserica Hurez (m.16.04.1975).
1912 - S-a nãscut Alexandru Balaci, critic
ºi istoric literar, membru al Academiei Române;
a fost unul dintre cei mai strãluciþi traducãtori
ai literaturii italiene, la noi, ºi coordonatorul monumentalei lucrãri „Istoria literaturii italiene”
(m.07.03.2002).
1915 - S-a nãscut David Rockefeller,
bancher ºi filantrop american.
1922 - S-a nãscut scriitorul Petru Vintilã.
192
4 - S-a nãscut George Bush, al 41-lea
924
preºedinte al SUA.
1934 - La Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni.
1 - S-a nãscut Brad Delp, vocalist
195
951
american (Boston).
1952 - S-a nãscut Dale Krantz, vocalist
american (38 Special, Rossington-Collins Band).
1953 - S-a nãscut Rocky Burnette, cântãreþ
american.
1995 - Republicile baltice au semnat acordurile de asociere la U.E.
13 iunie:
1848 - Gheorghe Bibescu, domnul Þãrii
Româneºti (1842-1848), a abdicat ºi a plecat
la Braºov.
1932 - Înfiinþarea Institutului de Biooceanografie din Constanþa.
1954 - S-a nãscut Jorge Santana, chiatrist
mexican, fratele mai mic al lui Carlos Santana
(Malo).
195
7 - S-a nãscut Rolf Brendel, baterist
957
german (Nena).
1968 - S-a nãscut Deniece Lisa Pearson,
vocalistã britanicã (Five Star).
1982 - Fahd devine rege al Arabiei Saudite
dupã moartea fratelui sãu, Khalid.
Sursa: calendar.eclub.ro
naldo, dar sã ºtie ºi alfabetul.
P- De ce au fotbaliºtii salarii aºa mari?
- Pentru cã prostia se plãteºte scump.
P- Ce este fotbalul?
- Este un joc care se desfãºoarã între 2
echipe de 11 jucãtori, fiecare având poarta sã.
Jucãtorii lovesc mingea cu piciorul ºi nu au voie
sã o atingã cu mâna.
- ªi cine câºtigã?
- Germania...
P Niºte fotbaliºti naufragiazã pe o insulã
pustie. Toþi sunt disperaþi, dar unul îi liniºteºte:
- Nu vã faceþi griji, ne vor gãsi în curând.
- De ce crezi asta?
- Datorez taxele pe 5 ani la ANAF.

Casa de Pensii: 0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:
0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386
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Micuþii atleþi de la C.S.ª. Ploieºti,
8 titluri de campioni naþionali regionali

Duminicã 2 iunie a.c., pe
stadionul “Nicolae Dobrin” din
Piteºti s-a desfãºurat Finala
Campionatului Naþional Regional, rezervat copiilor de la
categoriile 2 ºi 3. Atleþii de la
CSS Ploieºti, pregãtiþi de profesorii Maria Andrei ºi Florin Andrei, au avut evoluþii excelente,
reuºind sã obþinã 14 medalii
(8 medalii de aur, 4 medalii de
argint ºi 2 medalii de bronz la
cele 4 triatloane ºi ºtafete /
navete pe distanþa de 50 m.
Iatã rezultatele micuþilor
atleþi de la CSS Ploieºti:
La categoria copii 2
(nãscuþi în 2008): David Radu
– medalie de aur la T 1 – 50

m (7.32 sec.), înãlþime 1.20 m,
600 m 1.58.3 min.; Adriana
Ilioiu –medalie de aur la T 3 –
50 m (8.06 sec.), greutate –
6.02 m, 600 m- 2.07.9 min.; naveta 4 x 50 m mixt – medalie
de aur ( 32.90 sec.) în componenþa Valentin ªerbãnoiu,
Adriana Ilioiu, Maria Rãduc,
David Radu; Diana Neagu –
medalie de argint la T 3 – 50
m (8.11 sec), greutate -5.92
sec., 600 m- 2.09.7 min.; Valentin ªerbãnoiu – medalie de
bronz la T 4 – 50 m- 7.58, oinã
– 17.36 m, 600 m – 1.55.2
min.
La categoria copii 3
(nãscuþi în 2009): Rebeca

Toader – medalie de aur la T
1 – 50 m (7.54 sec.), înãlþime 1.10 m, 600 m- 2.08.7 min.;
Ayan Gudi – medalie de aur
la T1 – 50 m (7.67 sec.), înãlþime – 0.95 m, 600 m- 2.20
min.; Cristian Creangã –medalie de aur la T 2 –50 mg.
(9.69 sec.), lungime - 4.15 m,
600 m -2.00.9min.; Elena
Hekter – medalie de aur la T 3
- 50 m (7.44 sec.),greutate 7,43 m, 600 m- 2.14.8 min.;
naveta A 4 x 50 m mixt– medalie de aur (31.90 sec.), în
componenþa Cristian Creangã,
Rebeca Toader, Ayan Gudi,
Elena Hekter; Sara Prunoiu –
medalie de argint la T 1 – 50
m. (7.71 sec.), înãlþime -1.05 m,
600 m -2.11.6 min.; Tudor Toader – medalie de argint la T 150 m (8.56 sec.), înãlþime –
0.85 m, 600 m –2.31.8 min.;
Andreea Bãlan – medalie de
bronz la T 3, 50 m. (8.75 sec.),
înãlþime - 1.00 m, 600 m 2.21.6 min.; naveta B 4 x 50
m mixt – medalie de argint
(35.00 sec.), în componenþa
Tudor Toader, Andreea Bãlan,
Giorgian Lepuº, Sara Prunoiu.
Rezultate meritorii au mai
obþinut Maria Rãduc – locul 4
la T 3, Georgian Lepuº - locul

competiþii: Cupa României la
seniori, Campionatele Naþionale
Universitare ºi ªcolare, precum ºi prima etapã a „naþionalelor” de probe combinate.
CSM Ploieºti a avut reprezentanþi în primele douã întreceri,
reuºind sã urce de 11 ori pe
podium (4 aur, 4 argint ºi 3
bronz), astfel: medalie de aur
– Cristian Radu (foto sus) la
400 metri, atât la Cupa Româ-

niei, cât ºi în Campionatul
Universitar; medalie de aur –
Bogdan Oprina, Mihai Lazãr ºi
Costin Homiuc la 4×100 metri,

în Campionatul Universitar, ca
membri ai ºtafetei Universitãþii
din Craiova; medalie de aur –
Sebastian Ursachi la 4×400
metri, în Campionatul Universitar, ca membru al ºtafetei
Universitãþii Vasile Alecsandri,
din Bacãu; medalie de argint
– David Nãstase la 400 metri,
atât la Cupa României, cât ºi
în Campionatul Universitar;
medalie de argint – Alexandru

Mihail Marinescu

PETROLUL Ploieºti - ACADEMICA Clinceni 2-3 (1-2)
Stadion: “Ilie Oanã”. Spectatori: Circa 2000. Au marcat:
Marinescu (41 pen.), Rusu (83) / Buziuc (8, 28), Marrone
(72).
Cartonaºe galbene: Olaru (25), Chindriº (35), icu (86) /
Clica (67), Mitrov (78).
Au arbitrat: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureºti) - Daniel
Mitruþi (Craiova) ºi Marius Marchidanu (Brãila).
Observatori: Bogdan Zamfirescu (Botoºani) ºi Traian
Marcu (Sibiu).
Se spera la o minune în
“ceasul al 12-lea”, ca Petrolul
sã prindã locul de baraj. Nu sa întâmplat acest lucru!
Ba mai mult, în aceastã
ultimã etapã, ploieºtenii au fost
învinºi de Clinceni, iar Clujul
nu s-a “împiedicat” de Pandurii! Aºa cã ardelenii joacã
barajul cu Sibiul, iar Petrolul
mai repetã un sezon în Liga2.
În acest ultim meci am
vãzut, pe “Ilie Oanã, un Clinceni care meritã promovarea
în Liga1. A jucat un fotbal aerisit, cu contraatacuri încheiate
cu goluri ºi cu o apãrare solidã!
Petrolul a dezamãgit din
nou, a câta oarã, “bifând” a
treia înfrângere pe teren propriu!
Iatã cum s-au marcat golurile partidei.
Min.8, 0-1. Ghinga a trimis o pasã anemicã spre

poartã, Buziuc a interceptat ºi
a înscris pe lângã Lungu!
Min.28, 0-2. Tot
T Buziuc
marcheazã din ºase metri,
dupã o centrare foarte bunã!
Min.4
1, 1-2. Rusu a fost
Min.41
faultat în careu ºi se dicteazã
penalty. A executat ºi a înscris
Marinescu.
Min.72, 1-3. Dumitru a
centrat în faþa porþii ºi Marrone,
bine gãsit, marcheazã cu latul!
Min.83,2-3.
Min.83,2-3.Tânãrul Bratu, tocmai introdus în teren, a
centrat bine ºi Rusu a înscris
plasat, din mijlicul careului!
Cu ce am rãmas dupã dupã acest meci. Un sezon complet ratat, dezamãgire ºi tristeþe
în rândul fanilor petroliºti!
Singurii care nu au dezamãgit
sunt aceºti minunaþi suporteri,
care au impresionat ºi dupã
acest ultim eºec!
Ionuþ Mitoiu

Handbalul ploieºtean, premiat
la Festivalul Naþional de Minihandbal

4 medalii de aur, 4 de
argint ºi 3 de bronz –
bilanþul atleþilor de la
CSM Ploieºti la Piteºti
Stadionul Municipal „Nicolae Dobrin”, din Piteºti a gãzduit unele întreceri de atletism
ce au contat pentru mai multe

4 la T 4, Andreea Minea –
locul 6 la T 3, Anastasia Nedelcu – locul 7 la T 3.
De asemenea, pe 31 mai
ºi pe 1 iunie, Stadionul “Iolanda Balaº Soter” din capital a
gãzduit, Etapa 1 a Campionatului Naþional pentru J2 ºi J3
ºi Etapa de zonã a Campionatului Naþional pentru C 1. La
concursul pentru J2 ºi J3, cele
mai bune rezultate au fost
obþinute de Robert Ioniþã la
J2 în proba de 100 m – 11.32
sec. (prof. Maria Andrei) , iar la
J3, Ruben Chivi s-a clasat pe
locul 3 la 400 m – 53.74 sec.
ºi Alexandru Blãnaru pe locul
4 la 400 m – 54.39 sec. (prof.
Florin Andrei), toþi sportivii menþionaþi mai sus reuºind recorduri personale.
La concursul pentru Copii
cat.1 , cele mai bune rezultate
obþinute de atleþii de la CSS
Ploieºti, pregãtiþi de prof. Maria
Andrei ºi Florin Andrei, au fost
obþinute de Andrei Zincã –
locul I la 300 m – 44.79 sec.
Luca Moisoiu – locul 2 la 300
m – 45.39 sec. ºi Alexandra
Chiricã – locul 4 la 300 m –
49.12 sec.

Visul frumos...
s-a terminat!

Geamãnu la 400 metri, în
Campionatul Naþional ªcolar;
medalie de argint – Mihai Lazãr ºi Bogdan Oprina la 4×400
metri, în Campionatul Universitar, ca membri ai ºtafetei Universitãþii din Craiova; medalie
de bronz – Costin Homiuc la
100 metri, în Campionatul Universitar; medalie de bronz –
David Nãstase la 4×100 metri,
în Campionatul Universitar, ca
membru al ºtafetei Universitãþii
Ovidiu, din Constanþa; medalie
de bronz – Alexandru Geamãnu la 200 metri, în Campionatul Naþional ªcolar.
Clasãri în apropierea
podiumului au mai reuºit Bogdan Homiuc (locul al 4-lea la
100 metri, în Cupa României),
Mihai Lazãr (locul al 5-lea la
400 metri, atât în Cupa României, cât ºi în Campionatul Universitar), precum ºi tripleta
David Nãstase, Cristian Radu,
Mihai Lazãr la 200 metri, care
au ocupat locurile 5, 6, 7 în
Cupa României, respectiv 4, 5,
6 în Campionatul Universitar.
Atleþii de la CSM Ploieºti participanþi la competiþia de la Piteºti
sunt pregãtiþi de Augustin
Iancu ºi Robert Munteanu.
Sursa: csmploiesti.ro

Echipele de minihandbal ale CSM Ploieºti, atât de
fete, cât ºi bãieþi, au încheiat sezonul 2018-2019 odatã
cu participarea la Festivalul Naþional de Minihandbal,
echivalentul turneelor finale de la aceastã categorie de
vârstã. Fetele pregãtite de Geta Opincariu au fost
repartizate în grupele de la Plopeni, una dintre cele trei
locaþii (alãturi de Braºov ºi Bãile Herculane) desemnate

Simion, Alexandra Florea, Alexia Condeescu, Elena
Neagu, Lorellay Ceresetti, Rebeca Goiea, Daria Tudor,
Irina Oprea ºi Natalia Comendant.
În întrecerea bãieþilor, 63 de echipe au ajuns în
faza Festivalului de minihandbal, iar elevii Ramonei
ªtefan au avut drept adversare, la Slobozia, formaþiile
ACS „Astãzi pentru viitor” Kogãlniceanu, Arrubium

de Federaþia Românã de Handbal sã organizeze
festivaluri, iar bãieþii antrenaþi de Ramona ªtefan au
mers la Slobozia, una dintre gazdele de la masculin,
alãturi de Târgu Jiu, Vaslui ºi Baia Mare. Fetele s-au
numãrat printre cele 97 de formaþii calificate la
Festivalul de minihandbal ºi au jucat, la Plopeni, cu
ACSO Pantelimon, CS Triumf Cãlãraºi, ACS Nona Academy, CSM Galaþi, ultima zi fiind dedicatã ºi festivitãþii
de premiere, în cadrul cãreia toþi copiii au primit diplome
ºi medalii pentru participarea la turneu.
Lotul folosit de Geta Opincariu a fost urmãtorul:
Delia Roºu, Daria Comendant, Federica Cernat, Maria
Ioniþã, Daria Dinu, Sara Stroe, Mariah Livadar, Teodora

2008 Mãcin, HC Dobrogea Sud Constanþa, ACS Piticul
Feteºti, CSM Bucureºti ºi HC Omer Constanþa. La fel
ca ºi în cazul competiþiei feminine, ºi bãieþii au primit
diplome ºi medalii de participare.
Lotul de jucãtori prezent la Slobozia a fost
urmãtorul: Andrei Pop, Gabriel Roºu, Alexandru
Popescu, ªtefan Rãducanu, Nikolas Milea, ªtefan
Anastasiu, Eduard Romee, Mihai Duþã, Rareº Bucur,
Alexandru Stoica, Mihai Costache, Antonio Lascu,
Kevin Balotã, Eric Iordãchescu, Vlãduþ Muraºcu ºi Ionel
Pistrui.
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