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Comandamentul Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorului (ANPC) pentru
sezonul estival îºi va începe activitatea în iulie,
dar Autoritatea a început controalele din luna
mai, a declarat, vineri, preºedintele ANPC, Marius
Pîrvu.

“Noi am început deja controalele. Avem un
principiu în sensul în care dorim sã facem ceva
preventiv. Mergem cãtre agenþii economici pânã
la începerea sezonului estival, le spunem defi-
cienþele pe care le au în momentul de faþã, le
dãm un termen pentru remediere ºi sperãm ca
în timpul sezonului sã nu se întâmple evenimen-
te deosebite. Controalele au început din luna
mai, din momentul în care practic pe litoral au
apãrut primii turiºti”, a spus Marius Pîrvu.

De asemenea, Marius Pîrvu a declarat cã
Autoritatea nu doreºte sã dea amenzi, ci mai
degrabã în locul amenzii pe care ar trebui sã o
primeascã, agentul economic sã investeascã în
spaþiul respectiv ºi sã respecte normele de cali-
tate. El a menþionat cã activitatea Comanda-
mentului pentru sezonul estival va începe în luna
iulie.

Investiþiile trebuie accelerate
deoarece, oricât am vrea sã creºtem
economic, fãrã investiþii nu poate fi o
creºtere sustenabilã, a declarat joi, la

Antena 3, ministrul Finanþelor, Eugen
Teodorovici.

“Am spus-o ºi colegilor mei în
Guvern, mai ales la transporturi,

sãnãtate, în zonele principale unde
sunt bani mulþi alocaþi pentru investiþii,
sã accelereze partea de investiþii,
pentru cã oricât am vrea noi sã creº-
tem economic, fãrã investiþiile în zona
publicã ºi în zona privatã nu poate fi
o creºtere sustenabilã. ªi aici încã mai
sunt de fãcut eforturi. Acum, poate,
într-un nou context, poate ºi politic,
lucrurile se aºeazã, oamenii se apucã
de treabã, firmele încep sã-ºi reia
poate încrederea în economia din Ro-
mânia, ºi acesta este un lucru foarte
important, ºi, uºor, uºor, sã trecem la
ceea ce ne dorim cu toþii, adicã inves-
tiþii masive în zona publicã, în special,
ºi, nu în ultimul rând, ºi în zona pri-

vatã.(...) Dar asta ne dorim. Sã vedem
aceste mari investiþii, pentru cã, dacã
investeºti un euro în infrastructurã,
îþi aduce cel puþin doi euro în econo-
mie”, a explicat Teodorovici. El a preci-
zat cã problema finanþãrii nu este mo-
tivul pentru care proiectele de infra-
structurã nu se rea-lizeazã, ci este vor-
ba despre capa-citatea foarte slabã a
unor structuri din partea publicã.

“Niciodatã în România nu este
problema finanþãrii subiectul sau mo-
tivul pentru care proiectele de infra-
structurã nu se realizeazã, este tot
timpul vorba de aceastã capacitate
insuficientã sau foarte slabã a unor
structuri din partea publicã, gen com-

panii de drumuri, de cãi ferate. Aici
este problema(...) Acum noi o sã alo-
cãm suplimentar pentru proiecte pe
local, avem deja o cerere de la Minis-
terul Dezvoltãrii, de minimum un mi-
liard de lei, pentru cã deja au consu-
mat aproape 2,5 miliarde cât am alo-
cat la început de an. La nivel local se
miºcã foarte bine proiectele pe ºcoli,
apã, canal”, a spus ministrul Finan-
þelor. Totodatã, Teodorovici, ºi-a expri-
mat convingerea cã noul ºef al Agen-
þiei Naþionale de Administrare Fiscalã,
Mirela Cãlugãreanu, va recupera în-
târzierile pe partea de colectare
venituri.

(continuare în pagina 2)
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Uzina Mecanicã Plopeni, filialã a Romarm, va
începe peste aproximativ ºase luni sã producã
arme de asalt Beretta, în baza unui memorandum
de înþelegere semnat luni cu compania italianã
Beretta Holding, a declarat ministrul Economiei,
Niculae Bãdãlãu, cu ocazia semnãrii documen-
tului. “Este un moment important, un proiect stra-
tegic, acest protocol între Beretta ºi uzina Plopeni.
Vom putea produce la Plopeni o armã modernã,
de ultimã generaþie. Vom fabrica un produs
românesc, chiar dacã este sub numele Beretta.
Urmeazã ca în perioada imediat urmãtoare sã fie
înfiinþatã compania mixtã, iar, cel târziu peste ºase
luni, sã înceapã producþia”, a afirmat ministrul.

Statul român va deþine 80% din compania
mixtã, prin Uzina Mecanicã Plopeni, iar restul de
20% de cãtre Beretta Holding. În primã fazã, 15%
din componentele armei vor fi produse în România,
urmând ca ponderea producþiei autohtone sã
creascã odatã cu capacitatea fabricii. “Va fi negociat
în perioada urmãtoare ºi contractul de offset, care
va însemna modernizarea ºi dotarea uzinei, cu
6,5 milioane de euro, ºi oferirea unui pistol de 9
mm la fiecare armã de asalt achiziþionatã”, a
continuat Bãdãlãu.

Prezent la eveniment, Franco Gussalli Beretta,
preºedinte Beretta Holding, a precizat cã partene-
riatul pe termen lung cu România este foarte im-

portant pentru compania pe care o reprezintã.
“Sunt foarte bucuros sã fiu astãzi aici ºi mulþu-

mesc ministerului pentru aceastã oportunitate de
a colabora cu industria românã de armament ºi
abia aºteptãm succesul de viitor. Colaborarea dintre
companiile noastre este un semnal de colaborare

între Italia ºi România, colaborare care a fost foarte
puternicã atât din punct de vedere politic, cât ºi
industrial. Acum, noi, Beretta, suntem foarte bucu-
roºi cã putem fi parte a colaborãrii industriale dintre
România ºi Italia.

(continuare în pagina 3)
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Municipiul Ploieºti, cu sediul în Ploieºti, Piaþa Eroilor nr.1A, Municipiul Ploiesti, judeþul Prahova,
în conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploieºti nr. 171/30.05.2019
organizeazã licitaþie publicã, deschisã, cu strigareicitaþie publicã, deschisã, cu strigareicitaþie publicã, deschisã, cu strigareicitaþie publicã, deschisã, cu strigareicitaþie publicã, deschisã, cu strigare, pentru închirierea unor spaþii cu altã destinaþie
decât aceea de locuinþã situate în Piaþa Victoriei - Pietonal Nichita Stãnescu , dupã cum urmeazã:

Piaþa
Victoriei
Pietonal
Nichita

Stãnescu

A N U N ÞA N U N ÞA N U N ÞA N U N ÞA N U N Þ

Licitaþia publicã se va desfãºura în data de 111110.00.00.00.00.077777.20.20.20.20.20111119 or9 or9 or9 or9 orele 1ele 1ele 1ele 1ele 1111110000000000  la sala de ºedinþe a Directiei
Gestiune Patrimoniu situata la etaj 4, camera 405, Piaþa Eroilor nr.1A, Municipiul Ploiesti, Prahova.

Contravaloarea caietului de sarcini este de 200 lei 200 lei 200 lei 200 lei 200 lei si se achizitioneaza de la Directia Gestiune
Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (Municipiul Ploiesti,Piaþa Eroilor nr.1A,
etaj 4, cam.409).

Dosarele de participare la licitatie se depun în plic închis, sigilat, semnat si stampilat la Registratura
Municipiului Ploiesti, Piaþa Eroilor nr.1A, parter, pana la data de 08.008.008.008.008.077777.20.20.20.20.20111119, or9, or9, or9, or9, orele 1ele 1ele 1ele 1ele 1555550000000000.....

Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Gestiune Patrimoniu, Compartimentul
Publicitate, Valorificare Patrimoniu, etaj 4, cam .409 sau la telefon 0244 516699 interior 546.
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Joi, 6 iunie a.c., la Casa Corpului Didactic Prahova a
avut loc Activitatea metodico-ºtiinþificã intitulatã „Mentoratul
- element esenþial în dezvoltarea profesionalã a unui
profesor”, susþinutã de doamna profesoarã Bianca Elisabeta
Ciulac.

La aceastã activitate au participat profesori din
învãþãmântul preuniversitar prahovean ce deruleazã
activitãþi din cadrul Proiectului Rose.

La nivelul judeþului Prahova sunt 21 de  licee ce
deruleazã granturi în cadrul acestui proiect. Tema activitãþii

Importanþa mentoratului în dezvoltarea
profesionalã a profesorilor

este una de interes, având în vedere faptul cã prin
activitãþile de mentorat se pot realiza adevãrate punþi de
comunicare, colaborare ºi transfer de valori între ge-
neraþii. Astfel, profesorii participanþi au avut ocazia de a
împãrtãºi experienþe pozitive din activitãþile remediale,
activitãþile de sprijin, de consiliere sau activitãþile extra-
curriculare. Activitatea a fost una de impact, profesorii
participanþi recunoscând importanþa ºi necesitatea unor
astfel de întâlniri.

Mihail Marinescu

O explicaþie a nivelului scãzut al
investiþiilor în sistemul energetic româ-
nesc este nebunia în care Europa
s-a angrenat privind tranziþia de la
energia de bazã la energia curatã,
care este o energie bunã, dar depen-
dentã, a declarat joi secretarul de stat
în Ministerul Energiei, Doru Viºan, la
o conferinþã dedicatã situaþiei investi-
þiilor în sistemul energetic din Ro-
mânia.

“Un alt factor esenþial îl repre-zintã
instabilitatea promovãrii acestor
investiþii generatã de aceastã nebunie
la care omenirea s-a angrenat, în spe-
cial Europa, pe care încercãm sã o
gestionãm în mod corespunzãtor,
aceastã tranziþie - eu zic cea mai pro-
fundã a omenirii - de la o energie de
bazã pe care cu toþii o stãpâneam,
era stabilã, la un alt tip de energie,
care place, este foarte bunã, este cu-

ratã, mã rog, este bunã, dar este de-
pendentã - azi bate vântul, mâine nu
bate, azi plouã, mâine nu plouã, e soa-
re, nu e soare”, a afirmat Doru Viºan.

Acesta a atras atenþia cã þãrile
bogate îºi permit financiar sã gestio-
neze dezechilibrele care apar în sis-
temele energetice bazate pe energiile
regenerabile.

“Ok, am avut cu toþii aceastã
abordare foarte favorabilã, am susþi-
nut-o ºi noi ca þarã, ºi este bine, este
foarte bine, recunosc cã sunt mo-
mente ale funcþionãrii sistemului în
care aportul este extraordinar, dar
niciodatã, ºi nu numai la nivel de þarã,
nici la nivel european, nu s-a dus pânã
la capãt abordarea acestor dezechi-
libre. Cãutãm, cãutãm, sigur cã sunt
þãri bogate care-ºi permit sã gestio-
neze aceste dezechilibre prin menþi-
nerea capacitãþilor vechi într-o rezer-
vã, ei îi zic rezervã de capacitãþi, ei le
þin pentru siguranþa sistemului, le þin
pentru cã îºi permit, alocã costuri, ºi
sistemul funcþioneazã”, a afirmat
reprezentantul Ministerului Energiei.

El a avertizat cã România nu poa-
te renunþa la consumul de cãrbune
pânã în anul 2030, pentru cã nu are
alternativã energeticã la cãrbune.

“De asemenea, funcþioneazã
destul de bine acest rãspuns rapid al
reþelelor ºi al automatizãrii, deci se
ajunge la niºte performanþe deosebite
prin care electronul fuge dintr-o zonã
în alta cu niºte timpi de rãspuns ex-
traordinari ºi echilibrarea se face în
timp real. Este foarte bine. Dar totuºi,
necesitatea stocajului este obligatorie.
Dacã vrem sã eliminãm în totalitate
cãrbunele, trebuie sã gãsim cu adevã-
rat alternativa. Analiza la ora actualã
aratã cã nu putem acest lucru. Româ-
nia nu-ºi poate permite, cel puþin pânã
în 2030, sã renunþe total la cãrbune.
Nu poate. Este pusã în pericol securi-

tatea energeticã. Aceasta este realita-
tea cu care ne confruntãm”, a susþi-
nut Doru Viºan.

Oficialul Ministerului Energiei
considerã cã alternativa la cãrbune
este dezvoltarea mai multor unitãþi pe
gaze naturale.

“Ce a generat aceastã instabilitate
în domeniul investiþional? Din pãcate,
noi trebuia sã avem o abordare de
genul urmãtor: în primul rând sã defi-
nim pânã când pãstrãm cãrbunele,
la ce putere îl pãstrãm, corelat cu pu-
nerea de noi capacitãþi pe gaz, cã
aceasta este alternativa, ºi sigur cu
componenta de regenerabile, cu
factorul de instabilitate care existã, pe
baza prognozelor ºi statisticii de pânã
acum”, a afirmat Doru Viºan.

Acesta a estimat cã presiunile
financiare aplicate de Comisia Euro-
peanã asupra consumului de cãrbu-

ne vor creºte în viitor.
“Aºa cum ºtiþi ºi dum-
neavoastrã, ºi cum sunt
ºi previziunile, presiu-
nea asupra cãrbunelui
va continua, ea s-a ma-
terializat în 2019 pentru
anul 2018 la un 23 de
euro, aproape de 24 de
euro pe certificat, ajun-
gând la o cifrã pe care,
dacã o discutam acum
câþiva ani, niciunul din-
tre noi nu acceptam

acest lucru: 42% din cifra de afaceri.
Aceasta este ponderea, iar noua
abordare a Comisiei, cã a trimis o nouã
previziune, este mai dramaticã, deci
vorbim de o creºtere, ca atare aceastã
presiune va fi”, a încheiat Doru Viºan.

Un alt motiv al lipsei de investiþii
în domeniul energetic românesc a
fost modul sãlbatic în care a fost
aplicatã liberalizarea pieþei de energie,
considerã secretarul de stat.

“Sper sã mã înþelegeþi corect, sã
nu mã trezesc cã abordarea e cã Vi-
ºan e împotriva liberalizãrii pieþei de
energie, nu! Piaþa este cel mai bun
instrument, ºi cel mai corect, privind
modul de desfacere a produsului. Dar
aceastã liberalizare a fost tratatã
sãlbatic. Fluctuaþiile care s-au produs
în piaþã s-au descãrcat tot timpul pe o
componentã esenþialã: mentenanþã
ºi investiþii. Dacã un manager a
trebuit sã sacrifice ceva în acea com-
panie, întâi s-a uitat pe zona asta. Nu
existã nicio excepþie, s-a dus þintit, fãrã
sã aibã nicio reþinere, ºi a tãiat lucruri
care la prima vedere puteau fi evalu-
ate corespunzãtor cã pentru moment
sunt ok, dar cumulativ rezultatul este
dezastruos. Ai fãcut-o o datã, ai fãcut-
o anul urmãtor, ºi aºa cum ºtiþi, cea
mai cruntã rãzbunare este cea tehni-
cã, ea nu te iartã, nu ai nicio soluþie.
Ca atare, ne-am trezit în situaþia cu
echipament vechi, ne-updatate, ne-
þinute în pas cu rigorile tehnice pe
care le impun astfel de instalaþii. (...)
Sunt de acord, profitul este un ele-
ment esenþial în susþinerea activitãþii,
orice manager trebuie sã verifice în
fiecare zi aceastã componentã, dar
nu sacrificând dezvoltarea. Nu vreau
sã intru în zona de criticã, exemplele
sunt clare la nivel macro de companii
care au procedat în felul acesta, iar
acum culegem roadele”, a adãugat
Doru Viºan.

(urmare din pagina 1)
“Aceastã numire a doamnei

Cãlugãreanu, noul preºedinte al
ANAF, este o decizie pe care mi-o asum
în întregime. Este un coleg care ºtie
foarte bine sistemul, este o persoana

din sistem. Am siguranþa cã va recu-
pera întârzierile din partea de colecta-
re venituri de la ANAF. În schimb, ce
am promis ºi anul trecut, proiecte mari
cum ar fi securizarea vãmilor, trafic
control, case de marcat, sistemul IT,

toate acestea se vor închide ca ºi
subiect cel târziu pânã anul viitor la
final. Desigur, multe dintre ele vor fi
fãcute ºi în acest an. Partea de colec-
tare va creºte. A rãmas aºa obiectivul
impus în acest an pentru ANAF, adicã
28% din PIB veniturile pe care ANAF
le aduce, luate în calcul, dar obligaþia
este 30% din PIB sã aducã în acest
an. Este un obiectiv pentru care vom
lupta pânã în ultima zi a acestui an”,
a mai afirmat ºeful de la Finanþe.

Viºan (Ministerul Energiei): “Europa
s-a angrenat în nebunia tranziþiei cãtre

energia dependentã; România
nu-ºi permite sã renunþe la cãrbune”

Teodorovici: Oricât am vrea sã creºtem economic,
fãrã investiþii nu poate fi o creºtere sustenabilã
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 Un accident rutier grav s-a produs duminicã dimineaþa, în jurul orei
08.04, la Podenii Vechi, în intersecþia cu drumul comunal spre satul Mehe-
dinþa.În cele douã autoturisme se aflau 4 persoane, doi bãrbaþi ºi douã femei.
În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind
transportate la spital. O tânãrã, în vârstã de 18 ani prezenta traumatism cranio-
facial, trautamtism de bazin ºi fractura de femur drept, fiind transportatã cu
un elicopter SMURD la un spital din capitalã. Alte douã victime, o femeie de 50
de ani ºi un tânãr de 18 ani, au fost transportaþi la Spitalul Judeþean Ploieºti.

Pompierii au fost chemaþi la Urlaþi, duminicã dupã-amiazã, pentru a
interveni în cazul unei persoane despre care presupune cã s-ar fi înecat în
Cricovul Sãrat. La locul evenimentului s-au deplasat 5 pompieri care au acþionat
pentru extragerea unui bãrbat, în vârstã de 52 de ani, care prezenta semne
incompatibile cu viaþa.

Sâmbãtã, în jurul orei 12:20, un echipaj de pompieri a acþionat cu o
motopompã, în localitatea Sinaia, pe strada Aleea Dichiu, pentru a evacua apã
acumulatã în urma precipitaþiilor, dintr-un subsol de bloc. Subsolul era inundat
pe o suprafaþã de aproximativ 80 cm adâncime.

Tot în Sinaia, la km. 122+700, un echipaj de pompieri a fost alertat de
urgenþã, pentru a degaja doi copaci ºi mai multe aluviuni, de pe partea carosabilã.

În Slãnic, din cauza precipitaþiilor abundente a fost inundat subsolul
unui bloc  situat pe strada 23 august. Pompierii au acþionat cu o motopompã
pentru evacuarea apei acumulate pe o suprafaþã de 10 mp ºi 80 adâncime.

Sâmbãtã, 8 iunie  a.c., în jurul orei 12.01, echipajul pirotehnic al Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã “ªerban Cantacuzino” a desfãºurat o misiune
de asanare a teritoriului de muniþia rãmasã neexplodatã din timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Muniþia a constat într-un proiectil exploziv de calibru
100 mm,fiind gãsit într–o gospodãrie situatã în localitatea Pãuleºti. Specialiºtii
pirotehnicieni au acþionat pentru ridicarea, transportul ºi depozitarea muniþiei
în condiþii de siguranþã, aceasta urmând a fi distrus la o datã ulterioarã.

Vineri, în jurul orei 18:16, pompierii prahoveni au fost în alertã ca
urmare a izbucnirii unui incendiu la un autoturism aflat pe strada Mihai Emi-
nescu din municipiul Ploieºti. La sosirea pompierilor la locul intervenþiei, incen-
diul se manifesta la instalaþia electricã aflatã sub parbriz. Incendiul a izbucnit,
cel mai probabil, din cauza unui cablu electric defect, neizolat corespunzãtor
sau cu izolaþia deterioratã ca urmare a unei acþiuni mecanice ori fizice.

Asociaþia InfoCons - organizaþie pentru protec-
þia consumatorilor, alãturi de Federaþia Asociaþiilor
de Consumatori ºi experþi din diferite instituþii de
sãnãtate din România, au lansat, vineri, campania
naþionalã “Adevãrul despre Produse”, cu scopul de
informare a consumatorilor ºi transmiterea unor
sfaturi utile privind modalitatea corectã de a citi
eticheta ºi a deosebi etichetele “mincinoase”.

“Consumatorii au dreptul la o informare
corectã ºi transparentã pentru ca alegerile lor sã
fie fãcute în cunoºtinþã de cauzã. Aceºtia trebuie
sã cunoascã ‘Adevãrul Despre Produse’ pornind
de la respectarea informaþiilor de pe etichetã,
ingredientele menþionate pe acestea sã existe în
mod real ºi în produs, mesajele din reclame sã nu
mai inducã în eroare consumatorul prin utilizarea
unor sintagme false, cât ºi înþelegerea tuturor
informaþiilor de pe etichetã atât din punct de vedere
al simbolurilor utilizate, aditivii alimentari utilizaþi,
cantitatea de acizi graºi trans etc. Totodatã,
creºterea numãrului de aditivi ca medie în diferitele
produse agroalimentare ne îndepãrteazã de
practica Uniunii Europene creând premisele de a
avea produse în raft cu tot mai mulþi aditivi alimen-
tari ceea ce duce la produse de o calitate diferitã.

Citeºte eticheta! Alege în cunoºtinþã de cauzã”,
declarã Sorin Mierlea, preºedintele InfoCons.

Potrivit unui comunicat de presã al InfoCons,
campania lansatã cu ocazia Zilei Internaþionale a
Siguranþei Alimentare îºi propune realizarea unui
Ghid ºi a unui Curs în domeniul protecþiei consuma-
torilor destinate cadrelor didactice din România,
informarea consumatorilor cu privire la citirea
corectã a etichetei unui produs, derularea de
campanii de conºtientizare ºi educare în unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar, sprijinirea agenþilor
economici prin acordarea de consiliere ºi consultan-
þã privind informaþiile minimale pe care trebuie sã
le îndeplineascã pentru o informare corectã ºi
transparentã a consumatorilor, organizarea unor
seminarii în cadrul centrelor universitare.

De asemenea, se are în vedere monitorizarea
produselor ºi a etichetelor acestora desfãºurate
cu sprijinul voluntarilor, monitorizarea reclamelor
pentru produse atât cele de la TV, outdoor, cât ºi
social media etc. din punct de vedere al respectãrii
legislaþiei privind mesajele transmise prin acestea
de cãtre agenþii economici, respectiv informarea
constantã a consumatorilor cu privire la publicitatea
înºelãtoare.

În plus, se doreºte demararea proiectului “Stop
publicitãþii înºelãtoare!”, campanie ce are drept
scop monitorizarea publicitãþii la diferite produse
ºi identificarea acelor reclame care au caracter
îndoielnic ºi înºelãtor la adresa consumatorilor ºi,
implicit, eliminarea mesajelor de genul: ‘recoman-
dat de... ‘, ‘100%...’, ‘ cel mai bun...’,  ‘locul 1 în...’,
‘produs autentic...’, ‘produs curat...’, ‘fãrã gluten...’.

InfoCons are în plan derularea unei campanii
de educare ºi informare cu privire la utilizarea aci-
zilor graºi nesaturaþi din produsele agroalimentare
ºi nu numai, dar ºi monitorizarea ambalajelor pro-
duselor alimentare din perspectiva respectãrii Nor-
melor naþionale ºi europene privind transferul din
ambalaj în produs a unor substanþe periculoase.

Printre alte obiective la campaniei se mai aflã:
informarea consumatorilor cu privire la risipa
alimentelor, inserarea în cadrul aplicaþiei InfoCons
- coduri de bare a unei secþiuni dedicatã acizilor
graºi, monitorizarea produselor din punct de vedere
al conþinutului de sare ºi zahãr ºi informarea
consumatorilor cu privire la cantitatea realã de
zahãr ºi sare din acestea.

 Totodatã, prin promovarea Programului Na-
þional de Protecþia Consumatorilor - Marca Încre-

derii se urmãreºte promovarea condiþiilor cerute
de normele referitoare la protecþia consumatorului,
din legislaþia româneascã ºi din reglementãrile le-
gale din cadrul Uniunii Europene.

Aplicaþia InfoCons poate fi descãrcatã gratuit
ºi cu ajutorul acesteia poate fi scanat codul de
bare al produsului pentru a analiza conþinutul. În
acelaºi timp, este disponibilã secþiunea de teste
comparative din site-ul infocons.ro. Asociaþia
InfoCons - Organizaþie pentru Protecþia Consuma-
torilor, a fost înfiinþatã în anul 2003 pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor consumatorilor din
România. Pânã în prezent, Asociaþia a dezvoltat
relaþii de colaborare ºi parteneriat cu organizaþii
similare din statele membre ale Uniunii Europene,
precum ºi cu alte instituþii din diferite domenii.
InfoCons este membrã cu drepturi depline în cadrul
Consumers International.

InfoCons lanseazã campania naþionalã “Adevãrul despre Produse”
pentru informarea consumatorilor cu privire la etichetele produselor

(urmare din pagina 1)
Beretta are o abordare pe termen

mediu ºi lung ºi este important pentru
noi sã stabilim o relaþie bilateralã. Începe-
rea lucrãrilor va fi gradualã, iar Beretta
va ajuta Romarm sã fabrice componen-
tele. Între timp, îi va ajuta sã finalizeze
armele. Pentru noi este important ca
proiect pe termen mediu ºi lung, aºa cã
e important sã stabilim un proiect cu o
þarã cum este România”, a arãtat el.
Beretta a reiterat suma de 6,5 milioane
de euro pe care compania italianã este
dispusã sã o investeascã la Plopeni. “Noi
avem nevoie de clienþi ºi Romarm are
nevoie de un partener”, a adãugat el.

La rândul sãu, ministrul Apãrãrii Na-
þionale, Gabriel Leº, de asemenea pre-

zent la eveniment, a susþinut cã spe-
cialiºtii Armatei Române au testat aceas-
tã armã de asalt ºi au fost mulþumiþi.

“Aceste arme au fost testate de
cãtre MApN, au fost testate mai multe
tipuri de armã. Pentru acest an nu avem
un buget pentru cumpãrarea ºi înlocui-
rea armamentului de asalt, dar pentru
noi este foarte important sã avem trans-
fer tehnologic ºi producþie în România,
iar aceastã societate este un competi-
tor care poate participa la licitaþii”, a
arãtat Leº.

Parteneriatul cu Beretta va permite
crearea a 150 de noi locuri de muncã
directe, la care se vor adãuga ºi cele pe
orizontalã. În prezent, la Plopeni lucrea-
zã circa 300 de angajaþi.

UM Plopeni va produce arme Beretta
Efectivele de poliþie rutierã din Pra-

hova au organizat ºi desfãºurat nouã
acþiuni având ca scop prevenirea ºi
combaterea principalelor cauze gene-
ratoare de accidente, ocazie cu care au
fost verificaþi cu aparatul etilotest 1.041
conducãtori auto. Având în vedere
neregulile depistate, poliþiºtii rutieri au
constatat ºase infracþiuni ºi au aplicat
552 de sancþiuni contravenþionale,
sancþionând astfel diferite abateri de la
legislaþia rutierã (166 pentru vitezã
excesivã; 25 pentru abateri ale pieto-
nilor; 75 pentru neutilizarea centurii de
siguranþã, 20 pentru alcool, 26 pentru
transportatori de persoane ºi mãrfuri
etc.). Totodatã, ca mãsuri complemen-
tare, au fost reþinute 47 de permise de
conducere ºi retrase 20 de certificate
de înmatriculare.

De asemenea, dispozitivul de sigu-
ranþã publicã a acþionat pe raza între-

În acest weekend, lucrãtori din
cadrul Poliþiei Bãicoi au desfãºurat o
acþiune în zona de manifestaþie
dedicatã organizãrii „Zilelor Oraºului
Bãicoi”, pentru asigurarea unui climat
corespunzãtor de ordine ºi liniºte
publicã, pentru combaterea faptelor
de comerþ ilegal ºi a principalelor
cauze generatoare de accidente
rutiere. Astfel, au fost legitimate 45
de persoane, verificate 20 de
autovehicule ºi aplicate 17 sancþiuni
contravenþionale, în valoare de
11.025 lei. Totodatã, poliþiºtii au reþinut
un permis de conducere, un certificat
ºi un set de plãcuþe de înmatriculare.

gului judeþ în vederea menþinerii unui
climat de normalitate civicã. În urma ac-
tivitãþilor de patrulare în mediul urban,
agenþii de siguranþã publicã au constatat
trei infracþiuni (una în flagrant) ºi au apli-
cat 368 de sancþiuni contravenþionale
(dintre care: 141 pentru diferite încãlcãri
ale prevederilor Legii nr. 61/1991, 14
la Legea nr. 12/1990, 176 la O.U.G. nr.
195/2002 etc.), în valoare totalã de
98.950 lei. Totodatã, agenþii de sigu-
ranþã publicã au verificat 750 de au-
tovehicule ºi au legitimat 1.415 de
persoane.

În aceeaºi perioadã, în mediul rural
au fost sesizate 35 de infracþiuni ºi
constatate 386 de contravenþii (dintre
care 124 la Legea nr. 61/1991 ºi 212
la O.U.G. nr. 195/2002). De asemenea,
au fost legitimate 2.191 de persoane ºi
controlate 1.480 de autovehicule (338
testãri alcoolscop).

Sancþiuni în valoare
de peste 11.000 lei,
aplicate de poliþiºti
cu ocazia “Zilelor
Oraºului Bãicoi”

Principalele activitãþi desfãºurate de cãtre
IJP Prahova, în perioada 7-9 iunie a.c.

ISU Prahova, între
accidente ºi incendii

fizice care achiziþioneazã o locuinþã de
la un dezvoltator, o primã pe care o
utilizeazã pentru plata valorii locuinþei
reprezentând 700 lei din valoarea unui
metru pãtrat construit pentru locuinþele
noi cu suprafeþe între 50 mp ºi 100 mp.

Pot beneficia de acest program per-
soanele ale cãror venituri nete, la data
solicitãrii creditului garantat, nu depã-
ºesc 8.000 lei pe persoanã, 10.000 lei
pentru o familie cu doi membri sau o
familie formatã dintr-un adult ºi un copil,
11.000 lei pentru o familie cu trei
membri sau o familie formatã dintr-un
adult ºi doi copii, ºi 12.000 lei pe familie
formatã din doi adulþi ºi minim doi copii.
Vârsta beneficiarilor Programului este
de maxim 55 ani.

“Programul sprijinã puternic familiile
tinere sã îºi cumpere o locuinþã decentã
ºi în egalã mãsurã susþine sectorul cons-
trucþiilor. Câteva dintre avantajele pe ca-
re acest program le aduce - statul poate
sã garanteze 80% din valoarea creditu-
lui acordat, faþã de programul Prima ca-
sã prin care statul garanteazã 50% pen-
tru locuinþe mai noi de 5 ani, respectiv
40% pentru locuinþe mai vechi de 5 ani.
Limita maximã a creditului este de
570.000 de lei, aproximativ 120.000
de euro. Avansul este propus a fi între 5
ºi 10% din suma solicitatã”, a spus

Programul “Prima Casã” va con-
tinua în noua formã, “O familie, o casã”,
ºi dupã finalizarea discuþiilor cu repre-
zentanþii Bãncii Naþionale a României
va fi legiferat în Guvern, a declarat marþi
ministrul Finanþelor Publice, Eugen
Teodorovici.

Întrebat dacã va fi luat în conside-
rare sfatul Fondului Monetar Interna-
þional privind reducerea treptatã ºi ulte-
rior renunþarea la programul “Prima Ca-
sã”, Teodorovici a rãspuns cã nu, ºi acest
program va merge mai departe în noua
formulã.

Potrivit proiectului de act normativ
publicat de Ministerul Finanþelor, în
cadrul Programului “O familie, o casã”
statul acordã cumpãrãtorilor, persoane

Teodorovici la Palatul Victoria în 23 mai.
El a adãugat cã locuinþele cumpã-

rate prin acest program trebuie sã aibã
minimum douã camere ºi o suprafaþã
totalã care sã nu depãºeascã 100 de
metri pãtraþi.

Dobânda este fixã de 5,5% pe an
pe toatã durata creditului. Programul
prevede acordarea de subvenþii astfel:
reducerea cu 2,6% puncte procentuale
a ratei dobânzii pentru beneficiarii cu
venituri nete lunare în anul 2019 mai
mici de 6.000 de lei individual, de 7.000
de lei pentru o familie formatã din doi a-
dulþi sau un beneficiar care este asistent
maternal pentru un copil, de 8.000 de
lei pentru o familie cu un copil ºi de
9.000 de lei pentru o familie cu doi sau
mai mulþi copii, reducerea cu un punct
procentual a ratei dobânzii pentru bene-
ficiarii care au un copil sau sunt asistenþi
maternali pentru un copil, cu douã punc-
te procentuale pentru cei care au doi
sau mai mulþi copii sau sunt asistenþi
maternali pentru doi sau mai mulþi copii
(...) reducerea cu un punct procentual a
ratei dobânzii creditului garantat pentru
beneficiarii eligibili care sunt încadraþi
într-un grad grav de handicap sau au în
familie persoane încadrate cu un grad
de handicap grav.

Teodorovici: Programul “Prima Casã” va merge mai departe,
în noua sa formã, respectiv “O familie, o casã”
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învãþãmânt

De curând, în ºcoli, a fost distribuit Ghidul
candidatului, acesta având rolul de a oferii elevilor
de clasa a VIII-a, care participã la admiterea în învã-
þãmântul liceal ºi profesional, pãrinþilor acestora,
dar ºi cadrelor didactice o serie de informaþii utile,
ghidul cuprinzând detalii despre calendarul admi-
terii în învãþãmântul profesional de stat pentru anul
ºcolar 2019-2020, planurile de ºcolarizare pentru
anul ºcolar viitor, modele pentru fiºele de înscriere.

În acest an, Ghidul candidatului a fost emis
mai târziu decât în anii precedenþi, asta ºi din pricina
abramburelilor fãptuite de ordinele emise ºi apoi
retrase semnate de minsitrul Ecaterina Andro-
nescu.

Evaluarea Naþionalã
Înainte de parcurgerea etapelor de Admitere,

elevii de clasa a VIII-a trebuie sã susþinã Evaluarea
Naþionalã. Media generalã obþinutã la Evaluarea
Naþionalã constituie unul dintre criteriile pentru
admiterea în învãþãmântul liceal de stat.

Prima probã scrisã din cadrul Evaluãrii Naþiona-
le, la limba ºi literatura românã, va avea loc în data
de 18 iunie. Urmãtoarea probã scrisã, la matema-
ticã, se va desfãºura în data de 20 iunie, iar ultima
(limba ºi literatura maternã -pentru elevii care au
studiat aceastã disciplinã) este programatã în data
de 21 iunie.

Afiºarea primelor rezultate este prevãzutã pen-
tru data de 25 iunie (pânã la ora 12:00), procedurã
urmatã de înregistrarea contestaþiilor, în intervalul
orar 14:00 - 20:00. Examenul se va încheia sâm-
bãtã, 29 iunie, cu afiºarea rezultatelor finale.

Precizãm cã înscrierea absolvenþilor clasei a
VIII-a în vederea participãrii la Evaluarea Naþionalã
s-a fãcut în perioada 3 - 7 iunie.

Dupã probele de la Evaluarea Naþionalã, absol-
venþii de clasa a VIII-a trebuie sã urmeze paºii nece-
sarii Admiterii la liceu.

Admiterea
Absolvenþii clasei a VIII-a din seriile anterioare

care au participat la procesul de admitere în anii
precedenþi ºi au fost înmatriculaþi într-o unitate de
învãþãmânt, în învãþãmântul liceal sau profesional,
care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraþi
repetenþi sau doresc sã se transfere de la învãþã-
mântul profesional la învãþãmântul liceal sau, în
cadrul aceluiaºi tip de învãþãmânt, de la o/un filie-
rã/domeniu de pregãtire/specializare/ calificare
profesionalã la alta/altul, nu participã la procesul
de admitere în învãþãmântul liceal de stat pentru
anul ºcolar 2019 - 2020. Pentru continuarea stu-
diilor de cãtre aceºti absolvenþi se aplicã preve-
derile Regulamentului-cadru de organizare ºi
funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar. Conform Calendarului admiterii în învãþãmân-
tul liceal de stat pentru anul ºcolar 2019 - 2020,
repartizarea computerizatã a absolvenþilor clasei
a VIII-a în învãþãmântul liceal de stat se face într-o
singurã etapã. Candidaþii care au participat la repar-
tizarea computerizatã ºi care, din diferite motive,
nu au fost repartizaþi computerizat pot fi repartizaþi,
de cãtre comisiile de admitere judeþene/a munici-
piului Bucureºti, pe locurile rãmase libere, în
perioada de rezolvare a situaþiilor speciale, respec-
tându-se, în toate cazurile, criteriul referitor la me-
dia de admitere, fãrã a depãºi numãrul maxim de
30 de elevi la clasã. Absolvenþii clasei a VIII-a din
promoþia 2019, indiferent de vârstã, precum ºi cei
din promoþiile anterioare care nu împlinesc 18 ani
pânã la data de 1 septembrie 2018 inclusiv, se
înscriu în învãþãmântul liceal, la cursuri de zi. Absol-
venþii învãþãmântului gimnazial din promoþii ante-
rioare, care împlinesc 18 ani pânã la data de 1
septembrie 2019 inclusiv, se pot înscrie în învãþã-
mântul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenþã
redusã, în perioada prevãzutã de calendarul
admiterii. Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de
stat, se face fãrã examen, pe baza mediei de
admitere. Media de admitere, pe baza cãreia se
realizeazã înscrierea în clasa a IX-a de liceu a
absolvenþilor învãþãmântului gimnazial, se cal-
culeazã ca medie ponderatã între media generalã
la evaluarea naþionalã susþinutã de absolvenþii
clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, ºi media
generalã de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care
are o pondere de 20% în calculul mediei de
admitere.

Înscrierea, completarea
fiºelor de opþiuni

Înscrierea în clasa a IX-a, la învãþãmântul de zi,
a absolvenþilor de gimnaziu (cu excepþia celor care
candideazã pentru licee/clase pentru care se susþin
probe de aptitudini, a celor care solicitã înscrierea
în învãþãmântul special ºi a celor care candideazã
pe locurile speciale pentru romi) se face prin re-
partizare computerizatã, în ordinea descrescãtoare
a mediilor de admitere, în baza opþiunii candidatului
pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul
respectiv ºi în limita locurilor aprobate, prin planul
de ºcolarizare, pentru unitãþile ºcolare finanþate
de la bugetul de stat. În cazul în care doi candidaþi
au medii de admitere egale, aceºtia vor fi departa-
jaþi folosind, în ordine, urmãtoarele criterii: a) me-
dia generalã obþinutã la Evaluarea Naþionalã din
clasa a VIII-a; b) media generalã de absolvire a
claselor V-VIII; c) nota obþinutã la proba de limba ºi
lite raturã românã din cadrul Evaluãrii Naþionale; d)
nota obþinutã la proba de matematicã din cadrul
Evaluãrii Naþionale. În cazul în care, la o unitate de
învãþãmânt, pe ultimul loc, existã candidaþi cu opþiu-
nea exprimatã pentru acea unitate ºcolarã ºi care
au mediile de admitere, precum ºi toate mediile-
notele menþionate, atunci toþi aceºti candidaþi sunt
declaraþi admiºi la opþiunea solicitatã.

Pentru liceul teoretic ºi vocaþional, repartizarea
candidaþilor se efectueazã pe filiere, profiluri ºi
specializãri, în ordinea descrescãtoare a mediilor
de admitere/mediilor finale de admitere ºi în funcþie
de opþiuni. În cazul filierei tehnologice, repartizarea
candidaþilor se face pe domenii, în ordinea descres-
cãtoare a mediilor de admitere ºi în funcþie de
opþiuni. Repartizarea pe clasificãri profesionale se
face în urmãtorii ani de studii, potrivit structurii cur-
riculare aprobate ºi conform reglementãrilor în
vigoare. Pentru liceele din filiera vocaþionalã
(profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic)
se vor organiza, înainte de începerea repartizãrii
computerizate, probe de aptitudini.

La profilurile artistic, sportiv, militar ºi teologic

aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
La profilul pedagogic aprecierea probelor se face
pe bazã de calificativ: admis sau respins. Candidaþii
respinºi la probele de aptitudini vor participa la
repartizarea computerizatã, putându-se înscrie la
alte filiere ºi profiluri din cadrul aceleeaºi unitãþi de
învãþãmânt sau la alte unitãþi ºcolare.

Absolvenþii care au promovat probele de apti-
tudini la liceele/clasele din învãþãmântul voca-
þional sunt admiºi pe locurile pentru care au susþinut
testele/probele astfel: a) în ordinea descrescãtoare
a mediilor finale de admitere, calculate conform
prevederilor din prezenta metodologie, pentru
profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini
se face prin note;

b) în ordinea descrescãtoare a mediilor de ad-
mitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor
se face pe bazã de calificativ (admis, respins).

Candidaþii pot participa la repartizarea com-
puterizatã într-un singur judeþ. Înscrierea candida-
þilor pentru admiterea în liceele din judeþul de
provenienþã se face, în perioada prevãzutã de
calendarul admiterii, 3 -7 iulie 2019, la ºcolile
gimnaziale pe care aceºtia le-au absolvit (inclusiv
pentru absolvenþii din seriile anterioare). Candidaþii
care participã la admitere în alte judeþe, se înscriu
la Centrul special de înscriere din judeþul în care
doresc sã fie admiºi, în perioada prevãzutã de
Calendarul admiterii 3 -7 iulie 2019. Centrul spe-
cial de înscriere pentru elevii din alte judeþe va
funcþiona în sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prahova, Municipiul Ploieºti, Str. Democraþiei, Nr.
35. Înscrierea candidaþilor la admitere se face prin
completarea fiºelor de înscriere, conform modelului
stabilit de Comisia Naþionalã de Admitere ºi
transmis Comisiei de Admitere Judeþene.

Pentru a doua etapã de admitere, se va com-
pleta o nouã fiºã de înscriere, pentru candidaþii
care au participat la prima etapã, dar nu au fost re-
partizaþi. Candidaþii completeazã pe fiºa de îns-
criere, în ordinea descrescãtoare a preferinþelor,
codurile opþiunilor pentru profilurile, specializãrile
sau domeniile de pregãtire dorite. Candidaþii sunt
avertizaþi cã, pentru specializãrile la care predarea

unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot
înscrie codul respectiv în fiºa de opþiuni numai dacã
au susþinut ºi promovat proba de verificare a cunoº-
tinþelor de limbã modernã respectivã ºi au pe fiºã
nota obþinutã la aceastã probã. În caz contrar, op-
þiunea respectivã va fi anulatã în momentul repar-
tizãrii computerizate. Pãrinþilor li se aduce la
cunoºtinþã numãrul de locuri alocate pentru fiecare
unitate de învãþãmânt, respectiv pentru fiecare
profil, specializare sau domeniu de pregãtire, cãruia
i s-a acordat un cod.

Completarea listei de opþiuni se face de cãtre
candidat în prezenþa pãrintelui/tutorelui legal
instituit ºi a dirigintelui clasei. Aceºtia vor semna,
împreunã cu candidatul, fiºa de înscriere. Elevii ºi
pãrinþii vor fi avertizaþi sã completeze cu responsa-
bilitate opþiunile ºi numãrul lor, sã verifice corespon-
denþa codurilor înscrise în fiºã cu opþiunile expri-
mate, având în vedere cã o opþiune greºitã poate
conduce la o repartizare nedoritã.

Ce fac absolvenþii ce vin
din alte judeþe

Absolvenþii care doresc sã participe la ad-
mitere în alt judeþ primesc, în perioada 3-7 iulie
2019, de la unitatea ºcolarã pe care au absolvit-o,
fiºa de înscriere, completatã cu datele personale
ºi, dupã caz, cu notele ºi media generalã obþinute
la Evaluarea Naþionalã din clasa a VIII-a, cu media
de absolvire a claselor V-VIII, cu media de admitere.
Pe aceste fiºe nu vor fi completate opþiuni la ºcoala
de provenienþã, ci la centrul special de înscriere din
judeþul în care se doreºte repartizarea. Fiºele
acestor candidaþi sunt înmânate candidaþilor/
pãrinþilor care semneazã de primire în registrul ºcolii.
În acest registru se consemneazã clar natura docu-
mentului eliberat: „fiºã de înscriere pentru admitere
în licee” ºi motivul eliberãrii fiºei: „participare la ad-
mitere în alt judeþ”. Candidaþii menþionaþi mai
devreme se vor înscrie direct cu aceastã fiºã în
judeþul în care doresc sã fie repartizaþi.

Repartizarea
computerizatã

Prima etapã a repartizãrii computerizate
pentru absolvenþii de clasa a VIII-a care au participat
la prima etapã de admitere este anunþatã a se
desfãºura pânã la data de 12 iulie ºi se face în
ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere ºi
în funcþie de opþiunile candidaþilor, înscrise în fiºa
de opþiuni. La repartizare se folosesc criteriile de
departajare menþionate mai devreme. La a doua
etapã a repartizãrii computerizate participã candi-
daþii din seria curentã, indiferent de vârstã, ºi cei
din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani pânã
la data începerii anului ºcolar 2019-2020, ºi care
se aflã în una din situaþiile urmãtoare: au participat
ºi au rãmas nerepartizaþi dupã prima etapã, sau
nu au participat, din diferite motive, la prima etapã
de admitere. Candidaþii care nu au participat la pri-
ma etapã de repartizare completeazã fiºa de op-
þiuni, în perioada 24-30 iulie 2019. În aceeaºi
perioadã completeazã o nouã fiºã de opþiuni can-
didaþii care au participat la prima etapã, dar au rã-
mas nerepartizaþi. Completarea opþiunilor se face
la ºcolile de provenienþã sau la centrul special de
înscriere pentru elevii din alte judeþe.

Mihail Marinescu

La Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova a avut loc joi, 6 iunie, o
conferinþã de presã având  ca teme principale Admiterea în învãþãmântul
liceal de stat pentru 2019-2020 ºi apariþia Ghidului candidatului. Cu
aceastã ocazie, prof. Nicolae Angelescu – inspector ºcolar general al
ISJ Prahova, ne-a declarat cã, pentru anul ºcolar viitor sunt prevãzute
174 de clase a IX-a de învãþãmânt liceal de zi ºi 64 de profesionalã, din
care 12 rezervate învãþãmântului dual. Totodatã, s-a precizat faptul cã
vor fi 6 clase ce vor trece de la liceu la profesionalã. De remarcat ºi
faptul cã, la Colegiul Naþional Pedagogic „Regina Maria” din Ploieºti,
apare o nouã specializare, o nouã clasã, anume educator puericultor.
Aceastã specializare se referã la specializarea unor cadre didactice
care sã aibã grijã de copiii cu vãrste între 0 ºi 3 ani din creºe. „În
prezent, de aceºti copii au grijã cadrele medicale, însã se doreºte ca

Începe prima etapã de admitere la liceu
a absolvenþilor de clasa a VIII-a

respectivii copii sã intre în grija unor cadre di-dactice, aºa cum este ºi la
grãdiniþe”, a afirmat prof. inspec-tor ºcolar general Nicolae Angelescu.
Acesta a mai precizat cã broºura Ghidul candidatului, chiar dacã a
apãrut ceva mai târziu decât eram obiºnuiþi, o sã fie distribuitã în toate
unitãþile de învãþãmânt ºi pe suport tipãrit, în prima zi a apariþiei ea fiind
distribuitã ºcolilor în format electronic. La conferinþa de presã, alãturi de
prof. inspector ºcolar general Nicolae An-gelescu, au mai participat ºi
prof. Mihai Morar – inspector ºcolar pentru Limba românã, prof. Ion
Ionescu – inspector ºcolar pentru învãþãmântul profesional ºi tehnic,
prof. Radu Pantelimon – inspector ºcolar pentru minoritãþi - rromi, prof.
Aurel Graur – purtãtor de cuvânt al ISJ Prahova ºi inspector ºcolar
pentru proiecte educaþionale europene/ inspector pentru învãþãmântul
particular ºi alternative educaþionale. (M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)(M.M.)

O nouã specializare în învãþãmântul preuniversitar: educator puericultor
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învãþãmânt

Sala Unirii din cadrul Palatului Cultu-
rii Ploieºti a gãzduit, pe 29 mai a.c., lan-
sarea cãrþii „Genialii: Antipa, I. Haºdeu,
Vuia, Brâncuºi, Enescu.1886 – Un an
din copilãria lor”, scrisã de prof. univ. Dr.
Anca Nedelcu ºi Elena Diana Nedelcu,
mamã ºi, respectiv, fiicã, ilustraþiile cãrþii
aparþinând lui Andrei Gamarþ.

Evenimentul a fost organizat de
cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean Pra-
hova, graþie profesoarei Coralia Matei
– inspector ºcolar pentru învãþãmânt
primar ºi profesoarei Cristina Petre –
inspector ºcolar pentru activitãþi educa-
tive. Prezentarea cãrþii s-a bucurat de
prezenþa unui numãr foarte mare de
elevi ºi cadre didactice, organizatorii
putând cataloga evenimentul ca fiind
un mare succes.

Au susþinut discursuri: Mihaela
Radu – director al Bibliotecii Nicolae
Iorga, gazda evenimentului, Magdalena
Mãrculescu - director editorial al Editurii
Trei, prof. Nicolae Angelescu – inspec-
tor ºcolar general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Prahova, Alexandra Anton
– fondator Yuppy Koti Centre.

Magdalena Mãrculescu: „Aceastã
carte este excepþionalã din mai multe
puncte de vedere. În primul rând pentru
cã ea este rodul unei colaborãri ºi pentru
ca ea vine cumva din iniþiativa unui copil.
Bãnuiesc cã mulþi dintre dumneavoastrã
mã înþeleg, cel mai greu este sã redevii
copil, sã regãseºti acele cuvinte care te
fãceau ºi pe tine mulþumit, dar care, nu
ºtiu din ce motive, le cam uiþi când eºti
mare. De aceea, cartea asta este excep-
þionalã, pentru cã este produsul a douã
voci care se îngemãneazã. De aseme-
nea, este o carte minunatã pentru cã
nu s-au scris foarte multe cãrþi despre
personalitãþi din România; ºi eu aº fi
vrut sã-i pun fetei mele în mâini o astfel
de carte atunci când ea avea 10, 12,
14 ani. ªi, nu în ultimul rând, vã împãrtã-
ºesc bucuria unui editor care s-a trezit
cã pe lângã faptul cã aveam o carte

minunatã, ne-am trezit brusc cã am
publicat o carte care într-o sãptãmânã
s-a epuizat”!

Nicolae Angelescu: „Am citit aceas-
tã carte ºi pot spune cã o astfel de ra-
diografie, pe parcursul unui an, la nivelul
vieþii unor personalitãþi mi se pare un
demers foarte interesant. Aºtept ca au-

toarele sã ne explice de ce a ales anul
acesta – 1886 – care nu e numãr prim.
Plecând cumva de la o temã pe care
autoarele ne-o lanseazã la sfârºitul
cãrþii, încercaþi sã vã creionaþi, dacã vreþi
doar pentru dumneavoastrã, imagina
unui an din viaþa dumneavoastrã, care
au fost evenimentele, fenomenele cele
mai importante.”

Alexandra Anton: „Îmi amintesc cã,
adolescentã fiind, mã intriga muzica lui
Beethoven ºi nu înþelegeam de unde
atâta forþã/agresivitate chiar în com-
poziþiile lui. Am citit „Beethoven omul”
ºi s-a fãcut luminã. Experienþa de atunci
s-a repetat acum, între paginile cãrþii
„Genialii”.

Ce mi-a plãcut cel mai mult la aceas-
tã carte a fost demontarea unor mituri
legate de genialitate în sine, de talent.
Secretul tuturor a fost ºi va rãmâne
pururi studiul. Secretul e munca”.

Anca Nedelcu: „Toate lucrurile spuse
aici sunt pentru mine un mare dar pe
care îl primesc cu recunoºtinþã. Oricine
ar auzi astfel de cuvinte despre ceva la
care a lucrat cu mult drag, s-ar simþi bine-
cuvântat ºi fericit. E deosebit de flatant
sã ai alãturi colegi care, deºi au un pro-
gram încãrcat, au avut generozitatea sã

se implice în aceastã întâmplare, au
avut curiozitatea sã se împrieteneascã
ºi cu aceastã carte ºi amabilitatea de a-
ºi împãrtãºi gândurile. Apoi, aceste pre-
zentãri, pe lângã faptul cã sunt flatante,
sau tocmai de aceea, m-au fãcut sã-mi
placã  propria mea carte mai mult decât
pânã acum. Pentru cã observ cã, odatã
ieºitã din tipar, a înflorit în felurite moduri
atunci când a ajuns la destinatari. E o
mare mirare pentru un autor sã vadã
cum înfloreºte o carte în ochii cititorilor,
sã asiste la extensiile pe care mintea
agilã a celor care o citesc le adaugã la
conþinuturile iniþiale. ªi, constat cu satis-
facþie ºi mândrie nedisimulatã cã aceas-
tã cãrþulie creºte vizibil cu fiecare privire
care o traverseazã. Fiecare are propria
lentilã de percepþie, îºi culege mesajul
care i se potriveºte, accentueazã direcþii
poate neintenþionate. Am pornit de la
un proiect în familie, de la intenþia de a

face o muncã de documentare împreu-
nã cu fiica mea, Elena. Ce personalitãþi
trãiau într-un an oarecare a fost jocul
iniþial. ªi am ajuns sã facem un proiect
împreunã, într-o vacanþã de iarna, având
ca punct de plecare o carte pe care am
iubit-o enorm în copilãria ºi adolescenþa
mea: „Istoria literaturii române”, de G.
Cãlinescu. Acesta a fost motorul, dorinþa
de a gãsi un pretext pentru o activitate
comunã, de vacanþã. Pe care am numit-
o ulterior: un an de copilãrie. Si, pentru
cã aparþin unei generaþii care nu lasã
nimic neterminat am ajuns la carte. De
fapt, dacã mã gândesc bine, descopãr
singurã ºi recunosc public faptul cã nu e
o carte de beletristicã pur ºi simplu. Fãrã
sã-mi dau seama am turnat în ea,
infuzat toatã pedagogia pe care o ºtiu ºi
o predau. Fãrã sã-mi dau seama, didac-
tica s-a strecurat printre rânduri, m-au
tras de mânecã din zona metaforei pur
literare în cea de pedagogie aplicatã.

Este o carte didacticã în sine, camuflatã
într-o hainã literarã. Sau este un mesaj
curat, sigur pentru cititori, fãrã capcane
de interpretare pe care se poate construi
didactic foarte bine.”

Anca Nedelcu este profesor univer-
sitar doctor la Facultatea de Psihologie
ºi ªtiinþele Educaþiei, Universitatea din
Bucureºti, autoare consacratã de cãrþi
de specialitate, dar ºi o pasionatã sus-
þinãtoare a rolului literaturii în dezvol-
tarea copiilor. Ca specialist în educaþie,
ºtie sã aplice într-o manierã convingã-
toare experienþa sa academicã în
scrierea unor cãrþi în care copiii sã se re-
gãseascã ºi care sã-i stimuleze ºi sã-i
bucure, fiind, în acelaºi timp, lecturi
interesante ºi de încredere ºi pentru
pãrinþi ºi profesori.

Elena Diana Nedelcu are 13 ani,
este elevã ºi e pasionatã de literaturã,
muzicã, limbi strãine. A câºtigat multe
concursuri de creaþie literarã pentru copii,
consolidându-ºi astfel marea pasiune
pentru scris.

Colaborarea cu mama sa la alcãtui-
rea acestei cãrþi a fost o provocare ºi
totodatã o bucurie.

Anul din copilãria ei în care a exersat
postura de scriitoare a fost, cu siguranþã,
de neuitat!

Mihail Marinescu

Un an din copilãria genialilor Antipa, I. Haºdeu,
Vuia, Brâncuºi, Enescu, inclus în cartea
„Genialii”, scrisã de prof. univ. Dr. Anca
Nedelcu ºi fiica acesteia, Elena Diana Nedelcu

La Palatul Parlamentului s-a desfãºurat, pe 4
iunie, festivitatea de premiere a celor 87 de unitãþi
de învãþãmânt preuniversitar câºtigãtoare ale
Competiþiei Naþionale „ªcoalã Europeanã”, ediþia
a XVI-a. Printre ºcolile câº-
tigãtoare a certificatului
„ªcoalã Europeanã” se
aflã ºi trei unitãþi de învã-
þãmânt din Ploieºti: Cole-
giul Economic „Virgil Mad-
gearu” (pentru a patra oa-
rã consecutiv când intrã
în posesia acestui titlu),
ªcoala „Sf. Vineri” (pentru
a treia oarã) ºi Colegiul
„Jean Monnet” (pentru a
doua oarã).

La ediþia din acest an
au fost înscrise 136 de
unitãþi de învãþãmânt preuniversitar din 37 de
judeþe ºi din capitalã. Pe primele trei locuri s-au
situat Colegiul Economic „Anghel Ruginã” din Vaslui
(196 de puncte), Colegiul Naþional „Nicu Gane”
din Fãlticeni, judeþul Suceava (190 de puncte),
Liceul „ªtefan Procopiu” din Vaslui (187 de puncte).

Alãturi de certificatul „ªcoalã Europeanã
2019”, fiecare ºcoalã a primit ºi un premiu în
valoare de 5.000 lei pentru dotãri. Decizia privind
bunurile ce urmeazã a fi achiziþionate aparþine

conducerii fiecãrei unitãþi de învãþãmânt. MEN va
transfera sumele cãtre inspectoratele ºcolare
judeþene/ISMB, care la rândul lor au obligaþia sã le
repartizeze unitãþilor de învãþãmânt.

Activitãþile/proiectele/programele care se iau
în considerare pentru aceastã competiþie sunt:
derulate de ºcoli prin programele Comisiei Euro-
pene, ale Parlamentului European ºi alte altor insti-
tuþii europene: Erasmus+ (2014-2020), eTwinning,
Europa-casa noastrã (Lider European ºi EuroQuiz),
ªcoli-ambasador ale Parlamentului European,
Euroscola etc.; derulate de ºcoli în parteneriat cu
ambasade, universitãþi ºi ºcoli din Uniunea Eu-
ropeanã, companii europene, asociaþii profesionale

europene, ONG–uri cu scop educaþional/de for-
mare profesionalã care activeazã la nivel european
etc.; finanþate din fonduri structurale, în care ºcoala
este aplicant sau partener.

În evaluarea candidaturilor s-a þinut cont ºi de
coerenþa activitãþilor derulate în cadrul proiectelor/
programelor europene cu politica generalã a insti-
tuþiei ºcolare, de performanþele ºcolare reflectate
în rezultatele elevilor la examenele naþionale, olim-
piade ºi concursuri ºcolare, de asigurarea egalitãþii
de ºanse ºi facilitarea accesului la educaþie, pre-
cum ºi de calitatea ºi coerenþa documentelor de
candidaturã.

Competiþia se adreseazã tuturor unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar care au fost ºi sunt im-
plicate în activitãþi/proiecte/programe comunitare.

Odatã obþinut, certificatul „ªcoalã Europeanã”
este valabil pentru o perioadã de trei ani, dupã
care ºcoala trebuie sã concureze din nou pentru a
reconfirma titlul obþinut.

Concursul „ªcoalã Europeanã” a fost lansat
de Ministerul Educaþiei Naþionale în anul 2004, ca
semn al recunoaºterii contribuþiei ºcolilor româneºti
la sprijinirea eforturilor României de integrare în
Uniunea Europeanã.

La cele 16 ediþii au participat 2.159 de unitãþi
de învãþãmânt din toate judeþele þãrii ºi 862 dintre
acestea au primit certificatul ºi trofeul „ªcoalã
Europeanã”.

Conform situaþiei centralizate, din totalul celor
147 de candidaþi care au susþinut sesiunea
specialã a examenului naþional de Bacalaureat
din acest an, 125 de elevi au promovat, rezultând
o ratã de reuºitã de 85,03%. Aceastã sesiune a
fost gãzduitã de C.N. „Mihai Viteazul” din Ploieºti.

Pe tranºe de medii situaþia aratã astfel: 39
de medii între 9 ºi 9.99, 33 între 8 ºi 8.99, 32
între 7 ºi 7.99, respectiv 20 între 6 ºi 6.99. Din
Prahova au candidat doi elevi, ambii reuºind sã
obþinã medii care sã le permitã intrarea în posesia
diplomei. La aceastã sesiune, un singur candidat
a promovat cu media 10, este vorba despre Ioana
Maria Popa, elevã la C.N. Iaºi.

Sesiunea specialã s-a organizat pentru
absolvenþii de liceu aflaþi în pregãtire sau în etapele
de selecþie pentru alcãtuirea loturilor care vor
reprezenta România atât la olimpiadele
internaþionale pe discipline, cât ºi la diverse
competiþii sportive europene sau mondiale.

Mihail Marinescu

Trei unitãþi de învãþãmânt din Ploieºti, premiate la Palatul
Parlamentului pentru obþinerea certificatului „ªcoalã Europeanã

Mihail Marinescu

85,03% este
promovabilitatea

la Bac-ul olimpicilor
susþinut la C.N. „Mihai
Viteazul” din Ploieºti
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SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 15 Iunie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma

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

Duminicã, 16 Iunie, ora 18:30 - sala Teatrului Toma Caragiu – “Cãsãt“Cãsãt“Cãsãt“Cãsãt“Cãsãtoria”oria”oria”oria”oria”,
de N. V. Gogol. Regia: Alexandru Mãzgãreanu. În distribuþie: Theodora Sandu
(Agafia Tihonovna), Ionuþ Viºan (Ivan Kuzmici Podkoliosin), Bogdan Fãrcaº
(Kocikariov), Clara Flores (Fiokla Ivanovna), Paul Chiribuþã (Baltazar Baltazarovici
Jevakin), Ilie Gâlea (Ivan Pavlovici Omletã), Alin Þeglas (Nikanor Ivanovici Anucikin),
Oxana Moravec (Arina Panteleimonovna).

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 16 Iunie, ora 11:00 - sala Teatrului de Animaþie Imaginario,

“Dãnilã Prepeleac”“Dãnilã Prepeleac”“Dãnilã Prepeleac”“Dãnilã Prepeleac”“Dãnilã Prepeleac”, adaptare de Mihaela Rus ºi Lizica Sterea dupã Ion
Creangã. Regia: Mihai Androne. Distribuþia: Paul Niculae, Lãcrãmioara Bradoschi,
Nelu Neagoe, Cãtãlin Rãdulescu, Mircea Hendrich, Lizica Sterea, Ioana Roºu,
Mihaela Rus/Diana Uþã. Recomandat copiilor peste 4 ani

EVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTE
Vineri, 14 Iunie, ora 18:00 - în incinta Hipodromului Ploieºti – “Garden“Garden“Garden“Garden“Garden

Party”Party”Party”Party”Party”.

Cãtre finele anului 2018, în chioº-
curile de Presã au apãrut MEMORIILE
celui mai de seamã istoric al Româ-
niei, Nicolae Iorga (1871-1940), într-
un elegant set de 7 volume. Editorul,
PAUL EDITIONS, le-a publicat întoc-
mai, restituind generaþiilor de azi ºi
de mâine una din lucrãrile minþii ºi
conºtiinþei uriaºului moldovean sta-
tornicit la Vãlenii de Munte, un
excelent dar de naturã spiritualã, de
incomparabilã forþã moralã ºi eticã,
mijlocit de „Paul Editions” (ºos. ªtefan
cel Mare, nr. 15, sector 2 Bucureºti,
e-mail: pauleditions@gmail.com),
MEMORIILE savantului român –
membru în 27 de Academii ale lumii
– adaugã Istoriei României istoria
zbuciumatei perioadei despre care
însuºi scriitorul lor relateazã în Prefaþa
olografã: „Cititorii au aici însemnãrile
mele zilnice numai începând cu luna
mai 1917. Un întreg grup de caiete
care leagã acest volum de acela pu-
blicat în 1917, care înfãþiºa în acelaºi
fel rãzboiul nostru în Bulgaria
(Acþiunea militarã a României, 2 ediþii
la Socec) se aflã încã în mâini duº-
mane ºi nu ºtiu dacã vreodatã voi
putea sã le recapãt de unde sunt de-
þinute fãrã drept”. Motivarea continuã:
„În ele se va vedea cum ideea unitãþii
naþionale m-a preocupat toatã viaþa
pe un timp când era socotitã de opor-
tuniºtii care triumfã astãzi ca o ne-
bunie. Se va vedea cum, în iulie 1914,
am fost cel dintâi  care, printr-un
articol tipãrit în „Universul”, am strigat:
„Nu cu Austro-Ungaria!”, cum în ace-
laºi iulie 1914, Ion Brãtianu, care mã
chemase  telegrafic la Bucureºti, pu-
tea în acelaºi timp sã mã sperie pe
mine cu ideea cã mergem  cu Cen-
tralii ºi pe tristul colonel Sturdza cã
se uneºte cu Înþelegerea, cum de
aceea, luni de zile, am rupt pe urmã
legãturile cu puternicul om politic,
cum în septembrie el mi-a declarat
cã ºi-a schimbat direcþia, cum totuºi
doi ani de zile el a ºovãit, fãrã a se
pregãti în ce priveºte hotãrârea
supremã, cum totodatã, am evitat
toate pripelile demagogiei gata sã intre
fãrã timp în rãzboi, cum, atunci când
am întâlnit greutãþi ºi înfrângeri, toþi,
în afarã de Regina Maria, ºi-au pierdut
încrederea, pe care a pãstrat-o în ins-
tinctul soldatului”.

Remarcabilã ediþie popularã,
ediþia MEMORIILOR lui Nicolae Iorga
e structuratã în ºapte volume, prezen-
tate în ordinea scrierii lor de cãtre
savantul devenit politician, pânã la a
fi o vreme, dupã ºefia Camerei, ºi prim
ministru al guvernului (18 aprilie 1931
– 6 iunie 1932), ºi anume: I – „Rãz-
boiul naþional, Lupta pentru o nouã
viaþã politicã, 1917-1918"; II – Idem,
„1918-1930"; III – „Tristeþea ºi sfârºitul
unei domnii, 1920-1922"; IV – „Înco-
ronarea ºi boala Regelui, 1922 –
1925"; V – „Agonia regalã ºi regenþa,
1925 -1930"; VI – „Încercarea gu-
vernului peste partide, 1930 – 1932";

VII – „Sinuciderea partidelor, 1932
– 1938".

Înþelepciunea s-a însoþit totdeau-
na cu geniul spiritului neasemuitului
Nicolae Iorga, reflectate într-un con-
cept al ilustrului gânditor moldav:
„Citirea pune pe orice om în legãturã
cu atâþia de aiurea ºi din alte vremi ºi
ea dã putinþa sã stea de vorbã oricine
ºi cu minþile cele mai înalte ºi cu sufle-
tele cele mai calde ce au trecut pe
pãmânt, lãsând urme care nu se vor
ºterge uºor. E o ºezãtoare  veºnicã la
care te îmbie cei mai meºteri vorbitori
ºi cugetãtorii cei mai adânci. E o mi-
nune cã, ºi morþi cum sunt unii de
atâta vreme, poate vorbi cu dânºii ºi
acum, ba încã fãrã nimic din sfiala
de care, ei fiind vii, am fi cuprinºi. Iar,
dintre cei ce sunt în viaþã, numai prin
cartea lor uºa li-e veºnic deschisã
pentru oricine le-ar rãsãri în prag. Gla-
suri care nu se aud în afarã, dar care,
cum petreci rândurile cu ochii, rãsunã
în adâncul fiinþei tale însuºi”.

Serghie Bucur

CARTEA

ISTORIE
de

Agenda  expoziþionalã a Filialei Pra-
hova a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România continuã sã atragã publicul
aplecat spre arta Culorii, a Formelor ºi a
Ideilor, la început de Junie 2019, cu
dublul orizont pe simezele Galeriei de
Artã din Ploieºti, semnat de artiºtii  Valter
Paraschivescu ºi Dragoº Minculescu.
Sublimat în paginile excepþionalului
Catalog, pus la dispoziþia celor prezenþi
la vernisajul de joi / 30 mai, în prezenþa
autorilor ºi a domnului Florin Sicoe.

Euritmiile coloristice au abundat în
circa 50 de lucrãri, sub amprenta ori-
ginalitãþii – trãsãtura de seamã a
fiecãruia dintre expunãtori, de la nume

la operã, reacþia reflexã a memoriei
noastre vizuale fulgerând cu elegantã
plãcere. Un apanaj al fiecãruia dintre
domniile lor, pe care, cu siguranþã, dacã
în prima searã nu l-am receptat total,
profunzimea fiecãrei opere am desco-
perit-o în ziua sau zilele urmãtoare,
încercaþi mereu de subiectivitate ºi
preferinþe. Ofertele ambilor artiºti au
certificat valenþele mãiestriei, în stilurile

proprii, fiecare insuflând viziune ºi ex-
presie, crezul artistic în subtilele lui

prefaceri durabile prin timp.
Poeme în desen ºi culori, simfonii

prin rezonanþele în spirit ºi simþiri, testa-
mentare prin gândirea ºi transpunerea
acestor gândiri, domnul  Valter Pa-
raschivescu a pus dinaintea privirilor
publicului o imensã carte a sentimen-
telor sale, exprimate discret filosofic, prin
coloristica cuprinsã în arealuri cosmice
sau pãmânteºti, pliindu-le pe izvoare
organice, Natura supunându-i-se cu
smerenie, ºtiindu-se doar pretextul
creaþiei dumisale. Harul dobândit ºi, prin
operã, dãruit privitorului, ni l-a oferit cu o
indiscutabilã artã în uleiul „Mânãstirea
Celic Dere”, care s-ar traduce „Mânãs-

tirea Ape de Cristal”, vizitatã
de milioane de adepþi ai tu-
rismului religios. Sinteza
paraschivescianã reflectã
aici un apogeu al imaginaþiei
maestrului nostru, conce-
pând ºi redând ilustra vatrã
monasticã în liniile poemelor
lui Lucian Blaga!
Într-o expresivã
unitate a diver-
sitãþii, categoric
ineluctabilã, lu-
crarea a deprins
încã de la con-

cepere ºi pânã la înfãptuire,
dimenisunea universali-
tãþii! În jurul acestei ca-
podopere ne simþim oas-
peþii unui festin artistic me-
morabil, meditând pe nuan-
þele ºi fulguraþiile enunþate
de „Jertfa”, de „Maºina de
topit smoalã” – o idee bre-
chtianã uimitoare, cu um-

bre de tra-
gism clasic, în „Oraºul din
vis” – scumpã himerã a
vârstei copilãriei, obse-
dantã „monadã” a sca-
denþei vieþii, a stãnescie-
nelor uleiuri „Primãvara”
ºi „Oraºul dintre smârcuri”
(smârcurile cu papurã ºi
þipirig, printre care ne hâr-
joneam în anii copilãriei!).
O surprizã de proporþii mi-
a oferit-o – lucrare cu veri-
tabilã tentã misticã –
portretul lui Bagdasare
Castigllione, eu-l lui  într-o
parabolicã întruchipare
din galeria personajelor

istoriei peninsulare.
Din celãlalt pol al expoziþiei, odatã

cu zâmbetul sãu molipsitor, domnul
Dragoº Minculescu declaneºazã
caleidoscopic evantaiul de „Explozii”,
desigur, trepidant-artistic redate în patru
variante, de „Insule de foc”, douã, de
dramatice „Cãlduri nocturne”, trei,
cosmosuri vãzute de dânsul ºi îndelung

studiate printr-o lentilã a lui Eminescu ºi
printr-alta a lui Einstein. Aparent enigma-
tice, pictogramele minculesciene sus-
citã receptarea probabil tridimensionalã,
dincolo de ceea ce penelul artistului a
redat aflându-se de fapt substanþa,
esenþa acelor particule reunite în mate-
ria / materiile din care acestea, graþie
viziunii absconsului artist plastic, sunt ºi
existã. Tocmai aceastã „nevãzutã faþã
a Lunii” sporeºte interesul ºi prin urmare
valorizarea fenomenalelor „dezinte-
grãri” ale cosmosului minculescian. De
care nu avem motive sã ne temem, din
contra, sã adãugãm bucuriei noastre
estetice, ofranda unei aspiraþii artistice
mereu percutante.

Existenþa politicã ºi socialã a neamului Brãtienilor a
marcat mai mult de jumãtatea secolului XIX ºi prima jumãtate
a secolului XX, nefericit, deceniile 4, 5 ºi 6 ale acestuia, Istoria
României este ºi va fi categoric incompletã fãrã a consemna,
comenta ºi întoarce – cu demnitate ºi profundã recunoºtinþã
a posteritãþii – mulþumirile generaþiilor succesive, de atunci
încoace ºi în viitor. Pletora amintirilor ºi a memoriilor rãmase
de la numeroºii membri ai acestui venerabil clan boieresc în-
veºniceºte luminile sub care, lectura scrierilor pãstrate – semn
al respectului faþã de predecesorii care au ctitorit ROMÂNIA –
, deºteaptã în contemporani sentimentul onoarei ºi demnitãþii
– esenþialele modele ce – astãzi, cu atât mai stringent – tre-
buie preluate ºi puse în valoare de oamenii care, prin natura ºi
rãspunderea lor, cu prioritate politicã, prin fapte, vor certifica,
credinþa întru binele ÞÃRII !

Din noianul scrierilor brãtiene, tulburãtoare ºi modelatoare
pagini ne-au rãmas de la Sabina Brãtianu (4 VI 1863-23 VIII
1944), fiica soþilor Ion ºi Pia Brãtianu, venitã pe lume în Valea
Mare, jud. Muscel, pe atunci, mai apoi, soþia dr. Constantin
Cantacuzino (din ramura Valahia a domnitorului Þãrii Româ-
neºti, ªerban Vodã (1634-1684), generaþia a V-a (1848-1920).
Pagini clocotind de patriotismul epocii ºi de veneraþia – sfântã
– faþã de Ion C. Brãtianu (1821-1891) – întemeietorul dinastiei
cu acest reverberant prestigiu, publicate în douã volume, în

1933-1935. Lecturarea lor de cãtre Severa Sihleanu a generat
apariþia, în 1937, a cãrþii publicatã la „Cartea Româneascã”
cu titlul „Note ºi desminþiri asupra Amintirilor d-nei Sabina
Cantacuzino”, cãreia i s-au alãturat ºi ale  Alexandrinei
Fãlcoianu. Controversele semnalate de acestea au lãsat, totuºi,
pe mai departe întreagã valoarea lor, moralã, politicã, culturalã
ºi istoricã, între coperþile volumului DIN VIAÞA FAMILIEI ION C.
BRÃTIANU, semnat de Sabina Cantacuzino, publicat de editura
Albatros în 1993 – sursa rândurilor de faþã.

Perenitatea acestora, coroboratã cu recunoºtinþa faþã de
nobila familie a Brãtienilor, motiveazã  trepidanta poveste –
care este ISTORIA – a generaþiilor Brãtianu ºi a familiilor acestor
neîntrecuþi ºi cu adevãrat devotaþi politicieni Patriei lor.

Serghie Bucur
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Compania Naþionalã de Cãi Ferate ‘CFR’
anunþã lansarea licitaþiilor în vederea elaborãrii
studiilor de fezabilitate pentru modernizarea a 24
staþii de cale feratã, un proiect în valoare de 9,71
milioane de lei, fãrã TVA. Potrivit unui comunicat
de presã a operatorului feroviar naþional, transmis
vineri AGERPRES, modernizarea celor 24 de staþii
face parte dintr-un proiect mai amplu ce include
un numãr de 47 de staþii de cale feratã, inclus în
Programul Operaþional Infrastructurã Mare (POIM).

Sucursalele Regionale de Cãi Ferate Cluj,
Craiova, Constanþa ºi Galaþi au lansat procedurile
de licitaþie pentru elaborarea studiilor de fezabilitate
pentru urmãtoarele 24 staþii de cale feratã: Satu
Mare, Baia Mare, Jibou, Dej Cãlãtori, Beclean pe
Someº, Valea lui Mihai, Carei, Salonta, Târgu Jiu,
Alexandria, Caracal, Filiaºi, Roºiori Nord, Piatra Olt,
Mangalia, Neptun (Hc), Costineºti Tabãrã, Ciulniþa,
Râmnicu Sãrat, Adjud, Comãneºti, Fãurei, Tecuci
ºi Mãrãºeºti.

Obiectivele prevãzute în elaborarea studiilor
de fezabilitate au drept scop asigurarea unor servicii
de calitate într-un spaþiu modern, adaptat cerinþelor
pieþei ºi nevoilor cãlãtorilor, cu accent deosebit pe:
modernizarea ºi repararea clãdirilor de cãlãtori,

inclusiv facilitãþi pentru persoanele cu mobilitate
redusã; înãlþarea peroanelor în conformitate cu
standardele europene, modernizarea copertinelor,
a liniilor din staþii, pasajelor, pasarelelor ºi asigurarea
accesului la peroanele intermediare; asigurarea
sistemelor de ventilaþie ºi încãlzire, montarea de
panouri fonoabsorbante modernizarea echipa-
mentelor de telecomunicaþii ºi de informare a

publicului cãlãtor; înlocuirea instalaþiilor electrice,
sanitare ºi termice ºi refacerea sistemului de
drenaj; asigurarea elementelor de siguranþã în staþii,
prin construirea unor rampe speciale pentru
accesul persoanelor cu dizabilitãþi, balustrare,
garduri de siguranþã între liniile din staþii etc.

Conform sursei citate, valoarea costurilor esti-
mate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate
aferente celor 24 staþii CF este de 9.711.250 lei
(fãrã TVA), iar sursa de finanþare este inclusã în

bugetul CFR SA, la capitolul fonduri externe
nerambursabile.

Compania menþioneazã cã anunþurile de parti-
cipare la licitaþiile deschise organizate de Sucur-
salele Regionale CF Cluj, Craiova, Constanþa ºi
Galaþi sunt disponibile în Sistemul informatic cola-
borativ pentru mediu performant de desfãºurare
al achiziþiilor publice (SICAP).

Dezechilibrele macroeconomice s-au
accentuat în România, deficitul de cont curent
ºi cel fiscal s-au adâncit, presiunile inflaþioniste
sunt din nou în creºtere iar dacã politicile nu-ºi
vor putea schimba direcþia þara se poate
confrunta inclusiv cu o scãdere a veniturilor
care va afecta în special sãracii, avertizeazã
Fondul Monetar Internaþional.

Potrivit FMI, în primul rând, consolidarea
fiscalã trebuie însoþitã de înãsprirea politicii
monetare ºi o flexibilitate mai mare a cursului
de schimb.

“Creºterea condusã de consum a rãmas
solidã, majorând veniturile populaþiei spre cele
din Europa Occidentalã. Totuºi, s-au accentuat
de asemenea dezechilibrele macroeconomice:
deficitul fiscal ºi cel de cont curent s-au adâncit
iar presiunile inflaþioniste sunt din nou în
creºtere. Dacã politicile nu-ºi vor schimba
direcþia, progresele în realizarea convergenþei
se vor diminua, ceea ce va duce la deteriorarea
veniturilor reale ale pensionarilor ºi vor fi afectaþi
semnificativ în special sãracii. Un mix de politici
mult mai echilibrat este necesar pentru a re-
duce probabilitatea unei astfel de evoluþii: în
primul rând ºi cel mai important, consolidarea
fiscalã însoþitã de înãsprirea politicii monetare
ºi o flexibilitate mai mare a cursului de schimb
valutar. În plus, politicile trebuie sã devinã mai
predictibile ºi guvernanþa trebuie sã se

îmbunãtãþeascã, pentru a creºte perspectivele
pe termen mediu privind convergenþa venitu-
rilor”, se aratã în declaraþia echipei în România.

Efecte negative ale OUG 114

Mai multe mãsuri economice incluse în or-
donanþa de urgenþã a Guvernului nr. 114 vor
avea, probabil, efecte negative asupra dezvoltãrii
economice a României, a declarat vineri ºeful
misiunii FMI pentru România, Jaewoo Lee, în
cadrul prezentãrii concluziilor de la finalul
evaluãrii anuale a economiei româneºti.

“Mai multe mãsuri incluse în OUG 114/
2018 ºi în amendamentele ulterioare oferã
spaþiu pentru ajustãri ulterioare, având în vedere
efectele adverse probabile asupra dezvoltãrii
economice. Taxele ºi mãsurile de încurajare
adoptate cãtre sectoare specifice - inclusiv faþã
de bãnci, sectorul construcþiilor ºi sectorul de
utilitãþi - pot crea distorsiuni care sã împiedice
investiþiile sau alocarea eficientã a resurselor”,
a afirmat ºeful misiunii FMI pentru România.

Echipã FMI condusã de Jaewoo Lee a înce-
put pe 27 mai o vizitã de douã sãptãmâni la
Bucureºti, pentru a realiza evaluarea anualã a
economiei româneºti, realizatã în baza Articolului
IV din statutul instituþiei financiare interna-
þionale.

FMI: Dezechilibrele macroeconomice
s-au accentuat în România;

politicile trebuie sã-ºi schimbe direcþia

CFR lanseazã licitaþii pentru studiile
de fezabilitate privind modernizarea

a 24 de staþii de cale feratã

Una dintre cele mai importante
conferinþe dedicate tehnologiilor inova-
toare din regiunea Europei de Sud-Est,
Romania Blockchain Summit, va avea
loc în perioada 21 - 22 iunie la Bucureºti
ºi va reuni sectorul public, factori de de-
cizie politicã, dezvoltatori, cercetãtori,
antreprenori ºi inovatori locali ºi euro-
peni.

Evenimentul, organizat sub înaltul
patronaj al Ministerului Comunicaþiilor
ºi Societãþii Informaþionale (MCSI), în par-
teneriat cu reprezentanþi ai industriei
blockchain din România ºi cu participa-
rea Observatorului ºi forumului UE pri-
vind tehnologia blockchain, îºi propune
o serie de obiective, printre care: dezba-
terea ºi identificarea celor mai reuºite
studii de caz pentru implementarea
tehnologiei blockchain, pregãtirea unui
spaþiu pentru a conecta cererea cu
oferta, pentru proiecte dezvoltate pe
baza tehnologiei blockchain, crearea
unui mediu pentru facilitarea de discuþii
care sã conducã la noi parteneriate ce

pot genera noi proiecte de succes, dez-
voltarea dialogului dintre oficialii guver-
namentali, autoritãþile de reglementare
ºi sectorul privat, promovarea forþei de
muncã ºi expertizei locale, schimbul de
informaþii ºi experienþã între investitori
ºi antreprenorii la început de drum.

“Acum este momentul optim pentru
a lansa o dezbatere amplã în ceea ce

priveºte viziunea noastrã de viitor
asupra capabilitãþilor tehnologiei block-
chain de a impacta existenþa noastrã în
general, sã analizãm potenþialul aces-
teia de a schimba felul în care ne desfã-
ºurãm activitatea în diverse domenii ºi
de a înlãtura barierele în relaþiile de co-
laborare. Trebuie sã încurajãm ºi sã sus-
þinem tehnologiile inovatoare pe care

le putem folosi cu încredere, care ne
pot ajuta în eforturile noastre de a asi-
gura transferul de active digitale ºi sã
descoperim noi aplicaþii ºi utilizãri ale
tehnologiei pentru a îmbunãtãþi viaþa
noastrã de zi cu zi ºi competitivitatea
afacerilor noastre”, susþine Alexandru
Petrescu, ministrul Comunicaþiilor ºi
Societãþii Informaþionale.

La rândul sãu, Armand Domuþa,
preºedintele Asociaþiei Blockchain Ro-
mânia, afirmã cã România are avantaje
în materie de resurse umane ºi infra-
structurã IT ºi poate crea o societate ino-
vatoare.

“Blockchain nu este doar o tehno-
logie, ci o nouã modalitate de a conecta
oamenii, creând o economie ºi o socie-
tate cu totul nouã ºi inovatoare. Iar Ro-
mânia, datoritã avantajelor sale unice
în materie de resurse umane, tradiþie ºi
infrastructurã IT, nu poate sta de-o parte.
Trebuie sã ne asumãm o poziþie îndrãz-
neaþã ca pionieri ºi inovatori, ºi sã de-
venim lideri regionali în industria block-

chain, care este în plinã dezvoltare. Pen-
tru a stimula progresul, trebuie sã ne
asumãm o voce unitarã ºi sã comuni-
cãm avantajele pe care le aduce tehno-
logia blockchain pentru foarte multe
industrii locale. Misiunea noastrã, în
cadrul Asociaþiei Blockchain România,
este de a educa publicul, de a promova
dezvoltarea unei comunitãþi locale de
blockchain ºi de a deveni liderul dialo-
gului cu autoritãþile de reglementare”,
este de pãrere Domuþa.

Potrivit organizatorilor Romania
Blockchain Summit, companiile ºi antre-
prenorii care vor participa la eveniment
vor avea ºansa de a-ºi prezenta ideile
de afaceri în faþa unor fonduri de investiþii
cunoscute din regiune. Investitorii expe-
rimentaþi vor fi, de asemenea, în juriul
care va evalua ºi va premia cele mai
promiþãtoare proiecte, în cadrul compe-
tiþiei de prezentãri pentru startup-uri.

Romania Blockchain Summit aduce la Bucureºti
reprezentanþi ai industriei de profil, în perioada 21-22 iunie

Paginã coordonatã de
Daniel lazãr



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 1 Matinal;
09:00 Adevãrul despre trecut (r);
09:30 Teleshopping;
09:45 „Iubire imposibilã” (r);
11:00 Ca-n viaþã;

12:30 Parlamentul României;
13:00 Fan / Fan urban;
13:30 Pofticioºi, la cratiþã!
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 „Moromeþii” (f);
00:40 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
01:30 „Moromeþii” (r);
03:55 Discover România;
04:15 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
05:05 Drumul succesului (r);
05:35 Teleshopping;
06:30 Politicã ºi delicateþuri (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 „Adevãr ºi minciunã” (f);
22:50 Discover România;
23:10 „The Runaways” (f);
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:50 Pescar hoinar;
03:15 „The Runaways” (r);
05:05 D’ale lu’ Miticã (r);
06:00 Cap Compas (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
21:30 „Hobitul: O cãlãtorie neaºteptatã” (f);
00:45 „Fata din tren” (r);
02:30 La Mãruþã (r);
04:15 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

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

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 „Prinþul Persiei: Nisipurile timpului”
(f);
22:15 „Factor de risc” (r);
00:45 Insula iubirii (r);
04:15 „Fetiþa mea” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Nu vrea ºi pace!” (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Doamna din viaþa mea” (r);
14:15 “A fost odatã Curly” (r);
16:15 “Doamna judecãtor” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Anna ºi Regele” (f);
22:30 „Mesagerii 2: Sperietoarea de ciori”
(f);
01:30 „Dublu impact” (r);
03:15 „La bloc” (r);
05:30 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy 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);
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Anul în care Dolly Parton a fost mama
mea” (f);
22:00 „Downton Abbey” (s);
23:30 CulTour (r);
00:00 „Anul în care Dolly Parton a fost mama
mea” (r);
02:00 Teleshopping;
02:45 „Downton Abbey” (r);
04:00 „Trimful dragostei” (r);
05:30 „Feriha” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:30 #Creativ (r);
08:00 Aventurã urbanã;
09:00 ªah-mat;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
11:00 Levintza prezintã;

11:30 Constructori de visuri;
12:00 Iubiri celebre;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Faþa nevãzutã a lumii;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 „Toate pânzele sus!” (f);
16:30 Exclusiv în România;
17:15 Tezaur folcloric;
18:00 Telejurnal;
19:00 Fotbal Campionatul Mondial FIFA U20;
21:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 „Ora zero” (f);
01:00 Anchetele comisarului Antonescu (r);
01:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (r);
03:45 „Ora zero” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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;
20:20 „Doamna ºi vagabondul” (f);
21:45 Discover România;
22:10 „Onoare ºi respect” (r);
00:00 Zile cu stil;
00:35 MotorVlog;
01:10 „Adevãr ºi  minciunã” (r);
02:40 „Onoare ºi respect” (r);
04:15 „Armãsarul sãlbatic” (r);
05:05 Memorialul Durerii (r);
06:00 MotorVlog (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Prima loviturã” (f);
12:15 Ce spun românii (r);
13:15 „Panica de la Hotel Majes-

tic” (f);
15:00 „O noapte la Muzeu: Secretul
Faraonului” (f);
17:00 „Vacanþã cu familia Johnson” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Spioana” (f);
22:15 „Justiþiarul” (r);
00:00 „Ai noºtri” (r);
01:00 „O noapte la Muzeu: Secretul
Faraonului” (r);
02:45 „Justiþiarul” (r);
04:15 „Prima loviturã” (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 „Liber ca pasãrea cerului”
(r);
11:00 Plasa de stele;
13:00 Observator;

13:30 „Prinþul Persiei: Nisipurile timpului” (r);
16:00 „Fructul oprit” (r);
19:00 Observator;
20:00 „Sahara”;
22:30 „King Kong” (f);
02:30 Plasa de stele (r);
04:00 „Factor de risc” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Doamna judecãtor” (r);
09:30  „La Bloc” (s);
11:45 „Nu vrea ºi pace!” (r);
13:30 „Anna ºi Regele” (r);
16:30 „Turbo” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Rocky III” (f);
22:30 „Stone” (r);
00:45 „Legãturi suspecte” (r);
02:45 „Stone” (r);
04:30 „La bloc” (r);
05:30 Ce spun românii (r).

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

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 „Coco înainte de Chanel” (f);
22:15 „Downton Abbey” (s);
23:00 CulTour (r);
00:00 „Coco înainte de Chanel” (r);
02:00 „Downton Abbey”  (r);
03:00 CulTour;
04:45 „Gossip Girls: Intrigi la New York” (r);
06:15 CulTour (r).

TVTVTVTVTVR 1R 1R 1R 1R 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 „Baltagul” (f);
17:00 Replay;
18:15 Jurnal Euro;
19:30 Fotbal Campionatul European U21,
2019: Polonia - Belgia;
21:30 Telejurnal;
22:00 Fotbal Campionatul European U21,
2019: Italia – Spania;
00:00 Garantat 100%;
01:00 „Baltagul” (r);
03:00 Garantat 100% (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Sãrbãtorim româneºte de
Rusalii;
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 „Plecarea Vlaºinilor” (f);
14:55 Poate nu ºtiai;
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Reþeaua de idoli;
18:55 Handbal masculin, Preliminarii CE:
Franþa – România;
20:30 „Întoarcerea Vlaºinilor” (f);
22:20 „Cursa” (f);
00:00 Drag de România mea;
03:45 Reþeaua de idoli (r);
04:30 Sãrbãtorim româneºte de Rusalii (r);
05:00 Ferma (r);
06:15 Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 „Vacanþã cu familia
Johnson” (r);

12:30 Ce spun românii (r);
13:30 Apropo Tv;
14:30 „Cum s-o dai sã fie bine?” (f);
17:00 „Zâna Mãseluþã” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Avatar” (f);
22:15 „Super Chef” (f);
01:15 „Ai noºtri” (f);
02:15 Apropo TV (r);
02:30 „Arthur” (r);
03:15 „Cum s-o dai sã fie bine” (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
09:45 „Povestea jucãriilor 2"  (r);
11:30 „Max 2: Erou la Casa Albã”
(f);
13:00 Observator;

13:15 „Sahara” (r);
16:00 Familii la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Nea Mãrin Miliardar” (s);
22:00 „Cum sã fii amantu’ la femei” (f);
23:15 „Jack Ryan: Agentul din umbrã” (r);
00:00 „Nea Mãrin Miliardar” (r);
01:00 „Furia: Eroi anonimi” (r);
02:00 „Max 2: Erou la Casa Albã” (r);
03:30 „Fructul oprit” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Turbo” (r);
09:00 „La bloc” (r);
11:15 „Anna ºi Regele” (r);
14:15 „Rocky III” (r);
16:15 „Prima loviturã” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Cãlãreaþa” (f);
22:30 „S-a întâmplat într-o varã” (f);
00:00 „Stone” (r);
02:30 „S-a întâmplat într-o varã” (r);
04:00 „La bloc” (r).

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

09:30 „Dragoste eternã” (f);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
13:30 CulTour (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „Poveste de dragoste” (f);
22:15 „Downton Abbey” (s);
23:15 CulTour (r);
23:45 „Poveste de dragoste” (r);
02:00 „Downton Abbey” (r);
03:45 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
06:45 „Triumful dragostei” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
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;
16:45 „Iubire imposibilã” (f);
18:00 Poveste dupã poveste;
18:30 Banii tãi;
19:00 Feþe-feþe;
20:00 Telejurnal;
21:00 Studio fotbal;
22:00 Fotbal Campionatul European U21, 2019
- Germania - Danemarca;
00:00 Telejurnal;
00:30 Feþe-feþe (r);
01:25 100 de poveºti despre Marea Unire (r);
01:30 Fotbal Campionatul European U21, 2019
- Germania – Danemarca (r);
03:10 Discover România (r);
04:15 Aventura urbanã (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Întoarcerea Vlaºinilor” (r);
08:50 Poate nu ºtiai;
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 Floarea din grãdinã;
16:00 „Bibliotecarii” (s);
17:00 OanApp;
18:00 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
19:30 Fotbal Campionatul European U21, 2019
– Serbia – Austria;
21:30 „Cea mai frumoasã varã” (f);
23:10 „Caracatiþa” (s);
00:25 „Cursa” (r);
02:10 Descãlecaþi în Carpaþi (r);
03:05 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 „Caracatiþa” (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „12 încercãri” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Spioana” (r);
03:00 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
12:00 Observator;
14:00 „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 „Nea Mãrin Miliardar” (r);
03:00 Acces direct (r);
04:15 „Fetiþa mea” (f).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Un altfel de Crãciun” (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Rocky III” (r);
13:45 „Cãlãreaþa” (r);
15:45 „De aici în eternitate” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Pantera Roz 2"  (f);
22:30 „Justiþiarul” (f);
00:15 „S-a întâmplat într-o varã” (r);
02:15 „Justiþiarul” (r);
03:15 „La Bloc” (r)
05:15 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
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 „Inima oraºului” (r);
00:30 „Jane, mama virginã” (r);
01:30 „Triumful dragostei” (s);
04:00 „Inima oraºului” (r);
05:15 „Feriha” (r);
06:30 „Triumful dragostei” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal matinal;
09:00 Banii tãi (r);
09:30 Teleshopping;
10:00 „Iubire imposibilã” (r);
11:00 Ca-n viaþã;

12:00 Teleshopping;
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
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);
19:00 Studio fotbal;
19:30 Fotbal Campionatul Mondial FIFA U21,
2019: România – Croaþia;
22:00 Fotbal Campionatul European U21,
2019 – Anglia - Franþa;
00:00 Telejurnal;
00:30 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:30 Fotbal Campionatul European U21,
2019 – România - Croaþia (r);
03:50 Fotbal Campionatul European U21,
2019 – Anglia - Franþa (r);
05:30 Viaþa satului (r);
06:00 Telejurnal Matinal.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 oanApp (r);
09:00 „Bibliotecarii” (r);
10:00 Floarea din grãdinã (r);
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
12:00 Telejurnal TVR2 (r);

13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 OanApp;
16:00 „Bibliotecarii” (s);
17:00 OanApp;
18:00 Vara amintirilor;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Oameni serioºi” (f);
21:50 Poate nu ºtiai;
22:00 Destine ca-n filme;
23:10 „Caracatiþa” (f);
00:20 „Cea mai frumoasã varã” (r);
01:50 Pescar hoinar (r);
02:15 Telejurnal TVR2 (r).
03:05 Documentar 360 de grade;
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:05 Mic dejun cu un campion (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Cavalerii Shaolin” (f);
23:45 ªtirile ProTv;
00:00 „Avatar” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

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

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Cum sã fii amantu’ la femei” (r);
02:45 Acces direct (r);
04:15 „Fetiþa mea” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „De aici în eternitate” (r);
09:45 „La bloc” (r);
12:15 „Cãlãreaþa” (r);
14:15 „Pantera Roz 2" (r);
16:15 „Drumul spre Bali” (f);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Viaþa secretã a lui Walter Mitty” (f);
22:45 „AVP: Alien vs. Predatopr” (f);
00:45 „Justiþiarul” (r);
02:15 „AVP: Alien vc. Predator” (r);
03:45 „La Bloc” (r);
05:15 La Mãruþã (r).

Happy Channel Happy Channel Happy Channel Happy Channel Happy Channel HDHDHDHDHD
08:45 CulTour (r);
09:15 Teleshopping;
09:15 „Femeie în înfrun-

tarea destinului” (r);
10:15 „Þine-mã de mânã” (r);
13:30 “Feriha”  (r);
15:30 „Triumful dragostei” (f);
17:30 CulTour;
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).

programe TV
8 14 - 20 iunie 2019
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Programe TV 14 - 18 iunie 2019Vineri, 14 iunie Marþi, 18 iunie
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zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþii de depo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi
Prestãri servicii

Cumpãrãri

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Sunt zile bune de a te ocupa de datorii, cum ar
fi taxe, impozite ºi relaþii cu instituþii financiare.
Poþi descoperi nereguli în documentele juridice
ce vizeazã banii ºi bunurile în comun cu alþii.
Fii prudent ºi verificã în permanenþã totul. Pe
30 ºi 31 Ianuarie, relaþiile cu strãinãtatea revin
în atenþie.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Sãptãmânã sunt dedicatã relaþiilor parteneriale
ºi colaborãrilor. Sunt posibile dialoguri aprinse,
reproºuri, iar cãderea la pace se face cam
greu. Se recomandã prudenþã ºi discernãmânt,
întrucât se pot strica relaþii bune. Te poþi ocupa
de chestiunile financiare legate de taxe, impo-
zite sau, funcþie de caz, de relaþiile cu instituþiile
financiare.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Relaþiile colegiale sunt destul de tensionate,
dar se pare cã cele cu ºefii se îmbunãtãþesc.
Dozeazã-þi eforturile ºi ocupã-te de prioritãþi, în-
trucât sãnãtatea este vulnerabilã. Sunt propice
lãmuririi unor aspecte ce þin de relaþiile parte-
neriale. Partenerul de viaþã îþi poate reproºa
faptul cã eºti prea implicat în problemele de
serviciu ºi îþi neglijezi rolul din cadrul cuplului.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Relaþiile sentimentale sunt subiectele tale fa-
vorite de la începutul acestei sãptãmâni. Existã
etape din cadrul unor relaþii asupra cãrora este
nevoie sã revii ºi sã pui lucrurile la punct. Sunt
posibile neînþelegeri, stãri de spirit tensionate,
dar puterea ta de a te adapta situaþiei ºi oame-
nilor te va ajuta mult. Pentru alþii, relaþiile cu
copiii sunt în prim-planul vieþii, însã balansul
dintre una caldã ºi una rece dã farmec acestor
zile.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Casa, familia ºi locurile natale sunt principalele
accente ale sãptãmânii. Este posibil sã te ocupi
de reparaþii curente sau sã reamenajezi decorul
locativ. Relaþiile cu membrii familiei sunt tensio-
nate, dar se pot lãmuri unele chestiuni ce
privesc trecutul neamului din care provii. Aten-
þie la sãnãtatea sau problemele sociale ale
unui membru al familiei, în speþã un pãrinte!

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Dialogurile cu persoanele din anturajul apro-
piat îþi pot crea neplãceri, însã selecteazã infor-
maþiile care vin spre tine ºi nu da frâu liber
stãrilor tale interioare. Pe de altã parte este o
perioadã favorabilã rezolvãrii chestiunilor finan-
ciare legate de credite, datorii, moºteniri, par-
taje. Poþi descoperi nereguli în documentele
juridice sau poþi constata cã partenerii de
afaceri au scopuri diferite de ale tale, ce nu îþi
sunt pe plac.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile sunt su-
biectul principal pentru ceva vreme de acum
încolo. Sunt posibile despãrþiri definitive de par-
teneri, alãturi de care ai desfãºurat o activitate
îndelungatã. Sau pot exista discuþii conflictuale
cu majoritatea celor din jurul tãu. Depinde de
tine cum te raportezi la evenimentele în care
eºti implicat. Abordeazã totul cu calm, discer-
nãmânt ºi prudenþã.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
La începutul sãptãmânii debordezi de energie,
vrei sã rezolvi multe ºi mãrunte, iar asta este
foarte bine. Sigur cã simþi în sinea ta un fel de
barierã în a-þi scoate la ivealã toate imboldurile
inimii, însã ai încredere cã totul decurge în fa-
voarea ta. Relaþiile parteneriale sunt excelente,
mai ales din perspectiva financiarã. Poþi primi
cadouri sau recompense deosebite.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sufletul tãu are nevoie de retragere din forfota
vieþii. Sunt momente bune de a sta de vorbã
doar cu propria-þi fiinþã ºi de a-þi alcãtui noi pla-
nuri de urmat. Sãnãtatea fluctueazã destul de
mult, aºa încât fii atent. Zilele acestea îþi aduc
multã vioiciune ºi chef de a face ordine în viaþa
ta.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Eºti înconjurat de prieteni. Întâlniri, dialoguri,
sfaturi, soluþii ingenioase, toate vin cãtre tine
într-un carusel deosebit. Sunt posibile neplãceri
din partea unor oameni în care aveai încredere,
dar evitã speculaþiile ºi analizeazã totul în mod
obiectiv. Organsimul îþi poate da semne de
obosealã, aºa încât ocupã-te doar de activitãþile
de rutinã, ce nu te solicitã mult fizic ºi mental.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Primele zile ale sãptãmnii sunt bune de a te
ocupa de domeniul profesional în care îþi des-
fãºori activitatea ºi de imaginea ta în ochii
celorlalþi. Sunt posibile discuþii delicate cu un
ºef, astfel cã fii prudent ºi susþine-þi punctul de
vedere cu argumente viabile. Famila îþi este
alãturi ºi îþi oferã tot spirjinul de care ai nevoie.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Activitãþile culturale sunt cele mai potrivite stã-
rilor tale. Studiile pe termn lung revin în atenþie
ºi bine ar fi sã rezolvi cele necesare acestora.
Pentru alþii pot interveni aspecte legate de cãlã-
torii în afara graniþelor þãrii. Aceastã sãptãmânã
îþi dinamizeazã zona carierei profesionale ºi a
imaginii tale în societate. Sunt posibile reproºuri
din partea unui ºef, dar sunt momente pasagere,
pe care le poþi depãºi fãrã probleme.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

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

Nr.
locuri

 Tip contractMeseriaTip contract

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

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

10
2
6
5

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

20
3
1

20
1

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

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

10
5
1

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

10
3

10
5
1
2
1
1
3
4
8

20
1

20
10
8
1
2
4
1

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

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

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

8 cls
medii

8 clase
8 clase
8 clase
8 clase

liceu
superioare

medii
superioare

10 cls
8 cls
liceu

superioare
medii
medii
8 cls
8 cls

10 cls
8 clase
8 cls

10 cls
8 cls
medii

sup. juridice
experienta

medii
liceu
medii
medii
medii
8 cls

sc prof
superioare
superioare

-
10 cls
medii
medii
8 cls

sc prof
8 cls
8 cls

superioare
liceal

 superioare
experienta

medii
medii
medii

-
superioare
superioare

superioare tehnice
superioare
superior

sup – ing.
superioare
superioare
superioare

sup. tehnice
8 clase

-
medii

sc- prof-
8 cls

instalator
superioare
superioare

medii
calificare

medii
8 cls

calificare
sc prof

-
medii
medii
medii
medii

10 clase
medii

1 an
-

1 an
-

1 an
-
-

2 ani
-
-
-

2 ani
1-3 ani
1-3 ani

-
-

2 ani
1 an

-
-
-
-

1 an
1 an
7 ani
3 ani
1 an

-
-
-

1 an
-
-

1-3 ani
-

3 ani
-
-
-
-
-
-
-

1-3 ani
-
-

5 ani
-

1 an
-
-
-
-

1 an
5 ani

-
0-3 ani

-
1 an
3 ani
1 an

0-1 ani
3 ani

-
-
-
-

1-3 ani
-
-

3 ani
10
-

3 ani
-

3 ani
20
-

1 an
-
-
-

per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per det
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
per ned
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

medii
8 cls

Sc. prof.
Lic.spec.

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

sc prof
medii
10 cls
10 cls
medii
8 cls

-
Sc- prof.
medii

sc prof
medii
liceu
medii

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

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

sc.prof.
superioare

medii
10 cls
10cls
medii
medii

10 clase
-

medii
liceu

8 clase
8 cls
10 cls
medii

-
medii

-
Sup. tehnice

calificare
sc prof
medii
medii

sc. prof.
8 cls

Autoriz. sudor
medii

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

sc. prof.
experienta

10 cls
8 cls

1
2 ani

-
1ani

-
-

1 an
-
-
-

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

45 de ani (42,33%), urmaþi de cei
din grupa de vârstã 35–45 de ani
(28,13%), de tinerii cu vârsta cuprinsã
între 25 ºi 35 de ani (18,87%) la polul
opus fiind cei cu vârsta sub 25 de
ani (10,67%). În funcþie de nivelul de
studii al ºomerilor participanþi la
cursurile de formare profesionalã, cei
mai mulþi cursanþi, 2.945 persoane
(59,37%) au studii profesionale, licea-
le sau postliceale, urmaþi de cei cu
studii gimnaziale – 1.413 persoane
(28,49%) ºi cei cu studii superioare -
602 persoane (12,14%).

Principalele meserii/ocupaþii, în
funcþie de numãrul de participanþi,
pentru care s-au organizat progra-

În perioada ianuarie-aprilie 2019,
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã (ANOFM) a cuprins
în programele de formare profesio-
nalã organizate prin intermediul cen-
trelor regionale de formare profesio-
nalã a adulþilor ºi centrelor proprii din
cadrul agenþiilor teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã, 6.879 per-
soane.

Dintre acestea, 4.960 sunt ºo-
meri, 937 sunt persoane beneficiare
de formare la locul de muncã prin
programe de ucenicie, 45 sunt per-
soane beneficiare de servicii gratuite,
alþii decât ºomerii, iar 8 sunt persoane
beneficiare de servicii gratuite de

evaluare a competenþelor. Restul de
929 persoane participante la cursuri
de formare profesionalã fac parte din
categoria celor care nu beneficiazã
de gratuitate, potrivit prevederilor le-
gale în vigoare.

În perioada de referinþã au fost
organizate 301 de programe de for-
mare profesionalã gratuite dintre care,
198 programe de calificare/recali-
ficare ºi 103 programe de iniþiere, per-
fecþionare sau specializare.

În ceea ce priveºte participarea
ºomerilor la cursurile de formare pro-
fesionalã, cel mai ridicat interes pentru
astfel de programe s-a înregistrat în
rândul persoanelor cu vârsta peste

mele de formare profesionalã gratuite
pentru ºomeri în luna aprilie 2019
sunt: agent de securitate – 608, lu-
crãtor în comerþ – 498, inspector (re-
ferent) resurse umane – 428, bucãtar
– 360, operator introducere, validare
ºi prelucrare date – 308, frizer – coa-
for manichiurist pedichiurist – 168,
competenþe în limba englezã – 133,
competenþe cheie - comunicare în lim-

ba românã/competenþe de bazã în
matematicã – 111, contabil – 109,
coafor – 107, maseur – 98, inspec-
tor în domeniul securitaþii ºi sãnãtaþii
în muncã – 85, manichiurist pedi-
chiurist – 83, patiser – 80, instalator
instalaþii tehnico - sanitare ºi gaze –
79, agent vânzãri – 73, sudor elec-
tric – 70.

6.879 de participanþi la cursurile ANOFM
în primele patru luni ale anului 2019

Sursa: anofm.ro
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ANECDOTE:

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

Apel Urgenþã: 112
Poliþia Pl.: 0244.595.355;
Jandarmeria: 0244.553.811
Apa Nova: 0800800923
Dalkia: 0800800255
Informaþii SNCFR: 0244.952
Ora exactã: 1958
Inspectoratul ªcolar: 0244.577699
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Papricaº de pui - reþetã ungureascã

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 14 - 20 iunie, de-a lungul istoriei

 La farmacie:
- Puteþi sã-mi daþi un test de sarcinã?
- De care?
- Negativ...

Farmacistul cãtre client:
- Domnule, nu pot sã vã dau arsenic ! Aveþi

nevoie de reþetã.
- ªi dacã vã arãt fotografia soacrei mele!?

Într-o farmacie intrã un mascat:

- Acesta este un jaf!
- Vai, ce m-aþi speriat! Am crezut cã e Garda

Financiarã...
Un pitic intrã într-o farmacie ºi cere o

aspirinã. Farmacista îl întreabã:
- Sã v-o împachetez?
- Nu, mulþumesc. O s-o rostogolesc...

Idei de afaceri:
- Fiul dentistului meu s-a asociat cu tatãl

sãu.
- ªi-a deschis ºi el cabinet stomatologic?
- Nu ! A deschis o fabricã de caramele.

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe, 2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe, 2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe, 2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe, 2 pulpe pui,  1/2 piept de pui,  2 cepe,
1 lingura boia dulce,1 lingura boia dulce,1 lingura boia dulce,1 lingura boia dulce,1 lingura boia dulce,
2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,2 cãþei de usturoi,  2 linguri fãinã,  3 linguri smântânã,
2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sar2 linguri ulei,  sare,  pipere,  pipere,  pipere,  pipere,  piper.....
Pentru gãluºte:  2 ouã,  2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sarePentru gãluºte:  2 ouã,  2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sarePentru gãluºte:  2 ouã,  2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sarePentru gãluºte:  2 ouã,  2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sarePentru gãluºte:  2 ouã,  2 linguri ulei,  200 g fãinã,  sare

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Papricaº de pui – reþeta tradiþionalã ungureascã e extrem de gustoasã .
În ulei încins, se pune ceapa tocatã mãrunt, apoi carnea ºi se lasã ºi ea la rumenit. Se

presarã sare, piper ºi boia, se adaugã usturoiul feliat ºi se acoperã cu apã.
Se fierbe sub capac 30 de minute. Dupã ce carnea a fiert, se adaugã smântâna

amestecatã cu fãina ºi subþiatã cu un pic de apã. Se mai fierbe 3 minute.
 Pentru gãluºte se bat

ouãle cu sare, se adaugã
fãina ºi uleiul. Se amestecã
bine pentru a obþine un aluat
moale.

Se pune apã la fiert ºi
apoi, cu linguriþa, se iau bucãþi
din aluat ºi li se dau drumul
în apa clocotitã. Când se
ridicã la suprafaþã sunt gata.
Se scot ºi se pun în vasul cu
carne ºi sos.

Se mai lasã 5 minute pe
foc. Poftã mare!

14 iunie:14 iunie:14 iunie:14 iunie:14 iunie:
1111188888111118 8 8 8 8 - S-a nãscut poetul Vasile Alecsandri

(m.22.08.1890).
18481848184818481848 - Unirea guvernelor constituite la Islaz

ºi Bucureºti ºi formarea Guvernului provizoriu
al Revoluþiei de la 1848.

18821882188218821882 - S-a nãscut Ion Petrovici, filosof ºi
memorialist (m.17.02.1972).

19001900190019001900 - Hawaii devine teritoriu al Statelor
Unite.

19281928192819281928 - S–a nãscut Ernesto „Che” Guevara,
teoretician ºi tactician al rãzboiului de guerilã,
figurã marcantã a Revoluþiei cubaneze (1956–
1959). A fost capturat la 8 oct. 1967, în apropie-
rea loc. Vallegrande, din Bolivia (m.09.10.1967).

11111969696969611111 - S-a nãscut Boy George (O’Dowd),
vocalist ºi compozitor britanic (Culture Club).

11111962962962962962 - Înfiinþarea Agenþiei Spaþiale Vest
Europene.

19631963196319631963 - S-a nãscut DeGarmo Chris, chitarist
ºi compozitor american (Queensryche).

19901990199019901990 - Urmare a evenimentelor din 13
iunie, circa 10.000 de mineri din Valea Jiului
au descins în Bucureºti pentru a restabili “ordi-
nea”. Au fost atacate sediile partidelor din opozi-
þie, lideri ai acestora, studenþi. (14-15 iunie
1990).

19901990199019901990 - Franþa, Germania ºi Benelux au
semnat Convenþia de la Schengen, privind
libera circulaþie a persoanelor.

11111995 995 995 995 995 - A murit Rory Gallagher, chitarist ºi
cîntãreþ irlandez (n.02.03.1949).

20052005200520052005 - Salvamontistul sibian Teodor Tul-
pan, primul român care a ajuns pe Everest, înce-
pe expediþia pe cel mai înalt vârf din Peru,
Huascaran.

15 iunie:15 iunie:15 iunie:15 iunie:15 iunie:
15021502150215021502 - În timpul ultimei sale expediþii

Columb descoperã insula Martinica.
111118888873 73 73 73 73 - A murit Alexandru Ioan Cuza, primul

domnitor al Principatelor Unite (1859-1866)
(n.20.03.1820).

11111888887575757575 - S-a înfiinþat, la Bucureºti, Societatea
de Geografie.

1889 1889 1889 1889 1889 - A murit marele poet român Mihai
Eminescu („Luceafãrul”, „Scrisoarea a III-a”,
„Epigonii”) (n.15.01.1850).

18931893189318931893 - S-a nãscut prozatorul, poetul, drama-

turgul ºi eseistul Ion Marin Sadoveanu (“Sfîrºit
de veac în Bucureºti”, “Ion Sîntu”) (m.02.02.
1964).

18981898189818981898 - S-a nãscut poetul ºi dramaturgul
spaniol Federico Garcia Lorca, ucis de franchi
la începutul rãzboiului civil pentru activitatea sa
antifascistã (“Cântece tigãneºti”, “Casa
Bernardei Alba”) (m.19.08.1936).

11111903903903903903 - S-a nãscut Victor Brauner, pictor
suprarealist. Stabilit din 1938 în Franþa (m.12.
03.1966).

1111199999111111 1 1 1 1 - S-a nãscut actriþa Eliza Petrãchescu
(m.04.03.1977).

11111999997373737373 - S-a nãscut fotbalistul Tore André
Flo.

11111999997777777777 - A fost inaugurat, la Paris, atelierul
lui Brâncuºi, reconstituit pe esplanada
Beaubourg, într-o construcþie izolatã de cladirea
Muzeului de Artã Modernã. Spaþiul cuprinde
148 de sculpturi ºi încearcã sã redea atmosfera
atelierului.

16 iunie:16 iunie:16 iunie:16 iunie:16 iunie:
15671567156715671567 - Regina Scoþiei Mary este închisã în

castelul Lochleven.
11111666667777711111 - Rebelul cazac Senica Razin este

executat la Moscova.
11111796796796796796 - S-a nãscut pictorul francez Jean-

Baptiste Corot (m.22.02.1875).
11111888881111155555 - Armata francezã a obþinut victoria

asupra armatei prusace în bãtãlia de la Ligny.
18901890189018901890 - S-a nãscut Stan Laurel, actor ameri-

can, pe numele sãu adevarat Arthur Stanley
Jefferson. A format împreunã cu Oliver Hardy
un cuplu comic de neuitat, “Stan ºi Bran”
(m.23.02.1965).

1890 1890 1890 1890 1890 - S-a nãscut filosoful ºi publicistul
Nae Ionescu. Profesor al Universitãþii bucureºte-
ne, Nae Ionescu, prin prelegerile ºi cursurile
susþinute, a avut o mare influenþã asupra tinerei
generaþii, determinînd mulþi intelectuali ai vremii
sã se îndrepte, vremelnic, spre extrema dreaptã
(m.15.03.1940).

19301930193019301930 - S-a nãscut Ion Siminie, actor român.
19551955195519551955 - Papa Pius al XII-lea îl excomunicã

pe Juan Perón.
11111963963963963963 - A fost lansatã nava cosmicã Vostok-

6, pilotatã de Valentina Terescova, prima femeie
cosmonaut.

19671967196719671967 - A început celebrul festival de la
Monterey, California (Monterey Pop), cu Otis
Redding, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who,
Canned Heat, The Byrds, Jefferson Airplane, etc.

1983 1983 1983 1983 1983 - Iuri Andropov devine preºedinte al
URSS.

19931993199319931993 - Inaugurarea primului post privat

de televiziune din România - “S.O.T.I.”.
11111999999999977777 - A fost adoptat Tratatul de la Amster-

dam (Maastricht II) prin care se dorea crearea
– prin extinderea UE – a unei Europe unite.

20042004200420042004 - O echipã de cercetãtori de la Univer-
sitatea Innsbruck (Austria) a publicat în revista
de ºtiinþã “Nature” un articol în care anunþa
realizarea primei “teleportãri” ; experimentul nu
presupunea deplasarea dintr-un spaþiu în altul,
ci transferarea proprietãþilor fizice ale unui foton
unui alt foton, instantaneu, fãrã a exista nici o
cale de comunicare între cele douã particule
de luminã.

111117 iunie:7 iunie:7 iunie:7 iunie:7 iunie:
11111999991111100000 - Primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe

Dealul Cotrocenilor.
19201920192019201920 - S-a nãscut Francois Jacob, biolog

francez, laureat al Premiului Nobel.
19231923192319231923 - S-a înfiinþat Oficiul Naþional de

Educaþie Fizicã (ONEF).
1932 1932 1932 1932 1932 - S-a nãscut Sabin Bãlaºa, pictor ºi

regizor de film de animaþie.
19441944194419441944 - Islanda anunþã separarea sa defini-

tivã de Danemarca ºi se proclamã republicã -
ziua naþionalã.

11111999997777777777 - Inaugurarea lucrãrilor de construc-
þie a întreprinderii societãþii mixte “Oltcit” de au-
toturisme de mic litraj (cooperare româno-fran-
cezã).

1111198989898981 1 1 1 1 - S-a nãscut Sorin Paraschiv, fotbalist
român (FC Steaua Bucureºti).

18 iunie:18 iunie:18 iunie:18 iunie:18 iunie:
1815 - Bãtãlia de la Waterloo (Belgia), în

urma cãreia Napoleon I, împãrat al Franþei
(1804-1814 ºi 1815), a fost înfrânt de armatele
anglo-prusace ºi a pierdut pentru totdeauna
tronul Franþei.

1111199999111110 0 0 0 0 - A avut loc primul concurs european
de aviaþie. Traseul a cuprins 19 oraºe din Franþa,
Olanda, Belgia, Anglia. (18 iunie - 7 iulie).

19251925192519251925 - S-a votat Legea pentru reglementa-
rea repausului duminical ºi sãrbãtorilor legale.

19251925192519251925 - S-a nãscut Johnny Pearson, pia-
nist, compozitor ºi ºef de orchestrã britanic.

11111999994242424242 - S-a nãscut (James) Paul McCartney,
vocalist, basist, multi-instrumentist ºi compozitor
britanic (The Beatles, Wings).

19451945194519451945 - S-a nãscut Carl Radle, basist britanic
(Eric Clapton, Joe Cocker, George Harrison, J.J.
Cale, etc.).

1111195959595951 1 1 1 1 - A început deportarea în Bãrãgan a
persoanelor care locuiau la 25km de graniþa
României cu Iugoslavia.

11111999997777777777 - Iustin Moisescu a fost recunoscut

de preºedintele þãrii, Nicolae Ceauºescu, ca pa-
triarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind al
patrulea patriarh al BOR (1977-1986).

19 iunie:19 iunie:19 iunie:19 iunie:19 iunie:
18991899189918991899 - S-a nãscut George Cãlinescu, critic

ºi istoric literar, dramaturg, poet, prozator, impor-
tantã personalitate a culturii româneºti (m.12.
03.1965).

19251925192519251925 - S-a nãscut Charlie Drake, actor ºi
cântãreþ britanic.

11111928928928928928 - S-a nãscut Tommy de Vito, chitarist
ºi vocalist american (Four Lovers, Four Seasons).

19301930193019301930 - Canadianul Robin Beardmore a
efectuat primul zbor cu planorul peste Canalul
Mânecii.

19561956195619561956 - Marilyn Monroe se cãsãtoreºte cu
scriitorul Arthur Miller.

19591959195919591959 - S-a nãscut Mark DeBarge, vocalist,
trompetist ºi saxofonist american (DeBarge).

11111969696969611111 - Kuwaitul îºi declarã independenþa
faþã de Marea Britanie.

20 iunie:20 iunie:20 iunie:20 iunie:20 iunie:
11111838383838377777 - Victoria devine reginã a Marii Britanii
11111939393939377777 - S-a nãscut Jerry Keller, cântãreþ ºi

compozitor american.
19401940194019401940 - A fost inaugurat, la Bucureºti, Institu-

tul de Antropologie, întemeiat prin strãdaniile
doctorului Josef Francisc Rainer (astãzi Institutul
de Antropologie “Francisc Rainer” al Academiei
Române).

11111999994545454545 - S-a nãscut Anne Murray, cântãreaþã
canadianã.7 - Preºedintele Andrew Johnson
anunþã procurarea Alascãi.

11111953 953 953 953 953 - S-a nãscut Cyndi Lauper, cântãreaþã
ºi compozitoare americanã.

11111955 955 955 955 955 - S-a nãscut Michael Anthony, basist
american (Van Halen).

1955 1955 1955 1955 1955 - Are loc cea mai îndelungatã eclipsã
totalã de soare a secolului: 7 minute ºi 8
secunde, observatã în Filippine.

19631963196319631963 - Reprezentanþi ai SUA ºi URSS au
semnat un acord de instalare a “liniei fierbinþi”
– telefonice – între Washington ºi Moscova. Ea
a devenit operaþionalã din luna august a anului
1963.

19671967196719671967 - Nicole Kidman, actriþã, laureatã a
Premiului Oscar în anul 2003, pentru rolul prin-
cipal din filmul “The Hours”.

19961996199619961996 - Oraºul Berlin a devenit, oficial, unul
din sediile ONU, gãzduind douã instituþii ale
organizaþiei : Voluntarii ONU ºi Secretariatul
Convenþiei-Cadru asupra schimbãrilor climatice.

Sursa: calendar.eclub.ro
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circa 500 de spectatori, CS
Blejoi a învins pe cei de la CSO
Plopeni cu scorul de 2-0.

Partida a fost la discreþia
celor din Blejoi, tinereþea învin-
gând  echipa mai în vârstã ºi
cu experienþã, cea condusã de
Iulius Mãrgãrit!

Golurile au fost marcate în
primul mitan.

Min.Min.Min.Min.Min.111118, 1-0.8, 1-0.8, 1-0.8, 1-0.8, 1-0. Ex-petrolis-
tul Lambru a înscris cu o exe-
cuþie sigurã, din mijlocul ca-
reului!

Min.35, 2-0. Min.35, 2-0. Min.35, 2-0. Min.35, 2-0. Min.35, 2-0. Lambru a
fost faultat în careu ºi s-a dictat
penalty. A transformat Irinel
Dumitru, cu un ºut sub barã!

Cel mai vârstnic jucãtor de

Finala “Cupei României” (faza
judeþeanã), câºtigatã de C.S. Blejoi!

C.S. BLEJOI – C.S.O. PLOPENI 2-0(2-0)

Echipa din Blejoi, antrena-
tã de Rãzvan Vlad, a fãcut “e-
ventul”, dupã campionat câºti-

gând ºi Cupa.
În finala disputatã pe are-

na “Ilie Oanã”, în prezenþa a

pe teren a fost Gicã Bãrãgan,
iar dupã el Filip, ambii de la CSO
Plopeni! De fapt, opt jucãtori
din cei unsprezece de la plope-
nari  au vârste de peste 30 ani!

Partida a fost condusã la
centru de arbitrul ploieºtean
Ovidiu Oprea.

Jucãtorul meciului: Lam-
bru (Blejoi).

În deschidere a avut loc
finala la junior: CS Blejoi (jun.B)
a învins Unirea Urlaþi (jun.A) cu
scorul de 5-0!

Pentru CS Blejoi urmeazã
“dubla” din barajul pentru pro-
movarea în Liga 3.

Multã baftã le dorim ºi noi!
Ionuþ Mitoiu

Atleþii de la CSM Ploieºti au
participat, în zilele de 7 ºi 8 iunie,
la Campionatele Internaþionale
„Iolanda Balaº Soter” ale Româ-
niei – ediþia a 64-a, desfãºurate
pe „Cluj Arena”. Ei au reuºit sã
urce în trei rânduri pe cea mai
înaltã treaptã a podiumului ºi sã
intre în posesia unei medalii de
argint.

Prima zi a debutat cu ar-
gintul adus de Cristian Radu în
proba de 400 metri (timp 47:42
secunde), în aceeaºi cursã David
Nãstase reuºind sã vinã al 5-lea
(cu 47:75 secunde). Tot vineri,
doi dintre sportivii clubului nostru,
Costin Homiuc ºi Alexandru Gea-
mãnu, au cucerit aurul în proba
de 4×100 de metri, din postura
de membri ai ºtafetei echipei
naþionale a României. În aceeaºi
cursã, ºtafeta CSM Ploieºti,
formatã din Cristian Radu, David
Nãstase, Constantin Andonii ºi
Mihai Lazãr, a ocupat locul al 4-
lea. În cea de-a doua zi, prima

Atleþii de la CSM Ploieºti, pe podium
la „internaþionalele” României

medalie de aur a fost obþinutã
de Rareº Toader, în proba de
„aruncarea greutãþii”, perfor-
manþa de 20,60 metri reprezen-
tând un nou record naþional de
tineret ºi record al campionatelor
internaþionale ale României. În

plus, reuºita i-a adus lui Rareº
Toader poziþia secundã în ierar-
hia celor mai bune performanþe
din concurs (conform tabelei

internaþionale de punctaj), dupã
Florentina Marincu, câºtigãtoa-
rea probei de sãritura în lungime,
cu 6.87 metri.

Tot atunci, ºtafeta de
4×400 metri bãieþi, alcãtuitã din
David Nãstase, Constantin

Andonii, Mihai Lazãr ºi Cristian
Radu, a cucerit medalia de aur,
cu timpul de 3:13.07 minute.

Dacã Petre Rezmiveº, cel

mai valoros sprinter al clubului,
a avut ghinionul sã se acci-
denteze în finala probei de 100
metri, în schimb, David Nãstase
ºi-a realizat baremul de par-
ticipare la Campionatul Euro-
pean de Tineret, iar juniorii Ale-
xandru Geamãnu ºi Florin Nica
au avut evoluþii promiþãtoare în
perspectiva îndeplinirii obiec-
tivului de la Campionatul Naþio-
nal de Juniori, ambii realizând, la
Cluj, recorduri personale. Atleþii
de la CSM Ploieºti sunt pregãtiþi
de Augustin Iancu ºi Robert
Munteanu.

În zilele de 7 ºi 8 iunie a.c.,
s-a desfãºurat, pe stadionul Cluj
Arena, ediþia cu nr. 62 a Campio-
natelor Internaþionale de Atle-
tism ale României, competiþie

rezervatã seniorilor. Au participat
270 de sportivi din 14 þãri. Atleþii
de la CSS Ploieºti, pregãtiþi de
profesorii Maria Andrei ºi Florin
Andrei, au reuºit, prin ºtafeta de
4 x 100 m fete, în componenþa
Alexandru Daria, Dariana Moto-
tolea, Raluca Baicu, Alexandra
Teodoru, sã intre în posesia
medaliilor de argint, cu timpul de
54.20 secunde. De menþionat
cã toate cele patru fete sunt

junioare 2. La bãieþi, echipa plo-
ieºteanã a obþinut douã locuri 5
la ºtafeta 4 x 100 m, respectiv 4
x 400 m. Echipa ploieºteanã a
fost formatã, la 4 x 100 m, din

Nicolae Olteanu, Robert Ioniþã,
Eduard Chivi, Alexandru Sã-
ceanu, iar la 4 x 400 m a fost al-
cãtuitã din Nicolae Olteanu, An-
drei Toma, Andrei Niculiþã, Eduard
Chivi. De menþionat cã sportivul
Alexandru Sãceanu, pregãtit de
profesoara Maria Andrei, a
obþinut medalia de bronz cu CSM
Bucureºti, în cadrul probei de
ºtafetã  4 x 400 m.

Mihail Marinescu

alte 5 locuri V.
Iatã care au fost rezultatele

sportivilor de la CSM-CFR-CSª
Ploieºti:

Categoria „U15": locul I –
Alexandra Stan (32 kg), Se-
bastian Petre (46 kg), Alexia Tran-
dafir (+57 kg), Alexia Cristea (36
kg), Alexandra Ciurcã (48 kg);
locul al II-lea – Andrei Tunea (46
kg);  locul al III-lea – ªtefan Geor-
gescu (38 kg), Vanessa Tolea (48
kg), Ioana Dumitrache (36 kg),
Antonia Rãdoi (63 kg) ºi Darius
Smeu (38 kg); locul al V-lea –
Iulian Cosma (50 kg).

Categoria „U13”:  locul I –
Leonard Rãduþã (55 kg), Ioana
Petraru (44 kg) ºi David Þugui
(+66 kg); locul al II-lea – Ana Tu-
nea (48 kg); locul al III-lea – Ana
Ciobanu (52 kg), Andrei Puiu (50
kg) ºi ªtefan Ilaº (50 kg); locul al

La finele sãptãmânii trecu-
te, Sala Sporturilor din Chiajna a
gãzduit Turneul Internaþional de
judo „Alina Dumitru”, rezervat
categoriilor de vârstã juniori 4 –
„U15” ºi copii „U13" ºi „U11". Au
participat 549 de sportivi din

Republica Moldova, Marea
Britanie, Spania ºi de la peste 50
de cluburi din România. Sportivii
de la CSM-CFR-CSª Ploieºti au
obþinut 23 de medalii în con-
cursurile individuale – 8 locuri I,
5 locuri II ºi 10 locuri III – plus

V-lea – Bianca Croitoru (40 kg),
Vlad Câmpeanu (38 kg) ºi David
Achimescu (34 kg).

Categoria „U11": locul al II-
lea – Teodor Miron (27 kg), Yas-
mine Tomescu (32 kg) ºi David
Petre (34 kg); locul al V-lea –
Mihai Keller (30 kg).

Sportivii de la CSM-CFR-CSª
Ploieºti sunt pregãtiþi de Gheor-
ghe Savu, Mihai Trandafirescu,
Doru Munteanu, Cosmin Slãvea-
nu ºi Roxana Creþu.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Cel puþin 800 de iubitori ai hipismului, dar ºi ai pariurilor, au fost
prezenþi, pe 8 iunie, pe Hipodromul Ploieºti, acolo unde au avut
prilejul sã urmãreascã ºapte curse: cinci de trap, dintre care s-au
remarcat Premiul Carpaþi – Fortuna Gold ºi Premiul Oltina – Fortuna
Silver, ºi douã de galop: Premiul Emirates Breeders Program Round
I ºi Cupa Fede-
raþiei.

Singura a-
lergare semi-
clasicã a zilei,
Premiul Car-
paþi – Fortuna
Gold, i-a revenit
armãsarului
Paxton, condus
de Marian Cos-
tache. Cealaltã
cursã de trap importantã a zilei, Premiul Oltina – Fortuna Silver, ce a
adunat la start nu mai puþin de 12 cai în special datoritã premiilor
consistente puse la bãtaie de partenerul ce a sponsorizat întrecerea,
i-a revenit armãsarului Girus du Patural, avându-l în sulky pe Adrian
Marciu. În celelalte curse de trap ale zilei s-au impus Rona (Premiul
Fanta), General de Bry (Premiul Frizura) ºi Bãdie VF (Premiul Fler), iar
cele douã întreceri de galop le-au revenit iepelor Nordika – Premiul
Emirates Breeders, respectiv Original Plan – Cupa Federaþiei.

Urmãtoarea reuniune hipicã oficialã va avea loc sâmbãtã, 22
iunie, atunci când este programatã sã se desfãºoare Premiul de
Încercare, ultima cursã semiclasicã premergãtoare marelui Derby
de Trap al României, din 6 iulie.

Mihail Marinescu
Sursa: csmplpoiesti.ro

Sursa: csmploiesti.ro

Judoka de la CSM-CFR-CSª Ploieºti, 23 de
medalii cucerite la Turneul „Alina Dumitru”

CSS Ploieºti, medalie de argint
la Campionatele Internaþionale de
Atletism ale României de la Cluj

Noutãþi de pe
Hipodromul ploieºtean
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