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Locuri de
muncã vacante
la A.J.O.F.M.
Prahova
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Pentru etapa a doua de Admitere
la liceu au mai rãmas vacante, în judeþul
Prahova, 115 locuri, din 171 câte erau
dupã prima perioadã de
înscriere la liceu ºi înainte
de rezolvarea cazurilor
speciale.

Pentru a se soluþiona
diferite cazuri apãrute în
urma repartizãrii compute-
rizate s-au depus 164 de
cereri la Comisia judeþea-
nã de admitere. Þinând
cont cã au mai rãmas 115
locuri libere, din 171, se
deduce cã au fost ocu-
pate 56 de locuri ca ur-
mare a rezolvãrii cazurilor
speciale.

Aceste locuri rãmase libere pentru
a doua etapã de admitere în învãþãmân-
tul liceal de stat sunt pentru candidaþii
din seria curentã, precum ºi pentru cei
din seriile anterioare care nu împlinesc
18 ani pânã la data începerii cursurilor
anului ºcolar 2019 – 2020.

Cele mai multe locuri libere, pentru
etapa a doua de Admitere, erau la Liceul
„Carol I” Plopeni, la Mate-Info,  liceal, zi,
Limba românã – 18 locuri. Urmeazã Co-
legiul „Ion Kalinderu” Buºteni, Mate-Info,
liceu, zi, Limba românã – 14 locuri;
Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic, la

Resurse naturale ºi protecþia mediului,
Protecþia mediului, liceu, zi, Limba ro-
mânã – 13 locuri; Liceul Tehnologic Sat

Cioranii de jos, Comuna Ciorani, la profil
Tehnic, Mecanicã, liceu, zi, Limba
românã – 13 locuri etc.

Pânã pe 30 iulie se primesc cererile
de înscriere a absolvenþilor clasei a VIII-
a care nu au participat sau nu au fost re-
partizaþi în etapa anterioarã, care nu s-
au înscris în perioada prevãzutã de me-
todologie sau care ºi-au încheiat situaþia
ºcolarã ulterior etapei anterioare.

Repartizarea absolvenþilor are loc
în zilele de 31 iulie ºi 1 august.

Un numãr de 4.668.465 pensionari era înregistrat la
finele lunii iunie 2019 în sistemul e asigurãri sociale de stat
din România, în scãdere cu 1.073 de persoane faþã de luna
precedentã, iar pensia medie în cazul acestora a fost de
1.188 lei, conform datelor centralizate de Casa Naþionalã
de Pensii Publice (CNPP).

Numãrul celor care s-au pensionat la limita de vârstã
era de 3.571.694 persoane, dintre care 1.989.960 femei,
în timp ce pensia medie se situa la 1.347 de lei.

Pensie anticipatã au primit, în iunie 2019, un numãr de
19.183 persoane (1.433 lei, pensie medie), pensie anticipatã
parþialã 88.201 de persoane (1.029 de lei pensia medie) ºi
pensie de invaliditate 508.226 persoane (pensie medie de
627 lei), dintre care 47.471 persoane pentru gradul I de
invaliditate (504 lei, pensie medie).

În aceeaºi lunã, pensia de urmaº s-a acordat unui numãr
de 480.882 persoane (618 lei pensia medie), în timp ce ajutor
social au primit 279 pensionari (290 de lei pensie medie).

CNPP: Peste 4,66 milioane de pensionari ai sistemului de asigurãri
sociale de stat, la finele lunii iunie; pensia medie,1.188 de lei

Absolvenþi de clasa a VIII-a,
grãbiþi-vã sã vã înscrieþi pentru

repartizarea la liceu din
etapa a doua de Admitere!

Mihail Marinescu

Ca urmare a suspiciunii apariþiei
unui nou focar de pestã porcinã africanã
în comuna Gorgota, sat Crivina, a avut
loc, sub conducerea subprefectului Emil
Drãgãnescu, ºedinþa Centrului Local de
Combatare a Bolilor Prahova.

Localitãþile din zona de protecþie ºi
de supraveghere a focarului, stabilite de
cãtre Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Prahova,
sunt:

 - zona de protecþie: comuna Gor-
gota (satele Crivina, Gorgota, Poienarii

Apostoli, Fanari).
- zona de supraveghe: comuna Gor-

gota (sat Potigrafu), comuna Poienarii
Burchii (satele Poienarii Burchii, Cãrbu-
nari, Podu Vãleni, Tãtãrai, Ologeni,  Poie-
narii Ralii, Poienarii Vechi), comuna ªirna
(satele Hãbud Tãriceni, ªirna, Varniþa),
comuna Tinosu (satele Predeºti, Tinosu,
Pisculeºti), comuna Puchenii Mari (sa-
tele Odãile, Moara, Puchenii Mari,
Puchenii Mici, Puchenii Moºneni, Miros-
lãveºti, Pietroºani), comuna Balta
Doamnei (satele Balta Doamnei, Curcu-

Un nou focar de pestã porcinã în Prahova

beu), comuna Brazi (satele Brazii de Jos,
Brazii de Sus, Popeºti, Bãteºti, Stejaru),
comuna Bãrcãneºti (satele Româneºti,
Puºcaºi).

Autoritãþile locale continuã recen-
sãmântul suinelor din zonele afectate
de PPA. Echipajele Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Prahova au continuat
controalele în trafic ale autovehiculelor
care pot transporta animale/carne/
produse din carne de porc pe cãile rutie-
re, dar pânã acum nu au fost desco-
perite situaþii de acest fel. (D.L.) (D.L.) (D.L.) (D.L.) (D.L.)

Ce se
întâmplã cu
Ecaterina
Andronescu?!
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Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova, implicat
într-un proiect european
despre migraþie

Acord de colaborare între MS ºi
BEI pentru asigurarea asistenþei
tehnice necesare pentru
construcþia spitalelor regionale

Ministrul Economiei:
“O sã ne trezim cã România nu
are nicio fabricã, având resurse;
avem un milion de euro pentru
programul geologic”

CFA România: Analiºtii
estimeazã o depreciere a
monedei naþionale în urmãtoa-
rele 12 luni pânã la o medie
de 4,8262 lei/euro

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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Colegiul Economic “Virgil Mad-
gearu” din Ploieºti a cãºtigat, în acest
an, finanþare pentru douã proiecte
Erasmus+ ºi unul finanþat prin EEA
GRANTS 2014-2021, proiecte adre-
sate atât profesorilor, cât ºi elevilor.

Primul dintre proiectele aprobate
este Erasmus+ ID: 2019-1-RO01-
KA101-061845 “Formarea persona-
lului ºcolii pentru dobândirea de com-
petenþe antibuling, în context Euro-
pean”, prin care se va realiza formarea
a 21 de persoane, timp de 5 zile în
Italia, la Massa, în 3 fluxuri cu câte 7
persoane. Grupul þintã este format din
echipa managerialã, responsabilii com-
partimentelor funcþionale – secretar
ºef ºi contabil ºef, dar ºi profesori de
la toate disciplinele. Cel de-al doilea
proiect, Erasmus+ ID: 2019-1-RO01-
KA102-061752 “Formarea profesio-
niºtilor în industria ospitalitãþii”, are ca
grup þintã 53 de elevi de la clasele a
XI-a liceu zi ºi anul III ºcoala profesio-
nalã. Dintre aceºtia, 14 sunt de la
specializarea Tehnician în Turism ºi 15
de la specializarea Tehnician în Gas-
tronomie, care vor merge în mobilitate
în Spania (Granada) pentru un stagiu

de practicã de 3 sãptãmâni, iar 14
elevi de la ºcoala profesionalã (7 bu-
cãtari ºi 7 ospãtari), vor efectua ace-
eaºi perioadã de stagiu în Cipru (Pap-
hos). Pe parcursul mobilitãþilor, elevii
vor fi asistaþi ºi ajutaþi de cãtre 6 pro-
fesori însoþitori.

Al treilea proiect pentru care s-a
obþinut finanþare, prin fondurile EEA
GRANTS, Curriculum în dezvoltare lo-
calã adaptat contextului european, ID:
2018-EY-PCVET-R2-0003, implicã ºi
participarea unui agent economic,
partener de practicã, Mika Travel, Plo-
ieºti. Prin acest proiect se va reliza
curriculum în dezvoltare localã, pen-
tru clasa a XI-a, domeniile Economic,
Comerþ ºi Turism ºi va implica o vizitã
de studiu în Norvegia (Oslo) pentru
12 profesori de specialitate, un pro-
fesor de limba englezã ºi un reprezen-
tant al agentului economic. Toate mo-
bilitaþile se vor desfãºura în cursul
anului ºcolar 2019-2020 iar proiectele
au perioada de implementare între
12 ºi 14 luni.

Prof. ªtefania Petrescu,
Colegiul Economic “Virgil

Madgearu” Ploieºti

Peste 13.600 de persoane au
participat în primele ºase luni la cursurile
de formare profesionalã organizate prin
intermediul centrelor regionale de profil
ºi centrelor proprii din cadrul agenþiilor
teritoriale pentru ocuparea forþei de
muncã, informeazã Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM). Potrivit unui comunicat de
presã al instituþiei,
transmis vineri
AGERPRES, din
totalul celor
13.602 de partici-
panþi, 9.297 sunt
ºomeri, 2.419 per-
soane beneficiare
de formare la locul
de muncã prin pro-
grame de ucenicie,
214 persoane be-
neficiare de servicii
gratuite, alþii decât
ºomerii, iar 11 per-
soane beneficiare de servicii gratuite de
evaluare a competenþelor. De ase-
menea, restul de 1.661 de persoane
participante la cursurile de formare pro-
fesionalã fac parte din categoria celor
care nu beneficiazã de gratuitate, con-
form prevederilor legale în vigoare.

Datele centralizate de ANOFM
aratã cã, în perioada de referinþã, au
fost organizate 574 de programe de
formare profesionalã gratuite, dintre
care 375 programe de calificare/re-
calificare ºi 199 programe de iniþiere,
perfecþionare 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 de peste
45 de ani (41,94%), urmaþi de cei din
grupa de vârstã 35 - 45 de ani (29,21%)
ºi de cãtre tinerii cu vârsta cuprinsã între

Vocaþie europeanã a
Colegiului Economic “Virgil

Madgearu” din Ploieºti

25 ºi 35 de ani (18,61%). La polul opus
s-au situat persoanele cu vârsta de sub
25 de ani, respectiv 10,24% din total.

În funcþie de nivelul de studii al
ºomerilor participanþi la cursurile de
formare profesionalã, cei mai mulþi
cursanþi, 5.275 persoane (56,73%), au
studii profesionale, liceale sau postli-
ceale, urmaþi de cãtre cei cu studii gim-

naziale (2.825 persoane, 30,39%) ºi cei
cu studii superioare (1.197 persoane,
12,88%). Totodatã, principalele meserii
sau ocupaþii, în funcþie de numãrul de
participanþi, pentru care s-au organizat
programele de formare profesionalã
gratuite pentru ºomeri în luna iunie
2019 sunt: agent de securitate (1.006),
lucrãtor în comerþ (895), inspector (ref-
erent) resurse umane (753), operator
introducere, validare ºi prelucrare date
(594), bucãtar (559), frizer - coafor
manichiurist pedichiurist (380), com-
petenþe cheie - comunicare în limba ro-
mânã/competenþe de bazã în mate-
maticã (282), agricultor în culturi vege-
tale ºi crescãtor de animale (280), îngri-
jitoare bãtrâni la domiciliu (238), contabil
(235), coafor (205), infirmierã (190),
manichiurist pedichiurist (169), lucrãtor
în cultura plantelor (163) ºi competenþe
în limba englezã (155).

ANOFM: Peste 13.600 de persoane
au urmat cursuri gratuite

de formare profesionalã, în primul
semestru al anului

Piaþa asigurãrilor din România se
aflã în prezent în echilibru, pe parcur-
sul ultimilor doi ani piaþa asigurãrilor
de sãnãtate înregistrând o creºtere
semnificativã, potrivit preºedintelui
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã, Leonardo Badea.

“Aº spune cã în acest moment
piaþa asigurãrilor din România se aflã
în echilibru. La sfârºitul lunii decem-
brie a anului 2018, toate societãþile
de asigurare îndeplineau atât cerin-
þele necesarului de capital de solva-
bilitate, precum ºi cerinþele minime
de capital. Chiar dacã în prezent asi-
gurãrile auto au o pondere semni-
ficativã în total piaþã, pe parcursul ul-
timilor doi ani, segmentul asigurãrilor
de sãnãtate a înregistrat o creºtere
semnificativã. Spre exemplu, anul
trecut primele brute subscrise
aferente acestei categorii au fost în
valoare de aproximativ 335 milioane
lei, în creºtere cu aproximativ 60%
faþã de anul precedent. Aceste evo-
luþii ne indicã faptul cã lucrurile încep
sã se miºte”, a explicat Badea într-o
declaraþie remisã AGERPRES.

Acesta a subliniat cã ritmul de
creºtere al asigurãrilor non-obligatorii
este unul relativ lent, dar tendinþa es-
te certã, ºi a menþionat, totodatã, cã
pentru a atinge maturizarea necesa-
rã este nevoie de un efort conjugat
al tuturor actorilor de pe aceastã
piaþã.

“Trebuie schimbate mentalitãþi,
trebuie îmbunãtãþit modul în care so-
cietãþile de asigurare ºi brokerii îºi
desfãºoarã activitatea, trebuie crescut
gradul de educaþie financiarã a po-
pulaþiei. Atât noi, ca Autoritate, cât ºi
entitãþile din piaþã avem responsabi-

litãþi în acest sens. Eu sper ca în urmã-
torii ani sã avem un tablou schimbat
al pieþei asigurãrilor ºi sã putem vorbi
despre o piaþã a cãrei dependenþã de
asigurãrile obligatorii sã scadã în mod
semnificativ”, a spus ºeful ASF.

Potrivit acestuia, pe segmentul
asigurãrilor de viaþã, asigurãtorii au
cumulat în trimestrul I 2019 prime bru-
te subscrise în valoare de aproximativ
2,71 miliarde lei, în creºtere cu 7,4%
faþã de 31 martie 2018, iar tendinþa
de consolidare a segmentului de asi-
gurãri de viaþã a continuat sã creascã
ºi pe parcursul primelor trei luni ale
anului 2019 (cu 8,75% faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut).

De asemenea, valoarea primelor
brute subscrise pentru activitatea de
asigurãri generale a crescut cu 7% în
trimestrul I 2019 comparativ cu perioa-
da similarã a anului anterior, însã piaþa
rãmâne dominatã de asigurãrile auto.

Managerii estimeazã creºteri ale activitãþii ºi ale numã-
rului de salariaþi în construcþii, comerþ ºi servicii în urmãtoa-
rele douã luni, potrivit documentului intitulat “Tendinþe în
evoluþia activitãþii economice în perioada iulie - septembrie
2019”, publicat luni de Institutul Naþional de Statisticã.

Potrivit estimãrilor din luna iulie 2019, în activitatea de
construcþii se va înregistra o creºtere a volumului producþiei
(sold conjunctural +26%) iar managerii
estimeazã ºi un avans moderat al numã-
rului de salariaþi (sold conjunctural +11%).
În ceea ce priveºte preþurile lucrãrilor de
construcþii se preconizeazã creºterea
acestora (sold conjunctural +16%).

În comerþul cu amãnuntul, managerii
au estimat pentru urmãtoarele trei luni,
tendinþã de creºtere a activitãþii economice
(sold conjunctural +22%). Volumul comen-
zilor adresate furnizorilor de mãrfuri de
cãtre unitãþile comerciale va înregistra
creºtere moderatã (sold conjunctural
+9%) iar angajatorii prognozeazã un avans
de asemenea moderat al numãrului de
salariaþi (sold conjunctural +13%). Mana-
gerii societãþilor comerciale estimeazã
creºtere moderatã a preþurilor de vânzare
cu amãnuntul (sold conjunctural +12%).

Conform estimãrilor din luna iulie 2019, cererea de
servicii (cifra de afaceri) va cunoaºte creºtere moderatã în
urmãtoarele trei luni (sold conjunctural +11%) ºi un avans
moderat al numãrului de salariaþi (sold conjunctural +7%).
Conform opiniei managerilor, preþurile de vânzare sau de
facturare ale prestaþiilor vor avea tendinþã de relativã

stabilitate (sold conjunctural +4%).
Pe de altã parte, în industria prelucrãtoare, mana-

gerii preconizeazã relativã stabilitate a volumului produc-
þiei (sold conjunctural +2%) pentru urmãtoarele luni.
Pentru activitatea de fabricare a produselor din tutun
se estimeazã cea mai mare creºtere (sold conjunctural
+39%), urmatã de activitatea de fabricare a bãuturilor

(sold conjunctural +36%).
Referitor la numãrul de salariaþi se estimeazã relativã

stabilitate, soldul conjunctural fiind de 0% pe total
industrie prelucrãtoare. Pentru preþurile produselor in-
dustriale se prognozeazã creºtere moderatã în urmã-
toarele trei luni (sold conjunctural +7%).

INS: Managerii estimeazã creºteri ale activitãþii ºi ale
numãrului de salariaþi în construcþii, comerþ ºi servicii

Badea (ASF): Piaþa asigurãrilor din România
este în echilibru; segmentul asigurãrilor de

sãnãtate a înregistrat o creºtere semnificativã

“O schimbare manifestatã în spe-
cial pe parcursul ultimilor doi ani
(2017 - 2018) este consolidarea seg-
mentului de asigurãri de viaþã, care
a înregistrat o apreciere de peste 4%
în 2018 faþã de anul precedent. În
trimestrul I 2019 a continuat dina-
mica pozitivã a acestui sector, iar volu-
mul primelor brute subscrise se men-
þine la cel mai ridicat nivel din ultima
perioadã. O analizã comparativã între
situaþia consemnatã la 31 martie
2019 ºi cea existentã la 31 martie
2018 indicã o uºoarã creºtere a ce-
rinþei de capital de solvabilitate (SCR)
de aproximativ 2,96%, similar în cazul
cerinþei de capital minim (MCR),
crescând cu circa 1,71%. Valoarea
fondurilor proprii eligibile sã acopere
cerinþa de capital de solvabilitate se
afla la 31 martie 2019 la nivelul de
5,13 miliarde lei”, a precizat Leonardo
Badea.
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Analiºtii financiari CFA România
anticipeazã o depreciere a monedei
naþionale în urmãtoarele 12 luni, pâ-
nã la o valoare medie a cursului de
4,8262 lei/euro.

“În ceea ce priveºte cursul de
schimb EUR/RON, 71% dintre partici-
panþi anticipeazã o depreciere a leului
în urmãtoarele 12 luni (comparativ
cu valoarea actualã). Astfel, valoarea
medie a anticipaþiilor pentru orizontul
de 6 luni este de 4,7810, în timp ce
pentru orizontul de 12 luni valoarea
medie a cursului anticipat este de
4,8262. Rata anticipatã a inflaþiei
pentru orizontul de 12 luni (iulie
2020/iulie 2019) a înregistrat o
valoare medie de 4,05%”, se aratã
într-un comunicat CFA România re-
mis luni AGERPRES.

În luna iunie 2019, Indicatorul
de Încredere Macroeconomicã al
CFA România a scãzut faþã de luna
anterioarã cu 0,6 puncte, pânã la va-
loarea de 50,9 puncte (faþã de ace-
eaºi lunã a anului anterior, Indicatorul
a crescut cu 7,2 puncte). Aceastã evo-
luþie a fost generatã de componenta
de anticipaþii a Indicatorului.

Astfel, Indicatorul condiþiilor cu-
rente a crescut faþã de luna anterioarã
cu 2,2 puncte, pânã la valoarea de

60,5 puncte (faþã de aceeaºi lunã a
anului anterior, Indicatorul condiþiilor
curente a scãzut cu 1,4 puncte).

Indicatorul anticipaþiilor a scãzut
cu 2 puncte, pânã la valoarea de
46,1 puncte (faþã de aceeaºi lunã a
anului anterior, Indicatorul anticipa-
þiilor a crescut cu 11,4 puncte).

Indicatorul CFA România de
Încredere Macroeconomicã a fost
lansat în luna mai 2011 ºi reprezintã
un indicator prin intermediul cãruia
asociaþia doreºte sã cuantifice
anticipaþiile analiºtilor financiari cu
privire la activitatea economicã în
România pentru un orizont de timp
de un an. De asemenea, sondajul în
baza cãruia este calculat Indicatorul
include ºi întrebãri referitoare la eva-
luarea condiþiilor curente macroeco-
nomice.

“Prin modul de realizare, acest
sondaj cuprinde atât elemente spe-
cifice unui indicator de sentiment
(încredere) care aratã percepþia gru-
pului de analiºti membri ai CFA Ro-
mania privind evoluþia pieþelor finan-
ciare, a mediului de afaceri, a randa-
mentelor ºi riscurilor, cât ºi un indica-
tor fundamental de prognozã privind
evoluþiile cursului de schimb, a ratelor
dobânzilor ºi inflaþiei. Sondajul este

realizat în ultima sãptãmânã a fiecãrei
luni iar participanþii sunt membri ai
CFA România ºi candidaþii pentru
nivelurile II ºi III ale examenului CFA”,
precizeazã sursa citatã.

Indicatorul de Încredere Macro-
economicã ia valori între 0 (lipsa
încrederii) ºi 100 (încredere deplinã
în economia româneascã) ºi este cal-
culat pe baza a 6 întrebãri cu privire
la condiþiile curente (referitoare la
mediul de afaceri ºi piaþa muncii) ºi
anticipaþiile, pentru un orizont de timp
de un an (pentru: mediul de afaceri,
piaþa muncii, evoluþia venitului per-
sonal la nivel de economie ºi evolu-
þia averii personale la nivel de eco-
nomie).

Pe lângã întrebãrile necesare
pentru calculul Indicatorului de Încre-
dere Macroeconomicã, sondajul eva-
lueazã ºi anticipaþiile, tot pentru un
orizont de timp de un an, pentru rata
inflaþiei, ratele de dobândã, cursul de
schimb EUR/RON, indicele bursier
BET, condiþiile macroeconomice
globale ºi preþul petrolului.

CFA România este asociaþia pro-
fesioniºtilor în investiþii din România,
în mare parte deþinãtori ai titlului Char-
tered Financial Analyst, calificare ad-
ministratã de CFA Institute (USA).

CFA România: Analiºtii estimeazã o
depreciere a monedei naþionale în urmãtoarele

12 luni pânã la o medie de 4,8262 lei/euro

SC Servicii de Gospodãrire Ur-
banã Ploieºti SRL aduce la cunoºtinþa
opiniei publice faptul cã, pentru a veni
în întâmpinarea solicitãrilor concesio-
narilor, conducerea societãþii a luat
decizia de a intensifica activitãþile de
îndepãrtare a vegetaþiei, crescutã în
exces, de pe aleile cimitirelor aflate în
administrarea societãþii.

“Deºi societatea noastrã a mobi-
lizat, în acest sens, atât echipament
nou achiziþionat cât ºi mai multe echi-
pe de lucru, activitãþile de îndepãrtare
a vegetaþiei sunt îngreunate de lipsa
îngrijirii mormintelor de cãtre foarte
mulþi concesionari, aspect care a ge-
nerat extinderea vegetaþiei de pe

Activitãþi de îndepãrtare
a vegetaþiei din cimitire

locurile concesionate pe aleile afe-
rente acestora. Pe cale de consecinþã,
facem apel la cetãþenii, care au
concesionat locuri în cimitirele admin-
istrate de societatea noastrã, sã ia
mãsurile necesare îngrijirii mormin-
telor concesionate, conform obliga-
þiilor contractual”, se aratã într-un
comunicat al societãþii.

În sprijinul celor descrise mai sus,
ataºãm imagini din cimitirele admin-
istrate de societate, respectiv Mihai
Bravu, Eternitatea, Viiºoara ºi Bolovani,
cu menþiunea cã activitãþile vor conti-
nua pânã la acoperirea întregii supra-
feþe a acestora.

D. Lazãr

Uitaþi cum procedeazã unii ploieº-
teni din cartierul Ienãchiþã Vãcãrescu
când este vorba sã arunce gunoiul la...
ghenã. Deºi locul cu pricina a fost, într-o
anumitã zi, curãþat ºi cu excavatorul,
dupã doar o jumãtate de orã erau vizi-
bile pungi cu gunoaie aruncate pe jos,
lângã acele cutii cu capac instalate spe-
cial pentru a se pune gunoiul în ele, locul
beneficiind de platformã subteranã de
colectare a deºeurilor. Culmea e cã ace-
le pungi sunt aruncate parcã special
pentru a nu permite pãtrunderea pe
platformã, ca oamenii normali la cap sã
punã gunoiul în acele cutii. Le este greu,
unora, sã ridice un capac ºi sã punã pun-
ga cu gunoi în cutie, aºa cã le aruncã de
parcã alþii ar fi obligaþi sã calce pe gunoiul
lor ºi sã le miroasã mizeriile. Ori e lene,
ori e nesimþire! Sau ºi una ºi alta!

Mihail Marinescu

Câtã nesimþire!

În luna mai a acestui an, în judeþul
Prahova sau eliberat 154 de autorizaþii
de construire pentru clãdiri rezidenþiale,
în creºtere cu 30,5% faþã de mai 2018.
Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri
rezidenþiale din judeþul Prahova, în luna
mai 2019, deþin o pondere de 3,7 din
totalul autorizaþiilor pentru clãdiri rezi-
denþiale din România, ceea ce ne con-
ferã, întrun clasament naþional din tota-
lul autorizaþiilor pentru clãdiri reziden-
þiale, locul 8 dupã: Ilfov (400), Suceava
(259), Timiº (243), Iaºi (224), Argeº (167),
Constanþa (165) ºi Cluj (162).

În luna mai 2019, din totalul autori-
zaþiilor de construire pentru clãdiri rezi-
denþiale, 28,6% au fost eliberate în
mediul urban ºi 71,4 în mediul rural.

 M. Marinescu

Indicele producþiei industriale, în luna mai 2019, faþã de luna corespunzãtoare
din anul precedent, calculat ca serie brutã, la nivelul judeþului Prahova a fost de
99,4%, ne precizeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova. În luna mai a.c, faþã
de luna corespunzãtoare din anul 2018, indicele valoric al cifrei de afaceri din
industrie pe total, la nivelul judeþului Prahova, a fost de 97,4%, aminteºte aceeaºi
sursã. Exporturile de bunuri din judeþul Prahova, în luna martie 2019 au însumat
174.573 mii euro.

Comparativ cu luna martie 2018, exporturile au scãzut cu 25,7%. În luna
martie 2019 importurile de bunuri (CIF) din judeþul Prahova au însumat 233.717
mii euro. Comparativ cu luna martie 2018, importurile au scãzut cu 27,7%. Deficitul
comercial din luna martie 2019 a fost de 59144 mii euro, mai mic cu 29229 mii
euro (33,1%) decât în luna martie 2018.

Efectivul salariaþilor din judeþul
Prahova, la sfârºitul lunii mai 2019, a
fost de 185.990 persoane, în creºtere
cu 3.166 persoane faþã de luna mai
2018. Câºtigul salarial mediu net din
judeþul nostru a fost de 2.847 lei/sala-
riat, mai mare cu 362 lei faþã de luna
mai 2018, precizeazã Direcþia Judeþea-
nã de Statisticã Prahova.

Indicele câºtigului salarial real, faþã
de aceeaºi perioadã a anului precedent,
a înregistrat o creºtere de 10,1%. Câºti-
guri salariale peste media judeþului sau
înregistrat în ramura servicii (2.900 lei/
salariat), iar sub media judeþului în

ramurile industrie ºi construcþii (2.791
lei/salariat) respectiv în agriculturã, silvi-
culturã ºi pisciculturã (2.515 lei/salariat).
Judeþul Prahova ocupã locul 11 dupã
câºtigul salarial mediu net: Municipiul
Bucureºti (3.994 lei), Cluj (3.508 lei),
Ilfov (3.333 lei), Sibiu (3.199 lei), Iaºi
(3.092 lei), Timiº (3.088 lei), Gorj (2.989
lei), Mehedinþi (2.939 lei), Argeº (2.933
lei) ºi Braºov (2.891 lei).

Numãrul ºomerilor înregistraþi la
Agenþia Judeþeanã de Ocuparea Forþei
de Muncã Prahova la sfârºitul lunii mai
2019 a fost de 6.491 persoane, din care
3.110 femei (47,9%). Rata ºomajului6
la sfârºitul lunii mai 2019 a fost de 2,2%
în scãdere cu 0,5 puncte procentuale
faþã de luna aprilie 2018. Pe sexe, rata
ºomajului înregistratã pentru bãrbaþi a
fost de 2% mai micã cu 0,6 puncte pro-
centuale faþã de luna mai 2018 ºi pen-
tru femei a fost de 2,5% mai micã cu
0,4 puncte procentuale faþã de luna mai
2018. Rata ºomajului din judeþul Praho-
va în luna mai 2019 a fost mai micã
decât cea înregistratã la nivel naþional
(2,9%).

Mihail Marinescu

În numãrul total de structuri de primire turisticã deschise în luna mai 2019
(300 de unitãþi), pensiunile turistice urbane au deþinut cea mai mare pondere,
respectiv 37,3%, urmate de hoteluri (26%), vile turistice (13%), pensiuni agroturistice
(12,3%), etc. Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire turisticã, în luna mai
2019, a fost de 45.136 persoane, din care 37.051 turiºti români (82,1%) ºi 8.085
turiºti strãini (17,9%). Numãrul înnoptãrilor în structurile de primire turisticã a fost de
91247 în luna mai 2019, în scãdere cu 2,7% faþã de aceeaºi lunã a anului 2018.
Înnoptãrile turiºtilor români în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare
din judeþul Prahova în luna mai 2019, comparativ cu luna corespunzãtoare a anului
precedent, au înregistrat o creºtere cu 5,4%, iar ale turiºtilor strãini o scãdere cu
27,8%. Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, în
judeþul Prahova, în luna mai 2019 a fost de 25%, mai mic cu 0,3 puncte procentuale
faþã de cel înregistrat în aceeaºi lunã a anului 2018. Durata medie a ºederii turiºtilor
în luna mai 2019, la nivelul judeþului Prahova, a fost de 2 zile, mai micã ca cea
înregistratã în luna aprilie 2018 când a fost de 2,2 zile.

Mihail Marinescu

154 de autorizaþii
de construire

eliberate, în Prahova,
în luna mai

În luna mai, în Prahova, indicele valoric
al cifrei de afaceri din industrie a fost de 97,4%

Mihail Marinescu

Creºtere a
salariului

mediu net cu
362 de lei!

Pensiunile turistice urbane,
la mare cãutare printre turiºtii

meleagurilor prahovene
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economie

Ministerul Fondurilor Europene înce-
pe o acþiune amplã de simplificare a
proceselor care trebuie parcurse pentru
accesarea fondurilor europene, potrivit
unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.
Un prim demers este fãcut de Autorita-
tea de Management pentru Programul
Operaþional Capital Uman (AM POCU).

“Simplificãm depunerea cererilor
de finanþare în cadrul Programului
Operaþional Capital Uman. Patru do-
cumente diferite solicitate pânã acum
vor fi înlocuite de Documentul Unic pen-
tru verificarea Conformitãþii Administra-
tive ºi a Eligibilitãþii. Datoritã acestor
modificãri, beneficiarii vor completa mai
simplu ºi vor încãrca mai repede
anexele solicitate în etapa de depunere
a cererilor de finanþare, iar evaluarea
conformitãþii administrative ºi a
eligibilitãþii proiectelor va dura mai puþin
timp”, a declarat ministrul Fondurilor
Europene, Roxana Mînzatu, citatã în
comunicat.

Documentul Unic pentru verificarea
Conformitãþii Administrative ºi a Eligi-
bilitãþii (DUCAE) înlocuieºte anexele nr.
2, 3, 4 ºi 5 ale documentului “Orientãri
privind accesarea finanþãrilor în cadrul
Programului Operaþional Capital Uman
2014-2020”. Astfel, la depunerea ce-
rerii de finanþare, solicitantul va depune
un DUCAE, completat conform instruc-
þiunilor (Anexa 2 la documentul “Orientãri
privind accesarea finanþãrilor în cadrul
Programului Operaþional Capital Uman
2014-2020”) ºi câte un DUCAE pentru
fiecare partener (Anexa 3 la documentul
“Orientãri privind accesarea finanþãrilor
în cadrul Programului Operaþional Capi-
tal Uman 2014-2020”), dacã este cazul.

O altã noutate este cã solicitanþii
au la dispoziþie un model de procedu-
rã de selecþie a partenerilor (formularul
5) ºi de notã justificativã privind valoa-
rea adãugatã a parteneriatului (formu-
larul 6).

Solicitanþii vor beneficia de dimi-
nuarea riscului ca o cerere de finanþare
sã fie respinsã în etapa de verificare a

toritãþilor române un aviz motivat din
cauza faptului cã legislaþia naþionalã
a acestei þãri creeazã bariere în calea
liberei circulaþii a mãrfurilor în inte-
riorul pieþei unice a UE. Dupã evalua-
rea modificãrilor recente ale Legii
energiei adoptate de România, Comi-
sia a constatat cã este menþinutã obli-
gaþia de a vinde gaze naturale cu prio-
ritate pe piaþa româneascã, ceea ce,
în consecinþã, reprezintã o încãlcare
a dreptului UE, informeazã Executivul
comunitar.

Comisia considerã cã actualul
cadru juridic român, prin faptul cã
impune producãtorilor din România
obligaþia de a acorda prioritate vân-
zãrilor de pe piaþa internã, creeazã
bariere nejustificate în calea exportu-
rilor de gaze din România ºi, prin ur-
mare, a solicitat eliminarea acestor ba-
riere, se aratã în comunicat.

România are la dispoziþie douã
luni pentru a rãspunde argumentelor
prezentate de Comisie. În caz contrar,
Comisia poate decide sa sesizeze
Curtea de Justiþie a UE.

Comisia Europeanã solicitã României sã elimine
barierele din calea exporturilor de gaze naturale

conformitãþii administrative ºi a eligibi-
litãþii, de reducerea timpului de com-
pletare ºi încãrcare anexe în aplicaþia
MySmis2014, inclusiv prin eliminarea
obligativitãþii ºtampilãrii acestor anexe.

Alte beneficii sunt separarea ane-
xelor ce trebuie prezentate de solicitant/
lider, respectiv parteneri, fapt ce asigura
cã toate pãrþile implicate înþeleg exact
ce obligaþii revin fiecãreia în cadrul pro-
iectului; reducerea timpului alocat
pentru pregãtirea documentaþiei admin-
istrative, ceea ce va permite solicitanþilor
sã se concentreze pe scrierea unor pro-
iecte de calitate, mãrind ºansele imple-

mentãrii cu succes a acestora.
Totodatã, se reduce riscul ca unul

dintre formulare sã nu fie completat/în-
cãrcat la aplicare sau sã fie încãrcat un
formular greºit, se reduce numãrul de
clarificãri ºi contestaþii posibile ºi, implicit,
a timpului total de evaluare, ceea ce va
permite diminuarea timpilor de verificare
ºi cresc ºansele unei cereri de finanþare
de a intra în evaluarea tehnico-finan-
ciarã, punând astfel accent pe calitatea
proiectului.

Sunt introduse douã formulare noi,
“Procedura de selecþie parteneri” ºi

Comisia Europeanã (CE) a decis
joi sã trimitã României un aviz motivat
suplimentar din cauza faptului cã
aceasta nu a eliminat restricþiile im-
puse comerþului cu gaze naturale din-
tre statele membre, astfel cum se pre-
vede în normele UE privind piaþa in-

ternã în sectorul gazelor naturale
(articolele 35 ºi 36 din Tratatul privind
Funcþionarea Uniunii Europene,
TFUE; Directiva 2009/73/CE), se
aratã într-un comu/nicat al Executivu-
lui comunitar.

În iulie 2014, Comisia a trimis au-

“Nota justificativã privind valoarea
adãugatã a parteneriatului”, care includ
condiþiile minime solicitate, asigurând
astfel un nivel minim de calitate ºi pen-
tru aceste documente.

Este introdusã ºi o listã de verificare
a documentelor, care sprijinã bene-
ficiarii în a se asigura cã au completat ºi
cã vor depune toate anexele necesare,
atât pentru ei, în calitate de solicitanþi/
lideri, cât ºi pentru parteneri, acolo unde
este cazul.În egalã mãsurã, introducerea
Documentului Unic pentru verificarea
Conformitãþii Administrative ºi a Eligibi-
litãþii aduce beneficii ºi pentru ofiþerii de

evaluare prin simplificarea procesului
ºi reducerea timpului din aceastã etapã.

Modificãrile intrã în vigoare de la
data publicãrii ordinului, atât pentru
apelurile lansate la aceastã datã, cât ºi
pentru cele care vor fi lansate. În cazul
în care existã cereri de finanþare depuse
(înregistrate ca fiind transmise pe ape-
lurile deschise) la data publicãrii acestui
ordin, nu este obligatorie redepunerea
anexelor în noua formã.

Ministerul Economiei intenþioneazã
sã dezvolte programul geologic de anali-
zare a resurselor minerale rare ale Ro-
mâniei, cum ar fi substanþele folosite
pentru maºinile electrice, pentru cã alt-
fel România o sã ajungã în situaþia sã
piardã resursele minerale în favoarea
companiilor strãine în loc sã dezvolte

fabrici care sã le proceseze, anunþã
ministrul Economiei, Niculae Bãdãlãu.

“Avem creºtere economicã 5%, eu
vreau sã avem 8%, ºi dacã o sã dãm
drumul la mine o sã vedeþi cã la anul o
sã avem o explozie în zona asta. (...)
Avem valori, România stã pe un munte
de aur, în ghilimele, totul e sã ºtim sã îl
exploatãm ºi sã rãmânã valoarea adãu-
gatã în România, sã construim aceste
fabrici în România, care sã foloseascã
minereurile, despre asta e vorba”, a
afirmat Niculae Bãdãlãu, cu ocazia
prezentãrii bilanþului de 8 luni.

Ministrul Economiei ºi-a exprimat
nemulþumirea pentru faptul cã licenþele
de exploatare pentru minereuri le obþin
companiile strãine.

“Au început sã aparã ºi la noi ºi
(automobilele, n.red.) electrice. Ei, partea
aia de acumulare de energie, bateriile,
cum le numim noi impropriu, alea folo-
sesc materiale extrem de rare ºi de com-
plicate, pe care România nu ºtie dacã
le are sau nu le are. Toate explorãrile le
fac firmele strãine, licenþa de exploatare
o sã o ia tot ele, ºi ne trezim la un mo-
ment dat cã toatã lumea ia resursa din
România ºi cã România nu are nicio
fabricã, având resursa! ªi sunt (þãri,
n.red.) care nu au resursa, dar au fabrici
de genul ãsta”, a afirmat Bãdãlãu.

El a explicat cã Ministerul Econo-
miei intenþioneazã sã dezvolte acest
program de identificare a resurselor
minerale rare împreunã cu geologi uni-
versitari români ºi cu specialiºti ai Aca-
demiei Române.

“Cu dânºii (profesorul de geologie
Emil Constantinescu, n.red.) putem face
acel program geologic, ºi am avut foarte
multe discuþii ºi la Academia Românã,
pentru cã indiferent cât îi dãm noi sau
nu îi dãm importanþã, în ultimii ani se
vor accelera aceste acþiuni, ºi România
trebuie sã fie pregãtitã sã ºtie ce resursã
are, sã ºtie ce deþinem. Noi ºtim de aur,
cupru ºi încã câteva care au fost cerce-
tate pânã în 1990. Dupã 1990 s-a cam
încheiat cu subiectul acesta”, a explicat
Bãdãlãu.

Ministrul Economiei a estimat cã
România va avea o mare problemã
când companiile strãine vor veni sã cau-
te resurse minerale rare.

“Acum au apãrut materiale noi, care

în 1990 nici nu se ºtia cã existã, pentru
cã ele nu erau necesare în industrie. În
acest moment existã materiale care
sunt ºi 50.000 de euro kilogramul. Vã
daþi seama ce beneficii ai, la o exploa-
tare. Dar nu neapãrat beneficii ca va-
loare brutã, ci beneficiul pus în operã.
(Trebuie, n.r.) discutat mai departe ce vrei

sã faci cu el, un microcip, totul sã se fa-
brice, sã încercãm sã îl producem la noi.
Altfel vom avea o mare problemã, vom
avea o problemã cã vor veni companiile
mari, care ºi-au dezvoltat industrie de
baterii auto, ce vã povesteam, ºtiþi foarte
bine cã din 2021 sau din 2022 intrã
nebunia cu Bruxelles-ul, în care sunt foar-
te clar normele de CO2 la automobil. ªi
atunci asta e cauza pentru care marii
producãtori de automobile, ºi e o indus-
trie extrem de mare, cautã soluþii”, a
declarat Bãdãlãu.

Ministrul Economiei a arãtat cã, în
acest an, este un buget de un milion de
euro pentru programul geologic de la
Ministerul Economiei. “Eu vorbesc de
programul geologic din cadrul Minis-
terului, pe care noi îl bugetãm. Anul ãsta
avem un milion de euro pe el, încercãm
la rectificare sã mai punem, ºi cu aceas-
tã zonã sã mergem sã cercetãm. Vã dau
un exemplu, mergem la Baia Mare, ºi
vedem, în afarã de aur, cupru ºi argint
sau ce materiale mai sunt, dacã le avem
ºi pe acestea nu au fost verificate dacã
sunt. Nu ºtim dacã le avem, dacã în-
trebaþi pe cineva nu ºtiu sã spunã zona,
cât e... Prin tabere putem face lucru ãsta,
ºi avem o colaborare mai bunã ºi cu
studenþii, prin diferite institute de cer-
cetare, care sunt din ce în ce mai puþine,
aproape inexistente în România”, a
afirmat Bãdãlãu.

Acesta a dat exemplu investiþia
chinezã de la Cuprumin, despre care a
afirmat cã a trimis în China materia
primã extrasã din România, iar acolo a
prelucrat-o, obþinând valoare adãugatã.

“Noi trebuie sã ieºim din zona asta
cã statul produce - privaþii produc! ªi noi
trebuie sã-i ajutãm sã facã. Industria
româneascã a început sã funcþioneze,
dar nu pe toate ramurile, ºi baza pentru
dezvoltarea industriei sunt mineralele.
Dacã reuºim sã stãpânim ºi sã avem în
atenþie zona asta, economia româ-
neascã va exploda. Aºa cum vã spu-
neam, China are 92% din exportul de
pãmânturi rare. Cei de la Cuprumin,
unde e o firmã chinezeascã, pun în con-
tainere, duceau cu vaporul în China ºi
erau rentabili. ªi noi, în România, nu
suntem în stare sã îl prelucrãm ºi sã
avem profit”, a încheiat ministrul Eco-
nomiei.

MFE simplificã depunerea cererilor
de finanþare în cadrul Programului
Operaþional Capital Uman

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Ministrul Economiei: “O sã
ne trezim cã România nu are
nicio fabricã, având resurse;

avem un milion de euro
pentru programul geologic”
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învãþãmânt

Vãzând cã numeroºi candidaþi
de la Titularizare au predat colile goale,
ministrul Educaþiei Naþionale, Eca-
terina Andronescu, a afirmat sãptã-
mâna trecutã, în presa centralã, cã
doreºte sã aplice anumite mãsuri
împotriva acestei practici. Mai exact,
Andronescu nu vrea ca aceºtia can-
didaþi sã mai aibã dreptul sã ocupe
un post didatic în învãþãmântul ro-
mânesc, interdicþie valabilã pe un an
de zile!

„Nu au fost pregãtiþi, probabil au
vãzut subiectele ºi s-au retras din exa-
men. Vom proceda ºi cu domniile lor
la fel ca ºi cu cei care au luat note
mai mici de 5. Nu vor intra în învã-
þãmânt nici ca suplinitori, nici în plata
cu ora. Este primul an când luãm
asemenea decizie ºi este una fireas-

cã”, declara ministrul Educaþiei în
presa centralã.

Auzind-o pe doamna Andronescu
exprimându-ºi o astfel de dorinþã ce
vrea sã o transforme în interdicþie, pur
ºi simplu te întrebi dacã legile, în þara
asta, mai trebuie sã existe! Este inad-
misibil, pentru un ministru, sã nu cu-
noascã legile din propria... ogradã.
Metodologia de mobilitate a perso-
nalului didactic nu prevede nicio
interdicþie în privinþa asta, ba mai mult
le dã candidaþilor din aceastã catego-
rie sã aibã posibilitatea de a participa
la repartizãrile pe posturi bazându-se
pe notele din anii precedenþi, însã
numai dupã ce vor fi repartizaþi cei
care au obþinut note la proba scrisã
a concursului respectiv. Aºadar, ori-
cum cei care au dat colile goale nu

au nicio prioritate în faþa altora. Mai
rãu decât atât, nu are nimeni voie sã
schimbe regula în timpul jocului. Da-
cã este atât de supãratã pe candidaþii
care au dat colile goale, atunci sã
schimbe legile pentru anii viitori.

În Prahova existã 164 de can-
didaþi care s-au retras, dintr-un total
de 778 prezenþi. Cu ce personal sã
se umple locurile de la catedrã dacã
doamna ministru vine tot timpul cu
astfel de nemulþumiri? Cei cu note
fãrã 5 ºi cei care au renunþat la exa-
men sã nu mai predea în învãþãmânt...!
Cum ne spunea cineva, mai în glumã,
o sã vinã ºi cu pretenþia ca în învã-
þãmânt sã predea doar cei calificaþi!
Astfel, rãmâne învãþãmântul fãrã
mulþi profesori, iar elevii vor învãþa de
pe... reþelele de socializare eventual!

Candidaþii s-au prezentat la exa-
men respectând actualele prevederi
din Metodologie, nu pe cele... viitoare!
Heloo! Unii candidaþi au preferat sã
dea colile goale tot din pricina unei
interdicþii, ce face referire la faptul cã
nu mai poþi ocupa catedrã dacã iei
sub 5. Nu i s-a comunicat candidatu-
lui înainte de examen cã o sã aibã
interdicþii dacã o sã predea coala
goalã la examen, pentru cã dacã i se

transmitea aºa ceva, era... altceva.
Nu credem cã astfel de decizii

ale Ecaterinei Andronescu vor rãmâ-
ne fãrã contre. Premierul României
are încredere în aceastã doamnã în
continuare, dupã cum se vede treaba,
pentru cã de remaniat nu a remaniat-
o, însã sindicatele ar trebui sã aibã o
poziþie fermã faþã de aceste... derapaje
ale ministrului Educaþiei.

Mihail Marinescu
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- a-ºi negocia drumul printre numeroasele
ºi complexele relaþii existente ºi azi ºi oricând în
viaþa lor.

Organizaþia Naþiunilor Unite a inclus, de
curând, Învãþarea Socialã ºi Emoþionalã (SEL)
printre cei ºaote piloni ai dreptului la învãþare al
tuturor copiilor lumii.

Proiectul ICAM a pus la punct un program
în cascadã, de formare a profesorilor. Astfel,
facilitatorii internaþionali ICAM au pus la punct
ºi desfãºurat cursuri de formare pentru
facilitatorii naþionali ICAM, reprezentând cele 4
þãri partenere. La rândul lor, facilitatorii naþionali
au derulat cursuri de formare cu liderii ICAM
din fiecare ºcoalã pilot, adicã din cele 52 de
ºcoli pilot din 4 þãri.

Liderii ICAM din fiecare ºcoalã au derulat,
ºi ei, cursuri de formare cu toþi membri perso-
nalului din ºcoalã, inclusiv personalul nedidactic.

Toþi membri personalului au pus în practicã
cele învãþate la cursul ICAM, lucrând ºi cu copiii
ºi cu pãrinþii lor.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova a
solicitat participarea unui numãr de 9 ºcoli pilot
din judeþ: Colegiul Economic „Virgil Madgearu”,
Liceul Tehnologic din comuna Mãneciu, ªcoala
Gimnazialã „Sfânta Vineri”, ªcoala Gimnazialã

„Grigore Moisil”, ªcoala Gimnazialã „Prof. Nico-
lae Simache”, ªcoala Gimnazialã „Andrei Mure-
ºanu”, ªcoala Gimnazialã „Prof. Nicolae Sima-
che”, ªcoala Gimnazialã din comuna Ariceºtii
Rahtivani, ªcoala Gimnazialã din comuna Mã-
gurele. Au fost implicaþi 36 de profesori ºi câteva
mii de elevi. Pe baza acestei participãri s-au
identificat direcþiile de acþiune din cadrul ºcolilor
ºi s-au pus la punct planurile de acþiune pentru
durata proiectului, în vederea asigurãrii incluziu-
nii copiilor afectaþi de migraþie ºi asigurarea celor
mai bune condiþii pentru învãþare acestor copii.
Datoritã abordãrii inovative a problematicii copiilor
afectaþi de migraþie, proiectul ICAM a trezit
interesul factorilor de decizie europeni, astfel
încât, în luna mai 2018, partenerii ICAM au fost
invitaþi pentru o prezentare în cadrul Parla-
mentului European.

De asemenea, reþeaua partenerilor ICAM
network, a devenit membru al EUROCHILD, cea
mai mare organizaþie din Europa care luptã
pentru drepturile copilului. ICAM network se
dezvoltã în continuare ºi va participa în viitor la
noi proiecte ce vizeazã copii afectaþi de migraþie,
inclusiv copii lãsaþi în urmã de pãrinþii plecaþi
din þarã.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova a
fost, în perioada 2016 – 2018, partener în
proiectul Erasmus+, KA3, cu titlul „Incluziunea
copiilor afectaþi de migraþie” – ICAM.  Partenerii
noºtri în acest proiect au fost ICARO – Consorþiu
de cooperative sociale, din Caserta, Italia –
coordonator de proiect, NcfLB - Northampton
Centre for Learning Behaviour, Northampton,
Anglia, partener, CECE - Confederacion
Espanola de Centros de Ensenanza, Madrid,
Spania, partener.

Proiectul a pornit având la bazã constatarea
cã, în Europa, mai mult de 72 de milioane de
persoane sunt clasificate drept migranþi. Mai
mult decât populaþia oricãrei þãri europene, cu
excepþia Germaniei! Dintre aceºtia, 40% sunt
copii, adicã au vãrsta mai micã de 18 ani. De
asemenea, în anul dinaintea inceperii proiec-
tului ICAM, 2016, 1,7 milioane de persoane erau
solicitanþi de azil în Europa. ICAM a definit con-
ceptul de copii afectaþi de migraþie (CAM): sunt
copiii care, din diferite motive, suferã delocalizãri,
pierderi ale mebrilor familiei sau separãri ca
rezultat al migraþiei. Asfel, pot fi copii refugiaþi,
solicitanþi de azil sau migranþi sociali. De
asemenea, pot fi însoþiþi de alþi membri ai familiei
sau pot fi pe cont propriu. Pot fugi din calea
unui rãzboi sau a altor dezastre. Aceºti copii au
suferit de-a lungul drumului cãtre o þarã sigurã,
se simt neajutoraþi ºi nesiguri în þara în care au
ajuns ºi nu ºtiu ce le rezervã viitorul.

Contribuþia adusã de echipa din cadrul ISJ
Prahova se referã la o categorie de copii afectaþi
de migraþie care este, de obicei, ignoratã în þãrile
vestice ºi chiar ºi în România: copiii lãsaþi în
urmã de pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate.
În România sunt estimaþi a fi circa 300.000 de
astfel de copii, iar în Europa ar fi aproximativ
2.000.000, în þãri precum Polonia, Bulgaria,

Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova, implicat
într-un proiect european despre migraþie

Conform unui proiect de lege, toþi educatorii,
învãþãtorii ºi profesorii, mai exact persoanele care
interacþioneazã profesional cu grupuri vulnerabile,
vor trebui sã aducã de la Poliþie un „certificat de
integritate comportamentalã” care sã ateste cã
nu sunt în registrul pedofililor sau violatorilor!

Potrivit proiectului de lege respectiv, Registrul
ar urma sa contina urmatoarele date: datele
personale ale persoanelor care au comis
infracþiuni sau au contravenþii de naturã sexualã;
datele dactiloscopice ºi genetice ale autorilor de
fapte de naturã sexualã.

Obtinerea acestei adeverinþe nu va fi pusã
în sarcina angajatorului, ci tot în sarcina
angajatului, astfel cã fiecare cadru didactic va
trebui sa se prezinte la secþia de Poliþie pentru a
ridica adeverinþa, pe care mai apoi sã o depunã
la ºcoalã. În art. 18, alineatul 1 al legii 118/2019
se precizeaza cã „instituþiile din sistemul de

Estonia, Letonia, Lituania
etc.

Situaþia copiilor
afectaþi de migraþie este
foarte dificilã, oriunde s-
ar gãsi ei: Înaltul Comi-
sariat al ONU pentru refu-
giaþi raporteazã o recru-
descenþã a cazurilor de
rasism, xenofobie, scla-
vie, trafic de persoane

etc. Rezultatul îl reprezintã încãlcarea dreptului
acestora la educaþie ºi chiar excluderea CAM
din educaþie.

Deoarece efectele acestei stãri de lucruri
vor fi resimþite de copii chiar ºi dupã trecerea a
zeci de ani, ºi ele pot avea impact pânã la a treia
generaþie de urmaºi, ICAM propune un model
de intervenþie care sã permitã CAM sã bene-
ficieze de acest drept fundamental al copilului:
dreptul la educaþie.

Scopul proiectului ICAM este, deci, creºterea
capacitãþii de incluziune ºi a capacitãþii de
învãþare a copiilor afectaþi de migraþie prin: -
Ameliorarea climatului din ºcoli ºi de acasã.
ICAM propune pentru referinþã asigurarea cli-
matului de CONVIVENCIA (termen spaniol care
înseamnã a trãi împreunã în pace ºi armonie).

- Conºtientizarea drepturilor pe care le au
copiii ºi a legilor care îi protejeazã;

- Furnizarea de sprijin suplimentar ºcolilor
ºi familiilor lor pentru îmbunãtãþirea învãþãrii so-
ciale ºi emoþionale a CAM ºi a bunãstãrii lor
generale.

Ce este învãþarea socialã ºi emoþionalã?
Este un proces de dobândire a înþelegerii, de
dobândire de cunoºtinþe ºi de competenþe
sociale ºi emoþionale care sunt esenþiale pentru
învãþare, sãnãtate emoþionalã, bunãstare, efi-
cacitate ºi succes la locul de muncã  ºi în viaþã.

Pentru a dobândi o educaþie împlinitã, care
sã includã ºi rezultate ºcolare bune, CAM au
nevoie de competenþe sociale ºi emoþionale
pentru:

- a învãþa cum sã îºi comunice sentimentele;
- a-ºi stabili þeluri ºi a munci pentru a le

atinge;
- a interacþiona cu succes cu ceilalþi;
- a rezolva conflicte paºnic;
- a-ºi controla mânia/ furia

Dacã eºti pedofil, nu ai ce cãuta în învãþãmânt
învãþãmânt, sãnãtate sau protecþie socialã,
precum ºi orice entitate publicã sau privatã a
cãrei activitate presupune contactul direct cu
copiii, persoane în vârstã, persoane cu dizabilitãþi
sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care
presupune examinarea fizicã sau evaluarea
psihologicã a unei persoane au obligaþia de a
solicita persoanelor cu care încheie raporturi de
muncã, contracte de voluntariat sau alte
asemenea raporturi prezentarea certificatului de
integritate comportamentalã”. Certificatul de inte-
gritate comportamentalã este, potrivit proiectului
de lege, documentul eliberat persoanelor fizice,
care atestã lipsa înscrierilor în „Registrul naþional
al agresorilor sexuali” sau, dupã caz, datele
înscrise în Registrul cu privire la acestea. Cer-
tificatul se obþine tot de la Poliþie, asa cum se
obþine ºi certificatul de cazier judiciar.

Mihail Marinescu

Prof. Aurel Graur
Prof. Magdalena Georgescu
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FEREASTRAFEREASTRAFEREASTRAFEREASTRAFEREASTRA
„Aerul – se perindã ca la cine-

matograf, sub fruntea Alicei, cufun-
datã în pernele topite de somn,
printre arborii  înconjurând biserica
pictatã de zugravul de subþire
Tattarescu –, poartã  miresmele pã-
durii în desiºul cãreia  teii ºi stejarii
se leagãnã tânguitori, atins ºi de izul
umed al apelor Proavei  curgãtoare
dincolo de zidul ridicat din piatra
scoasã de sub ºuvoaie, de robii
rãmaºi de la Cuza-Vodã. Câteva sute
de þigani lãrgiserã albia râului ºi,
plãtiþi de dumnealui boierul poreclit
Nababul, cu leii din aur numiþi de
muierile pe jumãtate goale, în cor-
turile lor, cocoºei, zidul închizãtor
de moºie fu isprãvit chiar de-un 10
mai petrecut de regele Carol, finul
ãstui mare boier, aici, la curtea cu
conac ºi bisericã  ziditã în locul celei
din lemn - acareturi lãsate de odih-
niþii întru Domnul ceresc Grigore
Cantacuzino ºi Luxiþa, fostã Kretzu-
lescu, pãrinþii „fericit pãzitului de
Dumnezeu” stãpânul ºi totodatã
domnul licenþiat în Drept la Paris,
impozantul bãrbat în plimbãri de
dimineaþa pânã seara în haine
scumpe, mândru de smocurile ce
îi  împodobesc gura, dupã moda
împãraþilor austro-ungari…

Azi a invitat-o pe coana Caterina
la cafeaua cu caimac ºi narghilea,
în jardena strãjuitã de barzii argintii
aduºi de monsieur Jules – maestrul
grãdinar tocmit încã din vremea
studiilor în Franþa, singurul care, în
tot ce miºca în jurul sãu, aflase sã
va ridica aici un palat ca al made-
moisellei de Pompadour. Farmecul
conversaþiei îl pãstra ºi astãzi dom-
nul preºedinte al Camerei, Gheor-
ghe Grigore Cantacuzino, savurân-
du-i hazul datorat faptului cã, Jules
încercând sã rupã vorba româ-
neºte, el, iniþiat bine, glãsuia pe
limba lui Voltaire, cursiv. Scaunele
erau din fier nituit, masa – din metal,
prinse într-un soclu din ciment, sã
dureze tot anul… Jules þinuse la
surpriza plãnuitã de cu noapte: sã

acopere masa cu o pânzã brodatã
pe margini cu franjuri ºi sã aºeze în
mijloc o canã din pãmânt ars, plinã
cu trandafiri albi. Reuºi planul ºi se
retrase în zona dominatã de
trandafirii urcãtori atât de sus, încât
se prinseserã de olane ºi lemnãria
streaºinilor… „Visul e de-azi noapte?,
parcã l-am mai trãit cândva, sea-
mãnã cu precedentul…”,mormãie.
Ascultã „Europa liberã” ºi o cu-
tremurã spusele Monicãi Lovinescu
– intelectuala care – fãrã pretenþia
sugeratã de epitetul meritat ca fiicã
a scriitorului Eugen  Lovinescu -, i-a
povestit cã Academia Republicii l-a
respins din cauza ei… „Domnul
Mihai Beniuc înalþã ode staliniste, l-
a felicitat pe actorul Liviu Ciulei
pentru rolul din filmul „In sat la noi”,
despre colectivizare… în România
viaþa se sovietizeazã în fiece clipã,
clasa muncitoare merge – vorba
unui gânditor occidental – parafra-
zãm  – adicã duce þara în rai!”

Atunci, martie fusese încã rãco-
ros, vadul râului, ca acum, trãgea
curenþii prãvãlindu-se dinspre Bu-
cegii mereu înzãpeziþi. Crezuse cã,
dupã nebunia de la Camerã, o clipã
de ºedere la soarele încã încet, îi
tihneºte. Numai în vesta luatã peste
cãmaºa de mãtase turceascã,
repausul i-a fost fatal; junghiurile îl
împunseserã de pe sub coaste ºi-n
capul pieptului,  niciodatã nu pãþise
starea de febrã ºi ameþealã… „Sã nu
fi luat eu seama  când coana Cate-
rina sosise la locul lor de recule-
gere?” Altminteri, aci e locul de ru-
gãciune, de când  jalea li s-a înfipt
în inimi, dupã moartea fiicei lor –
un crin de femeie! – Irina…”  Dom-
niþa – revine în memorie apelativul
floreºtenilor, pornit din respectul pe
care ei l-au arãtat pânã ce soarta a
smuls-o de lângã ei ºi a aruncat-o
printre strãini – se trezeºte, pleacã
din pat la fereastrã ºi o deschide, sã
intre aerul spãlat de ploaia prevestind
toamna…

Serghie Bucur

În ziua de 4 iulie 1939, la Floreºti
– Prahova, s-a inaugurat fabrica
BANLOC B. GOODRICH – prima  pen-
tru produs anvelope ºi camere de aer
în România ºi în sud-estul Europei.

Context european
Dupã Convenþia de la San-Remo

(1920), Anglia ºi Franþa ºi-au însuºit ½
din acþiunile deþinute anterior de
Austro-Ungaria ºi Germania în Româ-
nia, prin reþeaua de firme ce contro-
lau piaþa internã, bãncile ºi economia
naþionalã. Venirea la putere a lui Hitler
atrage norii rãzboiului. Apare „Mica
Înþelegere” ºi nevoia înarmãrii cu mij-
loace militare terestre ºi aero, echipate
cu pneuri, care prilejuiesc guvernului,
pe baza legii industriilor, aducerea în

þarã a utilajelor fabricii (demolate)
a firmei Goodrich, din Ohio – S.U.A.
cumpãrate de statul român ºi instala-
te la Floreºti, în numai 3 luni: iulie-
august 1938. Candidaserã primãriile
din Lãculeþe-Dâmboviþa ºi Boldeºti-
Scãieni Prahova, câºtigãtoare fiind
cea din Floreºti-Prahova, pentru cã
avea foarte aproape: 1- Calea feratã,
2 – Energia de la Uzina Electricã

ridicatã de Emil Prager în 1927 ºi 3 –
Apa râului Prahova! Urmare deciziei
Consiliului de Miniºtrii nr. 34.251/19
VII 1937, prin Monitorul Oficial nr.
7662/29 VII 1937 „se recunoaºte în-
semnãtatea pentru economia naþio-
nalã a fabricaþiunii de cãtre societatea
„Banloc” a anvelopelor ºi camerelor
de automobile, autocamioane, moto-
ciclete ºi biciclete” pe baza privilegiilor
decretului regal 1861/1936. Terenul
provine din exproprierea a 11 hect-
are ºi 8.910 mp din pãmânturile prim-
ite de localnici la 1864, prin reforma
lui Vodã-Cuza.

Primii „cauciucari”
În limbajul popular, angajaþii la

BANLOC erau numiþi „cauciucari” –

derivaþie din „cauciuc” – materialul
obþinut din amestecarea – cu utilaje
speciale, la temperaturã – a nume-
roase substanþe chimice, în finitul
„cauciuc” – preparat în alte condiþii
tehnice, de profilare a componentelor
anvelopei – finisatã în matriþe încãlzite
la 160-180 de grade, prin vulcanizare.
În istoria fabricii BANLOC (1939-
1948) -VICTORIA (1951-1989), primii

confecþioneri de
anvelope au fost
Dumitru Irimia, An-
ton Jercan, Cons-
tantin Atanasiu ºi
Constantin Manta.

Statistici
Primul direc-

tor al fabricii, ingi-
nerul german Otto
Badenhusen, pri-
mul inginer ºef, Kri-
lovici – tatãl viitoarei
soprane de talie

Jubileul 80 al pneului românesc:

Banloc – Victoria – Michelin
InginerulInginerulInginerulInginerulInginerul
constructorconstructorconstructorconstructorconstructor
Emil PragerEmil PragerEmil PragerEmil PragerEmil Prager

mondialã, Marina Krilovici. 11 iunie
1948: este numit director strungarul
Eugen Marinescu, de la rafinãria
Teleajen. 1953: ec. Mihai Barabaº,
apoi ing. Constantin Lefter; 1962, ing.
Ion Dima, ing. ºef Vasile Lambru;
1975, dr. ing. Tãnase Volintiru; 1980,
ing. Ion Tifigiu, director tehnic, ing.
Dumitru Gugui. Producþia: pe 6 luni
din 1939, 11.242 anvelope cu 247
angajaþi; în 1940, 25.120, cu 265
muncitori; în 1985, 33.000.520
anvelope cu 5900 angajaþi. În epoca
Ceauºescu, pe 4 octombrie 1981 fa-
brica a fost vizitatã de cuplul prezi-
denþial. Anterior, primise vizite oficiale
ale fostului ministru de Externe Cor-
neliu Mãnescu, a cosmonautului
român Dumitru Prunariu ºi a ex-mi-
nistrului Industriei Chimice, Mihail Flo-
rescu.

Post-1990
Momentul istoric 22 decembrie

1989 a schimbat evoluþia fabricii
VICTORIA, prin preluarea ei, în îm-
prejurãrile privatizãrii, finalmente, de
prestigioasa firmã MICHELIN. În ziua
de 5 iunie 2009, la dorinþa direc-
torului de atunci, inginera Carmen
Petcu,  foºtii salariaþi ai VICTORIEI au
fost invitaþi la sãrbãtoarea împlinirii a
7 decenii. Au trecut anii deceniului
al 8-lea, cu singura bucurie de a-i fi
apucat încã în viaþã, sub proiecþia
amintirilor demne de un roman!

Uzina Electrica FlorUzina Electrica FlorUzina Electrica FlorUzina Electrica FlorUzina Electrica Floreºti în 1eºti în 1eºti în 1eºti în 1eºti în 1929292929277777

Serghie Bucur

Ministrul C. ArgetoianuMinistrul C. ArgetoianuMinistrul C. ArgetoianuMinistrul C. ArgetoianuMinistrul C. Argetoianu
ºi invitaþii, în hala deºi invitaþii, în hala deºi invitaþii, în hala deºi invitaþii, în hala deºi invitaþii, în hala de
fabricaþiefabricaþiefabricaþiefabricaþiefabricaþie

Una dintre cele mai inovatoare tehnologii
japoneze anticutremur a fost instalatã, în pre-
mierã în România ºi în Europa, la Muzeul Na-
þional de Istorie Naturalã “Grigore Antipa”,
pentru protejarea unuia dintre cele mai pre-
þioase specimene din patrimoniul naþional -
scheletul de Deinotherium gigantissimum,
uriaºul de peste 4 m înãlþime ºi aproape tot atât
lungime, care poate fi admirat în holul central
al muzeului.

Potrivit unui comunicat al Muzeului Antipa
transmis AGERPRES, aproape 9 luni de muncã
laborioasã ºi anevoioasã au fost necesare pentru
ca actualul schelet de Deinotherium gigan-
tissimum sã fie restaurat dupã dezastrul pe care
l-a suferit pe 4 martie 1977. Aceastã comoarã a
Muzeului Antipa, o piesã de valoare ºtiinþificã
mondialã ºi un exponat de excepþie din
patrimoniul cultural al României, nu ar mai putea
“supravieþui’’ unui alt cutremur de asemenea
magnitudine, aratã sursa citatã.

“Importantele pagube produse în colecþii
dupã cele douã cutremure majore din 1940 ºi
1977 au determinat Muzeul Naþional de Istorie

Naturalã ‘Grigore Antipa’ sã acþioneze pro-activ,
prin aducerea ºi implementarea tehnologiei
japoneze ‘¾-Solator’, ceea ce permite protejarea
specimenelor preþioase ºi pieselor de patrimoniu
din România împotriva unui posibil cutremur
major în Bucureºti. Acesta este un proiect pilot
la nivel european, astfel încât tehnologia ino-
vatoare sã poatã fi vãzutã sau/ºi testatã de
oricine doreºte implementarea unei soluþii
similare”, a declarat Luis Ovidiu Popa, directorul
Muzeului Antipa, citat în comunicat.

O demonstraþie publicã a modului în care
funcþioneazã “¾-Solator” va avea loc pe 26 iulie,
în prezenþa ministrului Culturii ºi Identitãþii Na-
þionale, Valeriu-Daniel Breaz, a directorului
Muzeului Antipa, dr. Luis Ovidiu Popa, a oficialilor
de la Ambasada Japoniei în România, Takanori
Sato, preºedintele Ideal Brain Co. Ltd., doctor
în Inginerie ºi Arhitect.

Tehnologia dezvoltatã de Ideal Brain Co.,
Ltd. a primit Gold Award la Good Design Award,
2016, ºi se bazeazã pe un principiu nou ºi
inovator, care implicã douã plãci extrem de
subþiri, de doar 3 mm fiecare. În momentul unui

Premierã în lumea muzealã din Europa: tehnologie japonezã anticutremur, la Muzeul “Antipa”

cutremur cu o magnitudine mai mare de 4,
sistemul se activeazã ºi izoleazã în mod complet
obiectul de miºcarea solului.

Aceasta este cea mai subþire tehnologie
antiseism disponibilã în lume, care protejeazã

colecþii de artã, obiecte de patrimoniu naþionale,
servere ºi spaþii de stocare a datelor în Japonia
ºi America, ºi a trecut proba a douã cutremure
majore în Japonia, iar aceasta este prima ei
instalare în Europa.
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sãnãtate

La sediul Guvernului României, Ministrul
Sãnãtãþii, Sorina Pintea ºi Andrew McDowell,
Vicepreºedintele Bãncii Europene de Investiþii,
au semnat Acordul de servicii de asistenþã
tehnicã (PASSA). Acest Acord  stabileºte termenii
în care Banca Europeanã de Investiþii va acorda
sprijin pentru implementarea proiectelor de care
beneficiazã Ministerul Sãnãtãþii în cadrul
Fondului European Structural de Investiþii:
Programului Operaþional Regional („POR”) ºi
Programului Operaþional pentru Asistenþã
Tehnicã („POAT”), aºa cum este prevãzut în Me-
morandumul de Înþelegere semnat de Banca
Europeanã de Investiþii ºi Guvernul României.

“Astãzi facem un alt pas important pentru
construirea celor trei spitale regionale din Iaºi,
Cluj Napoca ºi Craiova. În cadrul  acestui Acord
de servicii de asistenþã tehnicã (PASSA), vom
beneficia de sfaturile experþilor BEI în faza de
proiectare, supraveghere ºi construcþie a celor
trei spitale”, a declarat Sorina Pintea, ministrul
Sãnãtãþii.

În baza acestui Acord, Banca Europeanã
de Investiþii va oferi servicii de asistenþã tehnicã
pentru Ministerul Sãnãtãþii, pentru întãrirea ca-
pacitatii de management necesarã în implemen-
tarea celor trei proiecte pentru Spitalele Regiona-
le de Urgenþã, cofinanþate de fonduri ale Uniunii
Europene prin Programul Operaþional Regional.

Ministerul Sãnãtãþii a semnat  cu Ministerul
Fondurilor Europene, la data de 04.06.2019,
contractul de finanþare prin Programul Ope-
raþional Asistenþã Tehnicã (POAT) 2014-2020,
proiectul ,,Întãrirea capacitãþii Ministerului Sã-
nãtãþii de a pregãti ºi implementa proiectele SRU
Craiova, Iaºi, Cluj în valoare de 78 milioane lei”,

valoare din care se va finanþa Acordul de Servicii
de Asistenþã Tehnicã (PASSA). Prin Acordul de
Servicii de Asistenþã Tehnicã (PASSA), echipa
PASSA va oferi servicii de asistenþã ºi va acþiona
în calitate de consultant independent pentru
Ministerul Sãnãtãþii.

Prin urmare, rolul Echipei PASSA va fi acela
de consiliere ºi completare, dar nu va înlocui,
transfera sau îndeplini rolurile ºi responsabilitãþile
omologilor relevanþi din cadrul Ministerului Sã-
nãtãþii, ori al Asistenþei Tehnice existente pentru
Ministerul Sãnãtãþii.

Se va oferi sprijin în orice stadiu pe parcursul
etapei de implementare a proiectului, începând
cu elaborarea ofertelor pentru documentaþia
de atribuire a proiectului pânã la darea în exploa-

tare finalã ºi exploatarea facilitãþilor. Echipa care
va asigura  Asistenþã Permanentã va juca un
rol de sprijin, însã nu predominant în luarea de-
ciziilor cu privire la aceste activitãþi.

Performanþa finalã în implementarea pro-
iectului va rãmâne responsabilitatea Ministerului
Sãnãtãþii, conform rolurilor ºi rãspunderilor sale
specifice.

Acordul are o valoare totalã de 12.899.600
EURO, din care valoare Serviciilor de Asistenþã
Permanentã este de 3.478.800 EUR ºi valoarea
Serviciilor pe bazã de Solicitare este de
9.420.800 EUR ºi se va derula pânã la data de
31 decembrie 2023.

„Astãzi, prin semnarea acestui contract,
demonstrãm faptul cã înaintãm cu paºi siguri,

iar nivelul la care am ajuns dovedeºte cã respec-
tãm o foaie de parcurs la care ne-am angajat
prin Programul de guvernare privind construc-
þia de spitale regionale în Romania”, a mai
declarat Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.

Cel mai avansat proiect este SRU Iaºi, pentru
care  a fost realizat studiul de fezabilitate ºi
aprobat, prin HG nr.290/ mai 2019, indicatorii
tehnico-economici. Cererea de finanþare a rea-
lizãrii SRU Iaºi este în curs de pregatire, astel
încât în luna septembrie urmeazã sã fie depusã
la  Comisa Europeanã. Consultantul BEI a pre-
gatit documentaþia de atribuire pentru activitatea
de proiectare SRU Iaºi, care urmeazã sã fie
lansatã în perioada urmãtoare.

„Pentru urgentarea  activitaþilor de atribuire
a contractului de achiziþie pentru proiectarea
SRU Iaºi,  am apelat  la  lansarea procedurii cu
clauzã suspensivã. Acest lucru ne va permite
sã demarãm achiziþia înainte de a obþine apro-
barea Comisei Europene pentru cererea de
finanþare. Câºtigãm astfel timp preþios sã oferim
o garanþie Comisiei Europene privind  anga-
jamentul României pentru construcþia acestor
spitale”, a mai adaugat ministrul Sãnãtãþii, Sorina
Pintea.

Pentru Spitalul Regional Cluj Napoca a fost
realizat studiul de fezabilitate, a fost obþinut
Acordul de Mediu ºi sunt finalizaþi indicatorii
tehnico-economici  care vor fi  aprobaþi la sfârºitul
lunii august în Guvern, urmând ca în luna
octombrie sã fie depusã cererea de finanþare
ºi pentru acest spital la Comisia Europeanã.

De asemenea, se estimeazã cã pentru SRU
Craiova, cererea de finanþare va fi depusã la
Comisia Europeanã în luna decembrie.

Acord de colaborare între MS ºi BEI pentru asigurarea asistenþei
tehnice necesare pentru construcþia spitalelor regionale

Boala fãrã simptome care acapa-
reazã tot mai mulþi oameni din zonele
sãrace. Este vorba de hepatita C.
Pentru a depista bolnavii, autoritãþile
ar trebui sã testeze toatã lumea din
aceste zone. O astfel de campanie a
început în Bucureºti, în cartierele Ra-
hova ºi Ferentari. Rezultatele sunt
îngrijorãtoare: un sfert dintre per-
soanele cãrora li s-au fãcut analize
sunt infectate cu virusul hepatitei C.

Hepatita C este o boalã care se
trateazã, cu condiþia sã fie depistatã.
Pentru cã nu doare ºi nici alte simpto-
me care sã îngijoreze nu are, mulþi
oameni cred cã sunt sãnãtoºi, aºa
cã nu fac analize. Virusul se transmite
în special prin sânge. În România se
presupune cã sunt 600.000 de
bolnavi infectaþi cu virusul C. Depistaþi
sunt numai 15%. Cei nedescoperiþi
împrãºtie virusul, fãrã sã ºtie.

Adrian Streinu Cercel, manage-
rul Institutului Matei Balº: “Peste 80%

nu ai nici cel mai mic simptom. Poate
sunt puþin obosiþi, dar dau vina pe
slujbã. Dupã urmeazã o perioadã de
latenþã, în care virusul lucreazã, îºi
face treaba. Aceastã perioadã poate
dura ºi 30 de ani. Nici cei descoperiþi
purtãtori ai virusului nu pot beneficia
de tratament gratuit”.

Marinela Debu: “Sunt foarte mulþi
neasiguraþi. Le vom da rezultatele
urmând ca în septembrie sã luãm în-
cã o datã legãtura cu ei pentru a putea
sã beneficieze de tratament”.

Nicoleta Dascãlu, manager de
proiect: “În afara de ARAS nu existã
servicii, noi ne luptãm din toate puterile
ca sã pãstrãm serviciile în Ferentari,
dar fãrã bani nu poþi sã le faci”.

Potrivit Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, România are termen ca
pânã în 2030 sã elimine hepatita C.

Sursa: digi24.ro
Paginã coordonatã de

Daniel Lazãr

Fierul este un mineral vital pentru sãnãtatea ta. Toate
celulele tale conþin puþin fier, dar majoritatea fierului din corpul
tãu este în celulele roºii ale sângelui. Carenþa de fier determinã
anemie feriptivã ºi este cel mai frecvent deficit nutriþional în
toatã lumea.

Celulele roºii transportã oxigen din plãmâni în organele ºi
þesuturile din organism. De asemenea, are un rol esenþial în
crearea energiei din nutrienþi, în plus contribuie la transmiterea
impulsurilor nervoase – semnale care coordoneazã acþiunile
diferitelor pãrþi ale corpului. Dacã ai mai mult fier decât este
necesar, acesta este stocat în corpul tãu pentru utilizare
ulterioarã.

Care sunt manifestãrile
excesului de fier

Excesul de fier se întâlneºte la persoanele care primesc
terapie cu fier în cantitate prea mare sau pentru prea mult
timp. Sau cei care fac transfuzii de sânge numeroase ºi de
asemenea, în cazul celor care preferã alimente în vase de fier.

Principalele manifestãri sunt: apar vãrsãturile, diareea,
leziuni ale pereþilor intestinali. Medicii spun cã existã ºi o boalã
ereditarã, potenþial fatalã, numitã hemocromatozã, în care este
absorbitã o cantitate prea mare de fier ºi care se depune la
nivelul þesuturilor.

Cum se manifestã
deficitul de fier

Carenþa de fier determinã anemie feriptivã ºi este cel
mai frecvent deficit nutriþional în toatã lumea. Aceasta poate
sã fie determinatã de: aportul inadecvat de fier în general la
sugari, femei însãrcinate ºi gravide, sângerãri menstruale
foarte abundente, sângerãri cronice în afecþiuni ca ulcerul
sau hemoroizii. Totodatã, printre cauzele obiºnuite ale
anemiei se regãsesc: boala ulcerului peptic, cancer digestiv.
Dar ºi pierderi de sânge cauzate de traume sau de donarea
de sânge, sângerãri gastrointestinale datorate utilizãrii
prelungite a medicamentelor. Tabloul clinic al acestui tip de
anemie cuprinde: obosealã permanentã, letargie, cefalee,
scãderea puterii de concentrare, sufocare, ameþeli, paloarea
pielii, frecvenþã cardiacã crescutã, unghii fragile, limbã fãrã
papile ºi dureroasã.

Bebeluºii au depozite de fier de la
mamã, când sunt încã în uter

Bebeluºii construiesc magazine de fier în exces de la
mamele lor în timp ce se aflã în uter. Aceste magazine sunt
folosite în primele ºase luni de viaþã atunci când copilul este
alãptat. Indicat este sã adãugi alimente fortificate cu fier în
dieta lor atunci când bebeluºul are vârsta de 6 luni.
Majoritatea medicilor pediatri recomandã utilizarea unei
formulãri care este fortificatã cu fier dacã mama  nu poate
alãpta. Copiii prematuri care nu au avut timp sã îºi
construiascã depozitele de fier vor avea nevoie de fier
suplimentar. Însã niciodatã nu lua decizia singurã, întreabã
pediatrul înainte de a-i da suplimente de fier copilului sau
sugarului.

Gravidele au nevoie
de mai mult fier

Femeile care nu sunt însãrcinate sau care alãpteazã
trebuie sã ia 15 – 18 miligrame de fier zilnic. Femeile care
sunt însãrcinate au nevoie de mult mai mult fier. Potrivit
specialiºtilor necesarul de fier pentru femeile însãrcinate,
luat din dietã, este de 27 miligrame pe zi.

Adrian Streinu Cercel: ”Peste
80% nu ai nici cel mai mic

simptom, doar obosealã, însã
virusul poate lucra ºi 30 de ani!”

Bolile care apar dacã ai prea mult
fier în organism sau prea puþin



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 1 Matinal;
09:00 Adevãrul despre trecut (r);
10:00 Ca-n viaþã;
11:45 Teleshopping;
12:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu;
12:30 Dosar România (r);
13:30 Cronici Mediteraneene;
14:00 Telejurnal;
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis;
16:55 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (f);
17:45 Observatori la Parlamentul European;
18:20 „Lumini ºi umbre: Partea II” (f);
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Penumbra” (f);
23:00 „Legende ºi mistere” (r);
23:50 #Creativ;
00:15 Telejurnal;
00:45 „Lumini ºi umbre: Partea II” (r);
01:50 „Penumbra” (r);
03:40 Sport (r);
04:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
05:00 „Legende ºi mistere” (r);
05:35 Teleshopping;
06:30 Cronici Mediteraneene (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade
GEO (r);
08:00 „Eroii n-au vârstã” (r);
09:00 „Lonesome dove: suflet de
pistolar” (r);

09:55 Generaþia Fit;
10:00 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 GEO;
15:00 Vibe By Ioana Voicu (r);
15:30 Zile cu stil (r);
16:00 „Lonesome dove: suflet de pistolar”
(s);
16:55 Vara amintirilor;
17:45 Drag de Marea mea!
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „O fatã în parc” (f);
23:10 „Everest” (f);
00:50 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:35 Vara amintirilor (r);
03:15 „O fatã în parc” (r);
05:05 D’ale lu’ Miticã (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 „Poftã de iubire” (f);

16:00 Lecþii de viaþã (r);
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 “Las fierbinþi” (s);
21:30 „Chappie” (f);
00:00 „Cursã letalã: 2050" (f);
02:00 „Pofta de iubire” (r):
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Surorile” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;

19:00 Observator;
20:00 iUmor;
21:30 „G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei” (f);
23:30 Insula iubirii (r);
03:00 Observator (r);
04:00 „Surorile” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Arestat la domiciliu” (r);
09:30 „La Bloc” (r);
12:00 „Cei 6 supereroi” (r);
14:00 “Puterea credinþei” (r);
16:00 „Inside Job: Adevãrul despre

crizã” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ultimele cãlãtorie” (f);
23:30 „Timpuri bune” (r);
00:30 „nza de pãianjen” (r);
02:15 „Timpuri bune” (r);
03:45 „La bloc” (r);
05:45 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
11:00 ”O grãmadã de
caramele” (r);
13:00 “Feriha”  (r)

15:00 „Marimar” (f);
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Kunta Kinte: Generaþia urmãtoare”;
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:30 „Kunta Kinte: Generaþia urmãtoare”;
01:30 „Marimar” (r);
03:15 „Feriha” (r);
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
06:00 CulTour (r);
06:45 „Dragoste eternã” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 #Creativ (r);
07:35 Politicã ºi delicateþuri;
08:35 Aventurã urbanã;
09:30 M.A.I. aproape de tine;
10:00 Vreau sãfiu sãnãtos;

11:00 Levintza prezintã;
11:30 Constructori de visuri;
12:00 Drumul succesului;
12:30 Adevãruri despre trecut;
13:00 Exclusiv în România;
13:45 Discover România;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 „Toate pânzele sus!” (f);
16:30 Vedeta popularã;
18:30 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã
00:00 „Ora zero” (f);
01:00 Arheologia crimelor comunismului;
02:00 „Aventurile cãpitanului Alatriste” (r);
02:55 Moment Art.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Regatul Sãlbatic;
07:40 În inima Africii;
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Sid, micul savant” (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 În inima Africii (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Festivalul Concurs Naþional de Inter-
pretare a Muzicii Uºoare Româneºti „Trofeul
Tinereþii”, Amara 2019;
01:00 Zile cu stil;
00:30 MotorVlog;
02:00 „Everest” (r);
03:25 Telejurnal TVR 2 (r);
04:15 „Sid, micul savant” (r);
05:00 Memorialul Durerii (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Zâna Mãseluþã 2" (f);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 „Mereu în offside” (f);

15:00 „Hudson Hawk” (f);
17:00 „Iepuraºul casei” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Thor: Întunericul” (f);
22:00 „Dacã aº fi... tu?” (f);
00:30 „Ai noºtri” (r);
01:30 „Iepuraºul casei” (r);
03:00 „Hudson Hawk” (r);
04:30 „Zâna Mãseluþã 2” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Asia Express;
13:00 Observator;
13:15 Poftiþi pe la noi! (r);
16:15 „Vacanþa” (r);

19:00 Observator;
20:00 iUmor (f);
22:00 „Sicario: Asasinul” (f);
00:30 „Rãzboiul stelelor: Imperiul contraa/
tacã”(r);
03:00 Observator (r);
04:00 „G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Încã o datãî, cu dragoste!” (f);
09:45  „La Bloc” (s);
12:00 „Inside Job: Adevãrul despre
crizã” (r);
14:15 „Ultima cãlãtorie” (r);

16:30 „Echipa trãsnitã” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Cupa Gilbert” (f);
22:30 „Lumea e a mea” (r);
00:45 „Bucky Larson: Nãscut pentru a fi
vedetã” (r);
02:30 „Lumea e a mea” (r);
04:15 „La bloc” (r);
06:45 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã” (r);
11:00 ColTour (r);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la

New York” (f);
14:00 „Inima oraºului” (f);
16:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Kunta Kinte: Generaþia urmãtoare”;
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:00 CulTour (r);
23:30 „Kunta Kinte: Generaþia urmãtoare;
01:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York”  (r);
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
06:45 „Dragoste eternã” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Universul credinþei;
09:30 Pro patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;

12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 Teatru TV (r);
17:30 Replay;
19:00 Iubiri celebre;
19:30 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:10 Muzici ºi tradiþii în Bucureºti;
23:00 Garantat 100%;
00:00 „Toate pânzele sus” (r);
01:00 „Ora zero” (r);
02:00 Povestea Cerbului de Aur (r);
02:30 Garantat 100% (r);
03:20 Pro Patria (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 În grãdina Danei  (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 Regatul sãlbatic;
07:40 În inima Africii;
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 „Zestrea domniþei Ralu” (f);
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 În inima Africii (r);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR;
20:00 Festivalul Concurs Naþional de
Interpretare a Muzicii Uºoare Româneºti
„Trofeul Tinereþii”, Amara 2019;
00:00 Drag de România mea;
02:00 Gala Umorului  (r);
02:50 Documentar 360 de grade Geo (r);
03:45 Telejurnal TVR2 (r);
04:40 Zile cu stil (r);
05:00 Ferma (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Flicka” (r);
12:00 Ce spun românii (r);
13:00 „Sub aceeaºi stea” (f);

16:30 „Omul Pãianjen 3" (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Furia titanilor” (f);
22:00 „Seducãtorul fãrã chip” (f);
00:15 „Ai noºtri” (f);
01:15 „Flicka” (r);
03:00 „Sub aceeaºi stea” (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator (live);
10:00 Asia Express  (r);
13:00 Observator;
14:00 Poftiþi pe la noi! (r);
16:00 „Trei bãrbaþi ºi un bebeluº”

(r);
19:00 Observator;
20:00 iUmor;
22:00 „Bãieþi de oraº” (s);
00:00 „Sicario: Asasinul”(r);
02:30 Observator (r);
03:30 „Rãzboiul stelelor:  Imperiul
Contraatacã” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Bruneta mea favoritã”(r);
10:00 „La bloc” (r);
12:15 „Ultima cãlãtorie” (r);
14:00 „Cupa Gilbert” (r);
16:15 „Dennis Rodman: Cu D de la
diavol” (f);

18:15 „La bloc” (s);
20:30 „Mâini de aur: Povestea lui Ben Carson”
(s);
22:30 „Pegas ºi Himera” (f);
00:15 „Mâini de aur: Povestea lui Ben” (f);
02:00 „Pegas ºi Himera” (r);
03:45 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 CulTour (r);

12:00 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
14:00 „Inima oraºului” (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „O grãmadã de caramele” (f);
22:00 „Preþul libertãþii” (s);
23:30 „O grãmadã de caramele” (r);
01:30 „Gosspi Girl: Intrigi la New York” (r);
03:15 CulTour (r);
04:45 „Preþul libertãþii” (r);
1â06:00 CulTour (r);
06:45 „Marimar” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
12:20 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);
13:30 Banii tãi

14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele Geun-
chogo” (f);
18:00 „Lumini ºi umbre: Partea II” (f);
19:00 Povestea Cerbului de Aur;
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 Teatru TV;
00:00 Telejurnal;
00:40 „Lumini ºi umbre: Partea II” (r);
00:40 Povestea Cerbului de Aur (r);
02:00 Teatru TV (r);
04:25 Sport Meteo (r);
04:40 Aventurã urbanã (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:10 „Zestrea Domniþei Ralu” (r);
09:00 „Lonesome dove: suflet de
pistolar” (r);
09:55 Generaþia Fit;
10:00 Mic dejun cu un canpion;

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 „Eroii n-au vârstã” (f);
16:00 „Lonesome dove: suflet de pistolar”;
16:50 OanApp;
17:50 „Primãverii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Teoria haosului” (f);
22:10 „Caracatiþa” (s);
23:15 Câºtigã România! (r);
00:10 „Teoria haosului” (r);
01:50 OanApp (r);
02:40 E vremea ta! (r);
02:55 Zile cu stil (r);
04:10 „Caracatiþa” (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (r);
05:30 Sãnãtate cu de toate (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 „Dragostea iartã orice” (f);

16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Pe cont propriu” (f);
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Furia titanilor” (r);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

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

16:00 Observator;
17:00 Gazda perfectã;
19:00 Observator (live);
20:00 Insula iubirii;
23:00  „Propunere indecentã” (r);
01:30 „Trei bãrbaþi ºi un bebeluº” (r);
03:30 Camera Cafe (r);
04:00 „Surorile” (f);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:30 „Arestat la domiciliu” (r);
09:30 „La Bloc” (s);
12:00 „Cupa Gilbert” (r);
14:00 „Mereu în offside” (r);
16:15 „A fost odatã Curly” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Apocalipsa androizilor”  (f);
22:30 „Cutia Pandorei” (f);
00:45 „Apocalipsa androizilor” (r);
02:30 „Cutia Pandorei” (r);
04:15 „La Bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
11:00 „Legea familiei” (r);
13:00 “Feriha”  (r);

15:00 „Marimar” (f);
18:00 „Elif” (f);
20:00 „Þine-mã de mânã” (f);
22:00 „Viaþa secretã a unui adolescent” (s);
23:00 „Inima oraºului” (r);
01:00 „Viaþa secretã a unui adolescent” (r);
02:00 „Marimar” (s);
03:30 „Feriha” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r);
06:00 CulTour (r);
06:45 „Marimar” (r).

TVRTVRTVRTVRTVR 1 1 1 1 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:45 Teleshopping;
12:20 „Legendele palatului:
Regele Geunchogo” (r);

13:15 Discover România;
13:30 Mediterraneo;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele Geun-
chogo” (f);
18:00 „Lumini ºi umbre: Partea II” (f);
19:00 Povestea Cerbului de Aur;
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire
20:00 Telejurnal;
20:30 Ediþie specialã;
22:10 „Bobby” (f);
00:00 Telejurnal;
00:35 „Lumini ºi umbre: Partea II” (r);
01:35 Povestea Cerbului de Aur (r);
06:00 Dosar România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade
(r);
08:00 „Eroii n-au vârstã” (r);
09:00 „Lonesome dove: suflet de
pistolar” (r);

09:55 Generaþia Fit;
10:00 Câºtigã România!;
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate  (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Eroii n-au vârstã” (f);
16:00 „Lonesome dove: suflet de pistolar”
(s);
16:50 OanApp;
17:50 „Primãverii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 D’ale lu’Miticã (r);
21:00 Destine ca-n filme;
22:10 „Caracatiþa” (s);
23:15 Câºtigã România! (r);
00:10 Destine ca-n filme (r);
01:00 „Caracatiþa” (r);
06:00 Poate nu ºtiai (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 „Mereu lângã tine “ (f);

16:00 Lecþii de viaþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Justiþie pe cont propriu” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
23:30 „Misiunea” (r);
02:15 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

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

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Poftiþi pe la noi!;
23:00 „Liber ca pasãrea cerului” (f);
01:30 „Propunere indecentã” (r);
04:15 „Surorile” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „Arestat la domiciliu” (r);
09:45 „La bloc” (r);
12:00 „Dennis Rodman: Cu D de la
Diavol” (f);
14:00 „Hudson Hawk” (f);

16:15 „Nu vrea ºi pace!” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Dragoste de probã” (f);
23:00 „Legenda lui Bobby Mary” (f);
00:00 „Dragoste de probã” (r);
03:00 „Legenda lui Bobby Mary” (r);
04:30 „La Bloc” (r);
06:15 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 „Þine-mã de mânã”;

13:00 “Feriha”  (r);
15:00 „Marimar” (f);
17:30 CulTour;
18:00 „Elif” (s);
20:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Viaþa secretã a unui adolescent” (s);
23:00 „Inima oraºului”  (r);
00:00 CulTour (r);
01:00 „Viaþa secretã a unui adolescent” (r);
02:00 „Marimar” (s);
03:30 „O cenuºãreasã la Rio” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r);
06:00 CulTour (r);
06:30 „Marimar” (r).
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policlinicã, cabinete avocaturã/
notariat, proiectare, bãnci-
asigurãri etc. Relaþii la 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.

Expert  tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru rapor-
tare financiarã, dar ºi pentru alte
scopuri. Tel. 0244-533082.

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.
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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.

Câmpina - vând apar-
tament 2 camere, separaþii, izolat

totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.

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
gaze, aer condiþionat, uºã

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

Comuna Fântânele, jud.
Prahova - vând casã compusã
din 2 corpuri: Corpul 1: 3 camere,
hol, debara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Teren
curte + construcþie 600 mp.
Grãdinã - 1000 mp + teren arabil
în continuarea grãdinii 1000 mp.
Preþ: 15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

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
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Vând urgent ºi conve-
nabil o masã tejghea cu vitrinã
ºi etajere (250x95x50) cm, 2
rafturi demontabile cu 3-4 rânduri
de etajere (200x20x30) cm,
toate din lemn melaminat închis,
pretabile pentru magazin
uiversal.  Tel: 0771097179 sau
0728165811.

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

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

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.

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

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

Închiriez spaþii de depo-
zitare în Ploieºti, cu temperaturã
constantã, suprafaþã totalã 500
mp. Telefon 0723 659554.

Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral în
Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp utili,
open space, cu destinaþie birouri,

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
Închirieri

Vânzãri diverse

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)
Eºti în formã la începutul sãptãmânii, fiind tentat
sã-þi canalizezi forþa spre tot felul de treburi.
Asta îþi va aduce admiratori ºi ajutoare
importante. Totuºi ar fi bine sã-þi dozezi atent
eforturile ºi sã-þi selectezi activitãþile, pentru cã
existã riscul sã te suprasoliciþi fãrã rost.

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)
Odihna, detaºarea de cotidian, sprijinul celor
dragi ºi de încredere te pot ajuta sã depãºeºti
totul cu bine. Este bine sã te gândeºti pe îndelete
la situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat,
pentru cã poþi obþine revelaþii deosebite. Conti-
nuã sã-þi dozezi eforturile ºi implicã-te numai în
treburi personale sau profesionale importante

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)
Prietenii îþi sunt alãturi, simþindu-te astfel în
elementul tãu. Dialogurile purtate cu aceste
persoane îþi vor aduce informaþii preþioase ºi
soluþii deosebite la situaþiile în care te afli.
Ascultã atent ce þi se spune ºi evitã sã vorbeºti
prea mult despre planurile tale sau despre
slãbiciunile tale de moment.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Sãptãmâna începe cu aspecte socio-pro-
fesionale, evidenþiindu-se dialoguri ºi întâlniri
fructuoase cu ºefii de la locul de muncã sau cu
autoritãþi ale unor instituþii oficiale. Sunt ºanse
fie sã rezolvi aspecte vechi, fie sã demarezi
proiecte profesionale de anvergurã pe termen
lung. Depinde numai de tine sã gestionezi
lucrurile corect ºi eficient.

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)
Sãptãmâna este dinamicã pentru tine, oferindu-
þi totodatã posibilitãþi de extindere a conºtiinþei
ºi de a-þi îmbogãþi bagajul educaþional cu idei ºi
noþiuni deosebite. Sunt susþinute cãlãtoriile pe
distanþe lungi ºi formele de instrurire personalã
ºi profesionalã. Gândeºte-te la o nouã filozofie
de viaþã ºi traseazã noi linii directoare pentru
viitor.

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)
Relaþiile profesionale ºi felul în care se des-
fãºoarã activitatea la locul de muncã reprezintã
preocupãrile tale din aceastã sãptãmânã. Zona
profesionalã se activeazã datoritã aspectelor
financiare, care fluctueazã pe termen lung. Este
posibil sã descoperi facturi, taxe, plãþi restante
ºi sã fii neovit sã le achiþi în regim de urgenþã.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte parteneriale,
atât acasã în plan personal, cât ºi în plan pro-
fesional. Discuþii pe teme diverse, reorganiza-
rea activitãþilor comune cu alþii, propuneri noi
de colaborare, renunþarea la situaþii relaþionale
trenante. Pe 24 ºi 25 Iulie apar cheltuieli, dar
este posibil sã ºi primeºti bani, bunuri, favoruri
sau cadouri de la ºi prin alþii.

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)
Planificã atent sarcinile profesionale ºi treburile
gospodãreºti, astfel încât sã ai suficient timp ºi
pentru relaxare sau activitãþi de genul hobby.
Dialogurile colegiale cu persoane influente din
mediul profesional în care activezi se vor dovedi
de mare folos ºi ar trebui notate bine într-un
jurnal personal.

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)
Rãsturnãrile de situaþie din segmentul relaþiilor
sentimentale de la începutul sãptãmânii ar
trebui luate în seamã. Fie cã este vorba despre
persoana iubitã, fie despre copii, ceea ce se
discutã ºi se decide acum va avea efecte pe ter-
men lung. Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã,
ascultã ce spun ceilalþi ºi oferã-le posibilitatea
sã facã lucrurile în felul ºi în ritmul lor.

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)
La începutul sãptãmânii, cheful de a sta acasã
printre cei dragi este accentuat ºi bine ar fi sã-
i dai curs. Reorganizeazã casa, planificã întâlniri
ºi dialoguri cu persoanele dragi, dar si vizite în
locurile copilãriei. Sunt momente favorabile seg-
mentului domestic ºi relaþionãrii cu membrii
familiei.

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)
Se pot rezolva chestiuni patrimoniale, se pot
trasa planuri domestice de anvergurã ºi se poa-
te ajunge la un consens cu toatã lumea. Reco-
mandabil este sã þii cont ºi de sugestiile celor-
lalþi. La finalul sãptãmânii intervin chestiuni par-
teneriale, atât cu parteneurl de viaþã, cât ºi cu
cei din sfera profesionalã.

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)
Este posibil sã ºi primeºti bani, fie sub forma
drepturilor salariale, fie cineva drag îþi oferã ca-
douri în bani sau bunuri valoroase. Pe de altã
parte vor apãrea ºi informaþii utile despre salari-
zarea locului de muncã sau despre modificarea
condiþiilor de muncã. Prudenþã ºi nu pleca
urechea la tot ce se vehiculeazã în preajma ta.
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În urmã cu 10 miliarde de ani, Calea
Lactee a înghiþit altã galaxie, mai micã:
Gaia-Enceladus. Evoluþia Universului
este un proces foarte zbuciumat,
pornind de la Big Bang sau ajungând la
formarea sistemelor solare ºi a
galaxiilor. În ceea ce priveºte galaxiile,
Calea Lactee în particular, oamenii de
ºtiinþã au avansat mai multe teorii ºi
cronologii legate de formarea acesteia.

Formarea Cãii Lactee prin absor-
birea unei galaxii mai mici este un lucru
care a fost stabilit de mai multe studii,
totuºi, oamenii de ºtiinþã au avut con-
troverse legate de cronologia ºi urmãrile
acestui eveniment. Pentru a obþine mai
multe informaþii legate de formarea
galaxiei noastre ºi pentru a gãsi rãs-

punsurile legate de acetse controverse,
oamenii de ºtiinþã au cartografiat un
milion de stele, aflate în limita a 6.500
de ani-luminã faþã de Soarele nostru.

Pentru a cartografia aceste stele,
astronomii au folosit telescopul spaþial
Gaia, lansat în anul 2013 de cãtre
Agenþia Spaþialã Europeanã. Astfel, ei
au reºit sã diferenþieze stelele care s-au
format în interiorul Cãii Lactee ºi acele
stele care s-au format în alte galaxii, dar
care au fost absorbite de-a lungul
timpului, noteazã Live Science.

În cazul altor galaxii, astronomilor
le este relativ uºor sã identifice indicii
ale coliziunii dintre douã galaxii. Un indi-
cator al acestui fenomen fiind distor-
siunile din discurile acestora. În cazul

Cãii Lactee, observarea urmelor unei
coliziuni cu altã galaxie se dovedeºte a
fi un proces mult mai greu ºi asta datoritã
faptului cã ne aflãm în mijlocul acestei
galaxii, explicã Carme Gallart, astronom
al Institutului de Astrofizicã al Insulelor
Canare. În ciuda provocãrilor pe care
aceastã sarcinã le aduce, oamenii de
ºtiinþã au reuºit sã identifice o modalitate
prin care sã poatã „privi” în trecutul cos-
mic al galaxiei nostre. Astfel, prin urmã-
rirea orbitelor diferitelor stele, dar ºi prin
studierea compoziþiei lor chimice, astro-
nomii au putut realiza aceastã sarcinã.

Cercetãtorii au aflat cã cele douã
galaxii: Calea Lactee ºi Gaia-Enceladus
s-au format în urmã cu 13 miliarde de
ani ºi au început sã producã stele pentru
trei miliarde de ani înainte de a se ciocni.
Acest proces a fost unul lent, care s-a
desfãºurat de-a lungul a mai multe mili-
oane de ani.

Odatã cu contopirea celor douã ga-
laxii, stelele tinerei galaxii Calea Lactee
au început sã fie încãlzite, fiind atrase în
discul exterior al acesteia. Acest disc de
gaz care înconjoarã nucleul galactic este
de asemenea ºi sursa gazelor care stau
la baza noilor stele care populeazã în
prezent galaxia noastrã.

Sursa: descopera.ro

În „copilãria” sa, Calea Lactee a devorat o altã galaxie

Sylvester Stallone, în vârstã de 73
de ani, nu doar cã a jucat personajul ca-
re dã titlul seriei inaugurate de producþia
din 1976, dar a scris ºi scenariul filmului
care a adunat nu mai puþin de 10 nomi-
nalizãri la Oscar.

Prima producþie „Rocky” a câºtigat
trei premii ale Academiei Americane de
Film, pentru cel mai bun film, cel mai
bun regizor ºi cel mai bun montaj. Stallo-
ne este înfuriat de faptul cã a avut „zero
proprietate” asupra producþiei ºi crede
cã ar fi meritat o parte din drepturi pentru
familia sa. Pânã acum au fost realizate
opt pelicule în seria „Rocky”, incluzând
peliculele inspirate de povestea origi-
nalã precum „Creed” ºi „Creed II”.

„E singura voce care poate sã spu-

nã ce vreau fãrã sã stârneascã râsul
sau sã sune prosteºte, ori prea preten-
þios ºi sentimental, pentru cã aºa e el”,
spune Stallone. Actorul spune cã era
naiv ºi tânãr atunci când a fãcut primul
contract pentru personaj ºi nu a ºtiut
cum sã pãstreze drepturile, iar acum
nu vrea „sã facã prea multe valuri”.

Stallone a recunoscut cã pregãteºte
împreunã cu Winkler o nouã peliculã
din serie. „E vorba despre fostul cam-
pion care se împrieteneºte cu un tânãr
boxer care trãieºte ilegal în Statele
Unite”, spune actorul. Stallone a fost no-
minalizat de trei ori la premiile Oscar, a
devenit celebru la sfârºitul anilor ’70 cu
rolul pugilistului Rocky Balboa, în franciza
„Rocky”.

Cel mai recent film din franciza „Ro-
cky”, „Creed II”, în care apare ºi românul
Florian Munteanu, a fost lansat pe 21
noiembrie.

Sursa: descopera.ro

Ce îl nemulþumeºte pe Sylvester Stallone

Ca urmare a implementãrii Progra-
mului Naþional de Ocupare a Forþei de
Muncã, prin intermediul ANOFM, în
primele 6 luni ale anului 2019 au fost
încadrate 144.183 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate
pânã la data de 30 iunie 2019, 62.025
au peste 45 de ani, 33.820 au vârsta
cuprinsã între 35 ºi 45 de ani, 26.985
au între 25 ºi 35 de ani, iar 21.353
sunt tineri sub 25 de ani (dintre care
13.393 tineri NEET).

Cele mai multe persoane încadrate
sunt de sex masculin (82.453), numãrul
femeilor fiind de 61.730.

În funcþie de rezidenþã, 75.655 per-
soane angajate în perioada de referinþã
provin din mediul urban, iar 68.528 per-
soane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregãtire al persoanelor
pentru care a fost identificat un loc de
muncã aratã cã cele mai multe au studii
liceale (48.608), profesionale (33.665),
gimnaziale (32.023), 12.904 fiind cu
studii universitare.

Din numãrul total de persoane înca-
drate prin intermediul ANOFM în primele
6 luni ale anului 2019, 91.371 (63,37%)
fac parte din categoria celor greu sau
foarte greu ocupabile. Precizãm cã înca-

drarea într-o categorie de ocupabilitate
se realizeazã ca urmare a activitãþii de
profilare a persoanelor înregistrate în
evidenþele ANOFM.

Un clasament al judeþelor cu cele
mai multe persoane angajate aratã cã
Bucureºti ocupã primul loc (10.386), ur-
mat de Timiº (9.205), Suceava (8.522)
ºi Neamþ (7.094).

Pentru integrarea pe piaþa muncii,
persoanele aflate în cãutarea unui loc
de muncã înregistrate în baza de date a
agenþiei teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã în a cãrei razã au domi-
ciliul sau reºedinþa beneficiazã de pa-
chete personalizate de mãsuri active
prevãzute de Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi sti-
mularea ocupãrii forþei de muncã, modi-
ficatã ºi completatã.

În primele ºase luni ale anului 2019,
numãrul persoanelor care au beneficiat
de asistenþã pentru înregistrarea în evi-
denþã ca persoane în cãutare de loc de
muncã, în vederea asigurãrii protecþiei
sociale privind acordarea indemnizaþiei
de ºomaj sau cuprinderea în mãsuri ac-
tive, a fost de 296.554 persoane.

Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro

Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul reþelei
EURES România, 426 locuri de muncã
vacante, dupã cum urmeazã:

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda – 186 locuri de muncã
pentru: culegãtor de fructe, instalator sa-
nitar, de încãlzire ºi aparate de aer
condiþionat, muncitor în sera de flori,
muncitor în producþia de roºii, muncitor
necalificat în grãdinãrit ºi horticulturã, op-
erator la maºini ºi utilaje pentru fa-
bricarea produselor alimentare, proce-
sor bulbi de flori, procesor de flori ºi
plante în serã;

Austria Austria Austria Austria Austria – 84 locuri de muncã pen-
tru: electrician, faianþar, instalator sanitar
ºi de încãlzire, lãcãtuº mecanic în
construcþii, montator de mobilã, opera-
tor CNC, reactJS frontend developer,
stivuitorist, tâmplar producþie de mo-
bilier, tamplar de ferestre;GerGerGerGerGermaniamaniamaniamaniamania –
74 locuri de muncã pentru: ajutor la cu-
rãþenie, bucãtar, bufetier, cameristã, chef
de pârtie, chef de rang, commis de rang,
consultant IT, demichef de rang, dez-
voltator software, electrician, îngrijitor
persoane vârstnice în azil, instalator
instalaþii sanitare, de încãlzire ºi gaz, jun-
ior sous chef, lãcãtuº, manager recepþie,
mecanic de proces – maºini producþie
muluri, mecanic – maºini de prelucrare
a plasticului, ospãtar, parchetar, per-
sonal în domeniul gastronomiei de sis-
tem, preparator de îngheþatã, recep-

La sfârºitul lunii iunie 2019, rata ºomajului înregistrat la nivel naþional a fost de
2,95%, cu 0,54 pp sub valoarea înregistratã la finele aceleiaºi luni a anului 2018.
Faþã de luna anterioarã s-a înregistrat o creºtere de 0,03 pp, tendinþa uºor
ascendentã a ratei ºomajului fiind influenþatã de înregistrarea absolvenþilor unitãþilor
de învãþãmânt în evidenþele ANOFM.

Numãrul total de ºomeri înregistraþi la finele lunii iunie, de 257.583 persoane,
a crescut cu 2.952 persoane faþã de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul
ºomerilor, 45.464 au fost ºomeri indemnizaþi ºi 212.119 neindemnizaþi. Comparativ
cu luna precedentã, rata ºomajului masculin a crescut de la 2,94% la 2,95%, iar
rata ºomajului feminin a crescut de la 2,89% la 2,96 %.

În funcþie de mediul de rezidenþã, numãrul ºomerilor la finele lunii iunie se
prezintã astfel: 77.349 ºomeri provin din mediul urban ºi 180.234 ºomeri provin
din mediul rural. Cei mai mulþi ºomeri aveau între 40 – 49 de ani (72.729), urmaþi
de cei din grupa de vârstã peste 55 de ani (51.545), la polul opus aflându-se
persoanele între 25 – 29 de ani (13.314).

Referitor la structura ºomajului dupã nivelul de instruire, ºomerii fãrã studii ºi
cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnatã în totalul ºomerilor înregistraþi
în evidenþele ANOFM (30,62%). ªomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintã
30,32% din totalul ºomerilor înregistraþi, iar cei cu studii universitare 4,95 %.

Mihail Marinescu; sursa: anofm.ro

Cel puþin 144.000 de persoane angajate
în primele ºase luni ale acestui an

2,95 % este rata ºomajului în luna iunie 2019

þioner, ºef de echipã, specialist în confec-
þionare mobilã, specialist IT, sudor, tâm-
plar, tehnician electrician/electronist,
zidar;

NorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegiaNorvegia – 18 locuri de muncã
pentru: antrenor de gimnasticã ritmicã,
mecanic auto, ospãtar, tinichigiu auto,
vopsitor auto;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 17 locuri de muncã pen-
tru: tehnician mecanic ºi electric la între-
þinere echipamente, turnãtor modelier;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 12 locuri de muncã
pentru: sticlar;

UngariaUngariaUngariaUngariaUngaria – 10 locuri de muncã pen-
tru: montator structuri metalice, sudor;

FinlandaFinlandaFinlandaFinlandaFinlanda – 10 locuri de muncã
pentru: instalator de schele;

DanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarca – 8 locuri de muncã:
horticultor/inginer agronom, manager
de fermã, manager de producþie;

Belgia Belgia Belgia Belgia Belgia – 5 locuri de muncã pentru:
lucrãtor în agriculturã;

FranþaFranþaFranþaFranþaFranþa – 2 locuri de muncã: bucã-
tar, ºef de salã.

Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã pot viziona ofertele acce-
sând www.eures.anofm.ro, sau se pot
prezenta la sediul agenþiei judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã din
raza de domiciliu sau reºedinþã, unde
consilierul EURES îi poate îndruma.

426 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European

Mihail Marinescu
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

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 2 - 8 august, de-a lungul istoriei
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Frigãrui de pui cu orez
INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 500 g piept de pui500 g piept de pui500 g piept de pui500 g piept de pui500 g piept de pui
 2 gogoºari
 2 ardei
 2 cepe
 3 dovlecei

O tipã gravidã se prezintã la un studio
de filme:

- Eu ºi soþul meu arãtãm foarte bine. Sunt
sigurã cã ºi copilul meu va fi frumos ºi aº vrea
sã aparã în filme. Cui mã pot adresa în acest
sens?

- Psihologului...
Un bãtrân octogenar vine la doctor:

- Doctore, mine o sã mã-nsor!
- Bine, ºi câþi ani are mireasã?
- 20.
- Trebuie sã vã avertizez. Orice activitate

sexualã ar putea fi fatalã.

Bãtrânul cade pe gânduri:
- Asta e! Dacã moare... moare!

- Îþi voi demonstra cã nu valorezi nimic, îi
spune soþul soþiei!

Face semn unui taximetrist ºi-l întrebã:
- Cat îmi luaþi pânã la garã?
- 200 de lei.
- ªi cu soþia?
- Tot atât.
- Vezi? Nu valorezi nimic!

- Fotografia soþiei din portofel îmi
aminteºte mereu cã în locul ei ar fi fost o
mulþime de bani.

- Iubitule, când ne vom cãsãtori vom
avea doi copii, un bãiat ºi o fatã.

- Dar de unde ºtii?
- Amândoi sunt la mama, la þarã.

2 august:2 august:2 august:2 august:2 august:
15041504150415041504 - A murit ªtefan cel Mare,

domn al Moldovei (1457–1504), per-
sonalitate marcantã a Evului Mediu ro-
mânesc, sanctificat de Biserica Orto-
doxã Românã la 2 iulie 1992 (n.1435).

11111789789789789789 - Napoleon Bonaparte a
ocupat oraºul Alexandria.

11111838838838838838 - A apãrut, la Braºov,’’Foaie
pentru minte, inimã ºi literaturã’’, publi-
caþie condusã de George Bariþiu, supli-
ment literar al Gazetei de Transilvania.

18771877187718771877 - S–a nãscut Hermann
Hesse, scriitor german, Premiul Nobel
pentru literaturã pe anul 1946 (“Jocul
cu mãrgelele de sticlã”, “Lupul de stepã”,
”Narcis ºi Goldmund”) (m.09.08.1962).

19081908190819081908 - A fost inauguratã Universita-
tea popularã de la Vãlenii de Munte,
condusã ºi organizatã de Nicolae Iorga.

11111999991111144444 - A murit scriitorul Emil Gîrlea-
nu (“Cea dintâi durere”, “O lacrimã pe–
o geanã”) (n.5.01.1878).

1111199999111119 9 9 9 9 - A fost înfiinþatã de cãtre
Constantin Tãnase, la Bucureºti, com-
pania “Cãrãbuº”. S–a jucat în deschi-
dere piesa de revistã “Pisicã de orez”,
scrisã de Constantin Solomonescu ºi
Mircea Rãdulescu.

19221922192219221922 - S-a nãscut creatorul de
modã francez Pierre Cardin.

19851985198519851985 - Mihail Gorbaciov este ales
preºedinte al Sovietului Suprem al URSS.

3 august:3 august:3 august:3 august:3 august:
14921492149214921492 - A început prima cãlãtorie a

lui Cristofor Columb (a durat pânã la 15
martie 1493); dorind sã ajungã în Indii,
Columb a descoperit America.

11111606060606011111 - Lupta de la Gurãslãu. Forþele
lui Mihai Viteazul ºi ale generalului
Gheorghe Basta înving armata condusã
de Sigismund Bathori. În felul acesta,
Mihai Viteazul reia în stãpânire principa-
tul Transilvaniei.

16021602160216021602 - A început domnia, în Þara
Româneascã, a lui Radu ªerban (1602
- 1611).

11111999991111144444 - Henri Coandã a inventat
tunul fãrã recul destinat aviaþiei militare.

11111999991111199999 - Armata românã a ocupat
Budapesta.

19481948194819481948 - A fost adoptatã, de cãtre
Parlament, Legea privind reforma învã-
þãmântului, prin care învãþãmântul
devenea unic ºi laic.

19581958195819581958 - Submarinul nuclear ame-
rican Nautillus, comandat de cãpitanul
William Anderson, a atins Polul Nord.

Este primul vas subacvatic care a reali-
zat aceastã performanþã, sub gheaþã.

19631963196319631963 - S-a nãscut James Hetfield,
solistul trupei rock Metallica.

19631963196319631963 - Formaþia The Beatles a
apãrut pentru ultima datã la Cavern Club
din Liverpool, dupã ce susþinuserã în
acest local peste 300 de spectacole
începând cu 1961.

4 august:4 august:4 august:4 august:4 august:
16931693169316931693 - Monahul Dom Pérignon

(1638 - 1715) a inventat ºampania,
bãutura care a primit acest nume de la
regiunea Champagne din Franþa.

11111789789789789789 - Revoluþia Francezã. Adu-
narea naþionalã constituantã decide
abolirea regimului feudal ºi a anumitor
drepturi senioriale, a privilegiilor ordi-
nelor provinciilor ºi oraºelor.

19001900190019001900 - S-a nãscut Vasile Pavelcu,
psiholog, membru al Academiei Româ-
ne (m.21.02.1991).

11111999991111144444 - Izbucnirea primului rãzboi
mondial. Marea Britanie declarã rãzboi
Germaniei.

1929 1929 1929 1929 1929 - S-a nãscut Edgar Reich-
man, scriitor francez de origine românã,
cronicar literar permanent pentru
„L’Arche” ºi „Le Monde”. Pentru romanul
„Întâlnire la Kronstadt”, autorul este dis-
tins cu Premiul Wizo ºi cu Marele Premiu
European al Francofoniei („Rachel”,
„Insomniacul de la Dunãre”).

1969 1969 1969 1969 1969 - Începe Conferinþa de pace
de la Paris privind Rãzboiul din Vietnam.

11111999999999977777 -  A murit la Arles, în vârstã
de 122 ani ºi 164 de zile,francezul Jean-
ne Calment, cel mai logeviv om din lume
(n.1877).

5 august:5 august:5 august:5 august:5 august:
11111424242424244444 - Prima menþiune a vãmii de

la Calafat; prin acest punct se realiza o
parte din comerþul Þãrii Româneºti cu
Peninsula Balcanicã.

18581858185818581858 - Inginerul american Cyrus
W. Field a terminat instalarea primului
cablu telegrafic subacvatic, care fãcea
legãtura între Anglia ºi SUA. Cablul a fost
transportat cu ajutorul vasului Niagra.

18891889188918891889 - Prima apariþie în public a
compozitorului George Enescu, la vîrsta
de opt ani, cîntînd la vioarã într-un con-
cert de binefacere.

1903 1903 1903 1903 1903 - S-a nãscut principele Nico-
lae de Hohenzollern Sigmaringen, fiu al
regelui Ferdinand ºi al reginei Maria
(m.09.07.1978).

11111999991111133333 - S-a nãscut generalul de
brigadã Ion ªtefan Eremia, autorul unui
roman satiric anticomunist pentru a cã-
rui scriere, dar ºi pentru tentativa (eºua-
tã) de a-l trimite spre a fi publicat la Paris
a fost „rãsplãtit” cu închisoarea de cãtre
Gheorghiu-Dej („Guliver în Þara Minciu-

nilor”) (m.21.02. 2004).
19221922192219221922 - S-a nãscut Marin Preda,

scriitor (“Moromeþii”, “Viaþa ca o pradã”,
“Cel mai iubit dintre pãmânteni”) (m.
1980).

19621962196219621962 - A murit Marlyn Monroe, actri-
þã americanã (“Unora le place jazz-ul”,
“Cum sã te mãriþi cu un milionar”, “ªapte
ani de cãsnicie”, “Prinþul ºi balerina”)
(n.01.06.1926).

19631963196319631963 - S-a nãscut Samantha Sang,
cântãreaþa americanã, care a lansat
ºlagãrul „Emotion”.

19631963196319631963 - Semnarea, la Moscova, de
cãtre SUA, URSS ºi Marea Britanie a
Tratatului de interzicere a experienþelor
nucleare în atmosferã, în spaþiul cos-
mic ºi sub apã (intrat în vigoare la
10.10.1963). La 8 august, tratatul a fost
semnat ºi de România

19951995199519951995 - Restabilirea oficialã a rela-
þiilor diplomatice dintre Statele Unite ºi
RS Vietnam, la 20 de ani dupã încheie-
rea rãzboiului din Vietnam (30.04.
1975).

20020020020020077777 - A murit Florian Pittiº, actor
de teatru ºi film, interpret ºi compozitor
de muzicã folk ºi realizator de emisiuni
radio (n.04.10.1943).

6 august:6 august:6 august:6 august:6 august:
18671867186718671867 - S-a înfiinþat Biblioteca Aca-

demiei Române.
11111999991111144444 - Austro-Ungaria a declarat

rãzboi Rusiei.
11111999991111177777 - S-a nãscut Robert Mitchum,

actor american („Povestea lui G. I. Joe”,
“Focuri încruciºate”, “Bãieþi buni, bãieþi
rãi”) (m.1997).

19361936193619361936 - România a aderat la Con-
venþia de la Berna, pentru protecþia ope-
relor literare ºi artistice, în varianta adop-
tatã de Conferinþa de la Roma, din 1928.

19451945194519451945 - SUA au lansat prima bom-
bã atomicã asupra oraºului Hiroºima,
la ora 8,15.

19451945194519451945 - Restabilirea relaþiilor diplo-
matice româno-sovietice.

19541954195419541954 - A apãrut primul disc single
Elvis Presley – „That’s Alright Mama/
Blue Moon Of Kentucky”.

111119999978 78 78 78 78 - A murit Papa Paul al VI -lea
(pe numele de mirean Giovanni Battista
Montini) (21.iun.1963 - 6.aug.1978)
(n.26.09.1897).

7 august:7 august:7 august:7 august:7 august:
1858 1858 1858 1858 1858 - Semnarea Convenþiei de

la Paris, care prevedea
cã cele douã þãri ro-
mâne se vor numi Prin-
cipatele Unite ale Mol-
dovei ºi Þãrii Româ-
neºti, fiecare cu dom-
nitor, guvern ºi adunare
legiuitoare proprii.

1864 1864 1864 1864 1864 - A luat fiinþã Primãria ora-
ºului Bucureºti. Primul primar ales a fost
Barbu Vlãdoianu (7/19).

18661866186618661866 - A început construcþia cãii
ferate Bucureºti-Giurgiu, primul drum de
fier din România.

11111888887777766666 - S–a nãscut Mata Hari (acu-
zatã de spionaj în favoarea Germaniei)
(m.15.10.1917).

11111888888888811111 - S-a nãscut compozitorul
George Enescu. Strãlucit reprezentant
al muzicii româneºti, a fost membru
corespondent la Academie des Beaux -
Arts din Paris (1929), al Academiei
“Santa Cecilia” din Roma (1931), al
Institutului francez din Paris (1936), al
Academiei de ªtiinþe ºi Arte din Praga
(1937); la 12 august 1948 a devenit
membru onorific al Academiei Române.
Creaþia sa muzicalã cuprinde lucrãri
pentru orchestrã (Poema Românã,
Simfonia concertantã pentru violoncel
ºi orchestrã”, cele douã Rapsodii Ro-
mâne, cinci simfonii, Uvertura pentru
concert, Uvertura triumfalã, concerte
pentru pian ºi orchestrã), muzicã de ca-
merã, piese instrumentale, piese vocale
cu acompaniament de pian, muzicã
coralã, muzicã vocal - simfonicã (can-
tatele “La vission de Saul”, “L’Aurore”),
opera “Oedip”. Lucrãrile sale au fost dis-
tinse cu prestigioase premii interna-
þionale (Premiul de compoziþie Pleyel din
Paris - 1903, Premiul discului, oferit de
revista “Candide” din Paris - 1933 (n.
7/19) (m.4.05.1955, Paris).

1111199999111111 1 1 1 1 - A murit Badea Cîrþan, þãran
român, cel care a cãlãtorit pe jos pînã la
Roma pentru a vedea Columna lui Traian
ºi alte mãrturii despre originea latinã a
poporului român (n.24.01.1849).

19221922192219221922 - S-a nãscut scriitorul Aurel
Mihale.

20002000200020002000 - Semnarea de cãtre PNÞCD,
UFD ºi FER a protocolului de înfiinþare a
unei noi alianþe politice de centru-dreap-
ta, Convenþia Democratã Românã
2000.

8 august:8 august:8 august:8 august:8 august:
11111777777979797979 - S-a nãscut geologul ºi chi-

mistul american Benjamin Siliman, care
a fondat „American Journal of Sience”.

18261826182618261826 - Mitropolitul Moldovei, Ve-
niamin Costachi hotãrãºte ridicarea
Catedralei mitropolitane de la Iaºi, unde,
din anul 1889, se aflã racla cu cinstitele
moaºte ale Cuvioasei Parascheva, ocro-

titoarea Moldovei.
18701870187018701870 - A avut loc, la Ploieºti, miºca-

rea “republicanã” anti-monarhicã, con-
dusã de Alexandru Candiano Popescu,
la care a participat ºi I.L.Caragiale (8/
20).

11111888887777711111 - Se încheie, la Bucureºti,
Convenþia telegraficã româno - austro -
ungarã (abrogând - o pe cea din 1865).

18791879187918791879 - S-a nãscut Emiliano Zapata,
liderul revoluþiei mexicane (m.10.04.
1919).

18891889188918891889 - A luat fiinþã ªcoala Sup-
erioarã de Rãzboi, actuala Academie
de Înalte Studii Militare.

1900 1900 1900 1900 1900 - Prima ediþie a “Cupei Da-
vis”. Cel al cãrui nume îl poartã trofeul,
respectiv Dwight - Filley Davis, a fost te-
nismen, visul sãu fiind un meci interna-
þional, în locul unuia interamerican.
“Cupa Davis” (poreclitã “Salatiera de
argint”), ca trofeu sportiv, a fost înscrisã
legal la 21 februarie 1900; este asi-
guratã la Banca West din New York, as-
tãzi valoarea ei afectivã fiind inestima-
bilã (una din preþioasele tradiþii ale cupei
este aceea de a grava, dupã fiecare
finalã, numele jucãtorilor din echipa în-
vingãtoare ºi din cea învinsã). Ion Þiriac
ºi Ilie Nãstase se numãrã printre marii
performeri ai “Cupei Davis”, cu peste
100 de meciuri susþinute.

19401940194019401940 - A apãrut, la Sinaia, revista
Adsumm, sub redacþia lui C. Noica.

11111999994444411111 - Acþiuni ale Armatei a 4 -a
Române pentru cucerirea Odessei (8au-
gust - 16 octombrie).

19451945194519451945 - URSS declarã rãzboi Japo-
niei. Armata Roºie ocupã Manciuria, Co-
reea de Nord ºi Sahalinul (8.08 - 2.09).

19461946194619461946 - Guvernul Franþei adresea-
zã guvernului României invitaþia oficialã
de a participa la Conferinþa de Pace de
la Paris. Delegaþia României a fost
condusã de Gheorghe Tãtãrescu, minis-
trul Afacerilor Externe.

11111963963963963963 - România semneazã Trata-
tul privind încetarea experienþelor nu-
cleare în atmosferã, în spaþiul cosmic ºi
sub apã, încheiat la 5 august între SUA,
Marea Britanie ºi URSS.

11111999997777744444 - Preºedintele Richard Nixon
ºi-a înaintat demisia dupã ce Camera
Reprezentanþilor a SUA a decis punerea
sa sub acuzare în cadrul afacerii Water-
gate la 27.07.1974.

 2 linguri ulei de mãsline
 2 lingurite otet balsamic
 3-4 cana cãþei usturoi
 300 g orez
 75 g unt
 sare,  piper

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Se spalã legumele, se curãþã ºi

se taie cubuleþe. Pieptul de pui se
taie ºi el, apoi se pregãtesc toate cu
sare, piper, oþet, usturoi ºi ulei de
mãsline. Se amestecã 2-3 minute
ºi se lasã la macerat o orã.

Se spalã ore-zul ºi se fierbe în
apã cu sare. Se adaugã untul ºi ºo-
franul. Se acoperã cu un capac ºi
se lasã sã se înãbu-ºe.

Se înfig bucã-þelele de carne ºi
legume pe beþele de frigãrui ºi se
ru-menesc pe grãta-rul încins, uns
cu grãsime sau cu ceapã. Frigãruile
se servesc cu ore-zul cu ºofran.

Sursa: calendar.eclub.ro
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PETROLUL PLOIEªTI - C.S. BLEJOI 4-0 (1-0)

Stadion: “Ilie Oanã”. Specta-
tori: 1500. Au marcat: Al. Mun-
teanu (29), C. ªtefãnescu (53), I.
Stoica (57,73).

Petrolul: Petrolul: Petrolul: Petrolul: Petrolul: Avram - Bãrbo-
ianu, Walace, Sirghi,Þicu - Meza
Colli, Al. Munteanu, M. Bratu,
Marinescu, ªtefãnescu - Arnãutu.
În partea a doua au mai jucat:
Lungu (Apostolachi) - Manolache,
Enache, Simionescu, I. Stoica,
Sotir, St. Ioniþã, R. Bucur. Antrenor:
Flavius Stoican.

CS Blejoi: CS Blejoi: CS Blejoi: CS Blejoi: CS Blejoi: Rãdulescu -
Stoica, Al. Oprea, Nãstase, Badea
- Rudaru, Ruptureanu, Ghinea, C.
Vasile, Iancu - I.  Dumitru.  În re-
priza a doua au mai jucat: Panã -
Olaru, Cocoº, V. Oprea, Ursu, Te-

ru, Aranghelovici, Miroiu, Iacob,
Lambru. Antrnor: Rãzvan Vlad.

Au arbitrat: Mihai Amorãriþei
- Petre Doru ºi Diana Florea.

Dupã un joc disputat pe cãl-
durã mare, Petrolul ºi-a prezentat
lotul de jucãtori, cu care atacã
promovarea  din Liga 2 în Liga 1.

Liga 2  va începe în acest
weekend, când Petrolul  joacã la
Bucureºti, cu Metaloglobus. Me-
ciul va avea loc duminicã, de la
ora 13.30. Se sperã ca petroliºtii
sã înceapã cu dreptul campiona-
tul! Multã baftã le urãm ºi noi, iar
toþi fanii petroliºti sã aibã parte
numai de bucurii!

Ionuþ Mitoiu

Turiºtii ºi sportivii prezenþi la Jocurile Olimpice de varã de
la Tokyo din anul 2020 vor fi întâmpinaþi sau ajutaþi de

roboþi funcþionali, pregãtiþi sã transporte suliþele sau discurile,
au anunþat organizatorii competiþiei ce va avea loc în perioada
24 iulie - 9 august anul viitor, informeazã AFP. În afara mascotelor
de pluº care se vor plimba prin toate siturile Jocurilor, mascotele
cu aerul personajelor Manga, Miraitowa ºi Someity, din benzile
desenate nipone, vor fi transformate ºi în roboþi.

Micuþele creaturi cu ochi mari ºi urechi ascuþite îºi vor
putea miºca braþele prin comandã de la distanþã ºi vor
interacþiona cu spectatorii ºi sportivii, conform lui Tomohisa
Moridaira, unul din responsabilii cu dezvoltarea roboþilor pentru
Tokyo 2020.

Ce-i aºteaptã pe
sportivi ºi pe
turiºti la Jocurile
Olimpice de varã
de la Tokyo!

Mai este mai puþin de un an pânã la startul Jocurilor Olimpice
de la Tokyo, acolo unde ºi naþionala României va fi prezentã în
competiþia de fotbal dupã mai bine de jumãtate de secol.
Calificarea tricolorilor la Jocurile Olimpice a venit în urma prezenþei
reprezentativei U21 în semifinalele EURO. Pentru competiþia de

anul viitor, organi-
zatorii au pregãtit
ceva special. Toa-
te medaliile acor-
date sportivilor ca-
re vor urca pe po-
dium vor fi reali-
zate din materiale
reciclate proveni-
te de la aparate
electronice do-
nate, între care

s-au regãsit ºi peste 6 milioane de telefoane mobile.
Din 80.000 de tone de materiale reciclate au putut fi extrase

32 de kilograme de aur, 3 tone de argint ºi 2 tone de bronz.
Suficient pentru a produce în jur de 5.000 de medalii necesare
pentru Jocurile Olimpice ºi Paralimpice.

Prin prezenþa în semifinalele EURO, naþionala U21 a asigurat
calificarea României la Jocurile Olimpice.

Competiþia de fotbal masculin va lua startul pe 23 iulie 2020,
finala fiind programatã pe 8 august 2020. Se vor juca meciuri la
Tokyo, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai, Yokohama. Vor fi
eligibili jucãtori Under 23, nãscuþi începând cu 1 ianuarie 1997,
cu 3 excepþii în lot, fotbaliºti care nu au nicio limitã de vârstã.

Pânã în acest moment, se ºtiu doar 5 din cele 16 participante
din turneul masculin: Japonia, Franþa, Germania, România,
Spania. Brazilia este campioana olimpicã en titre.

Medaliile la Jocurile Olimpice
2020 vor fi realizate din

reciclarea telefoanelor mobile
ºi a altor aparate electronice

Principala cursã de pe Hi-
podromul din Ploieºti din data
de 27 iulie a fost Premiul Muni-
cipiului Ploieºti – Fortuna Gold,
toþi cei 12 concurenþi pornind
cu ºanse reale de câºtig.

În cele din urmã avea sã
se impunã General de Bry,
avându-l în sulky pe Gheorghe
Crãciun, urmãtorii cai clasaþi
fiind Gazette de Cym ºi Tajfun.
În celelalte curse ale zilei s-au
impus Dolce Dorel (Premiul Jal-
na), Neptuniu (Premiul Jurat),
Fine Boko (Premiul Jurista) ºi
Zorina (Premiul Joben – Fortu-
na Silver).

În perioada 12-20 iulie, ºahiºtii de la CSM Ploieºti au participat,
la Iaºi, la Campionatele Naþionale pe echipe, competiþie organizatã
de FR ªah, în colaborare cu Asociaþia Judeþeanã de ªah Iaºi,
DTSJ Iaºi ºi CS Politehnica Iaºi.

Echipa „U20”, formatã din Irinel Trãilã, Teodor Szocs ºi Marian
Sandu (în foto, de la stânga la dreapta), a reuºit sã urce în douã
rânduri pe podiumul de premiere, datoritã medaliilor de bronz
obþinute la ºah clasic ºi blitz. Sportivii noºtri au avut o clasare bunã
ºi la ºah rapid, probã în cadrul cãreia au venit pe locul al 4-lea.

Tot cu douã medalii s-a întors ºi Antonia Ciapã, dar de la Buºteni,
acolo unde s-a þinut, în perioada 11-14 iulie, cea de-a V-a ediþie a
Cupei „Aurel Zamora”. Sportiva pregãtitã de Petre Grigore a luat
locul al 2-lea la blitz ºi locul al 3-lea la ºah clasic.

Sursa: csmploiesti.ro

Etapa I (3 august 2019): Metaloglobus Bucureºti - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a II-a (10 august 2019): FC Petrolul Ploieºti - AFC UTA Arad
Etapa a III-a (17 august 2019): Dunãrea Cãlãraºi - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a IV-a (24 august 2019): ASSCS Farul Constanþa - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a V-a (31 august 2019): FC Petrolul Ploieºti - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
Etapa a VI-a (7 septembrie 2019): Ripensia Timiºoara - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a VII-a (14 septembrie 2019): FC Petrolul Ploieºti - Sportul Snagov
Etapa a VIII-a (21 septembrie 2019): FC Universitatea Cluj - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a IX-a (28 septembrie 2019): FC Petrolul Ploieºti - CS Mioveni
Etapa a X-a (5 octombrie 2019): Pandurii Lignitul Târgu Jiu - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a XI-a (12 octombrie 2019): FC Petrolul Ploieºti - DACO-GETICA Bucureºti
Etapa a XII-a (16 octombrie 2019): Fotbal Club Rapid - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a XIII-a (19 octombrie 2019): FC Petrolul Ploieºti - Concordia Chiajna
Etapa a XIV-a (26 octombrie 2019): Turris-Oltul Tr. Mãgurele - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a XV-a (2 noiembrie 2019): FC Petrolul Ploieºti - ASU Politehnica Timiºoara
Etapa a XVI-a (9 noiembrie 2019): CSM Reºiþa - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a XVII-a (13 noiembrie 2019): FC Petrolul Ploieºti - Luceafãrul Oradea
Etapa a XVIII-a (16 noiembrie 2019): Fotbal Club Argeº - FC Petrolul Ploieºti
Etapa a XIX-a (23 noiembrie 2019): FC Petrolul Ploieºti - SCM Gloria Buzãu

General de Bry a câºtigat
Premiul Municipiului Ploieºti

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

ªahiºtii de la CSM Ploieºti, de
douã ori bronz la CN pe echipe

FC PETROLUL - Programul turului Ligii 2
Casa Pariurilor în sezonul 2019-2020
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