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80 de persoane, printre care medici ºi moaºe,
concediate de la Maternitatea Ploieºti
Aproximativ 80 de persoane, inclusiv medici, asistente medicale,
infirmiere ºi moaºe, îºi vor pierde locul
de muncã dupã ce douã dintre cele
mai mari spitale din judeþul Prahova
se vor comasa. Decizia aparþine Consiliului Judeþean ºi vine în contextul solicitãrii Ministerului de Finanþe de
reducere a cheltuielilor din aparatul
administrativ de stat.
Spitalul de Obstetricã Ginecologie
din Ploieºti (SOG), una dintre cele mai
mari unitãþi medicale cu monospecializare din România, va deveni secþie
exterioarã a Spitaului Judeþean de
Urgenþã din Ploieºti. Odatã cu aceastã
transformare, vor rãmâne fãrã loc de
muncã aproape 80 de persoane. Vizat
este personalul TESA, dar pe listã se
aflã inclusiv medici ºi asistente medicale, potrivit preºedintelul Consililui Judeþean Prahova, Bogdan Toader.
Maternitatea din Ploieºti, datã în
folosinþã încã din anii ’80, a fost construitã sã funcþioneze cu 700 de paturi.
În prezent însã, la SOG mai funcþioneazã doar 300 de paturi, dintre care
doar jumãtate sunt ocupate lunã de

lunã, odatã cu scãderea natalitãþii.
Spitalul este practic un colos, cu peste
400 de angajaþi, plin de datorii care
abia îºi poate acoperi cheltuielile cu
salariile. Acesta este principalul motiv
pentru care Consiliul Judeþean Prahova a decis sã caute soluþii pentru a
reduce cheltuielile din sistemul administrativ.

Cum s-a... miºcat Industria
prahoveanã în luna iunie
Indicele producþiei industriale, în luna iunie 2019, faþã de luna corespunzãtoare din anul precedent, calculat ca serie brutã, la nivelul judeþului
Prahova a fost de 80,6%. În luna iunie ac., faþã de luna corespunzãtoare
din anul 2018, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie pe total, la
nivelul judeþului Prahova, a fost de 96,5%, informeazã Direcþia Judeþeanã
de Statisticã Prahova.
Exporturile de bunuri din judeþul Prahova, în luna aprilie 2019, au
însumat 194.087 mii euro. Comparativ cu luna aprilie 2018, exporturile au
crescut cu 7,1%. În luna aprilie 2019, importurile de bunuri din judeþul
Prahova au însumat 376.956 mii euro. În comparaþie cu luna aprilie a
anului trecut, importurile au crescut cu 31,2%.
Deficitul comercial din luna aprilie 2019 a fost de 182.869 mii euro,
mai mare cu 76.813 mii euro (+72,4%) decât în luna aprilie 2018.
Mihail Marinescu

Loviturã pentru Ecaterina Andronescu
de la actuala conducere a MEN
Candidaþii care au obþinut note mai mici de 5
la „titularizare” ºi cei care ºi-au anulat lucrãrile pot
sã fie încadraþi ca suplinitori, acolo unde
mai sunt catedre disponibile
Pag.3

“În ultimii ani, la Spitalul de Obstetricã gradul de ocupare al paturilor
este de 50 la sutã, deci ei din toate
paturile ocupã doar jumãtate. Automat ei nici nu-ºi realizeazã nici contractul cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate.
(continuare în pagina 3)
D.F.
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ANPC: 167 de kilograme de alune
improprii consumului uman,
oprite de la comercializare
Inspectorii Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC) au oprit de la comercializare
167 de kilograme de alune improprii
consumului uman, operatorul economic urmând sã fie sancþionat conform legii, a anunþat, duminicã, ANPC.
Ca urmare a unei sesizãri primite din
partea unui consumator, având drept
obiect o pungã cu alune prãjite cu
gust rânced, reprezentanþii Comisariatului pentru Protecþia Consumatorilor al Municipiului Bucureºti au efectuat un control la sediul operatorului
economic care distribuia acest produs
precum ºi arahide, seminþe de dovleac ºi seminþe de floarea soarelui.
“Echipa de control a gãsit 167
kg de alune care prezentau mai multe neconformitãþi, precum filamente
de mucegai vizibile cu ochiul liber ºi
gust/miros de rânced. Documentele
de provenienþã arãtau cã materia
primã era adusã din China, iar etichetele de produs erau deteriorate, ilizibile ºi nu menþionau data durabilitãþii
minimale. Pe lângã acestea, condiþiile

de depozitare ºi de prelucrare erau
improprii, insalubre, sacii cu produse
fiind depozitaþi pe jos, în praf. La faþa
locului s-a constatat cã operatorul
economic pregãtea produsele prin
prãjirea acestora în peste 20 de cuptoare cu microunde inadecvate pentru pregãtirea alimentelor”, se aratã
într-un comunicat al Autoritãþii pentru
protecþia consumatorilor.
Preºedintele ANPC, Horia-Miron
Constantinescu, susþine cã fiecare
consumator care ia atitudine ajutã instituþia sã elimine de pe piaþã operatorii
economici care nu respectã legea.
“Fiecare reclamaþie este importantã pentru Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Consumatorilor, pentru cã fiecare consumator care ia atitudine ne ajutã sã eliminãm de pe piaþã
operatorii economici care nu respectã
legea. Am spus-o ºi o voi repeta cu
orice ocazie: avem o politicã de toleranþã zero pentru asemenea operatori economici care încã au impresia
cã încã ‘merge ºi aºa’.
(continuare în pagina 2)

Cel puþin 51 de mii de turiºti au venit
în Prahova în prima lunã de varã
Direcþia Judeþeanã de Statisticã precizeazã cã, în
numãrul total de structuri de primire turisticã deschise
în luna iunie 2019, respectiv 298 de unitãþi, pensiunile
turistice urbane au deþinut cea mai mare pondere,
respectiv 36,9%, urmate de hoteluri (26,2%), vile turistice
(13,1%), pensiuni agroturistice (12,1%) etc.
Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire
turisticã, în luna iunie 2019, a fost de 51.540 persoane,
din care 42.683 turiºti români (82,8%) ºi 8.857 turiºti
strãini (17,2%). Numãrul înnoptãrilor în structurile de
primire turisticã a fost de 113.231 în luna iunie 2019,
în creºtere cu 8,5% faþã de aceeaºi lunã a anului 2018.
Înnoptãrile turiºtilor români în structurile de primire

Gata cu
vacanþa,
luni începe
ºcoala!
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turisticã cu funcþiuni de cazare din judeþul Prahova în
luna iunie 2019, comparativ cu luna corespunzãtoare a
anului precedent, au înregistrat o creºtere cu 20,7%, iar
ale turiºtilor strãini o scãdere cu 29,9%.
Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare
turisticã în funcþiune, în judeþul Prahova, în luna iunie
2019 a fost de 32,5%, mai mare cu 3,4 puncte procentuale faþã de cel înregistrat în aceeaºi lunã a anului 2018.
Durata medie a ºederii turiºtilor în luna iunie 2019, la
nivelul judeþului Prahova, a fost de 2,2 zile, mai micã ca
cea înregistratã în luna iunie 2018 când a fost de 2,3
zile.
Mihail Marinescu

Premiere în bani pentru
elevii care au obþinut medii
de 10 la examenele
naþionale în acest an Pag.5

Programe
TV 6 - 10
SEPTEMBRIE
2019

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!

Pag.8

actualitate localã
2

120 de autorizaþii de construire
eliberate în luna iunie, în Prahova
În luna iunie 2019, în judeþul Prahova sau eliberat 120 de autorizaþii de
construire pentru clãdiri rezidenþiale, în scãdere cu 24,1% faþã de iunie 2018.
Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri rezidenþiale din judeþul Prahova, în luna
iunie 2019, deþin o pondere de 3,1% din totalul autorizaþiilor pentru clãdiri
rezidenþiale din România, ceea ce ne conferã întrun clasament naþional din
totalul autorizaþiilor pentru clãdiri rezidenþiale locul 10 dupã: Ilfov (445 autorizaþii
de construire), Timiº (265 autorizaþii de construire), Iaºi (243 autorizaþii de
construire), Suceava (219 autorizaþii de construire), Argeº (170 autorizaþii de
construire), Constanþa (158 autorizaþii de construire), Cluj (140 autorizaþii de
construire), Dâmboviþa (135 autorizaþii de construire) ºi Braºov (130 autorizaþii
de construire). În luna iunie 2019, din totalul autorizaþiilor de construire pentru
clãdiri rezidenþiale, 30% au fost eliberate în mediul urban ºi 70,0% în mediul
rural.
Mihail Marinescu

A crescut numãrul cãsãtoriilor în Prahova

Miºcarea naturalã a populaþiei din
judeþul Prahova ne indicã faptul cã,
în luna iunie a.c., în judeþul Prahova,
sau nãscut 453 de copii, cu 119 mai
puþini decât în luna mai 2019. Numãrul persoanelor care au decedat în
luna iunie 2019 a fost de 786, cu 55
mai puþine decât în luna mai 2019,
ne informeazã Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova.
Sporul natural a fost negativ în
luna iunie 2019, de 333 de persoane
(decedaþii având un excedent faþã de
nãscuþiivii) mai mare faþã de luna mai
2019 (269 persoane). Numãrul deceselor copiilor cu vârsta sub 1 an înregistrate în luna iunie 2019 a fost de
4, la fel ca în luna mai 2019, precizeazã aceeaºi sursã.
Numãrul cãsãtoriilor înregistrate
la oficiile de stare civilã din judeþul
Prahova în luna iunie 2019 a fost de
536, cu 166 cãsãtorii mai multe
decât în luna mai 2019. Prin hotãrâri
judecãtoreºti definitive ºi conform

Legii nr. 202/2010, în judeþul Prahova sa înregistrat un numãr de 89 de
divorþuri, cu 45 mai puþine faþã de
luna mai 2019.

Luna iunie 2019 faþã
de luna iunie 2018

Numãrul nãscuþilorvii din judeþul
Prahova a fost mai mic cu 55 în luna
iunie 2019 faþã de aceeaºi lunã din
anul 2018, iar numãrul persoanelor
care au decedat a fost cu 46 mai
mic faþã de luna iunie 2018. Sporul
natural a fost negativ atât în luna
iunie 2019 (333 persoane), cât ºi în
luna iunie 2018 (324 persoane). Numãrul cãsãtoriilor în luna iunie 2019
a fost cu 51 mai mare decât în aceeaºi lunã din anul precedent. Prin
hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi conform Legii nr.202/2010, sau pronunþat cu 16 divorþuri mai puþine în luna
iunie 2019 faþã de luna iunie 2018.
Mihail Marinescu

Judeþul Prahova ocupã locul 8 în ce
priveºte câºtigul salarial mediu net

Efectivul salariaþilor din judeþul
Prahova, la sfârºitul lunii iunie 2019
a fost de 186.010 persoane, în creºtere cu 2.861 persoane faþã de luna
iunie 2018, afirmã Direcþia Judeþeanã
de Statisticã Prahova. Câºtigul salarial
mediu net din judeþul Prahova a fost
de 2.977 lei/salariat, mai mare cu 510
lei faþã de luna iunie 2018, iar indicele
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câºtigului salarial real faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent a înregistrat o creºtere de 116,2%.
Câºtiguri salariale peste media
judeþului sau înregistrat în ramura
servicii (3.067 lei/salariat), iar sub
media judeþului în ramurile industrie
ºi construcþii (2.881 lei/salariat) respectiv în agriculturã, silviculturã ºi pisciculturã (2.421 lei/salariat). Judeþul
Prahova ocupã locul 8 dupã câºtigul
salarial mediu net. Pe locurile din faþã
se aflã: Municipiul Bucureºti (3.986
lei), Cluj (3.471 lei), Iaºi (3.327 lei), Ilfov
(3.319 lei), Timiº (3.244 lei), Mureº
(3.028 lei), Sibiu (3.028 lei) ºi Braºov
(2.980 lei).
Mihail Marinescu

(urmare din pagina 1)
Nerespectarea legislaþiei în vigoare ºi
atentarea la sãnãtatea consumatorilor sunt
douã fapte peste care nu vom trece niciodatã.
Direcþia Generala de Control centralizeazã ºi
reacþioneazã cu celeritate pentru a preîntâmpina
situaþii grave. Astfel de situaþii nu trebuie sã mai
existe în anul 2019 ºi vã asigurãm cã vom lupta
pentru eliminarea lor de pe piaþa din România”,
a precizat ºeful ANPC, în comunicatul citat.
Autoritatea a anunþat în urmã cu patru zile
cã va introduce, de la 1 septembrie 2019 cazierul contravenþional, document ce va permite
identificarea operatorilor economici ºi a faptelor
pentru care s-au aplicat avertismente, astfel încât
la o nouã încãlcare, aceasta sã nu mai fie repetatã. “În acord cu hotãrârile pronunþate de cãtre
instanþele de judecatã, în cauzele din domeniul
protecþiei consumatorilor, ce au în vedere prin-

Poliþiºti anchetaþi dupã ce sediul
Poliþiei din Cornu a fost spart

Cinci poliþiºti, dintre care doi ofiþeri
cu funcþii de conducere, sunt anchetaþi disciplinar dupã ce sediul secþiei
de poliþie din comuna prahoveanã
Cornu a fost spart de hoþi. Principalul
suspect a fost prins, dar nu recunoaºte nimic. Bãrbatul este acuzat cã a
furat din biroul poliþiºtilor mai multe
obiecte aflate sub sechestru pentru
cã erau probe într-un dosar de înºelãciune ºi furt, în care se cerceta o
posibilã fraudã cu bilete false la festivalul Neversea.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, nu se ºtie cu certitudine când
a avut loc spargerea. Cert este cã
poliþistul care se ocupa de dosarul de
înºelãciune a fost liber de sâmbãtã,
17 august, pânã marþi, 20 august.
Dispariþia obiectelor a fost descoperitã
abia când agentul a revenit la serviciu. Ceilalþi poliþiºti care lucreazã la
aceeaºi secþie au precizat cã nu au
remarcat lipsa obiectelor pentru cã
acestea se aflau într-un birou încuiat,
unde nu intra decât poliþistul care se
ocupa de ancheta respectivã.
Printre obiectele furate se aflau
un laptop, telefoane mobile, un stick,
dar ºi cãºti audio ºi epilatoare. Toate
aceste lucruri erau puse sub sechestru, fiind probe într-o anchetã penalã.
Fuseserã luate de poliþiºti dintr-un
apartament din Cornu unde, în urmã
cu trei sãptãmâni, au avut loc percheziþii în dosarul de înºelãciune ºi furt.
Cel mai probabil, hoþul a intrat în
sediul poliþiei în weekend, pe timpul
nopþii. Totuºi, în timpul cercetãrii la faþa
locului, poliþiºtii de la Investigaþii Criminale nu au gãsit urme de efracþie
nici la geam, ºi nici la uºa biroului. În
plus, în clãdirea în care funcþioneazã
Poliþia din Cornu, la primul ºi al doilea
etaj sunt apartamente de serviciu
unde locuiesc poliþiºtii care lucreazã
în comunã ºi doar la parter se aflã
birouri. Fiind audiaþi de superiori,
aceºtia au declarat cã nu au vãzut ºi
nu au auzit nimic ºi nici nu au o explicaþie cum de a fost posibil ca un infractor sã intre în sediul secþiei de Poliþie ºi sã fure lucruri atât de importante fãrã sã fie remarcat.
Anchetatorii merg pe mai multe
piste. Nu este exclusã varianta ca unul
dintre agenþii de poliþie din Cornu sã
fi colaborat cu hoþul într-un fel sau
altul, dar nici varianta ca respectivul
sã fi intrat în sediul secþiei de Poliþie
în timpul zilei. O altã explicaþie este ca
geamul din birou sã fi fost uitat sau
lãsat deschis intenþionat pe timpul
nopþii de unul dintre agenþii de poliþie.

Hoþul, principal
suspect în dosarul din
care a furat probele

ªefii Secþiei Rurale care coordoneazã activitatea Poliþiei Cornu sunt
ºi ei audiaþi în aceastã anchetã. Greºeala lor a fost cã au permis ca probele dintr-un dosar penal sã nu fie
depozitate în camera de corpuri delicte, ci pãstrate atâtea zile într-un
birou. Pe numele lor a început deja
cercetarea disciplinarã. Obiectele nu
au fost recuperate deocamdatã
pentru cã bãrbatul suspectat cã a pãtruns ilegal în sediul secþiei de Poliþie
nu recunoaºte fapta. Acesta a fost
prins miercuri noapte, în zona Vãlenii
de Munte, la o distanþã de 60 de kilometri de comuna Cornu. Potrivit unor
surse, bãrbatul, pe nume Eugen Andrei Chiþu, se afla în drum spre Valea Screzii, un sat din zona Vãlenii de
Munte, unde era organizatã o tabãrã
religioasã. Tânãrul este o micã vedetã
localã ºi chiar ar fi participat la un
concurs televizat. Deºi este implicat
în mai multe activitãþi civice, el are la
activ un dosar penal pentru furt ºi
înºelãciune. De altfel, Eugen Andrei
Chiþu este chiar principalul suspect
în ancheta din care este acuzat cã a
ºi furat probele din sediul poliþiei.
Imediat dupã ce furtul din sediul
secþiei de Poliþie a fost descoperit,
poliþiºtii l-au bãnuit pe Eugen. În
cursul zilei de marþi au avut loc percheziþii la domiciliul bãrbatului, dar
acesta nu a fost gãsit acasã. A fost
depistat ºi reþinut în aceeaºi zi la
Vãlenii de Munte ºi ulterior reþinut
pentru 24 de ore. Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângã Judecãtoria Câmpina care a cerut instanþei
de drepturi ºi libertãþi mandat de
arestare pentru 30 de zile.

ANPC: 167 de kilograme de alune
improprii consumului uman,
oprite de la comercializare
cipiul proporþionalitãþii aplicãrii sancþiunii, conform
cãruia “dacã operatorul economic a mai fost
sancþionat anterior cu avertisment se au în
vedere ºi circumstanþele personale ale contravenientului”, sens în care, se poate aplica sancþiunea cu amendã contravenþionalã. La stabilirea
sancþiunii, în cazul în care se constatã cã pentru
aceeaºi abatere operatorul economic a mai fost

sancþionat cu avertisment, agentul constatator
va avea în vedere cazierul contravenþional, precum ºi aplicarea eventualelor sancþiuni contravenþionale complementare”, precizeazã instituþia.
Cazierul contravenþional se va implementa
începând cu data de 1 septembrie 2019 ºi va
permite identificarea operatorilor economici ºi

Caseta

Andrei Eugen Chiþu, în vârstã de
32 de ani, este tânãrul suspectat cã
în minivacanþa de Sfânta Maria a intrat cu tupeu în sediul secþiei de poliþie
din Cornu, de unde a furat probele
din dosarul în care era anchetat pentru înºelãciune ºi furt. În vara anului
trecut, le fãcea farse turiºtilor aflaþi în
vacanþã la mare. Într-o filmare postatã
de Facebook, Andrei Chiþu este
surprins de un prieten în timp ce fãcea
farse turiºtilor aflaþi pe plaja din
Costineºti. Degajat ºi fãrã sã-i pese cã
va fi prins, Andrei aruncã o farfurie
plinã cu friºcã în faþa mai multor persoane. Surpinºi de gestul tânãrului,
oamenii nu reacþioneazã, astfel cã
Andrei repetã farsa, iar totul este filmat
de cãtre partenerul sãu, care posteazã ulterior clipul pe pagina sa de Facebook. Filmarea este însoþitã de comentariul: ” Anul trecut la Costineºti neam rãzbunat pe o seara nasoalã
...Urmãrile apar în acest videoclip”.
Andrei Chiþu este absolvent al
Colegiului Nicolae Grigorescu din
Câmpina, iar în timpul liceului era
considerat drept un elev cu o inteligenþã peste medie. Împreunã cu
fratele sãu, Andrei Chiþu a fost trimis
în judecatã de Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Bârlad ºi condamnat la
închisoare cu suspendare, ambii tineri
fiind acuzaþi de furt. Pentru fapta sa,
Andrei a primit o pedeapsã de opt
luni de închisoare cu suspendare ºi
doi ani de supraveghere. În plus, a
fost obgligat sã presteze 60 de zile
de muncã în folosul comunitãþii în
cadrul Serviciului de Gospodãrie
Urbanã din cadrul Primãriei Câmpina. Andrei ºi fratele sãu au furat din
magazinul Altex, prejudiciul fiind de
câteva mii de lei.
(D.F.)

a faptelor pentru care s-au aplicat sancþiuni sub
formã de avertismente. În acest fel, o nouã
încãlcare a legii nu mai poate fi repetatã. “Experienþa dobânditã în cadrul controalelor realizate
de cãtre comisarii ANPC în decursul timpului a
arãtat cã probele (foto ºi video) obþinute în aceste
situaþii au fost esenþiale în câºtigarea unor
procese în instanþã, în baza proceselor verbale
de constatare a contravenþiei încheiate cu
aceastã ocazie.
ANPC respectã prevederile legale în ceea
ce priveºte legislaþia în vigoare modificând
procedura de control prin luarea unor mãsuri
legale necesare pentru a asigura cã filmarea ºi
fotografierea în cadrul actului de control devin
obligatorii, doar cu informarea comerciantului,
ºi fãrã a i se solicita acestuia un acord prealabil
în vedere preconstituirii de probe”, noteazã
Autoritatea de control.
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Amendã de un milion de lei ºi daune de
un sfert de milion de euro pentru OMV.
Compania petrolierã, gãsitã vinovatã
pentru moartea unui copil de nouã ani
OMV Petrom a fost condamnatã, luni,
2 august, la plata unei amenzi penale în valoare de un milion de lei într-un dosar în care compania petrolierã a fost gãsitã vinovatã pentru moartea lui Marian Furcelea,
bãiatul de nouã ani din comuna Ariceºtii
Rahtivani, gãsit mort lângã o sondã. În plus,
OMV este obligatã de instanþã sã achite
daune morale familiei copilului mort, în valoare de 250.000 de euro. Decizia Judecãtoriei Ploieºti nu este definitivã.
Familia lui Marian Furcelea a cerut în
instanþã daune în valoare de nouã milioane
de euro (câte douã milioane de euro pentru
fiecare pãrinte ºi câte un milion de euro
pentru fiecare frate al lui Marian), dar instanþa a apreciat cã suma este mult prea
mare.
”Condamnã pe inculpata S.C. OMV.
Petrom S.A., , numãr de înregistrare în Registrul Comerþului J40/8302/1997, Cod
Unic de înregistrare 1590082, reprezentatã legal prin preºedinte al directoratului
ºi director general executiv Christina
Campbell Verchere, la pedeapsa amenzii
penale în cuantum de 1.000.000 lei (250
de zile amendã, suma corespunzãtoare
unei zile amendã fiind de 4000 lei), pentru
sãvârºirea infracþiunii de ucidere din culpã.
În temeiul art. 25 C.proc.pen. raportat
la art. 1357 C.civ., admite în parte acþiunea
civilã formulatã de pãrþile civile ºi obligã
inculpata S.C. OMV. Petrom S.A la plata de
despãgubiri civile cãtre pãrþile civile astfel:
- cãtre partea civilã
FURCELEA CONSTANTIN CRISTIAN,
(având calitate de tatã al defunctului), la
plata sumei de 50.000 euro cu titlu de daune morale, sumã ce se va plãti în lei la cursul BNR din data plãþii, - cãtre partea civilã
FURCELEA ELENA, (având calitate de mamã a defunctului), la plata sumei de 50.000
euro cu titlu de daune morale, sumã ce se
va plãti în lei la cursul BNR din data plãþii, cãtre partea civilã FURCELEA VIOLETA,
(având calitate de sora a defunctului), la
plata sumei de 30.000 euro cu titlu de daune morale, sumã ce se va plãti în lei la
cursul BNR din data plãþii, - cãtre partea
civilã FURCELEA ANTONIA NICOLETA,
(având calitate de sora a defunctului), la
plata sumei de 30.000 euro cu titlu de
daune morale, sumã ce se va plãti în lei la
cursul BNR din data plãþii, - cãtre partea
civilã FURCELEA MIHAI ALEXANDRU,
(având calitate de frate al defunctului), la
plata sumei de 30.000 euro cu titlu de daune morale, sumã ce se va plãti în lei la
cursul BNR din data plãþii, - cãtre partea
civilã FURCELEA ADRIAN CONSTANTIN,
(având calitate de frate al defunctului), la
plata sumei de 30.000 euro cu titlu de dau-

ne morale, sumã ce se va plãti în lei la cursul BNR din data plãþii, - cãtre partea civilã
FURCELEA CÃTÃLIN COSMIN, (având calitate de frate al defunctului), la plata sumei
de 30.000 euro cu titlu de daune morale,
sumã ce se va plãti în lei la cursul BNR din
data plãþii. (…) Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi, 02.09.2019”, conform portalului
instanþelor de judecatã. Dosarul OMV vs
Furcelea s-a rejudecat pe fondul cauzei dupã
ce primul magistrat care a judecat prima
datã procesul lui Marian Furcelea, bãiatul
de nouã ani ucis în 2014 de gazele unei
sonde aparþinând companiei OMV, a încurcat dosarele ºi a dat sentinþa folosind
datele dintr-o altã cauzã. Gafa a fost
constatatã abia la Curtea de Apel Ploieºti,
iar completul de judecãtori de aici a retrimis
dosarul la instanþa de fond, adicã la
Judecãtoria Ploieºti, ºi a cerut reluarea
procesului de la zero.
Iniþial, compania OMV a fost condamnatã sã plãteascã o amendã ºi daune mult
mai mici. În martie 2018, Judecãtoria a dat
sentinþa: compania petrolierã a fost gãsitã
vinovatã de ucidere din culpã ºi a fost condamnatã sã plãteascã o amendã penalã în
valoare de 380.000 de lei, dar ºi daune
morale cãtre pãrinþii ºi fraþii lui Marian Furcelea, în valoare de 135.000 de euro.

Povestea lui Marian
Marian Furcelea, din comuna prahoveanã Ariceºtii Rahtivani, a fost gãsit mort,
în februarie 2014, lângã o sondã aparþinând
companiei petroliere OMV. Medicii legiºti
au decis dupã efectuarea necropsiei cã
moartea copilului a fost violentã ºi s-a datorat insuficienþei respiratorii acute survenite în cursul unei intoxicaþii acute, accidentale, cu gaze de sondã, rezultate în atmosferã prin derivaþia din coloana de
exploatare a sondei Ariceºtii Rahtivani.
Marian abia împlinise nouã ani. În ziua
morþii se întorcea de la ºcoalã, iar în drumul
lui s-a oprit la mama sa, care munea cu
ziua în gospodãria unui localnic. Femeia i-a
dat copilului o plasã cu mai multe perechi
de pantofi purtaþi primiþi pomanã de la familia unde muncea. Bucuros de darul
neaºteptat, Marian nu a mai avut rãbdare
sã ajungã pânã acasã. S-a aºezat pe zidul
unei sonde sã probeze una dintre perechile
de ghete. Acolo ºi-a gãsit sfârºitul. A fost
descoperit fãrã suflare, noaptea târziu, la o
distanþã de 17 centimetri faþã de conducta
care emana gazele.
Moartea lui Marian a fost consideratã
suspectã, iar ancheta a fost preluatã de
Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, care a trimis cauza în judecatã
.)
la Ploieºti dupã un an de cercetãri. (D.F
(D.F.)

Sãpãturi arheologice la Castelul
Nababului din Floreºti au scos la
luminã noi secrete din trecut

Primele sãpãturi arheologice realizate
în România într-o grãdinã istoricã s-au
realizat pe vastul domeniu al palatului “Micul Trianon” de la Floreºti, judeþul Prahova.
Arhitecþi, peisagiºti ºi artiºti au reuºit sã
scoatã la luminã alte secrete lãsate moºtenire de cel mai bogat român al tuturor
timpurilor, aºa cum este considerat prinþul
Gheorghe Grigore Cantacuzino supranumit
Nababul.
Proiectul a fost coordonat de Fundaþia
Cantacuzino, în spatele cãreia se aflã, printre alþii, Irina Bossy Ghica Boulin, strã-nepoata Nababului. Sãpãturile noninvazive din
parcul din faþa ruinelor palatului de la Floreºti,
încheiate joi, 29 august, au scos la luminã
alei pietonale realizate în urmã cu mai bine
de o sutã de ani, dar ºi vestigii de secol
XVIII, pierdute cine ºtie cum pe vastul domeniu.
“Ieri am încheiat oficial ªcoala de Varã
de restaurare peisagerã de la Domeniul
Cantacuzino Floreºti.
În urma primelor sãpãturi arheologice
realizate în România într-o grãdinã istoricã
au fost descoperite nu una (aºa cum ne
aºteptam ºi ne doream!), ci trei alei realizate
în urmã cu cel puþin un secol. Alãturi de ele
am descoperit numeroase cahle, cioburi
din vechi vasce mari de piatrã, o scãriþã de
ºa din anii 1900, cioburi de farfurii englezeºti de secol XVIII, „gogonele” de cox ºi o
monedã din anii 1950”, se aratã într-un
comunicat al Fundaþiei “Domeniul Cantacuzino Floreºti”.
Potrivit reprezentanþilor fundaþiei, pro-

80 de persoane, printre care medici ºi moaºe,
concediate de la Maternitatea Ploieºti
(urmare din pagina 1)
Din banii pe care ar trebui sã-i încaseze din contractul cu Casa nu reuºesc
sã ia sutã la sutã. Ei încaseazã 3,2 milioane lei din contract, asta este media
pe lunã, ºi plãtesc salarii 3,4 milioane
lei. Deci automat acest spital are pierderi.
Ei nu-ºi asigurã nici mãcar salariile. O
lunã a mers, a doua lunã, dar ei au datorii
mari. Acum, în luna a ºasea au arierate
de 1,5 milioane de lei ºi datorii de vreo
patru milioane lei, la tot, facturi neplãtite
la utilitãþi, la materiale sanitare, medicamente, dezinfectanþi, facturi de mâncare”, a declarat Bogdan Toader.
Întrebat dacã odatã cu aceastã comasare a celor douã spitale vor fi persoane care îºi vor pierde locul de muncã,
Toader a precizat cã vor fi desfiinþate
aproximativ 80 de posturi care vizeazã
în special echipa managerialã ºi personalul TESA, dar ºi o parte dintre posturile
destinate medicilor ºi asistentelor.
“Vor creºte inclusiv veniturile, pentru
cã dacã renunþi la paturi, renunþi inclusiv
la asistente. Acum avem o asistentã la
douã paturi. Tot ce înseamnã TESA o sã
plece, pentru cã nu o sã mai avem nevo-

ie de douã contabile, de exemplu, de director economic etc. Din estimarea mea,
din cele 400 de posturi câte sunt acum
la Maternitate, vor rãmâne cam 320.
Vom renunþa inclusiv la o parte dintre
asistente, moaºe ºi medici. Nu ºtiu
exact sã vã spun acum câþi medici sau
asistente vor pleca, pentru cã nu am
fãcut toate analizele. Pot sã vã spun cã
din cei 80, vreo 50 sunt TESA”, a explicat
Bogdan Toader.

Nu s-a înscris nimeni la concursul
pentru ocuparea funcþiei de
manager a Spitalului Judeþean

Conform site-ului SOG, maternitateploiesti.ro, în prezent la acest spital lucreazã 184 de asistente, 20 de moaºe,
64 de infirmiere, 38 de îngrijitoare ºi 48
de medici. Din echipa de conducere fac
parte managerul unitãþii, directorul medical ºi directorul financiar-contabil.
Potrivit proiectului de Hotãrâre care
a fost aprobat de plenul Consiliului Judeþean Prahova, spaþiile rãmase nefuncþionale din clãdirea Maternitãþii vor fi utilizate pentru extinderea secþiilor aglomerate din Spitalul Judeþean de Urgenþã

Ploieºti, prioritate având secþiile de cardiologie, chirurgie, neurochirurgie, chirurgie vascularã cu linie de gardã.
Deocamdatã, nu este clar cine va
conduce acest colos medical, care funcþioneazã în cinci clãdiri separate: corpul
central al Spitalului Judeþean de Urgenþã
Ploieºti, unde se aflã Unitatea de Primiri
Urgenþe ºi cele mai multe secþii, Spitalul
“Movila”, care cuprinde saloanele pentru boli infecþioase, Spitalul Boldescu,
unde sunt tratate afecþiunile din spectrul
ORL ºi nefrologie ºi secþia ”Bunavestire”
unde se aflã secþia de psihiatrie.
În prezent, managementul SOG
este asigurat de Marius Niculescu, însã
acesta a demisionat din funcþie în luna
aprilie, dupã ce ministrul Sãnãtãþii,
Sorina Pintea, a fãcut o vizitã inopinatã
la Ploieºti ºi a descoperit mai multe nereguli. În ciuda demisiei anunþate în mod
public, Niculescu este încã la conducerea Spitalului Judeþean, deºi mandatul
sãu a expirat. CJ Prahova a anunþat organizarea unui concurs pentru postul vacant de manager, dar deocamdatã nu
s-a înscris nimeni.

(D.F.)

iectul nu s-a rezumat doar la sãpãturi arheologice, ci ºi inventarierea ºi investigarea
arborilor de pe tot domeniul.
“În acest scop s-a folosit în premierã
(la Floreºti ºi în Ciºmigiu) o aplicaþie care
stocheazã date cantitative ºi calitative
despre vegetaþia arboricolã. Tot în premierã
s-au realizat ºi intervenþii artistice <<sitespecific>>, non-invazive. S-a realizat un set
de mobilier de grãdinã format din douã
scaune ºi o masã, toate inspirate din arhitectura clãdirilor de patrimoniu de pe domeniul istoric”, artatã sursa citatã.
Palatul de la Floreºti, construit la începutul secolului XX, ar fi putut fi cea mai
valoroasã clãdire din punct de vedere architectonic, din S-E þãrii. Din pãcate, prinþul
Cantacuzino s-a stins înainte ca imensul
palat sã fie finalizat. Construcþia are o poveste de dragoste în spate. Deºi s-a spus
cã prinþul a gândit acest proiect ca semn
de preamãrire, realitatea este uºor diferitã.
Palatul a fost deidcat soþiei sale, Catherine
Cantacuzino, dovadã în acest sens sunt
iniþialele ”CC” ce pot fi vãzute ºi astãzi pe
capitelurile coloanelor care au rezistat timpului.
“Palatul a beneficiat de o construcþie
solidã ºi modernã - beton armat, ºinã de
cale feratã ºi granit, sistem de încãlzire
centralã. Meºterii francezi au fost cei care
au realizat edificiul în stilul eclectic francez,
cu elemente rococo ºi neoclasice. Micul
Trianon de la Floreºti a fost construit din
cãrãmidã, placatã cu travertin, pe trei nivele
inegale, iar pe faþada sudicã se mai pãs-
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treazã un basorelief cu doi îngeri care
poartã blazonul familiei. Impresionanta
construc-þie avea la parter 15 încãperi,
dintre care o mare salã de onoare, fiind
cunoscutã de la început ca Palatul
Domniþei. Acesta ar fi urmat sã fie ocupat
de nepoata Nababului, Alice, fata celui deal treilea fiul al sãu. Apoi, pe când bunica
avea 10 ani, dupã moartea Nababului,
moºia i-a revenit fiului acestuia, Mihai
Cantacuzino, cãsãtorit cu Maruca Rosetti,
ce avea sã îi devinã soþie lui George Enescu.
Totuºi, Mihai nu s-a simþit atras de proiectul
tatãlui ºi a abandonat moºia”, se aratã pe
site-ul domeniulcantacuzino.ro
Construcþia, parþial finalizatã, a ajuns
însã o ruinã. Cutremurul din anul 1940,
apoi rãzboiul în timpul cãruia soldaþii nemþii
au luat tabla de cupru de pe acoperiº ºi
sobele de teracotã, apoi ruºii au furat tot ce
mai era de valoare, au contribuit la distrugerea palatului. În cele din urmã, cuntremurul din anul 1977 a produs ºi mai mare
pagube, acoperiºul s-a prãbuºit, iar o parte
dintre zidurile interioare au dispãrut de
parcã nici n-au fost. Iar la distrugerea aproape finalã au contribuit hoþii care au furat tot
ceea ce mai putea fi valorificat, dar în special cãrãmidã ºi material de construcþii.
Urmaºii Nababului au reuºit sã reintre
în proprietatea Micului Trianon, iar de ani
buni se zbat sã salveze ceea ce se mai
poate, organizând aici evenimente culturale
ºi sportive care au o triplã menire: reînvierea farmecului vremurilor de secol XIX,
educarea publicului în spiritul ”a la francaize” ºi strângerea de fonduri pentru
conservarea ruinelor Micului Trianon.
Este important de ºtiut cã Domeniul
Cantacuzino de la Floreºti nu se rezumã
doar la ruinele palatului. Ansamblul a fost
gândit ca un întreg de arhitecþi ºi peisagiºti
celebri în epocã, aduºi din Paris ºi Viena.
Totul trebuia sã fie o copie a celor mai importane castele ale Franþei, care erau înconjurate de grãdini ºi parcuri atent concepute.
ªi la Floreºti fusese amenajat un lac artificial, grãdina avea un sistem de irigaþii cu
apã trasã din râul Prahova, iar mobilierul
din imensul parc era de asemenea în stil
franþuzesc concepute de arhitecþii peisagiºti Emil Pinard ºi Karl Wilhelm Mayer
(directorul Gradinilor Imperiale din Viena),
care a lucrat mult în România, fiind printre
altele ºi cel care a conceput Parcul CiºmiD.F
.)
giu din Bucureºti. (D.F
D.F.)

Loviturã pentru Ecaterina Andronescu
de la actuala conducere a MEN
Candidaþii care au obþinut note mai mici de 5
la „titularizare” ºi cei care ºi-au anulat lucrãrile
pot sã fie încadraþi ca suplinitori, acolo unde
mai sunt catedre disponibile
Conform unei note a Ministerului Educaþiei Naþionale, pot participa la noile
concursuri de angajare în ºcoalã, ca suplinitori, toþi candidaþii ce se încadreazã în
cerinþele iniþiale ale Metodologiei mobilitãþii personalului didactic, metodologie
valabilã ºi înainte de susþinerea concursului de „titularizare”. Aºadar, candidatii
care s-au retras din examenul de Titularizare 2019, precum si cei care au obtinut
note sub 5, pot sa participe la noile concursuri de angajare în ºcoalã, ca suplinitor,
organizate în luna septembrie, acolo unde au ramas posturi libere. În nota
respectivã se mai menþioneazã cã cei care se prezintã la aceste concursuri
trebuie sã îndeplineascã aceleaºi condiþii ca atunci când se prezintã la examenul
naþional de titularizare.
Dacã vã aduceþi aminte, fostul ministru al Educaþiei, Ecaterina Andronescu,
anuþa, în urmã cu ceva timp, cã nu o le permitã sã mai lucreze la catedrã, în anul
ºcolar 2019-2020, celor care au obþinut note sub 5 la „titularizare” ºi celor care
s-au retras din examen. Dorinþa doamnei Andronescu a fost aspru criticatã la
acea vreme, asta pentru cã nimnei nu are dreptul sã încalce Metodologia dupã
care s-a susþinut examenul ºi nu se poate modifica nimic din lege atâta timp cât
candidaþii au susþinut concursul bazându-se pe prevederile Metodologiei.
Mihail Marinescu
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Transportul aerian de pasageri
a crescut cu 7,7% în primul semestru
Transportul aerian de pasageri a
crescut în primul semestru al acestui
an cu 7,7% comparativ cu perioada
similarã din 2018, de la 9,943 milioane pasageri la 10,709 milioane pasa-

debarcaþi.
În transportul internaþional de pasageri, primele zece aeroporturi de
origine (de unde provin pasagerii debarcaþi în România), stabilite dupã

geri, conform datelor centralizate e
Institutul Naþional de Statisticã.
Cele mai mari ponderi în ceea ce
priveºte transportul de pasageri s-au
înregistrat pe aeroporturile Henri
Coandã-Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Traian Vuia-Timiºoara. Astfel, pe aeroportul Henri Coandã-Bucureºti au fost îmbarcaþi 3.466.500 pasageri ºi debarcaþi 3.378.300 pasageri, pe Cluj- Napoca 681.800 pasageri îmbarcaþi ºi
654.600 pasageri debarcaþi, iar pe
Traian Vuia-Timiºoara 364.900 pasageri îmbarcaþi ºi 349.400 pasageri

numãrul pasagerilor în curse regulate, sunt: Londra-Luton 466.787 pasageri, Milano-Bergamo 230.065 pasageri, Munchen - 192.004 pasageri,
Viena - 176.276 pasageri, Tel Aviv 169.619 pasageri, Madrid-Barajas 151.129 pasageri, Roma-Ciampino 150.148 pasageri, Paris-Charles de
Gaulle - 120.334 pasageri, Barcelona
- 115.277 pasageri ºi Bologna
114.069 pasageri.
În ceea ce priveºte îmbarcãrile,
cei mai mulþi pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra-Luton

480.150 pasageri, Milano-Bergamo
241.407 pasageri, Munchen 199.132 pasageri, Viena - 175.535
pasageri, Tel Aviv - 168.796 pasageri,
Roma-Ciampino - 154.733 pasageri,
Madrid-Barajas = 150.608 pasageri,
Paris-Charles de Gaulle = 122.920
pasageri, Barcelona - 122.656 pasageri, Amsterdam-Schipol - 120.307
pasageri.
Principalele þãri (dupã aeroportul
de origine) de unde au sosit pasagerii
curselor aeriene regulate debarcaþi
în România au fost Italia 857.062 pasageri, Regatul Unit 786.058 pasageri,
Germania 641.212 pasageri, Spania
404.542 pasageri, Franþa 278.814
pasageri, Austria 176.276 pasageri,
Israel 173.101 pasageri, Belgia
169.747 pasageri, Olanda 155.957
pasageri. Dupã þara de destinaþie, cei
mai mulþi pasageri în curse regulate
s-au îmbarcat pentru Italia - 895.166
pasageri, Regatul Unit - 808.430 pasageri, Germania - 678.385 pasageri,
Spania - 413.336 pasageri, Franþa 285.236 pasageri, Belgia - 176.362
pasageri, Austria - 175.535 pasageri,
Israel - 172.235 pasageri, Olanda 166.858 pasageri. Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au
fost înregistrate tot pentru aeroporturile Henri Coandã-Bucureºti, Traian Vuia-Timiºoara, Avram Iancu-ClujNapoca. Astfel, pe Henri Coandã-Bucureºti s-a înregistrat o pondere de
49,5% în numãrul total de pasageri
îmbarcaþi, Traian Vuia-Timiºoara 17,4% ºi Cluj-Napoca -15,2%.

BNR: Numãrul debitorilor
persoane fizice cu credite
denominate în franci elveþieni
s-a redus la 19.484, în iunie 2019
Numãrul debitorilor persoane fizice cu credite denominate în franci elveþieni s-a redus cu aproape 20% în
prima jumãtate a acestui an, de la 24.315 la finele lunii
iunie 2018, la 19.484 în aceeaºi perioadã din 2019,
potrivit Bãncii Naþionale a României (BNR).
Conform datelor Centralei riscului de credit ºi Biroului
de credit, remise la solicitarea AGERPRES, în luna iunie
2019 erau înregistrate 8.939 credite ipotecare denominate în franci elveþieni, de la 10.021 în luna iunie 2018,
cu un sold în valoare de 1,78 miliarde de lei, de la 1,96

miliarde lei în luna iunie 2018.
În luna iunie 2019 erau înregistrate 8.341 credite de
consum garantate cu ipoteci denominate în franci elveþieni,
de la 10.031 în luna iunie 2018, cu un sold în valoare de
1,42 miliarde lei, faþã de 1,71 miliarde lei în luna iunie
2018.
În ceea ce priveºte numãrul debitorilor care au solicitat
ºi acceptat conversii sau restructurãri ale creditelor, BNR
menþioneazã cã metodologia de raportare nu permite
identificarea datei de la care s-a realizat conversia creditelor.

ANRE vrea sã acceseze fonduri europene pentru a fi posibilã
schimbarea furnizorului de energie ºi gaze în 24 de ore
Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Energie (ANRE) a elaborat
ºi a transmis Comisiei Europene
documentaþia necesarã pentru a
accesa fonduri UE, astfel încât, începând cu anul 2026, consumatorii de
energie electricã ºi de gaze naturale
sã poatã migra de la un furnizor la
altul în cel mult 24 de ore, potrivit unor
documente ale reglementatorului,
furnizate presei.
Proiectul are o valoare totalã de
20 de milioane de lei, iar ANRE sperã
sã acceseze fonduri europene prin
Programul Operaþional Capacitate
Administrativã 2014-2020.

“Este un proiect de anvergurã,
cu impact la nivel naþional. Proiectul
presupune implementarea unei baze
de date ºi a unei platforme online unice la nivel naþional, ce au ca scop
optimizarea proceselor operaþionale
generate de solicitãrile de schimbare
a furnizorului; reducerea birocraþiei
pentru cetãþeni ºi mediul de afaceri;
respectarea termenelor legale”, precizeazã documentul menþionat.
În prezent, legislaþia prevede
dreptul consumatorilor de energie ºi
gaze de a-ºi schimba furnizorul în cel
mult 21 de zile, însã o directivã europeanã aprobatã anul acesta instituie

obligaþia ca, pânã în 2026, acest
proces sã fie posibil în 24 de ore, în
orice zi lucrãtoare.
Proiectul pe care ANRE doreºte
sã îl deruleze are ca termen de implementare 24 de luni de la semnarea
contractului de finanþare. Într-o primã
fazã, durata de schimbare a furnizorului va fi redusã cu ºase zile, urmând ca reducerea progresivã sã fie
corelatã cu þintele stabilite de legislaþia
europeanã.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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România a exportat în primul
semestru produse în sumã
de 131,7 milioane de dolari în
Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintã pentru România unul dintre
cei mai importanþi parteneri comerciali, dar ºi cu potenþial investiþional,
din zona Golfului, volumul schimburilor comerciale bilaterale atingând
valoarea de 151,26 milioane dolari
în prima jumãtate a acestui an, conform datelor furnizate de Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat.
“EAU ocupã un loc
special prin prisma poziþiei deosebite ce o
deþine în regiune. În prima jumãtate a anului în
curs, volumul schimburilor comerciale bilaterale a atins valoarea de
151,26 milioane dolari,
din care 131,72 milioane dolari export românesc. Tendinþa actualã
a exporturilor este una pozitivã,
înregistrând o uºoarã creºtere faþã de
aceeaºi perioadã din 2018”, potrivit
datelor furnizate de MECMA, la solicitarea AGERPRES.
Principalele categorii de produse
româneºti exportate pe piaþa emiratezã sunt maºini, aparate ºi echipamente electrice, instrumente ºi
aparate optice, articole din lemn,
mobilã, produse minerale, cereale,
furaje, produse din fontã, fier sau oþel.
Totodatã, principalele importuri constau în produse chimice organice,
articole din metale comune, maºini,
aparate ºi echipamente electrice.
În scopul aprofundãrii relaþiilor
economice ºi comerciale ale României cu Emiratele Arabe Unite, în programul de promovare a exporturilor,
gestionat de Ministerul pentru Mediul
de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat,
s-au prevãzut în acest an organizarea
de misiuni economice ºi participarea
cu pavilion naþional la o serie de
expoziþii ºi târguri internaþionale în
Emiratele Arabe Unite, precum: misiunea economicã a producãtorilor
români din industria cosmeticelor la
manifestarea expoziþionalã “Beauty
World Middle East Dubai 2019”,
unde principalele produse promovate
de firmele româneºti au fost creme ºi
uleiuri pentru faþã ºi corp, suplimente
alimentare, machiaje ºi alte produse
cosmetice; misiunea economicã a
producãtorilor români de tehnicã militarã, organizatã în marja manifestãrii
expoziþionale “IDEX - NAVEX Abu
Dhabi 2019”, cel mai important eveniment dedicat industriei ºi serviciilor
de apãrare ºi securitate din Orientul
Mijlociu. Ediþia din acest an, cu numãrul 25, a fost organizatã pe o
suprafaþã de 140.000 mp ºi a reunit
peste 1.300 de expozanþi locali ºi
internaþionali.
De asemenea, România a participat cu stand naþional la expoziþia
“GULFOOD Middle East”, cel mai important eveniment dedicat sectorului
alimentar din Orientul Mijlociu ºi una
dintre cele mai mari expoziþii de acest
gen din lume, precum ºi la manifestarea expoziþionalã “Middle East Electricity”, destinatã firmelor care activeazã în domeniul electrotehnic (electricitate, iluminat, sectorul nuclear etc.).
Principalele produse ºi servicii promovate de expozanþii români prezenþi

la acest eveniment, au fost tablouri
electrice de joasã ºi medie tensiune,
dulapuri de automatizare, transformare, confecþii metalice, accesorii ºi
cabluri electrice, sisteme de iluminat
cu led, motoare electrice anti explozive, generatoare, sisteme SCADA ºi
de automatizare pentru sectorul energetic, inginerie ºi software industrial
a sistemelor electrice ºi alte servicii

conexe, servicii de proiectare ºi instalare maºini ºi echipamente industriale pentru sectorul petrolului ºi
gazelor naturale.
Pânã la finele anului, România
urmeazã sã fie prezentã cu pavilion
naþional la urmãtoarele expoziþii
internaþionale organizate în Emiratele
Arabe Unite: “Gitex Tehnology Week”,
destinatã companiilor din sectorul
IT&C, “INDEX” - destinatã producãtorilor de mobilier ºi produse de design interior, “MENOPE” - târg, expoziþie dedicatã produselor bio-organice.
Potrivit reprezentanþilor MECMA,
relaþiile comerciale tradiþionale dintre
România ºi Emiratele Arabe Unite au
sporit interesul companiilor româneºti
pentru piaþa emiratezã, multe dintre
acestea optând pentru înfiinþarea de
societãþi comerciale, în principal în
emiratele Dubai ºi Abu Dhabi, cu
precãdere în IT&C, comerþ general,
construcþii, imobiliare, managementul
deºeurilor, prestãri servicii.
Conform datelor publicate de
Oficiul Naþional al Registrului Comerþului, la data de 31 iulie 2019, Emiratele Arabe Unite se plasau pe locul
41 în clasamentul pe þãri de rezidenþã
a investitorilor în societãþi comerciale
româneºti cu participare strãinã la
capitalul social, cu o valoare totalã a
capitalului social subscris, exprimat în
echivalent valutã, de 35 milioane euro
ºi un numãr de 403 societãþi.
Printre investitorii din EAU prezenþi în România se aflã DP World,
acþionar unic al Constanþa South
Container Terminal (CSCT) SRL, ºi Al
Dahra Agriculture, care a preluat
compania Agricost Brãila. Al Dahra îºi
desfãºoarã activitatea în domeniul
producþiei ºi comercializãrii cu
amãnuntul a florilor ºi plantelor naturale, a materialului sãditor pentru
plante ºi pomi, a îngrãºãmintelor naturale ºi a materialelor pentru reabilitarea terenurilor agricole etc.
Relaþiile diplomatice dintre
România ºi EAU au fost stabilite la 1
august 1989. Ambasada României
la Abu Dhabi a fost deschisã în iunie
1990, iar în martie 1991 a fost acreditat primul ambasador rezident. EAU
a deschis ambasada sa din Bucureºti
în decembrie 2004, potrivit informaþiilor de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

învãþãmânt
www.informatiaprahovei.ro
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Gata cu vacanþa, luni începe ºcoala!
Luni, 9 septembrie, ºcoala româneascã îºi
deshide porþile pentru un nou an ºcolar, mai
devreme chiar decât de obicei.
Sunt cunoscute discuþiile ºi disputele dintre
divere persoane ce se definesc în a aface parte
din societatea civilã ºi ministrul interimar,aºa cã
nu are rost sã zãbovim din nou asupra acestui
subiect, ce se transformase într-un climat electoral!
În judeþul Prahova, statistica ne spune cã
sunt aºteptaþi sã înceapã ºcoala 17.084 de
preºcolari, 6.326 de elevi la clasa pregãtitoare,
7.292 elevi la clasa a V-a, 7.141 de elevi la clasa
a VIII-a, 5.972 la clasa a XII-a.
Iatã cum aratã, în acest moment, structura
anului ºcolar:
Semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie
2019) ºi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12
iunie 2020), cursurile fiind dispuse pe durata a
35 de sãptãmâni.
Vacanþele elevilor din toate ciclurile de
învãþãmânt sunt programate astfel: vacanþa de
iarnã (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020);
vacanþa de primãvarã (4 aprilie – 21 aprilie
2020); vacanþa de varã (13 iunie – data din
septembrie 2020 la care vor începe cursurile
anului ºcolar 2020 - 2021).
Clasele din învãþãmântul primar ºi grupele
din învãþãmântul preºcolar beneficiazã de vacanþã în sãptãmâna 26 octombrie - 3 noiembrie
2019.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral ºi frecvenþã redusã, anul ºcolar se încheie în data de
29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data
de 5 iunie 2020.
Pentru clasele din învãþãmântul liceal - filiera

tehnologicã, cu excepþia claselor mai susmenþionate ºi pentru clasele din învãþãmântul
profesional, anul ºcolar are 37 de sãptãmâni
de cursuri.
Programul naþional „ªcoala altfel” are o
duratã de 5 zile consecutive lucrãtoare în timpul
anului ºcolar ºi poate fi derulat în perioada 7
octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei
planificãri ce rãmâne la decizia ºcolilor. Desfãºurarea programului „ªcoala altfel” nu coincide
cu perioada alocatã susþinerii tezelor semestriale.
Acestea vor avea loc, de regulã, la finalul semestrelor, dupã parcurgerea programei ºcolare, cu
cel puþin trei sãptãmâni înainte de finalul
semestrului. Etapele naþionale ale olimpiadelor
ºcolare se organizeazã, în general, în perioada
vacanþei de primãvarã, potrivit unui calendar
specific.

Ce-i aºt
eap
tã pe ele
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eaptã
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Naþionalã în anul ºcolar 20
19-2020.
201
Vedeþi ce noutãþi a pr
egãtit Minis
ul
pregãtit
Ministter
erul
Educaþiei
Ministerul Educaþiei Naþionale a aprobat
calendarul, respectiv metodologia de organizare
ºi desfãºurare a Evaluãrii Naþionale pentru
absolvenþii clasei a VIII-a în anul ºcolar 20192020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019)
a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29
august 2019 ºi în secþiunea dedicatã pe edu.ro.
Principalul element de noutate îl reprezintã
intervenþia asupra modalitãþii de soluþionare a
contestaþiilor cu scopul de a optimiza procesul
de evaluare. Mai exact, „în cadrul etapei de soluþionare a contestaþiilor, dupã încheierea evaluãrii
lucrãrilor, notele acordate dupã reevaluare sunt
comparate cu cele acordate în etapa de

evaluarea iniþialã. În situaþia în care se constatã
o diferenþã de notare mai mare de 1 punct, în
plus sau în minus, între nota de la evaluarea
iniþialã ºi cea de la contestaþii, preºedintele comisiei de contestaþii numeºte o a treia comisie
formatã din alþi doi profesori cu experienþã, alþii
decât cei care au evaluat iniþial lucrãrile în
centrul de contestaþii.” De precizat cã, anterior
intrãrii în vigoare a noii metodologii, era luatã în
considerare o diferenþã de 1,5 puncte.
De asemenea, este inclusã în mod explicit
în metodologie precizarea cã Regulamentul (UE)
2016/679 - Regulamentul general privind
protecþia datelor (GDPR) se aplicã în mod
corespunzãtor.
Referitor la calendarul EN VIII, a fost stabilitã
urmãtoarea formulã de desfãºurare a probelor
scrise: 15 iunie 2020 – Limba ºi literatura românã; 17 iunie 2020 – Matematicã; 18 iunie
2020 – Limba ºi literatura maternã (pentru elevii
care au studiat aceastã disciplinã). Afiºarea
primelor rezultate este prevãzutã pentru data
de 22 iunie (pânã la ora 12:00), procedurã urmatã de înregistrarea contestaþiilor, în intervalul
orar 14:00 - 20:00. Examenul se va încheia în
data de 27 iunie, cu afiºarea rezultatelor finale.
Înscrierea absolvenþilor clasei a VIII-a în
vederea participãrii la Evaluarea Naþionalã se
face în perioada 2 – 5 iunie 2020. Conform ordinului de ministru privind structura anului ºcolar 2019 - 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a
se vor încheia vineri, 5 iunie 2020.
Media generalã obþinutã de candidaþii care
susþin Evaluarea Naþionalã intrã în componenþa
mediei de admitere în învãþãmântul liceal de
stat, pe baza cãreia se realizeazã înscrierea în
clasa a IX-a de liceu. Metodologia ºi calendarul
admiterii se aprobã prin ordin separat.
Mihail Marinescu

Ultima „strigare” pentru ocuparea
Are centura neagrã la karate
ºi pare pregãtit pentru a conduce catedrelor în învãþãmântul prahovean
Educaþia româneascã!

Noua propunere pentru postul de
ministru al Educaþiei Naþionale se
numeºte ªerban-Constantin Valeca.
Acesta s-a mai perindat pe la Palatul
Victoria, ocupând funcþia de ministru
delegat al Cercetãrii în Guvernul
Nãstase, în perioada 2000-2004.
Interesant este faptul cã Valeca
este practicant de arte maþiale, fiind
deþinãtor al centurii negre la karate
tradiþional. ªerban-Constantin Valeca
este de profesie inginer ºi a activat în
domeniul energiei nucleare. La alegerile din 11 decembrie, Valeca a obþinut al patrulea mandat de parlamentar ºi al treilea de senator, relateazã
news.ro.
ªerban-Constantin Valeca s-a
nãscut pe 23 iunie 1956 ºi a absolvit
Institutul Tehnologic din Bucureºti în
1981. S-a specializat în domeniul
energiei nucleare, devenind cercetãtor ºtiinþific ºi director al Insitutului de
Cercetãri Nucleare din Piteºti în 1992
pentru ca, în 1998, sã ajungã director-adjunct al Regiei Autonome pen-

tru Activitãþi Nucleare. Valeca a obþinut
titlul de doctor în ºtiinþe inginereºti,
iar la capitolul studii mai are trecutã
în CV absolvirea Institutului Diplomatic Român ºi a unui curs postuniversitar la Colegiul Naþional de Apãrare în
specializarea „Conducerea strategicã
în domeniul securitãþii naþionale”. A
publicat 11 cãrþi sau cursuri ºi are
ºapte brevete de invenþie înregistrate
la OSIM, alãturi de activitatea publicisticã în domeniul energiei atomice ºi
inginieriei care i-a adus titlul de profesor doctor la Universitatea din Piteºti
ºi calitatea de membru corespondent al Academiei Oamenilor de
ªtiinþã din România.
Valeca este cunoscãtor al limbilor
englezã, francezã, japonezã ºi greacã,
dar admite cã pe ultimele douã le ºtie
doar la nivel de începãtor. Interesul
sãu pentru limba japonezã derivã din
pasiunea sa pentru artele marþiale, el
fiind practicant de karate tradiþional
din 1976 ºi ajungând sã deþinã centura neagrã cu 7 Dan. A fost ales preºedinte de onoare al Federaþiei Române
de Karate Tradiþional ºi este preºedinte european al United World Karate
Federation.
Rãmâne de vãzut dacã Valca o
sã fie cel care o sã conducã Ministerul
Educaþiei Naþionale, totul depinzând
de voturile pe care actualul guvern
le mai are în Parlamentul României
pentru susþinere, dupã recentele fapte de neînþeles ale unora care se considerau „parteneri de guvernare”!
Mihail Marinescu
Sursa foto: stiridearges.ro

La sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova ºi la Colegiul Naþional
„I.L. Caragiale” au avut loc, sãptãmâna
trecutã, ºedinþe cu directorii unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, tema principalã constituind-o încadrarea personalului didactic pe codurile ce au mai rãmas
vacante dupã sesiunile de repartizãri din
luna august. Fiecare director de ºcoalã
a anunþat, pe discipline, dacã ºi cine a
ocupat anumite catedre ce mai erau
libere ºi dacã sunt persoane interesate
sã se înscrie pentru susþinerea concursului judeþean de ocupare a posturilor/
catedrelor.
Dupã repartizarea candidaþilor
pentru plata cu ora ºi înaintea desfãºurãrii concursului judeþean, în Prahova
mai erau vacante 431 de coduri.

Concursul judeþean de ocupare a
posturilor/ catedrelor vacante rãmase
neîncadrate s-a susþinut în zilele de 3 ºi
4 septembrie, iar rezultatele ºi ºedinþa

de repartizare au avut loc dupã închiderea ediþiei ziarului nostru.
Pe 6 septembrie are loc repartizarea, în ºedinþã publicã, a cadrelor

Premiere în bani pentru elevii care
au obþinut medii de 10 la examenele
naþionale în acest an

Cei 459 de absolvenþi de gimnaziu
care au încheiat cu media 10 Evaluarea
Naþionalã a elevilor de clasa a VIII-a (EN
VIII) ºi cei 235 de liceeni care au obþinut
media 10 la examenul naþional de Bacalaureat 2019 (inclusiv sesiunea
specialã ºi Bacalaureatul bilingv) vor
beneficia de stimulente financiare, în
semn de apreciere a acestor rezultate.
Potrivit unei hotãrârii adoptate în
ºedinþa de Guvern din 27 august, fiecare
elev cu media 10 la Evaluarea Naþionalã
va primi 1.000 de lei, în timp ce fiecare
absolvent de liceu cu media generalã
10 la examenul de Bacalaureat va primi
3.000 de lei.
Prahova se poate lãuda ºi cu faptul

cã 12 elevi au reuºit sã obþinã media
10 la Evaluarea Naþionalã. Este vorba
despre: Irina Larisa Coman (Colegiul
Naþional „Nicolae Grigorescu” Câmpina), Lorena Ioana Ilie (Colegiul Naþional
„Mihai Viteazul” Ploieºti), Iris Ionescu
(Colegiul Naþional „Nicolae Grigorescu”
Câmpina), Maria Tania Mincu (Colegiul
Naþional „Nicolae Grigorescu”
Câmpina), Andreea Maria ªtefania
Neacºu (ªcoala Gimnazialã Centralã
Câmpina), Elena Maria Nedelcu (Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti),
Elena Diana Nicolae (Colegiul Naþional
„Ion Luca Caragiale” Ploieºti), Maria
Cornelia Pãunescu (ªcoala Gimnazialã
Comuna Gornet), Denisa Iona Popescu

didactice pe locurile care au mai rãmas
libere în judeþul Prahova.
De asemnea, pe 8 septembrie,
între orele 17:00 ºi 20:00, se organizeazã ºedinþa de repartizare a candidaþi fãrã studii corespunzãtoare
care au susþinut testare.
Organizarea concursurilor la nivel de unitate ºcolarã
8 septembrie, orele 19:0021:00 - direcþionarea posibililor
candidaþi cãtre unitãþile de
învãþãmânt care mai au posturi
didactice/catedre/ore vacante/
rezervate rãmase neîncadrate;
16 – 22 septmebrie - desfãºurarea
concursurilor la nivelul unitãþilor ºcolare.
Mihail Marinescu
(Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti), Andrei Cristian Tabãrã (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti),
Victoria Vasile (ªcoala Gimnazialã nr. 2,
Boldeºti-Scãeni) ºi ªtefania Aida Vlãduþã
(Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti).
Cu medii de 10 la Bacalaureat, din
Prahova, sunt : Miruna Ioana Constantin
(Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti), Petre-Dan Drãghici (Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti), Alexandra-Valentina Irimia (Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Ploieºti), BogdanAndrei Leca (Colegiul Naþional „Al.I. Cuza”
Ploieºti), Andreea-Diana Poinãriþa
(Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
Ploieºti) ºi Bianca Elena Sandu (Colegiul
Naþional Militar „Dimitrie Cantemir”
Breaza), Alexandra Ioana Buzãtoiu
(Colegiul Naþional „Nicolae Grigorescu”
Câmpina), Antonia-Adriana Gheorghe
(Colegiul Naþional „Ion Luca Caragiale”
Ploieºti), Amalia-Ioana Girtan (Colegiul
Naþional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieºti).
Mihail Marinescu
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În ajunul Zilei
Limbii Române,

MARATONUL POETAªTRILOR – 2019

Sala Bibliotecii Dr. C. I. ISTRATI a Câmpinei
a rezonat, sâmbãtã, 24 august 2019, între orele
11 ºi 15, în tonalitatea majorã a POEZIEI, cãreia
i-au dat plusul de culoare cântecele folk ºi epigrama. Acþiunea se înscrie în proiectul permanent
al instituþiei, sub genericul „Lecturi publice”.

Gazdele

Directoarea Bibliotecii, poeta ºi traducãtoarea Liliana ENE, împreunã cu grupul colaboratoarelor sale, au primit invitaþii încã de pe la orele
10 ºi jumãtate, oferindu-le un spaþiu generos,
comod ºi rãcoros, fiecare scaun având câte un
exemplar al publicaþiilor apãrute sub egida
Societãþii Scriitorilor Prahoveni, URMUZ (nr. 5-6
/ 2019) ºi REVISTA NOUÃ nr. 2 / 2019, redactate electronic – de 16 ani! - de poetul ºi publicistul Florin Dochia. Moderatori ai evenimentului
au fost Liliana Popescu ºi Florin Dochia. Întreaga
echipã s-a remarcat prin eleganþa ºi afectivitatea
oferite sui-generis oaspeþilor, ediþia 2019 fiind,
pe cât de silenþios-variatã, pe atât de selectã.

Primãriei din Pietroºiþa faþã de scriitoarea Ana
Hâncu, care solicitase sponsorizarea unei cãrþi
a ei, pentru ca, editarea sã devinã, din contra,
un act de solidarã mândrie din partea a doi
editori din Turcia, de la Istanbul, carte pe care,
în prezenþa acestora, Ana a lansat-o cu izbândã
la Bookfest-ul 2019, din 28 mai-3 iunie. Ei bine,
bravura celor doi literatori turci e de laudã: în
vreme ce Anei i se tipãreºte, în turco-românã,
pe banii lor, la Istanbul, cartea de prozã scurtã
(apãrutã ºi lansatã la editura Scrisul Românesc)

dat din viaþa mea sã ai / Mai multe bucurii, /
Copila mea cu pãr bãlai. / Chiar dacã vreau, tot
nu se poate. / Doar Dumnezeu le dã pe toate”!
(„Îþi mângâiam paºii” din volumul „O noapte ºi
câþiva paºi” (A). Emanoil Toma: „El nu avea
nume. / Când se nãscu / Pãrinþii vrurã sã îi punã un nume, / Dar fiecare pãrea sã atârne /
Prea greu asupra lui, / Astfel cã, de teamã / Sã
nu-l striveascã cumva, / Îl lãsarã fãrã. / Crescut,
încercã sã se adune / Sub un nume. / Când
se visã prima datã frumos / Îi fu fricã / ªi se

O SOACRÃ TRÃZNITÃ, cu titlul agreat de editori,
AMFORA CU VISE (180 pagini), care se va lansa
la ediþia anului acesta, la GAUDEAMUS, Târgul
de Carte din noiembrie, scriitoarea din Ploieºti
este inclusã în Antologia de versuri ªIIR EVRENI
– UNIVERSUL POEZIEI, alãturi cu alþi 48 de
poeþi din România, scoasã, bilingv, de domnii
Osman Bozkurt ºi Hasan Ornek. Despre aceastã
lucrare, de o condiþie tipograficã exemplarã, „a
dat startul maratonului poetic”, vorbind criticul
ºi eseistul Christian Crãciun.

trezi” („Fãrã nume”, din „Vultur rãspândit”(B).
Maria Dobrescu: „atârnaþi de sfori / aºteptând
izgonirea din rai / ne atingem doar cu umãrul
/ respirãm cu inima / pânã / când singurãtãþile
noastre / devin un ºarpe alb // apoi / ne pierdem
tinereþea prin alte poveºti / încolãcind în tãcere”
(„lichidãri” din „Gânduri în cuºcã”(A). Mircea
Teculescu: „ea / nu stãtea / prea bine / în corpul
ei; / probabil / cã îl aºtepta / pe el: / sã o distreze,
/ sã o ºocheze, / sã o pozeze, / sã o viseze, / sã
o aºeze / astfel încât, / þintuitã, / cuprinsã bine
de el, / sã poatã fi, / în sfârºit, / ea” – („posibil”,
din „Venus de februarie”(A) Maria Nicolai: „Toate
morþile devin necesare / Mai devreme sau mai
târziu, / Pãmântul îºi face toaleta de doliu, / Iar
cimitirul se înalþã impunãtor / Ca un þãran în
haine de sãrbãtoare. / Peisajul este pârjolit de
bocetele groparilor / fãrã cazmale / ªi de femeia
în alb care trage clopotul / Pânã când îi dã sângele / În mijlocul cimitirului omul necesar / Citeº-

Prezenþe de marcã

Evenimentul a reunit 35 de poete ºi poeþi,
dominante fiind primele, în atmosfera de Carte
– pe care venerabila Bibliotecã – la aproape
70 de ani – o întreþine cu sfinþenie. Au înnobilat-o personalitãþi cu prestigiu literar, critic ºi
publicistic intrate de mulþi ani în istoria areopagului de pe strãvechiul bulevard al Culturii:
Mioara Bahna, Christian Crãciun, Constantin
Trandafir, Firiþã Carp, în companie de zile mari:
Diana Trandafir, Mircea Teculescu, Ana Hâncu,
Ioana Sandu, Valeriu Valegvi, Maria Nicolai,
Emanoil Toma, Maria Dobrescu, Ion Rãdoi, Blanca Trandafir, Dan Precup, Elena Oprea, ºi pitorescul Saºa. Umorului sãu tonifiant, gustat de
asistenþã, i-a ataºat suculenþa muzicii folk
doamna Liana Cosma – veritabilã trubadurã în
intimitatea instituþiei ce poartã numele doctorului
în Chimie Constantin I. Istrati – om de ºtiinþã ºi
politician român în egalã mãsurã de patriot. „Pe
mal” (malul ºi astãzi al râului Prahova), adicã
pe artera denumitã „bulevardul Culturii”, în
impozanta clãdire a Bibliotecii Câmpinei, Limba
Românã a fost rostitã în mulþime de metafore ºi
„figuri de stil”, împrospãtatã de autoarele ºi
autorii care s-au reunit aici, dacã nu mã înºel,
în al 7-lea an de competiþie succesivã (primul
Maraton s-a þinut la Ploieºti, în Casa muzealã a
lui Nichita Stãnescu, în iulie sau august 2012,
pornit ºi moderat de neobositul Florin Dochia).

O carte bilingvã

Scriam în INFORMAÞIA Prahovei (nr. 4237)
din 5-11 iulie anul curent, despre dispreþul

„Maratoniºti în… cursã”

Citez din cãrþile câtorva maratoniºti, unele
avute de mine (A), altele, nu (B). Coca Popescu:
„Mã judeci ºi mã pedepseºti, / Îmi rãscoleºti cu
vorbe ascuþite trupul. / Din el te-ai rupt, / Dar
astãzi nu gândeºti / ªi þi-ai uitat trecutul. / Îþi
mângâiam cu sufletul tremurând paºii, / Te îmbrãþiºam cu visele cele mai frumoase / Þi-aº fi

te de pe o copertã ruptã de Evanghelie / Versete
din Apocalipsã” („Apocopã” din „Femei în
leasing”(A). Florin Dochia: „m-am mutat în patul
pentru insomnii / ºi visez la trupul tãu cu umbrele adânci. // aº construi o colivie de îngeri /
chiar pe genunchii tãi. // odihneºte-þi lumina
din privire / cã încã existã ºi îmi zâmbeºte ºãgalnic. / viaþa nu-þi va oferi nimic altceva definitiv”. („tickets to nowhere” din „Noptalgii”(A).
Daniela Achim Harabagiu – cu poema al cãrui
titlu retoric a stârnit interes: „Ce-or mai avea de
spus poeþii?” din volumul „O altã dimensiune a
sentimentelor”(A, ecou din Nichita Stãnescu!):
„Ce-or mai avea de spus poeþii,/Când toate s-au
zis ºi toate s-au scris? / Chiar aºa de treabã nu
se iau, / ªi de asta, nici seamã nu-ºi dau? // ªi
toate au fost spuse / ªi toate au fost cântate, /
Naturã, istorii, iubiri, amãgiri, / Ploi, veri, primãveri,
ierni ºi ninsori! // ªi scris-au la vreme ºi toamne
/ Poveºti despre regi, regate ºi doamne, / Toate
au fost aranjate din strunã / ªi toate au fost
întâmplate sub lunã // Tu însã, cititorule observã
clar / Cuvintele poetului i-au fost date-n dar, /
Ce vrea cu ardoare sã spunã, el scrie, / ªi-a lui
slovã rãmâne în veci mãrturie!” P.S. Tania, vlãstarul de 8 ani al poetei, a citit câtva versuri,
sporind emoþia sãlii! Diana Trandafir: „Santinelã
pe cer / porumbelul lovit de intercity / a cãzut
rãpus pe calea feratã / încã îºi leagãnã capul /
în ritmul roþilor de tren / aripa chircitã ca un
braþ negru / mã cheamã sã-i vãd pieptul / deschis / de unde se scurg / picãturã cu picãturã
clipele /alãturi se întinde câmpul / cu floarea
soarelui / sub cerul cu norii cenuºii // ºi liniºte”
(„Fricã” din „Translucide”(B).
Au mai declamat în limba românã, din cãrþile lor (B), ºi: Ioana Sandu, Ioan Dragu, Valeriu
Valegvi, Elena Oprea, Ion Rãdoi, Luiza Calap,
Dan Precup.
Punctez finalul cu ªtefan Alexandru, pitorescul rondelist ºi epigramist Saºa, cu un
„Cântec de verde” din „Cântece de lãutar pribeag”: „M-au jefuit fãrã cruþare / De zâmbetul
înscris pe buze, / Medaliile militare / Ale paradelor obtuze. // Fanfarele în marº mecanic, /
Spoind cu notele eroi, / Au pus ºtampila lor,
balcanic, /Pe partitura de noroi. // La ospitaliera
cruce / Mã-nchin, cerându-i noapte blândã, /
Toate-nãlþãrile, caduce, / Pe margine, mai stau
la pândã, // Nu mai sunt sigur dacã mâine /
Metafore vor curge, albe, / Sau zei pizmaºi, pentru o pâine, / Mi-or strânge penele în salbe. //
Acesta-i cântecul meu verde, / Cu iz de arderi
decedate, / Acolo unde se va pierde / Eternitatea din pãcate”.
Serghie Bucur

FIUL LUI BACOVIA

Acribic cu o cât de obiºnuitã hârtiuþã, un carton oarecare, cu anii asemenea mostre ale arivismului de care
un colecþionar de documente „se
îmbolnãveºte”, am descoperit într-un
plic vreo câteva schiþe desenate la
repezealã, acum aproape 40 de ani,
dupã figura lui Gabriel – fiul poetului
George Bacovia. Datate „5 XII 1982
Buºteni”, o zi de duminicã, aceste
desene „dintr-o bucatã” pãstreazã
anatomia – moºtenitã din pãrinþii lui.
Se ºtiu liniile ei – a acelui Gabriel Bacovia marcat, din pãcate, ereditar, pe
de o parte, de trãsãturile arborelui din
care a rãsãrit, pe da alta, de povara
renumelui, în deosebi al tatãlui sãu,
amprentat ºi de însuºirile transmise
de gena aceleia care i-a dat viaþã:
Agata Grigorescu Bacovia.
În ceaþa izbucnind sacadat din
vãlãtucii lulelei, am surprins, în câteva
contururi, interiorizãrile personajului
– tot timpul în monotonia unei tristeþi
dusã ºi uitatã pe gânduri, sonorizatã
de versurile sale citite monosilabic,
cu vocea aidoma aceeaºi a autorului
„Plumb”-ului.

Invitat sã ia cuvântul, Gabriel –
relatând despre una din întâlnirile
tatãlui sãu cu Cezar Petrescu, amândoi moldoveni ºi scriitori – a reprodus
timbrul glasului bacovian, pe care, în
absenþa unei viori în plin lamento, l-a
învãluit în tãcute spirale albãstrii,

pâcâind luleaua cu o lacomã savoare
tabagicã. Momentul a durat cam o
jumãtate de orã, pentru cã, poziþionat
de curbura spinãrii cu accent sferic
în zona umerilor, era nevoit sã alterneze ºederea: când pe scaun, când, cu
greu, aplecat, în picioare – în semn
de respect faþã de publicul foarte
curios sã îl vadã pe succesorul autorului „Scânteilor galbene”.
Scenele s-au petrecut atunci, pe
5 XII 1982, la Buºteni, în ambianþa
aniversãrii a 90 de ani de la naºterea
lui Cezar Petrescu – 1 decembrie
1892 – proiect istorico-literar iniþiat
ºi guvernat de Smaranda Chehata,
sorã a scriitorului, gãzduit de o clãdire
iniþial hotel, situat pe strada ce poartã
numele autorului ÎNTUNECÃRII ºi al
lui FRAM – URSUL POLAR, edificiu
care, având o salã confortabilã, cu
voia primãriei, distinsa Doamnã, cândva profesoarã de Francezã ºi partenera secretarului poetului Omar Lara, a
rememorat – cu sfântã veneraþie –
viaþa familiei Petrescu ºi a scriitorului.
Prezenþa lui Gabriel Bacovia sigur
cã avea sã atragã atenþia publicului,

mie – pânã la extaz ºi precipitare,
uitând la un moment dat cã trebuie
sã spun câteva cuvinte, dupã prof.
Christian Crcãciun, despre Cenaclul
literar ºi artistic întemeiat de mine, cu
20 de ani în urmã, la Clubul Fabricii
de Anvelope VICTORIA Floreºti ºi care
purta numele faimosului gazetar ºi
romancier aniversat. Grãbeam schiþele, tensionat „sã fur” conformaþia profilului junelui Bacovia (în expresia
indubitabil bacovianã), pe niºte hârtii
norocos aruncate în geantã. Profil a
la Chopin, gravându-se în fumul ºi în
semi-întunericul sãlii, Gabriel ni-l restituia pe Bacovia într-o variantã poeticã
veridic sumbrã, pe care o ploaie venitã
brusc din creºtetul Caraimanului a
sublimat-o sãlbatic, cu naturaleþea ei
auditivã.
În larma foºnitoare furiºatã de
afarã, învãluit în ºerpii de fum ai straniei pipe – gesticulând când într-o
mânã când în cealaltã –, prin glasul
fiului sãu, Gabriel, sala asculta vrãjitã
vocea seplucralã a lui Bacovia – Poetul: „De-atâtea nopþi aud plouând, /
Aud materia plângând... / Sunt singur

ºi mã duce-un gând / Spre locuinþele
lacustre. // ªi parcã dorm pe scânduri ude, / În spate mã izbeºte-un
val - / Tresar prin somn ºi mi se pare
/ Cã n-am tras podul de la mal. // Un
gol istoric se întinde, / Pe-aceleaºi vremuri mã gãsesc... / ªi simt cum de
atâta ploaie / Piloþii grei se prãbuºesc.
// De-atâtea nopþi aud plouând, /
Tot tresãrind, tot aºteptând... / Sunt
singur ºi mã duce-un gând / Spre
locuinþele lacustre...”
Serghie Bucur
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22 milioane de lei pentru
creºterea gradului de vaccinare

În urmãtorii 3 ani, Ministerul Sãnãtãþii va primi de la Uniunea Europeanã, aproximativ 22 milioane de lei de pentru
implementarea mai multor mãsuri care vizeazã creºterea
gradului de vaccinare în România.
„Am depus în cadrul Programului Operaþional Capacitate
Administrativã (POCA), 7 proiecte de interes major pentru
sistemul sanitar în acord cu Strategia Naþionalã de Sãnãtate

2014-2020. Am primit aprobare pentru primul proiect prin
care urmãrim sã creºterem gradul de acoperire vaccinalã în
þarã”, a spus Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.
Astfel, cu banii primiþi de la Uniunea Europeanã pentru
implementarea primului proiect finanþat va fi elaboratã Strategia Naþionalã de Vaccinare, inclusiv Planul de acþiuni aferent
acesteia ºi va fi consolidat un sistem de monitorizare a acestora. De asemenea, va fi îmbunãtãþitã capacitatea instituþiilor
din sistemul de sãnãtate pentru completarea ºi accesul în
timp real la informaþii privind stadiul vaccinãrii pentru populaþie,
precum ºi a stocurilor disponibile. Un numãr de 20 de judeþe
identificate ca fiind prioritare vor fi dotate cu came-re frigorifice
pentru pãstrarea stocurilor de vaccin, cu maºini ºi servicii de
curierat pentru transport vaccin.
Va fi dezvoltat ºi Registrul Electronic Naþional de Vaccinari
(RENV), prin crearea, în secþiunile de management al stocurilor
de vaccin existente la nivelul direcþiilor de sãnãtate publicã, a
unui modul de calcul valoric al acestor stocuri.
Personalul din Ministerul Sãnãtãþii ºi din structurile cu
respon-sabilitãþi în dezvoltarea ºi punerea în aplicare a politicilor
ºi programelor de vaccinare ºi imunizare va fi instruit ºi, nu în
ultimul rând, va fi derulatã o campanie de informare ºi conºtientizare a importanþei vaccinarii.

Nucile scad riscul de deces cardiovascular!
Trebuie doar sã consumi acest aliment de cel
puþin douã ori pe sãptãmânã
Dacã incluzi în meniul tãu sãptãmânal acest aliment, scade considerabil
riscul de deces cardiovascular. Concluziile acestui studiu sunt clare, scrie
revista Doctorul Zilei. Beneficiile acestui
produs sunt cunoscute de mii de ani, iar
oamenii de ºtiinþã ne confirmã: nuca
poate face minuni în organism!
Nucile incluse în alimentaþie de cel
puþin douã ori pe sãptãmânã sunt asociate cu scãderea riscului de deces din
cauza bolilor cardiovasculare, conform
unui studiu prezentat în Paris la congresul
Societãþii Europene de Cardiologie (SEC)
ºi Congresul Mondial de Cardiologie,
relateazã Press Association.
Consumul regulat de nuci scade cu
17% riscul de deces cardiovascular,
comparativ cu o dietã în care nucile sunt
prezente doar o datã la douã sãptãmâni, potrivit unei cercetãri prezentate
la congres.
„Nucile sunt o sursã bunã de grãsimi nesaturate ºi conþin o cantitate micã
de grãsimi saturate. De asemenea, ele
includ proteine, minerale, vitamine, fibre, fitosteroli ºi polifenoli, benefici pentru sãnãtatea inimii”, a declarat autorul
studiului, doctor Noushin Mohammadifard, de la Institutul Isfahan pentru

Cercetãri Cardiovasculare din Iran.
„Studiile europene ºi americane au
asociat nucile cu protejarea sãnãtãþii cardiovasculare, însã existã dovezi limitate
din regiunea din estul Mediteranei”, a
precizat specialistul.
Cercetarea a examinat asocierea
dintre consumul de nuci ºi riscul de boli
cardiovasculare ºi deces la populaþia
iranianã. La studiu au participat 5.432
de adulþi de 35 de ani sau peste aceastã
vârstã, fãrã un istoric de boli cardiovasculare, aleºi la întâmplare din zone urbane ºi rurale din Isfahan, Arak ºi Najafabad, scrie Agerpres.
Cercetãtorii au evaluat consumul
de seminþe ºi nuci – inclusiv migdale,
fistic, alune ºi nuci obiºnuite – în 2001,
cu ajutorul unui chestionar recunoscut.
Participanþii sau membrii familiilor lor
au fost intervievaþi la fiecare doi ani pânã
în 2013 pentru a se observa apariþia

unor evenimente cardiovasculare sau
a decesului.
Oamenii de ºtiinþã au analizat prezenþa bolilor coronariene, a accidentului
vascular cerebral, a bolilor cardiovasculare, a deceselor din orice cauzã ºi a deceselor în urma bolilor cardiovasculare.
Pe parcursul unei perioade medii
de monitorizare de 12 ani, au fost înregistrate 594 de cazuri de boli coronariene, 157 de accidente vasculare cerebrale, 179 de decese asociate bolilor
cardiovasculare ºi 458 de decese din
orice cauzã. Consumul nucilor de douã
sau mai multe ori pe sãptãmânã a fost
asociat cu un risc mai mic de deces cardiovascular comparativ cu un consum
de nuci o datã la douã sãptãmâni.
Potrivit SEC, se recomandã consumul a 30 de grame de nuci nesãrate pe
zi, în cadrul unei alimentaþii sãnãtoase,
cu precizarea cã densitatea caloricã a
acestora este ridicatã. „Nucile proaspete crude sunt cele mai sãnãtoase”, a
subliniat doctor Mohammadifard. „Nucile trebuie sã fie proaspete deoarece
grãsimile nesaturate pot oxida în cazul
nucilor vechi (râncede – n.r.), acestea
devenind astfel dãunãtoare”, a adãugat
specialistul.

10 semne cã ai probleme cu tiroida

Aceºtia au efecte la nivelul majoritãþii þesuturilor, dar
triiodotironina acþioneazã mai rapid ºi este mai activã din
punct de vedere metabolic. Secreþia de hormoni tiroidieni
este controlatã de cãtre un hormon (TSH sau tirotropina)
eliberat de hipofiza anterioarã. Aceasta, la rândul ei, este
stimulatã de TRH (hormon eliberator de tirotropinã),
secretat de hipotalamus, explicã medicul pentru revista
Doctorul Zilei.

Cele 10 simptome ale hipotiroidismului:
Tiroida este o glandã endocrinã cu un rol important
în dezvoltarea ºi funcþionarea normalã a organismului.
Este situatã în regiunea anterioarã a gâtului, în loja
cervicalã ºi cântãreºte aproximativ 15-25 g. Tiroida are
forma literei „H” ºi este alcãtuitã din doi lobi situaþi de
fiecare parte a traheei, uniþi printr-o punte de þesut numitã
istm”, afirmã dr. Ruxandra Hristea, medic primar
endocrinolog la Institutul Naþional de Endocrinologie „C.I.
Parhon” din Bucureºti.
Tiroida este responsabilã de secreþia a doi hormoni,
triiodotironina (T3) ºi tiroxina (T4), denumirea acestora
venind de la prezenþa a trei, respectiv, patru atomi de iod.

1. Obosealã chiar dacã dormi 8 ore pe noapte ºi tragi
un pui de somn ºi dupã-amiaza
2. Creºtere în greutate ºi dificultate de a slãbi
3. Episoade emoþionale, depresie, anxietate
4. Dezechilibre hormonale, de exeplu, Sindrom premenstrual, infertilitate, apetit sexual scãzut
5. Dureri ale muºchilor ºi încheieturilor
6. Mâini ºi picioare reci
7. Piele uscatã ºi unghii exfoliate
9. Dificultãþi de concentrare, probleme cu memoria
10. Sforãit, umflarea gâtului, gât uscat.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Acces mai bun al pacienþilor la
servicii medicale ºi medicamente

La propunerea Ministerului Sãnãtãþii, Guvernul a aprobat o Ordonanþã
care prevede reglementãri menite sã asigure un acces mai bun al pacienþilor
la servicii medicale ºi medicamente.
Printre mãsurile adoptate de Executiv, se numãrã extinderea exceptãrii
temporare a obligatiei de platã a taxei clawback, de la 2 la 3 ani, începând cu
data de 1 ianuarie 2018, pentru deþinãtorii autorizaþiilor de punere pe piaþã a
medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmã umanã. Prin aceastã
mãsurã se asigurã continuitatea accesului la imunoglobulinã ºi prezenþa pe
piaþã a medicamentelor derivate din sânge uman ºi plasmã umanã,
medicamente care nu au alternativã terapeuticã.
O altã reglementare
cuprinsã în actul normativ este menitã sã îmbunãtãþeascã accesul pacienþilor la serviciile medicale necesare, prin modificarea Ordonanþei 28/
2003. Astfel, pacienþii cu
afecþiuni grave, pentru
care nu pot fi asigurate
servicii medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate,
pot beneficia de tratamente în strãinãtate sau asigurate de furnizorii privaþi de servicii medicale din
România. Prin aceasta reglementare se creeazã cadrul legal în vederea
modificãrii Ordinului 50/2004, astfel încât tratamentele acordate în unitãþi
spitaliceºti din strãinãtate, precum ºi cele acordate de furnizorii privaþi de
servicii medicale din România, sã fie suportate din Bugetul Ministerului Sãnãtãþii.
„Criteriile de selectare a furnizorului de servicii medicale pentru pacienþii
care nu pot fi trataþi în sistemul public de sãnãtate vor fi aceleaºi pentru
furnizorii din strãinãtate ºi din þarã. Pacienþilor cu afecþiuni extrem de grave
care au nevoie de tratamente pe care nu le putem asigura în sistemul public
de sãnãtate, trebuie sã le acordam ºansa de a se putea trata ºi în România,
nu doar în strãinãtate, dacã acest lucru este posibil. În primul rând, este important pentru cã oferim pacientului acces la tratamente cu eliminarea unor
costuri importante, cum ar fi cele cu transportul ºi cazarea în strãinãtate. De
asemenea, putem vorbi ºi de asigurarea unui confort al comunicãrii în aceeaºi
limbã în relaþia pacient-personal medical, comunicarea medic-pacient fiind
foarte importantã în rezolvarea problemelor de sãnãtate. Nu în ultimul rând,
putem vorbi ºi de o economisire a unor sume importante, ceea ce ne va permite sã asigurãm accesul la tratamentele necesare pentru un numãr cât mai
mare de pacienþi”, a declarat Sorina Pintea, Ministrul Sãnãtãþii.

Top trei condimente care
topesc grãsimea de pe burtã

Persoanele care includ ºi ardeiul
iute în dieta zilnicã au un apetit mai
scãzut ºi un metabolism mai alert,
care arde mai repede caloriile, este
concluzia unui studiu realizat de
cercetãtorii de la Universitatea Purde
din statul american Indiana, scrie
revista Doctorul Zilei.
Substanþa care aduce aceste
beneficii este capsaicina, cea care dã
ºi „iuþeala” ardeiului. Efectul de topire
a grãsimii este cu atât mai puternic
în cazul persoanelor care nu consumã regulat ardei iute.
În cadrul studiului, 25 de voluntari au fost monitorizaþi ºase sãptãmâni, timp în care ºi-au condimentat
mâncarea cu ardei iute. Pe parcursul
studiului, s-a constatat cã ardeiul a
diminuat senzaþia de foame, iar voluntarii au poftit din ce în ce mai puþin
alimentele grase, sãrate sau dulci. În
plus, în decursul celor ºase sãptãmâni
subiecþii au reuºit sã slãbeascã între
5 ºi 10 kilograme, deºi nu ºi-au schimbat obiceiurile alimentare.
Piperul negru este un alt ajutor
de nãdejde în curele de slãbire. Acesta conþine o substanþã cunoscutã

sub numele de piperinã, care previne
dezvoltarea celulelor adipoase. Piperina este cea care dã gustul picant.
Aºa cã, dacã vrei sã scapi de burtã,
presarã piper negru pe ouã, în salate,
sau în supe. Chiar s-a demonstrat cã
adãugarea piperului negru în mâncare este o mãsurã anti-obezitate.
O altã metodã prin care poþi scãpa
de kilogramele în plus este sã adaugi
puþinã scorþiºoarã în cafea sau sã
încerci dieta cu miere ºi scorþiºoarã.
Cercetãrile aratã cã scorþiºoara ajutã
la controlarea nivelului de zahãr din
sânge, permiþând astfel pierderea în
greutate.
Dieta cu miere ºi scorþiºoarã are
avantajul cã veþi pierde aproximativ
douã kilograme sãptãmânal, în special, din zona abdomenului, fãrã sã
vã modificaþi regimul alimentar.
Primul pas constã în amestecarea unei linguriþe cu miere ºi o jumãtate de linguriþã cu scorþiºoarã pulbere, proaspãtã, într-un recipient, dupã
care se pune aproximativ o canã cu
apã peste cele douã ingrediente. Apoi,
amestecul se fierbe, iar dupã ce dã
în clocot luaþi vasul de pe foc ºi acoperiþi-l. Când lichidul se rãceºte,
separaþi conþinutul în douã pãrþi egale.
Îl puteþi îndulci cu miere înainte de al servi. Consumaþi prima parte din
acest amestec dimineaþa, pe stomacul gol, iar a doua parte seara,
înainte de culcare. Cura poate fi þinutã
douã sãptãmâni, dar dacã vreþi
sã slãbiþi mai mult o puteþi relua dupã
o lunã.
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TVR 1

08:00 1 Matinal;
10:00 Portret de secol;
11:00 Adevãrul despre trecut (r);
10:30 Discover România;
11:45 Teleshopping;
12:20 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (s);
13:30 Parlamentul României;
14:00 Telejurnal;
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis;
16:55 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (s);
18:00 Festivalul Naþional de Folclor Strugurele de Aur;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Charlotte Gray” (f);
23:15 „Legende ºi mistere” (r);
23:45 #Creativ;
00:10 Telejurnal;
00:40 „Charlotte Gray” (r);
02:40 Portret de secol (r);
04:15 Telejurnal (r);
05:30 „Legende ºi mistere” (r);
06:30 Cronici Mediteraneene (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade
GEO (r);
08:05 „Cãlãtorie de neuitat” (r);
09:00 „Iubire dincolo de timp” (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;
15:05 „Cãlãtorie de neuitat” (f);
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
16:55 Vara amintirilor;
17:45 „Cireºarii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Prietenie fatalã” (f);
22:55 Poate nu ºtiai;
23:10 „Vivat Franþa!” (f);
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:45 „Prietenie fatalã” (r);
04:20 „Vivat Franþa!” (r);
06:00 Cap Compas (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:30 „Burlesque: Vis împlinit” (f);
02:00 „Las fierbinþi” (r):
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

Antena

07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Cennet” (f);
16:00 Observator;
17:00 Gazda perfectã;
19:00 Observator;
20:00 „Frumoasa ºi Bestia” (f);
22:30 „Apasã pedala!” (f);
00:30 Insula iubirii (r);
04:00 „Intrusul” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:45 „Arestat la domiciliu” (r);
09:45 „La Bloc” (r);
12:15 „Bruneta mea favoritã” (r);
14:00 “Doamna judecãtor” (r);
15:45 „Extravagantul Mr. Deeds”
(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Vechi prieteni” (f);
22:30 „Larry Crowne” (r);
00:30 „Vampirii deºertului” (r);
02:30 „Larry Crowne” (r);
04:00 „La bloc” (r);
05:45 Ce spun românii (r).
Happy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
09:45 „Valurile vieþii” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 ”O grãmadã de caramele” (r);
13:00 “O cenuºãreasã la Rio” (r)
15:00 „Minciuna” (f);
17:00 „CulTour;
18:00 „Elif” (s);
19:00 „Valurile vieþii” (f);
20:00 „Vecinul din vacanþã” (f);
22:00 „Cântec pentru suflet” (s);
23:30 „Vecinul din vacanþã” (r);
01:30 „Minciuna” (r);
03:15 „O cenuºãreasã la Rio” (r);
04:45 „Cântec pentru suflet” (r);
06:00 CulTour (r);
06:45 „Dragoste eternã” (r).
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Sâmbãtã, 7septembrie
TVR1

TVR 1

07:00 Politicã ºi delicateþuri;
08:00 Aventurã urbanã;
09:00 Vreau sãfiu sãnãtos;
10:00 Constructori de visuri
10:30 Rugby: CSM ªtiinþa Baia Mare
– CSA Steaua Bucureºti;
12:30 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: CSM
Bucureºti – CS Dinamo Bucureºti;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 Vedeta polularã;
18:30 Teleenciclopedia;
19:30 Momentart;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 „Napoleon” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 Teleenciclopedia (r);
01:00 Arheologia crimelor comunismului;
02:00 „Napoleon” (r);
02:50 Momentart (r);
03:00 Adevãruri despre trecut (r);
03:25 Viaþa satului (r);
05:35 Teleshopping;
06:30 #Creativ (r).

07:00 Universul credinþei;
09:00 MAI aproape de tine;
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 Serbãrile Naþionale Þebea 2019;
17:30 Handbal feminin, Liga Florilor: ASC Corona Braºov – HC Dunãrea Brãila;
19:10 Iubiri celebre;
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Internaþional de Folclor
Cântecele munþilor;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Politicã ºi delicateþuri (r);
01:00 Cronici Mediteraneene
01:30 Iubirti celebre;
02:00 Garantat 100% (r);
02:50 Discover România;
03:00 Telejurnal (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 În grãdina Danei (r).

TVR 2

TVR 2

07:10 Regatul Sãlbatic;
07:30 „Putere ºi inocenþã” (f);
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 Direcþia: sud-vest!
12:30 Cap Compas;
13:00 Memorialul Durerii;
14:00 Gala Umorului (r);
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
16:00 Campionatele Naþionale de gimnasticã
artisticã – Ploieºti;
18:00 „Putere ºi inocenþã” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „oameni ºi elefanþi” (f);
21:50 Discover România;
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
23:45 Zile cu stil;
00:15 MotorVlog;
00:45 „Oameni ºi elefanþi” (r);
02:15 „Onoare ºi respect” (r);
03:40 Cap Compas (r);
04:10 „Sid, micul savant” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Prima iubire” (f);
12:00 „Gravidul” (f);
14:00 „Sunt plecat în oraº” (f);
16:00 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Legea strãzii” (f);
22:00 „Cercul de foc” (f);
00:30 „Prima iubire” (r);
02:30 „Burlesque: Vis împlinit” (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Cenuºãreasa” (r);
11:00 „Pete ºi dragonul” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Status Update” (r);
15:45 Poftiþi pe la noi! (r);
19:00 Observator;
20:00 Te ciunosc de undeva - Premierã;
23:15 „E tare complicat!” (f);
02:00 Observator (r);
03:00 În puii mei;
03:30 „E tare complicat!” (r);
06:00 Observator (r).
PRO Cinema
07:45 „Doamna judecãtor” (f);
09:30 „La Bloc” (s);
11:45 „Ectravagantul Mr. Deeds” (r);
14:15 „Vechi prieteni” (r);
16:15 „Blestemul Penelopei” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Mereu în ofside” (f);
22:30 „Rãzboiul lui Connors” (r);
00:15 „Larry Crowne” (r);
02:15 „Rãzboiul lui Connors” (r);
03:45 „La bloc” (r);
05:45 Ce spun românii (r).
Happy 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 „Norocosul” (f);
22:45 „Cântec pentru suflet” (s);
00:00 „Norocosul” (r);
02:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
04:00 CulTour;
04:45 „Cântec pentru suflet” (r);
06:45 „Dragoste eternã” (r).

Luni, 9 septembrie

Duminicã, 8 septembrie

07:10 Regatul sãlbatic;
07:30 „Putere ºi inocenþã” (f);
08:30 Direcþia: sud-vest! (r);
09:00 Ferma (r);
10:00 Campionatele Naþionale de
Gimnasticã artisticã - Ploieºti;
13:10 „D’ale carnavalului”;
14:30 Vara amintirilor;
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 „Putere ºi inocenþã” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR;
20:10 „Ciocolata cu alune” (f);
21:45 Discover România;
22:10 „Cântecul umbrelor chinezeºti” (f);
00:00 Drag de România mea;
02:00 „D’ale carnavalului” (r);
03:40 Telejurnal TVR2 (r);
04:10 D’ale lu’ Miticã (r);
05:00 Ferma (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15 Teleshopping.

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Gravidul” (r);
12:00 „Sunt plecat în oraº”
(r);
14:00 „Prinþesa ºi soldatul” (f);
16:00 „Despãrþiþi, dar împreunã” (f);
18:00 ªtirile ProTv;
19:00 Fotbal Euro 2020: România – Malta;
21:30 „Hoþi de onoare” (f);
23:30 „Cealaltã femeie” (f);
01:45 „Despãrþiþi, dar împreunã” (f);
03:30 „Prinþesa ºi soldatul” (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Portret de secol;
11:00 Adevãruri despre trecut;
12:00 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);
13:00 Tribuna partidelor parlamentare;
13:30 Banii tãi;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele Geunchogo” (f);
18:00 Adio, tovarãºi!;
19:00 Români care au schimbat lumea;
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 Teatru TV;
00:50 Adio, tovarãºi! (r);
01:50 Români care au schimbat lumea (r);
02:15 Teatru TV (r);
04:45 Discover România.

TVR 2

07:10 „Cicolatã cu alune” (r);
09:00 Festivalul Internaþional de Circ
de la Monte Carlo;
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 „Racheta albã” (f);
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
16:50 OanApp;
17:50 „Uliþa spre Europa” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Circuitele iubirii” (f);
22:10 „Caracatiþa” (s);
23:15 Festivalul Concurs Naþional de
Interpretare a Muzicii Uºoare Româneºti
„Trofeul Tinereþii” Amara 2019;
00:15 „Cântecul umbrelor chinezeºti” (r);
02:00 OanApp (r);
02:50 E vremea ta! (r);
03:05 Telejurnal TVR2 (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Vlad” (f);
22:30 Masterchef;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Legea strãzii” (r);
02:00 Masterchef (r);
03:15 Vorbeºte lumea! (r).

07:00 Observator (live);
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
13:15 „Frunoasa ºi Bestia” (f);
16:00 Poftiþi pe la noi! (r);
19:00 Observator;
20:00 Insula iubirii - finala;
23:00 „Ispita” (f);
01:00 „Apasã pedala!”(r);
03:00 Observator (r);
04:00 „Status Update” (r);
06:00 Observator.

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
12:00 Observator;
14:00 „cennet” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite – sezon nou;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Ispita” (r);
03:00 Observator (r);
04:00 „Intrusul” (f);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:30 „Extravagantul Mr. Deeds”
(r);
10:00 „La bloc” (r);
12:15 „Blestemul Penelopei” (r);
14:15 „Mereu în offside” (r);
16:15 „Vacanþã la capãtul lumii” (f);
18:15 „La bloc” (s);
20:30 „Crescându-l pe Waylon” (s);
22:30 „Cavalerul de oþel” (f);
01:00 „Rãzboiul din Connors” (f);
02:45 „Cavalerul de oþel” (r);
04:45 „La bloc” (r).

PRO CINEMA
07:15 „Vacanþã la capãtul lumii” (r);
09:15 „La Bloc” (s);
11:45 „Mereu în offside” (r);
13:45 „Prima iubire” (r);
15:45 „Înfrângerea” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Loviturã de graþie” (f);
22:30 „Iubire periculoasã” (f);
00:30 „Loviturã de graþie” (r);
02:30 „Iubire periculoasã” (r);
04:00 „La Bloc” (r)
06:15 La Mãruþã (r).

ppy Channel HD
Ha
Happy
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 „Cântec pentru suflet” (s);
23:30 „O grãmadã de caramele” (r);
01:30 „Gosspi Girl: Intrigi la New York” (r);
03:15 CulTour (r);
04:45 „Cântec pentru suflet” (r);
1â06:00 CulTour (r);
06:45 „Minciuna” (r).

Happy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
11:00 „Legea familiei” (r);
15:00 „Minciuna” (f);
17:00 CulTour;
18:00 „Elif” (f);
19:00 „Valurile vieþii” (s);
20:00 „Þine-mã de mânã” (f);
22:00 „Menajere ambiþioase” (s);
23:00 „Inima oraºului” (r);
00:00 CulTour (r);
01:00 „Menajere ambiþioase” (r);
02:00 „Minciuna” (s);
03:30 „O cenuºãreasã la Rio” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r);
06:45 „Minciuna” (r).

Antena 1

Marþi, 10 septembrie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Tezaurul României de la
Moscova;
11:00 Adevãruri despre trecut;
12:00 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);
13:00 Tribuna partidelorparlamentare;
13:30 Lumea azi;
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (f);
18:00 Adio, tovarãºi!;
19:00 Români care au schimbat lumea;
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Comoara apaºilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Adio, tovarãºi! (r);
01:30 Români care au schimbat lumea (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade
(r);
08:05 „Racheta albã” (r);
09:00 „Iubire dincolo de timp” (r);
09:55 Generaþia Fit;
10:00 Festivalul Concurs Naþional de
Interpretare a Muzicii Uºoare Româneºti
„Trofeul Tinereþii” Amara 2019;
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 „Racheta albã” (f);
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
16:50 OanApp;
17:50 „Uliþa spre Europa” (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);
23:10 Festivalul Concurs Naþional de
Interpretare a Muzicii Uºoare Româneºti
„Trofeul Tinereþii” Amara 2019 (r);
00:10 „Circuitele iubirii” (r);
01:45 Motor Vlog (r);
02:15 Oanapp (r);
03:00 E vremea ta! (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (s);
21:30 „Profu’ “ (f);
22:30 Masterchef;
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Cercul de foc” (r);
02:30 Masterchef (r);
03:15 Vorbeºte lumea (r).

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Cennet” (f);
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:00 Xtra Night Show;
01:00 „Intrusul” (f);
03:00 Observator (r);
02:00 Acces direct (r).
PRO CINEMA
08:15 „Vechi prieteni” (r);
10:30 „La bloc” (r);
12:45 „Gravidul” (f);
15:00 „Blonda de la drept” (f);
17:00 „Insula interzisã” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Arma secretã” (f);
22:30 „Concediu de la cãsnicie” (f);
00:30 „Arma secretã” (r);
02:30 „Concediu de la cãsnicie” (r);
04:00 „La Bloc” (r);
05:15 La Mãruþã (r).
Happy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
09:45 „Valurile vieþii” (r);
11:00 „Þine-mã de mânã”;
13:00 “O Cenuºãreasã la Rio” (r);
15:00 „Minciuna” (f);
18:00 „Elif” (s);
19:00 „Valurile vieþii” (r);
20:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Menajere ambiþioase” (s);
23:00 „Inima oraºului” (r);
00:00 CulTour (r);
01:00 „Menajere ambiþioase” (r);
02:00 „Minciuna” (s);
03:30 „O cenuºãreasã la Rio” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r);
06:30 „Minciuna” (r).
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Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Segmentul domestic îþi deschide sãptãmâna,
pentru cã vei avea treburi restante de rezolvat
acasã sau împreunã cu membrii familiei. Curãþenii generale, reparaþii curente, vânzarea sau
achiziþionarea unor bunuri patrimoniale, discuþii
pe teme de interes comun cu neamurile. Prudenþã ºi rãbdare, pentru cã tensiunile sunt la
cote înalte.

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

Vânzãri
case,terenuri
¡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 termopan, uºã metalicã intrare ºi termoizolatã la exterior. Preþ 70000
Euro, negociabil. Tel. 0746261142.
¡Vând casã în comuna
Bãrcãneºti, PH, aproape de DN1,
parter+etaj1, 7 camere, 2 grupuri
sanitare, 2 bucãtãrii, suprafaþã
construitã la sol 80mp, suprafaþã

totalã (cu teren) 390mp. Preþ:
60.000 euro. Tel. 0733-433.497.
¡Mislea, vând o clãdire
din cãrãmidã, parter + etaj, 287
mp la sol, 572 mp suprafaþã
desfãºuratã + 1200mp teren.
Telefon: 0244-356.516.
¡Ploiesti, vând apartament 2 camere, cf. 1, et. 5, visa-vis de Kaufland, termopane,
centralã, instalaþii cupru noi, preþ
38000 euro. Tel. 0732-183586.
¡Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament 3
camere, conf. 1, parter, centralã
termicã proprie, calorifere noi,
gresie, faianþã, accept credit
Prima casã. Tel. 0736-476526.
¡Ploiesti, Str. Aleea
Godeanu, vând apartament 2
camere, conf. 2, preþ informatic
24000 euro. Tel. 0736-476526.
¡Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu – jud.
Prahova, zonã centralã, deschidere 21,5m, facilitãþi (apã,
gaze, curent electric, canalizare),
preþ 38 Euro/mp, negociabil. Tel.
0735126653
¡Vând apartament 3 camere, et. 10/10, în Ploieºti, Bariera Bucov, lângã benzinãria Mol,
58 mp, balcon 10 m, separaþie
gaze, aer condiþionat, uºã

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

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

Vânzãri diverse

Nume / Prenume
B.I.

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

¡Vând urgent ºi convenabil o masã tejghea cu vitrinã
ºi etajere (250x95x50) cm, 2
rafturidemontabilecu3-4rânduri
de etajere (200x20x30) cm,
toate din lemn melaminat închis,
pretabile pentru magazin
uiversal. Tel: 0771097179 sau
0728165811.
¡Vând maºini de tricotat
marca Dubiet. Tel. 0732648542.
¡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.

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

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

Închirieri
¡Închiriez 2.500 mp hale
industriale în comuna Brazi, cu
utilitãþi, telefon 0723 659554.
¡Închiriez spaþii de depozitare 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,

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

Prestãri servicii
¡Expert tehnic autorizat
ANEVAR, evaluez mijloace fixe
(clãdiri ºi terenuri) pentru raportare 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
oangajare.Nuamspaþiudelocuit.
Tel. 0745616419.
¡Maseur terapeut - efectuez masaj de recuperare la
domiciliul pacientului. Preþ 30 lei/
ºedinþã. Tel. 0729222993;
0244-590002.
¡Arhitect, întocmesc documentaþie pentru obþinere
autorizaþie de construire (civile ºi
industriale). Tel. 0769-090545;
0769-090540.

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

Taur (2
1 aprilie - 2
1 mai)
(21
21
Vei fi nevoit sã faci mai multe drumuri pe distanþe scurte, pentru a rezolva diverse chestiuni
personale sau profesionale. Unele chiar sunt
importante pe termen lung, bine fiind sã le acorzi
atenþia cuvenitã. Treburi gospodãreºti de anvergurã, vânzãri sau achiziþionãri de bunuri patrimoniale, dialoguri cu membrii familiei ºi cu
neamurile.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Se contureazã cheltuieli importante, fie pentru
cineva drag, un prieten de încredere, fie pentru
un proiect profesional aflat în derulare de ceva
vreme. Chibzuiºte bine înainte de a cheltui o
sumã cât de micã. Existã ºi interese meschine,
ascunse ale unora ce plãnuiesc sã profite de pe
urma veniturilor tale. Multe dialoguri ºi întâlniri
cu persoanele din anturajul apropiat.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Eºti în vervã toatã sãptãmâna, astfel cã ai ºanse
mari sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta. Se
pare totuºi cã segmentul profesional este cel
care te atrage cel mai mult. Analizeazã pe
îndelete situaþia ta profesionalã ºi traseazã un
plan de îmbunãtãþire. Relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile sunt tensionate, deci fii prudent ºi
evitã discuþiile contradictorii .
Leu (23 iulie - 22 august)
Stãrile tale de spirit fluctueazã mult în perioada
analizatã. De aici ºi organismul este obosit.
Controleazã-te, tempereazã-þi impulsurile de
moment ºi ocupã-te serios de îmbunãtãþirea
stãrii tale generale. Plimbãrile în aer liber,
concentrarea pe gândirea pozitivã, relaþionarea
cu oamenii de bunã calitate te ajutã mult.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Poþi desfãºura alãturi de prieteni activitãþi interesante. Dialogurile îþi aduc informaþii preþioase
necesare în segmentul socio-profesional în care
activezi. Retragera din forfota cotidianã este
binevenitã, fiindu-þi utilã pentru odihnã ºi dialog
interior.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Eºti foarte solicitat în plan socio-profesional, mai
ales de cãtre ºefi ºi de cãtre reprezentanþi ai
unor instituþii oficiale. Cumva eºti forþat de împrejurãri sã iei decizii majore, sã formulezi opinii
legate de mersul lucrurilor la locul de muncã
sau sã te implici în activitãþi comune cu alþii. Se
recomandã prudenþã, deoarece subiectivismul
este accentuat.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Se contureazã multã forfotã socio-profesionalã.
Întâlniri ºi discuþii la nivel înalt, participarea la
reuniuni oficiale, cu multã lume, dar ºi controverse. Prudenþã, rãbdare, mãsurã în toate! Te
poþi trezi în mijlocul unor conflicte, la care nici
cu gândul nu gândeºti. Colaborãrile profesionale
în care eºti implicat, relaþia cu partenerul de
viaþã sunt vulnerabile, datoritã imaginii tale
publice sau datoritã statutului tãu socio-profesional.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Avalanºa de gânduri care te înconjoarã ajutã la
reevaluarea sistemului tãu de valorilor morale
ºi spirituale. Dialoguri cu oameni erudiþi, planuri
de studii, cãlãtorii îndepãrtate. Se recomandã
prudenþã în orice fel de cãlãtorie, pentru cã
sunt posibile neplãceri. Eºti în centrul atenþiei
multora, mai ales în segmentul profesional, unde
se contureazã o nouã etapã.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
În urma discuþiilor cu partenerul de viaþã sau
colaboratorii din segmentul profesional vei fi
nevoit sã-þi revizuieºti situaþia financiarã. Se
contureazã cheltuieli majore datoritã acestor
persoane, dar ºi plata unor facturi restante, taxe,
datorii cãtre alte persoane sau cãtre bãnci.
Prudenþã ºi discernãmânt, pentru cã segmentul
financiar, mai ales secþiunea bani ºi bunuri
comune cu alþii este foarte vulnerabil.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Ai multe de fãcut în perioada analizatã, mai
ales la serviciu. Eºti sprijinit de cãtre oameni de
încredere, dar nu slãbi vigilenþa. Este posibil ca
din greºealã, cineva sã-þi compromitã poziþia
din cadrul grupului de lucru. Relaþiile parteneriale sunt în continuã forfotã, fiind posibile separarea, divorþul, destrãmarea unei colaborãri
profesionale.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Debordezi de energie ºi eºti tentat sã te implici
în tot felul de treburi personale sau ale altora.
Alege numai ceea ce te priveºte pe tine ºi intrã
în sfera ta realã de interes. Altfel riºti sã pierzi
energie vitalã, timp, resurse materiale. Relaþiile
sentimentale sunt anoste ºi probabil cã vei fi
nevoit sã discuþi cu persoana iubitã sau copiii
despre aspectele mai puþin plãcute ale relaþiei
voastre.
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Omul care a fãcut din regele Ludovic al XIV 28.013 locuri de muncã
unul dintre cei mai puternici monarhi vacante la nivel naþional
La 29 august 1619 s-a nãscut Jean Baptiste
Colbert, om politic ce a deþinut mai multe funcþii
în timpul regelui Ludovic al XIV-lea, printre care
ºi aceea de controlor general al finanþelor (16651683).
Datoritã politicii fiscale aplicate, a reuºit sã

consolideze puterea economicã a Franþei, astfel
încât, datoritã lui, regele Ludovic al XIV a devenit
unul dintre cei mai puternici monarhi.

Google mutã producþia
smartphone-ului Pixel din
China în Vietnam

Google va muta sediul de producþie al telefoanelor Pixel în Vietnam începând de anul
acesta, dupã construirea unui lanþ de aprovizionare ieftin în Asia de Sud-Est. Pânã acum
Smartphone-urile Pixel erau fabricate în China,
transmite Reuters, citat de Mediafax.

INTEGRAMÃ
sursa:
rebus-integrame.ro

El a pus bazele fabricii de oglinzi regale
care a înlocuit importul de sticlã veneþianã,
interzis în 1672. Tododatã, a dezvoltat industria tapiþeriei, precum ºi infrastructura. Jean
Baptiste Colbert a fondat marina comercialã
francezã ºi a dezvoltat coloniile. A emis 150 de
legi care regelementau activitatea breslelor mesteºugãreºti. Una dintre ele viza
îmbunãtãþirea calitãþii pânzelor, astfel cã în situaþia
în care autoritãþile constatau în trei cazuri diferite cã
pânzele unui comerciant
erau nesatisfãcãtoare,
acesta era legat în piaþa
publicã cu o cârpã ataºatã
de el. Colbert este cel care
a creat ºi sistemul seniorial.
În ciuda politicilor sale
fiscale, Franþa a avut probleme din cauza cheltuielilor excesive ale Regelui Soare cu rãzboaiele.
Sursa: descopera.ro

Aceastã miºcare vine pe mãsurã ce costurile
forþei de muncã sunt în creºtere în China, din
cauza tensiunilor comerciale cu Statele Unite.
Gigantul american al internetului intenþioneazã sã mute cea mai mare parte a hardwareului sãu din China, inclusiv telefoanele Pixel ºi
difuzorul inteligent Google Home.
Compania plãnuieºte sã livreze aproximativ
8 pânã la 10 milioane de smartphone-uri în acest an, dublu faþã de anul trecut, fãcând din
Vietnam un sediu cheie al activitãþii Google care
sã îi potenþeze creºterea pe piaþa smartphoneurilor.
Sursa: descopera.ro

declarate de angajatori la agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã, 1.405 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii
de activitate, programator, manager, medic, contabil etc), 15.338 pentru persoanele cu studii liceale, postliceale, profesionale, restul locurilor de muncã fiind destinate persoanelor cu studii primare/
gimnaziale sau fãrã studii.
Oferta locurilor de muncã la nivel naþional poate fi consultatã pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro),
la secþiunea Persoane fizice/Locuri de muncã
vacante. În ceea ce priveºte locurile de muncã la
nivel judeþean, aceste informaþii pot fi vizualizate
pe pagina de internet a fiecãrei agenþii pentru
ocuparea forþei de muncã judeþene/municipale
sau la sediul acestora.
Sursa: anofm.ro

428 locuri de muncã vacante
în Spaþiul Economic European
Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România,
428 locuri de muncã vacante, dupã cum
urmeazã:
Olanda – 135 locuri de muncã pentru:
culegãtor de fructe, instalator sanitar, de încãlzire

þatã, recepþioner, specialist în confecþionare
mobilã, specialist IT, sudor MAG, zidar;
Austria – 84 locuri de muncã pentru: electrician, faianþar, instalator sanitar ºi de încãlzire,
lãcãtuº mecanic în construcþii, montator de
mobilã, operator CNC, reactJS frontend devel-

ºi aparate de aer condiþionat, muncitor în sera
de flori, muncitor în producþia de roºii, muncitor
necalificat în grãdinãrit, procesor bulbi de flori;
Ger
mania – 131 locuri de muncã pentru:
Germania
ajutor electrician, ajutor la curãþenie, bucãtar,
bufetier, cameristã, chef de partie, chef de rang,
commis de rang, conducãtor tren mãrfar, consultant IT, demichef de rang, dezvoltator software, electrician, fierar-betonist, junior chef/sous
chef, manager recepþie, manipulant de mãrfuri,
mecanic de proces – maºini producþie muluri,
mecanic maºini de prelucrare a plasticului, menajerã, operator excavator, operator stivuitor,
ospãtar, pictor-decorator, preparator de înghe-

oper, stivuitorist, tâmplar producþie de mobilier,
Norvegia – 49 locuri de
tâmplar de ferestre;Norvegia
muncã pentru: electrician, instalator, mecanic
auto, montator folii ferestre/parbrize maºini,
ospãtar, tâmplar/dulgher, tinichigiu auto, vopsitor
auto;
Spania – 15 locuri de muncã pentru: tehnician mecanic ºi electric la întreþinere echipamente;
Slovacia – 12 locuri de muncã pentru:
sticlar;
Slovenia –2 locuri de muncã pentru:
programator.
Sursa: anofm.ro

Pãmânteºti

Cumãtrã

Alifie

Avertizare

Ieºit afarã

Anotimp
cãlduros
Nu-i bãtrânã

Posed

Suprafaþã
de teren

A anina

Radu Stoian

Dar

Compune
scheletul

Fir de cusut

De la
România

Magnetizat

Rezolvarea integramei din
numãrul trecut

Potrivit datelor furnizate de agenþii economici
privind locurile de muncã vacante, în evidenþele
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM), sunt disponibile 28.013 locuri de
muncã.
La nivel naþional, cele mai multe locuri de muncã sunt oferite pentru: agent de securitate (2.203),
lucrãtor comercial (1.136), muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor (1.112), muncitor
necalificat la demolarea clãdirilor, cãptuºeli zidãrie
(857), manipulant mãrfuri (780), muncitor necalificat în industria confecþiilor (770), ambalator manual (606), confecþioner-asamblor articole din textile (588), ucenic (562), vânzãtor (559), ºofer
autocamion/maºinã de mare tonaj (547) etc.
Din cele 28.013 de locuri de muncã vacante

1. P-A-L -S 2. ALERTATÃ 3. AM-ECOU
4. ATÂRNÃ-D; 5. INA-TAI; 6. AÞÂÞA;

În luna iulie, rata
ºomajului a fost de 3.01%

La sfârºitul lunii iulie 2019, rata ºomajului, la nivel naþional, a fost de 3,01%, cu 0,49 pp sub
valoarea înregistratã la finele aceleiaºi luni a anului 2018. Faþã de luna anterioarã s-a înregistrat o
creºtere cu 0,06 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 iulie, de 262.044 persoane, a crescut cu
4.461 persoane faþã de cel de la finele lunii anterioare. Din totalul ºomerilor, 44.492 au fost ºomeri
indemnizaþi ºi 217.552 neindemnizaþi. Comparativ cu luna precedentã, rata ºomajului masculin a
crescut de la 2,95% la 2,97%, iar rata ºomajului feminin a crescut de la 2,96% la 3,05%.
În funcþie de mediul de rezidenþã, numãrul ºomerilor la finele lunii iulie se prezintã astfel:
80.125 ºomeri provin din mediul urban ºi 181.919 ºomeri provin din mediul rural.
Cei mai mulþi ºomeri aveau între 40 – 49 de ani (70.991), urmaþi de cei din grupa de vârstã
peste 55 de ani (51.320), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (12.451).
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
(29,61%). ªomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintã 29,47% din totalul ºomerilor înregistraþi,
iar cei cu studii universitare 6,12%.
Sursa: anofm.ro
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Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 6 - 12 septembrie, de-a lungul istoriei
6 septembrie:
1456 - Tratat încheiat de Vlad
Þepeº, domn al Þãrii Româneºti, cu negustorii din Braºov ºi Þara Bârsei. Se
stabilea ca, în cazul în care ar fi nevoit
sã-ºi pãrãseascã þara din cauza nãvãlirii
turcilor, sau a altor duºmani, sã fie primit
de braºoveni. În schimb, se angaja sã le
dea negustorilor ajutorul împotriva
turcilor.
1817 - S-a nãscut Mihail Kogãlniceanu, istoric, publicist, scriitor, om politic, prim-ministru (1863-1865), ministru
de Externe (1876, 1877-1879), membru al Societãþii Academice Române ºi
preºedinte al Academiei Române
(1887-1890) (“Tainele inimei” – prima
încercare de roman tipãrit din cultura
românã) (m.20.06.1891).
1819 - S-a nãscut Nicolae Filimon,
scriitorul care a rãmas în istoria literaturii
române ca întemeietor al romanului
românesc ºi ca unul dintre primii critici
muzicali români (romanul “Ciocoii vechi
ºi noi”) (m.19.03.1865).
1842 - A fost pusã piatra de temelie a primului sediu propriu al primãriei
Bucureºtiului – “Casa Oraºului” – realizat de cãtre arhitectul X. Villacrosse, pe
malul drept al Dâmboviþei.
1939 - Dupã declanºarea celui deal doilea Rãzboi Mondial, la 1.09.1939,
Consiliul de Coroanã a aprobat poziþia
de neutralitate a României faþã de conflictul izbucnit (comunicatul privind neutralitatea României a fost publicat în
Monitorul Oficial din 7.09.1939).
1946 - George Enescu ºi soþia sa,
Maria Cantacuzino, pãrãsesc definitiv
România ajutaþi de Yehudi Menuhin.

REÞETA sãptãmânii

7 septembrie:
1533 - S-a nãscut Elisabeta I
(supranumitã “The Virgin Queen”), reginã
a Angliei ºi a Irlandei (1558-1603), ultimul suveran din dinastia Tudor. A sprijinit
artele ºi literatura, cel mai de seamã
reprezentant al culturii din acea epocã
fiind W. Shakespeare (m.24.03.1603).
1739 - Tratatul de pace de la
Belgrad dintre Austria ºi Imperiul Oto-

man, care încheia rãzboiul ruso-austrootoman (1736-1739). Imperiul Habsburgic a fost obligat sã restituie Oltenia Þãrii
Româneºti.
850 - S-a nãscut Constantin Istra1850
ti, membru al Academiei Române, preºedinte al acestui for (1913-1916); împreunã cu Petru Poni a pus bazele ºcolii
româneºti de chimie (m.29.01.1918).
1869 - Regele Carol a inaugurat
primul tren care avea sã circule în
România, pe distanþa Bucureºti (Filaret)
- Giurgiu, înaintea deschiderii oficiale a
traficului, la data de 19 octombrie 1869.
1879 - Misiune specialã a lui D. A.
Sturdza la Berlin, prilej cu care a fost
parafatã Convenþia româno-germanã
de rãscumpãrare a cãii ferate RomanBucureºti-Vârciorova. Pentru a intra în
vigoare, Convenþia trebuia sã fie
ratificatã de cãtre adunãrile legiuitoare
din România (7/19.09-24.09/6.10).
193
1 - Nicolae Titulescu a fost rea931
les în funcþia de preºedinte al celei de-a
XII-a Sesiuni ordinare a Adunãrii Societãþii
Naþiunilor; a fost un caz unic în istoria
Ligii Naþiunilor, când un fost preºedinte
al Ligii a fost reales pentru o nouã sesiune.
200
1 - A fost prezentat, în cadrul
2001
Festivalului de Film de la Veneþia, filmul
lui Lucian Pintilie, “Dupã-amiaza unui
torþionar”, realizat dupã romanul
“Drumul Damascului”de Doina Jelea.
2008 - A murit actorul Ilarion Ciobanu (“Tancul”, “O varã cu Mara”, “Pruncul,
petrolul ºi ardelenii”, “Iancu Jianu, haiducul”, “Artista, dolarii ºi ardelenii”, “Toate
pânzele sus”, “Ultimul cartuº”, “Cu mâinile curate”, “Crucea de piatrã”, “Terente,
regele bãlþilor”) (n.28.10.1931).
8 septembrie:
1495 - A început domnia lui Radu
cel Mare în Þara Româneascã (14951508); în timpul domniei lui a fost
introdus tiparul în Þara Româneascã ºi
a fost tipãritã prima carte – “Liturghierul”
lui Macarie, în limba slavonã.
1866 - S-a nãscut George Coºbuc,
poet, membru al Academiei Române; a
desfãºurat o intensã activitate publicisticã, editând, împreunã cu Al. Vlahuþã,
revista “Semãnãtorul”, iar, în 1906, “Viaþa Literarã” ºi a tradus magistral marile
epopei ale literaturii universale: “Odiseea”, “Eneida”, “Divina Comedie” (n. 8/
20.09.1866; data de 8 septembrie este

9 septembrie:
1878 - Pe baza propunerii Consiliului de Miniºtri, domnitorul Carol I a
adoptat titlul de “Alteþã regalã”, titulaturã
recunoscutã ulterior pe plan internaþional (9/21).
1911 - A fost efectuatã prima cursã
poºtalã cu avionul în Europa.
2004 - A fost lansatã prima rachetã ecologicã, un vehicul construit de
12 specialiºti români, pentru competiþia
internaþionalã lansatã de Fundaþia
Americanã „X-Prize” din St. Louis. Denumitã „Demonstrator 2B”, racheta foloseºte drept combustibil apã ºi oxigen,
fiind consideratã ecologicã în proporþie
de 100%. Acest prim zbor a durat 42 de
secunde.

195
7 - Presedintele Consiliului de
957
Ministri al României adreseaza mesaje
sefilor guvernelor Albaniei, Bulgariei,
Greciei, Iugoslaviei si Turciei în legatura
cu dezvoltarea colaborarii si prieteniei
între tarile din zona Balcanilor. În mesaj
se propune convocarea unei Conferinte
la nivel înalt a acestor state în vederea
încheierii unui Tratat pentru transformarea Balcanilor într-o zona a pacii si prieteniei.
1998 - Prima întâlnire a traducatorilor de limba româna din Europa,
organizata de Uniunea Scriitorilor din
România.
2000 - A murit Dem Radulescu,
unul dintre marii actori de comedie
români de teatru, film si televiziune, profesor universitar (din filmografie: “Veronica”, “Expresul de Buftea”, “B.D. la
munte si la mare”; piesa “O scrisoare
pierduta, în regia lui Liviu Ciulei) (n.30.
09.1931).
200
1 - Consiliul de Securitate al
2001
ONU a ridicat ultimele sanctiuni care ramasesera în vigoare împotriva Republicii Federale Iugoslavia, punând astfel
capat embargoului asupra armelor
instituit împotriva acestei tari ca urmare
a razboiului din Kosovo.
2002 - Elvetia a devenit cel de-al
190-lea stat membru al ONU, în urma
cererii, din 17.07.2002, de admitere în
cadrul organizatiei ca membru cu
drepturi depline (Elvetia avea statut de
observator în cadrul ONU din anul 1948).

10 septembrie:
1709 - S-a nãscut poetul Antioh
Cantemir, fiul lui Dimitrie Cantemir.
Scriitor iluminist ºi diplomat rus, el a fost
un iniþiator al clasicismului în literatura
rusã (m.11.04.1744).
1868 - A început construirea Gãrii
de Nord din Bucureºti, inauguratã la
13.09.1872.
1939 - Al doilea razboi mondial.
Guvernul german atrage atentia guvernului român ca acordarea de azil politic
guvernului polonez “ar constitui o violare
a neutralitatii”. Cu asentimentul primului-ministru, Grigore Gafencu, ministru de Externe, respinge aceasta
interpretare, declarând: “obligatiunile
noastre de neutralitate nu ne-ar împiedica sa acordam azil unor refugiati politici
izolati, daca acestia s-ar abtine de la orice activitate politica pe teritoriul nostru.

11 septembrie:
1649 - Sub conducerea lui Oliver
Cromwell încep incursiunile puritanilor
englezi împotriva rebelilor irlandezi.
Masacrul de la Drogheda.
1 - Emigraþia românã a aderat
185
851
la Comitetul Central Democratic European de la Londra. Dimitrie C. Brãtianu,
reprezentantul României, a fost cel care
a semnat actul de adeziune.
1853 - Pentru prima datã se utilizeazã telegraful electric.
1873 - În Petersburg, pe strada
Odesei, s-au aprins primele lãmpi electrice.
1944 - Ofensiva trupelor germanoungare în retragere, în zonele Criºana ºi
Banat.
1945 - Între 11 septembrie - 2 octombrie 1945 au loc, la Londra, convorbiri între miniºtrii de Externe britanic,

cea datã de poet) (m.09.05.1918).
1880 - A fost înfiinþatã Marea Lojã
Naþionalã a României, ca federaþie a lojilor româneºti; dupã 1948, activitatea
francmasoneriei a fost interzisã în
România(8/20).
1929 - La Ploieºti, a avut loc inaugurarea, printr-un concurs de cãlãrie, a
hipodromului.
1934 - A avut loc primul Campionat Naþional de haltere la cele trei stiluri:
împins, smuls ºi aruncat (Bucureºti, 812.09.1934).
2004 - A murit Dan Spãtaru, unul
dintre cei mai iubiþi artiºti ai României,
cântãreþ, compozitor ºi actor (n.02.
10.1939).

Salatã cremoasã de cartofi
INGREDIENTE
350 g cartofi, 1 ou, 1 tulpinã de þelinã tocatã
3 linguri iaurt, 3 linguri maionezã,
1 linguriþã ºi jumãtate de muºtar
1 ceapã roºie micã tocatã cubuleþe,
sare, piper ºi boia dupã gust
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Sãnãtoasã, rapidã, cremoasã, aromatã ºi gata cu totul în numai 20 de minute. Perfectã
pentru un prânz sãþios sau pentru o cinã în familie într-o zi în care nu ai inspiraþie ºi prea
multe ingrediente în gospodãrie.
Pune oul la fiert ºi dupã câteva minute adaugã ºi cartofii (tãiaþi în cubuleþe de dimensiuni
egale, ca sã se fiarbã în acelaºi
timp)
Într timp, ocupã-te de sos.
Combinã într-un bol maioneza
cu iaurtul ºi muºtarul. Adaugã
þelina ºi ceapa tocate ºi amestecã bine.
Când s-au fiert cartofii,
adaugã-i imediat fierbinþi peste
sos ca sã absoarbã aromele
din el. Toacã oul cubuleþe, adaugã-l ºi pe el ºi amestecã
bine.
Se serveºte atât caldã cât
ºi rece. Delicios ºi rapid.

ANECDOTE:

P Doi studenþi la Politehnicã
mergeau prin campus ºi unul dintre ei spune:
- De unde ai bicicleta asta superbã?
- Sã vezi, ieri mergeam pe aici gândindu-mã
la referatele mele, când a apãrut în faþa mea o
femeie foarte frumoasã pe aceastã bicicletã.
ªi-a scos toate hainele ºi mi-a spus: “Ia de la
mine orice pofteºti”.
Celãlalt dã din cap înþelegãtor ºi zice:
- Ai fãcut o alegere bunã. Hainele ei probabil
nu þi se potriveau!

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

11

sovietic ºi american. În privinþa României
se decide reorganizarea guvernului
Groza, prin includerea a cîte unui reprezentant din Partidul Naþional Þãrãnesc
ºi din Partidul Naþional Liberal, dupã care
„noul” guvern urma sã organizeze alegeri libere.
200
1 - Peste 3.000 de oameni îºi
2001
pierd viaþa în atacurile teroriste din 11
septembrie din SUA. Atentatele teroriste,
de o amploare fãrã precedent, de la New
York ºi Washington, DC; au fost distruse
turnurile gemene din complexul
comercial World Trade Center(WTC) din
New York ºi o parte din clãdirea
Pentagonului din Washington D.C. (ce
adãposteºte Departamentul Apãrãrii ºi
Statul Major General al Forþelor Armate
ale SUA). Ziua de 11 septembrie a fost
declaratã, printr-un decret prezidenþial,
Ziua patrioþilor.
12 septembrie:
189
7 - S-a nãscut Marie Joliot-Cu897
rie, fizicianã ºi chimistã francezã,
laureatã a Premiului Nobel pentru
Chimie în 1935 (m.17.03.1956).
7 - S-a nãscut Irène Joliot-Cu189
897
rie, fizician ºi chimist francez, distinsã,
împreunã cu soþul ei, Frederic Joliot, cu
Premiul Nobel pentru Chimie pe anul
1935 ; a fost membrã de onoare strãin
a Academiei Române (m.17.03.1956).
1914 - S-a nãscut actorul american
Desmond Llewelyn, interpretul savantului nebun – „Q” – din seria filmelor
James Bond (m.19.12.1999).
1916 - Primul rãzboi mondial. Dupã bombardamentele nocturne din 15
ºi 21 august, asupra Capitalei sunt
lansate de aeroplanele germane bombe
care, în mai puþin de cinci minute, produc
un adevãrat masacru: 485 de morþi ºi 1
000 de rãniþi; în aceastã zi s-au înregistrat 7 atacuri aeriene consecutive.
1920 - S-a nãscut scriitorul polonez
Stanislav Lem, promotor al literaturii
science-fiction (romanul “Solaris”, ecranizat în 1972 de regizorul Andrei Tarkovski).
192
4 - S-a nãscut Ella Mae Morse,
924
cântãreaþã de jazz americanã.
193
1 - S-a nãscut George Jones,
931
cântãreþ country american.
1975 - S-a nãscut Cosmin Cernat,
producãtor ºi prezentator de ºtiri sportive la TVR.
Sursa: calendar.eclub.ro

P Un arhitect, un artist ºi un inginer
discutau despre cine e mai agreabilã: nevasta
sau amanta. Arhitectul a zis cã preferã sã fie
cu nevasta, aºa poate construi fundaþia la o
relaþie veºnicã. Artistul a spus cã preferã sã
fie cu amanta. În ea gãsea mai multã pasiune
ºi mister. Inginerul a spus cã preferã sã le
aibã pe amândouã.
- Amândouã?! Au întrebat ceilalþi.
- Da. Dacã ai o nevastã ºi o amantã,
fiecare se va gândi cã eºti cu cealaltã ºi
atunci poþi scãpa la serviciu sã-þi termini
proiectele.

Casa de Pensii: 0244.577.406
Poliþia Comunitarã: 0244.954
Primãria Ploieºti: 0244.546.161
Consiliul Judeþean: 0244.546.151
Prefectura: 0244:516.003
Curtea de Apel: 0244.522445
Victimele violenþei în familie: 0244.983
Agenþia de voiaj CFR: 0244.542080
Casa de Asigurãri de Sãnãtate: 0244.517869
Biroul de Evidenþã a Populaþiei: 0244.302378
Direcþia de Muncã ºi Solidaritate Socialã:
0244.577638
Biroul de Paºapoarte: 0244.302386
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Echipele de juniori ale CSM Ploieºti
au câºtigat „Fãgãraº Handbal Cup 2019"

Douã dintre echipele de
handbal juniori ale CSM Ploieºti, junioarele 2 ºi juniorii 3,
au participat, în perioada 28

august – 1 septembrie, la cea
de-a doua ediþie a „Fãgãraº
Handbal Cup 2019 International Tournament”, reuºind sã

Au reînceput cursele pe
Hipodromul din Ploieºti
Pe Hipodromul din Ploieºti
s-au reluat, la finele sãptãmânii
trecute, cursele de trap. Prima
reuniune de la revenirea din vacanþã a strâns în tribune în jur de
400 de spectatori, organizatorii

miul Kraus – Fortuna Silver,
câºtigat de Gamba ºi, în final,
Premiul Kira – Fortuna Gold, care
i-a revenit armãsarului Gailuron
de Bellen.
Urmãtoarea reuniune hipicã

câºtige competiþia la categoria
lor de vârstã.
Fetele pregãtite de Robert
Comendant au avut un parcurs cu 5 victorii, o remizã ºi o
înfrângere, care le-a asigurat
câºtigarea competiþiei, pentru
cã s-a jucat „fiecare cu fiecare”,
întocmindu-se, apoi, clasamentul final. Rezultatele CSM Ploieºti au fost urmãtoarele: 2910 cu CSª Sighiºoara, 23-23
cu Angyalfoldi (Ungaria), 21-28
cu Chimia Râmnicu Vâlcea,
21-20 cu ACS Bãile Herculane,
24-22 cu CSª Odorhei, 35-27
cu CSM Fãgãraº ºi 28-21 Pegasus Tg. Mureº.
Lotul utilizat de Robert

Comendant: Bianca Voicilã,
Andreea Floroiu, Mihaela Neagu, Eliza Lãcuºteanu, Daria
Grãdiºteanu, Anastasia Toma,
Cristiana Blodaru, Diana Stoica,
Ramona Gavrilã, Diana Manole, Maria Radu, Ioana Manolache, Bianca Andronache, AnaMaria Tãnase, Alina Laeescu,
Daria Comendant ºi Viorica
Gheorghe.
La juniori 3, bãieþii antrenaþi de Ramona ªtefan au
susþinut 5 partide ºi au avut
patru victorii ºi o înfrângere, dupã cum urmeazã: 28-17 (1311) cu CSª 1 Fãgãraº, 13-14
cu Sporting Ghimbav, 27-16
(12-11) cu CSª Fãgãraº 2, 26-

oficialã va avea loc sâmbãtã, 14
septembrie, atunci când principala cursã a zilei va fi Premiul
„Arcul de Triumf”, o cursã semiclasicã rezervatã cailor de 4 ani
ºi mai în vârstã, pe distanþa de
1600 metri.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Un nou început pentru
handbalistele de la Activ
Ploieºti, de la ora
17:00, contra ACS
Szekelyudvarhelyi
Noi Kezilabda
Klub, în prima etapã a campionatului serie C din
Divizia A la handbal feminin.
Junioarele II ºi junioarele
III ale HC Activ CSO Plopeni
vor debuta, în acest weekend
într-o nouã ediþie de campionat. Junioarele II joacã sâmbãtã 7 septembrie, de la ora
12:00, pertida contra CSS Târgoviºte (Sala Polivalenta Plopeni), iar junioarele III vor evolua duminicã, 8 septembrie, de
la ora 11:30 contra CSS Ploieºti, la Sala Sporturilor din
Brazi.
Senioarele vor intra în
„arenã” luni, 9 septembrie, CS
Activ Prahova Ploieºti urmând
a juca, în Sala Olimpia din

Mihail
Marinescu
Sursã foto: hc-activ.ro

Matei ºi Ionuþ Stãnescu.
Atât la fete, cât ºi la bãieþi,
câºtigãtorii au primit o cupã, o
diplomã, precum ºi medalii
pentru fiecare participant.
Daria Grãdiºteanu a fost
declaratã golgetera turneului
la junioare 2, iar pentru Andrei
Dumitrache a fost declaratã
cea mai tehnicã jucãtoare la
junioare 3.
Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Programul turului 4 al Cupei României la Fotbal, ediþia 2019-2020
Marþi, 10 septembrie 2019 ºi miercuri, 11 septembrie 2019,
cu începere de la ora 16:30, vor avea loc meciurile celui de-al
patrulea tur al fazei naþionale a Cupei României.
În conformitate cu formatul aprobat în ºedinþa Comitetului
de Urgenþã din 16 iulie 2019, în aceastã etapã au intrat în
competiþie cele 27 de câºtigãtoare ale fazei a treia ºi 9 echipe
din actuala ediþie a competiþiei Liga 2 Casa Pariurilor, urmând a
se disputa un total de 18 de meciuri, într-o singurã manºã,
eliminatorie. Conform articolului 30, punctul 9 din ROAF, în caz
de egalitate dupã 90 de minute de joc, se vor disputa prelungiri
ºi, dacã egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare.
Iatã programul partidelor din aceastã fazã a
competiþiei:

oferindu-le curse interesante:
Premiul Kraus – Fortuna Silver
ºi Premiul Kira – Fortuna Gold.
Reuniunea a debutat cu
Criteriul cailor de 3 ani, cursã care a avut doar doi cai la start,
Vultur Pescar ºi Vifor Negru, ºi a
fost câºtigatã clar de cel dintâi. A
urmat Premiul Kaola, în care s-a
impus Letitbe Vrijthout, apoi Pre-

16 (13-8) cu CSª Sibiu ºi, în
finalã, revanºa cu Sporting
Ghimbav, 16-11 (8-6)!
Lotul folosit de Ramona
ªtefan a fost urmãtorul: Bogdan Nuþã, Denis ªtefan, Bogdan Bondarenco, Darius Badea, Adalberto Voicu, Mihai
Sîrbu, Alexandru Crãciun, Robert Ciupitu, ªtefan Vîlcu, David
Constantin, Dennis Radu, Mario Gheorghe, David Pioaru,
Andrei Dumitrache, Fabian

CSC Sânmartin – AS FC Universitatea Cluj
CS Sãnãtatea Servicii Publice Cluj-Napoca – ACS Fotbal
Comuna Recea
ACS Industria Galda – CSM Avântul Reghin
ACS Criºul Chiºineu Criº – AFC UTA Arad
CSC Ghiroda ºi Giarmata Vii – AFC Ripensia Timiºoara
CSM Reºiþa – ACS ASU Politehnica Timiºoara
ACS Vediþa Coloneºti M.S. – U Craiova 1948 SA
ACS Flacãra Horezu – ACS Campionii FC Argeº
CSM Flacãra Moreni – CS Mioveni
ACS Olimpic Cetate Râºnov – AFK Csikszereda Miercurea
Ciuc
CS Sportul Snagov SA – FC Petrolul Ploieºti
CS Tunari – SC FC Metaloglobus Bucureºti
CSA Steaua Bucureºti – CS Concordia Chiajna
Fotbal Club Rapid – AFC Dunãrea 2005 Cãlãraºi
SC Popeºti-Leordeni – AFC Turris-Oltul Turnu Mãgurele
CS Fãurei – FC Farul Constanþa 1920
AFC Metalul Buzãu – CSM Focºani 2007
ACS Foresta Suceava – CS Aerostar Bacãu
Pânã în faza 16-imilor, echipa gazdã are obligaþia asigurãrii
costurilor de organizare, cu excepþia baremurilor de arbitraj ºi
delegat de joc care vor fi suportate în procente egale 50%-50%
de cãtre ambele echipe. Echipa gazdã are obligaþia de a achita
baremul de arbitraj ºi delegat de joc în întregime, echipa oaspete
având obligaþia de a achita ulterior cãtre clubul gazdã jumãtate
din valoare.
Federaþia Românã de Fotbal, prin Comisia Centralã a Arbitrilor, va delega arbitri pentru fiecare joc. În faza a treia a Cupei

României, pentru echipele organizatoare de nivel judeþean,
baremurile de arbitraj sunt în cuantum de 940 RON, valoare
netã, dupã cum urmeazã:
Arbitru: 340 RON
Arbitru asistent (1 ºi 2): câte 300 RON.
Totodatã, se va achita barem pentru delegat de joc al cãrui
cuantum net este de 300 RON.
Pentru echipele organizatoare care vor participa în actuala
ediþie a competiþiei Liga 3, baremurile de arbitraj sunt în cuantum
de 1.996 RON, valoare netã, dupã cum urmeazã:
Arbitru: 764 RON
Arbitru asistent (1 ºi 2): câte 601 RON
Totodatã, se va achita barem pentru delegat de joc al cãrui
cuantum net este de 500 RON.
Pentru echipele organizatoare care vor participa în actuala
ediþie a competiþiei Liga 2, baremurile de arbitraj sunt în cuantum
de 4.660 RON, valoare netã, dupã cum urmeazã:
Arbitru: 1.630 RON
Arbitru asistent (1 ºi 2): câte 1.330 RON
Al patrulea oficial: 370 RON
Totodatã, se va achita barem pentru delegat de joc al cãrui
cuantum net este de 1.250 RON.
Conform articolului 54, punctul 2 din ROAF, jocurile din
Liga 1, Liga 2 ºi Liga 3, campionatul de fotbal feminin, precum ºi
cele din Cupa României (faza naþionalã) pot începe numai
dacã la teren sunt prezenþi medicul delegat ºi medicul echipei
gazdã.
În conformitate articolul 30, punctul 11 din ediþia 2018 a
ROAF, regulament aprobat în ºedinþa Comitetului de urgenþã
din 20 iulie 2018, în faza naþionalã a Cupei României, în toate
jocurile se pot efectua maximum 3 (trei) înlocuiri de jucãtori pe
durata celor 90 de minute. În situaþia jocurilor în care se vor disputa reprize de prelungiri, conform art. 30 alin 9 din ROAF este
permisã efectuarea a 4 (patru) înlocuiri de jucãtori, cu condiþia
ca cea de a 4-a înlocuire sã se efectueze numai în reprizele de
prelungiri.
În conformitate cu articolul 30, punctul 15 din ROAF, echipele
programate în Cupa României nu pot renunþa la jocuri ºi nici nu
pot disputa jocuri amicale în zilele în care au fost programate,
sub sancþiunea excluderii ºi retrogradãrii lor în eºalonul imediat
inferior din campionatul în care participã.
În conformitate cu prevederile articolului 7, alineat c) din
RSTJF, jucãtorii vor trebui sã aibã aplicatã pe carnetul de legitimare
viza medicalã acordatã de unitatea medico-sportivã competentã.
În caz de litigiu, competenþa soluþionãrii aparþine Comisiei
de Disciplinã ºi Eticã a FRF.

ªapte medalii încã din prima zi
Sportivii români participanþi la Campionatelor Balcanice de atletism de la Praveþ (Bulgaria) au obþinut ºapte medalii (douã de aur,
douã de argint ºi trei de bronz) în prima zi a competiþiei. Medaliile de
aur au fost obþinute de Andrei Marius Gag la aruncarea greutãþii ºi Ilie
Alexandru Corneschi la 5.000 m, argintul a fost câºtigat în probele de
ºtafetã 4x100 m, la masculin (Alexandru Geamãnu, Alexandru
Terpezan, Marian Valentin Tãnase, Daniel Mihai Robert Budin), respectiv feminin (Camelia Florina Gal, Ioana Teodora Gheorghe, Roxana
Maria Ene, Marina Andreea Baboi), în timp ce medaliile de bronz au
fost adjudecate de Andrei Rareº Toader, la aruncarea greutãþii, Elena
Andreea Panþuroiu la triplusalt ºi Andrea Miklos la 400 m.
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