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Tentativã de suicid
la Sala Sporturilor Ploieºti
Un bãrbat în vârstã de 42 de
ani a fost salvat, luni, dupã ce mai
multe persoane l-au vãzut în lacul
de la Sala Sporturilor din Ploieºti.
Bãrbatul era sub influenþa bãuturilor
alcoolice, iar starea sa de sãnãtate
era afectatã de temperatura scãzutã
a corpului. Potrivit Biroului de Presã
al Serviciului de Ambulanþã Prahova, la momentul în care a fost scos

oliþiºti din cadrul Biroului Drumuri Naþionale
ºi Europene au acþionat, în weekendul
trecut, pentru prevenirea ºi combaterea cauzelor
generatoare de accidente, îndeosebi pentru
identificarea ºi sancþionarea conducãtorilor auto
care nu poartã centura de siguranþã, a celor care
vorbesc la telefon, precum ºi pentru verificarea
stãrii tehice a autovehiculelor. Pentru neregulile
constatate, au fost aplicate 74 de sancþiuni
contravenþionale (19 pentru neutilizare centurã de
siguranþã), în valoare de 17.490 lei. A fost reþinut
un permis ºi au fost retrase douã certificate de
înmatriculare auto. De asemenea, 62 de
conducãtori auto au fost testaþi cu aparatul etilotest.
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Turist canadian
rãnit de urs la Azuga
U

n turist canadian, care campase într-o zonã izolatã din Azuga, a
fost atacat de urs în cursul nopþii. Bãrbatul a fost rãnit, dar a refuzat
transportul la spital. Potrivit Biroului de Presã al Jandarmeriei Prahova, turistul
Canadian a sunat la numãrul unic de urgenþã 112 în joi dimineaþã, la ora
4.40. Bãrbatul a cerut ajutorul dupã ce a fost atacat de urs în timp ce se afla
în cort. Turistul campase în zona Valea Mãrului din Azuga, o zonã aflatã la
marginea unei pãduri. Bãrbatul a povestit cã, în timp ce se alfa în cort, a
auzit zgomote afarã motiv penru care a ieºit sã vadã ce se întâmplã. Atunci
a fost ºi momentul în care a fost atacat. S-a ales doar cu câteva zgârieturi ºi
cu cortul parþial sfâºiat. “Ajuns la faþa locului echipajul de jandarmi a solicitat
sprijinul S.A.J. Prahova, care a acordat primul ajutor persoanei în cauzã,
acesta refuzând internarea. La aceasta acþiune au participat agenþi din
cadrul Poliþiei Naþionale Azuga ºi un lucrãtor de la formaþiunea Salvamont
Azuga. Intervenþia s-a încheiat în jurul orelor 06.30”, se aratã în comunicatul
Jandarmeriei. Cetãþeanul canadian este primul turist rãnit de urs din acest
.)
an. (D.F
(D.F.)

Un nou început...pe calea cunoaºterii la Buºteni

din apã, tânãrul avea hipotermie,
temepratura corpului fiind de 32,7
grade C. Nimeni nu a putut sã precizeze cât timp a stat acesta în apã.
Bãrbatul era sub influenþa bãuturilor
alcoolice ºi se pare cã ar fi încercat
sã-ºi punã capãt vieþii. Acesta a fost
preluat de echipajul de la Serviciul
de Ambulanþã ºi transportat la
.)
Spitalul Judeþean. (D.F
(D.F.)
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Þinând cont de importanþa pe
care învãþãmântul o are în formarea
tinerelor generaþii, în prima zi a noului an ºcolar, elevii din Buºteni au
beneficiat din nou de un ajutor
substanþial pentru a pãºi fãrã mari
dificultãþi pe treptele cunoaºterii, aºa
cum s-a întâmplat an de an în ultima vreme. Toate ºcolile din Buºteni
au fost pregãtite sã îi întâmpine cu
porþile deschise pe micuþi, oferindule condiþii excelente de învãþãturã
ºi igienã.
Ca în fiecare an, toþi cei 740 de
copii de la grãdiniþele ºi ºcolile generale din oraº au primit din partea
Primãriei ºi a Consiliului local Buºteni ghiozdane pline cu rechizite pe
specificul fiecãrei clase.
Aceste modeste, dar însufleþite
acþiuni venite în sprijinul ºcolarilor
ºi pãrinþilor acum, la debutul unui
nou an de învãþãmânt, sunt absolut
benefice pentru a încuraja tânãra
generaþie, dar ºi pe cei ce o cãlãuzesc întru cunoaºtere. Asta pentru
cã învãþãmântul reprezintã una din

principalele resurse ale acestei þãri.
Primarul oraºului Buºteni, Irinel
Ghiþã, s-a aflat în prima zi de ºcoalã
alãturi de elevii tuturor unitãþilor de
învãþãmânt din localitate. Alãturi de
domnia sa, au mai fost prezenþi Nae
Savel, viceprimarul oraºului Buºteni,

precum ºi câþiva reprezentanþi ai
Consiliului local. Din mijlocul micuþilor
ºcolari nu a lipsit nici de aceastã datã
Emanoil Savin, senator în Parlamentul României, vechi susþinãtor al
performanþei ºi al învãþãmântului în
special.
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România-Ucraina, la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova
Poate cã titlul vã
duce cu gândul la o
disputã sportivã
însã, în realitate, este
vorba despre o
întâlnire din cadrul
proiectului
educaþional
internaþional
„Educaþie
interculturalã – respect pentru culturã
ºi tradiþiile
popoarelor”
La sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Prahova a avut loc miercuri, 4
septembrie, o întâlnire din cadrul proiectului educaþional internaþional „Educaþie
interculturalã – respect pentru culturã
ºi tradiþiile popoarelor”, patronatã de
prof. Nicolae Angelescu – inspector ºcolar general ºi de coordonatorul proiectului – Eugen Niþã, profesor la Colegiul Naþional „I. L. Caragiale” Ploieºti.
Proiectul se desfãºoarã în baza
Acordului de parteneriat dintre Departamentul Învãþãmânt ºi ªtiinþã al Administraþiei Regionale de Stat Cernãuþi (Ucraina) ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova (România), semnat în data de
1 martie.2019, la Ploieºti, Acordului de
cooperare dintre Institutul postuniversitar de perfecþionare a cadrelor didactice
din Regiunea Cernãuþi ºi Casa Corpului
Didactic Prahova, semnat în data de 29
iunie 2018, tot la Ploieºti, precum ºi a
parteneriatelor dintre instituþii ºcolare

din regiunea Cernãuþi ºi judeþul Prahova.
Întâlnirea de la ISJ Prahova a beneficiat de participarea extraordinarã a
Consulului General al României la Cernãuþi, Excelenþa Sa Irina-Loredana
Stãnculescu. În cadrul întâlnirii a fost
diseminatã etapa a VII-a din cadrul proectului, Tabãra Internaþionalã de Matematicã ºi Creaþie de la Boian, Ucraina,
4-10 august 2019, desfãºuratã sub
înaltul patronaj al Consulului General al
României la Cernãuþi. De asemenea,
au avut loc discuþii despre identificarea
resurselor necesare pentru organizarea
Etapei a VIII-a, Tabãra Internaþionalã de
Matematicã ºi Poezie, ce va avea loc în
intervalul 28 octombrie -2 noiembrie
2019, la Ploieºti.
Dupã activitãþile desfãºurate la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Prahova, echipa de proiect, formatã din
profesori ºi inspectori ºcolari, s-a deplasat la sediul Camerei de Comerþ ºi

Industrie Prahova unde, sub patronajul
preºedintelui instituþiei respective, Aurelian Gogulescu, au avut loc diverse consultãri fructuoase între reprezentanþii
cadrelor didactice, oamenii de afaceri
prezenþi ºi Consulul General al României
la Cernãuþi, Excelenþa Sa Irina-Loredana
Stãnculescu. Au participat, de asemenea, Ludmila Sfârloagã – vicepreºedinte
al Consiliului Judeþean Prahova, Emil
Drãgãnescu – subprefect ºi Teodora
Marin – administrator public al Municipiului Ploieºti.
Ultima parte a întâlnirii de proiect sa desfãºurat la sediul Colegiului Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti, unitate de
învãþãmânt iniþiatoare ºi promotoare a
proiectului educaþional internaþional
„Educaþie interculturalã - respect pentru
culturã ºi tradiþiile popoarelor”.
Mihail Marinescu

ANCOM: Amplificatoarele
de semnal 2G/3G/4G
trebuie sã aibã marcajul CE
Ele pot fi puse în funcþiune
doar cu acordul operatorilor

Amplificatoarele de semnal 2G/3G/4G trebuie sã aibã
aplicat marcajul CE ºi pot fi puse în funcþiune doar cu acordul
operatorilor de telefonie mobilã ºi internet mobil, precizeazã
Autoritatea Naþionalã pentru Administrare ºi Reglementare în
Comunicaþii (ANCOM).
“În ultima perioadã, tot mai mulþi utilizatori folosesc amplificatoare de semnal 2G/3G/4G cu intenþia de a beneficia de
un semnal mai bun. Din pãcate însã, dacã astfel de echipamente sunt neconforme sau sunt puse în funcþiune fãrã acordul
operatorului, acestea pot provoca interferenþe prejudiciabile
atât celorlalþi utilizatori din aria de acoperire, cât ºi furnizorilor.
Totodatã, trebuie precizat cã folosirea acestui tip de echipament presupune utilizarea spectrului de frecvenþe radio ºi nu
se poate face decât de cãtre operatorul care deþine licenþa de
utilizare a spectrului. Pentru cã folosirea unor astfel de echipamente, neconforme sau fãrã acordul operatorului, ia
amploare de la un an la altul, atenþionãm utilizatorii cã riscã
sancþiuni conform legislaþiei în vigoare”, a declarat Cristin Popa,
director executiv monitorizare ºi control din cadrul ANCOM,
într-un comunicat remis, luni, AGERPRES.
ANCOM explicã faptul cã serviciul de telefonie mobilã
funcþioneazã prin propagarea undelor radio, care poate fi
afectatã de diferite obstacole (clãdiri, tuneluri, dealuri, pãduri,
lacuri sau condiþii meteo), tipul telefoanelor folosite, numãrul
de apeluri iniþiate în acelaºi timp de mai multe persoane etc.
Amplificatoarele de semnal (denumite ºi repetoare) sunt
echipamente menite sã preia semnalul emis de furnizorii de
servicii de comunicaþii mobile din exteriorul clãdirilor pentru al amplifica în interiorul acestora, oferind o putere îmbunãtãþitã
a semnalului radio. “Dacã un amplificator de semnal nu are
aplicat pe el marcajul CE, acesta este neconform. În momentul
în care un astfel de aparat este pus în funcþiune pe teritoriul

României, el poate produce interferenþe care perturbã buna
funcþionare a serviciilor de telefonie mobilã. Astfel, numãrul
utilizatorilor care pot folosi serviciul de telefonie sau internet
mobil în zona respectivã scade semnificativ, apelarea devenind uneori imposibilã, iar apelurile în curs se întrerup. În
cazuri extreme, interferenþele cauzate de echipamentele
neconforme pot afecta apelarea numãrului de urgenþã 112”,
se menþioneazã în comunicat.
Potrivit sursei citate, dacã în 2016 au fost localizate ºi
confiscate 7 astfel de amplificatoare de semnal neconforme,
în 2017 numãrul acestora a ajuns la 68, în 2018 - la 132, iar
în prima jumãtate a acestui an au fost localizate 44 de
amplificatoare fãrã marcaj CE aplicat, care au provocat
interferenþe prejudiciabile.
Astfel, ANCOM subliniazã cã utilizatorii care folosesc
amplificatoare de semnal 2G/3G/4G trebuie sã verifice
existenþa marcajului CE pe aparat, iar în cazul în care acesta
lipseºte, aparatul trebuie scos din funcþiune. În cazul în care
cei care deþin echipamente neconforme continuã sã le
foloseascã, încalcã astfel prevederile Hotãrârii Guvernului nr.
740/2016, riscând sancþiuni cuprinse între 500 ºi 5.000 lei.
În acelaºi timp, pentru cã folosirea amplificatoarelor de
semnal (chiar dacã sunt conforme ºi au marcaj CE) presupune
utilizarea spectrului de frecvenþe, acestea pot fi puse în
funcþiune numai cu acordul operatorilor de telefonie mobilã
care deþin licenþa de utilizare a spectrului de frecvenþe radio.
Autoritatea Naþionalã pentru Administrare ºi
Reglementare în Comunicaþii (ANCOM) este instituþia care
protejeazã interesele utilizatorilor de comunicaþii din România,
prin promovarea concurenþei pe piaþa de comunicaþii,
administrarea resurselor limitate, încurajarea investiþiilor
eficiente în infrastructura ºi a inovaþiei.
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Tânãrul acuzat cã a spart
sediul Poliþiei din Cornu, lãsat
în libertate de judecãtori
Eugen Andrei Chiþu, tânãrul acuzat cã a spart sediul Poliþiei din Cornu
de unde ar fi furat probe dintr-un dosar în care era cercetat, a fost eliberat din arest. Decizia aparþine judecãtorului de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Prahova ºi este
definitivã.
Tribunalul Prahova a decis sã admitã contestaþia la mãsura arestãrii
preventive luatã de Judecãtoria Câmpina pe numele lui Eugen Andrei
Chiþiu. Judecãtorii ploieºteni nu au
luat nici o altã mãsurã preventivã pe
numele bãrbatului suspectat de poliþiºti cã a intrat prin efracþie în sediul
Secþiei de Poliþie din Cornu de unde
a furat mai multe bunuri, probe întrun dosar penal.
“Admite contestaþia formulatã de
inculpatul CHIÞU ANDREI - EUGEN,
acuzat de sãvârºirea infracþiunilor de
furt calificat, (…) ºi sustragerea sau
distrugerea de probe ori înscrisuri,
prev. ºi ped. de art. 275 alin. (1) din
Codul penal, ambele cu aplicarea art.
38 alin. (1) din Cod penal, aflat în prezent în C.R.A.P. Câmpina, împotriva în-

cheierii nr. 98 pronunþate de judecãtorul de drepturi ºi libertãþi din cadrul Judecãtoriei Câmpina la data de
23.8.2019. Desfiinþeazã în totalitate
încheierea atacatã ºi, rejudecând:
Respinge ca nefondatã propunerea
de luare a mãsurii arestãrii preventive formulatã de inculpatul Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Câmpina,
faþã de inculpatul Chiþu Andrei – Eugen. Dispune punerea în libertate a
inculpatului Chiþu Andrei – Eugen,
de sub puterea mandatului de arestare preventive nr. 14/UP din 23.8.
2019, dacã nu este reþinut sau arestat
în altã cauzã. Ia act cã inculpatul a
fost asistat de avocat ales. Definitivã.
Cercetatã ºi pronunþatã în camera de
consiliu, azi, 27.8.2019”, potrivit portalului instanþelor de judecatã.
Iniþial, Andrei Eugen Chiþu a fost
arestat preventiv de Judecãtoria Câmpina, la cererea procurorului de caz.
Tânãrul mai este cercetat penal într-un dosar de ºantaj ºi este trimis în
judecatã ºi într-un alt dosar de furt,
la Judecãtoria din Bârlad.
(D.F.)

Angajaþii acuzaþi cã bãteau
copiii cu handicap dintr-un
centru de plasament s-au
întors la acelaºi loc de muncã
O parte dintre angajaþii Centrului
de Servicii Comunitare Sf. Andrei din
Ploieºti, unde sunt gãzduiþi peste 50
de copii cu probleme grave de sãnãtate, s-au întors la acelaºi loc de muncã deºi sunt cercetaþi penal pentru
rele tratamente aplicate minorului ºi
delapidare. Conducerea Direcþiei
pentru Protecþia Copilului susþine cã
angajaþii nu au primit nicio interdicþie
din partea procurorilor care îi
ancheteazã.
Nu mai puþin de 12 angajaþi, îngrijitori ºi supraveghetori, care lucrau
la cãminul pentru copii cu dizabilitãþi
sunt acuzaþi cã furau din mâncare
celor pe care îi aveau în grijã ºi îi bãteau cu bestialitate, pe furiº, pentru
ca gestul lor sã nu fie surprins de camerele de supraveghere. Scandalul
a izbucnit în toamna anului trecut,
iar o parte dintre îngrijitori ºi-au dat
demisia, însã cei mai mulþi s-au întors
la serviciu ºi lucreazã în continuare
la acelaºi centru. ”Au fost o perioadã
sub control judiciar, dar apoi nu au
mai primit nicio interdicþie din partea
procurorilor. Nu am avut ce sã fac,
pentru cã ei susþin cã sunt nevinovaþi
ºi nu au interdicþie sã lucreze în centru. Nu am putut decât sã fac în aºa
fel încât ei sã nu mai intre în contact
direct cu copiii”, a declarat Viorel Cãlin,
directorul Direcþiei Generale pentru
Protecþia Copilului Prahva, în subordinea cãruia se aflã Centrul ”Sf. Andrei”
din Ploieºti.
În octombrie 2018, au avut loc
percheziþii la centrul incriminat, iar la
finalul acþiunii 15 persoane au fost
aduse la audieri. Toate erau angajate
ale Direcþiei pentru Protecþia Copilului
Prahova. În urma cercetãrilor preliminare, 12 persoane au fost reþinute ºi
duse la Parchetul de pe lângã Jude-

cãtoria Ploieºti. Ulterior, Judecãtoria
Ploieºti a decis ca angajaþii DGASPC
sã fie plasaþi în control judiciar pentru
o perioadã de 60 de zile.
Deºi sunt acuzaþi de rele tratamente aplicate minorului ºi delapidare, îngrijitorii de la Centrul “Sf.
Andrei” din Ploieºti nu au fost încã
trimiºi în judecatã, chiar dacã a trecut
un an de la declanºarea anchetei.
Ancheta în acest caz a pornit la începutul lunii iunie. Atunci soþul uneia
dintre angajate a fãcut publice mai
multe conversaþii între soþia lui – cu
care se afla în divorþ - ºi o altã angajatã. Potrivit acestuia, discuþiile dintre
cele douã femei erau dintre cele mai
ºocante, iar bãtaia pãrea sã fie un
mod de a-i educa pe copiii mai obraznici aflaþi în plasament.
“Când dai...nu îi previi. Te uiþi, dai
cât poþi ºi îi spui: sã nu mai strig la
tine de douã ori cã îþi crãp capul. Nu
stai sã îl priveºti pe copil ºi apoi dai”,
”De mâine pleacã ºeful. Poþi sã dai
liniºtitã”, ”Dã-le sã zacã. Sã te ºtie de
fricã. Acum la început. Ai vãzut cum
ascultã ãia de ea? Dã-le la baie pe
furiº”, sunt doar câteva din sfaturile
primte de noua angajatã a Centrului
de plasament de la prietena ei, mai
veche în sistem.
Dupã ce aceste discuþii au fost
fãcute publice, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Prahova a fãcut o anchetã internã,
iar protagonistele discuþiei au demisionat. Acestea au fost audiate ºi de
poliþiºti care au deschis în aceastã
cauzã un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului ºi furt. La
patru luni de la dezvãluirile fãcute de
presã, poliþiºtii au descins la Centrul
unde erau maltrataþi copiii.
(D.F.)
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Cine este omul desemnat „sã-l despice“
psihologic pe Gheorghe Dincã:
„Cei mai prolifici criminali sunt oameni
pe lângã care trecem frecvent pe stradã“
Dorin Dumitran, profilerul care a stat lângã
Gheorghe Dincã încã din prima zi a anchetei
de la Caracal Dorin Dumitran (43 de ani), psiholog criminalist în cadrul Serviciului de Analizã
Comportamentalã al Poliþiei Române, este omul
desemnat sã-l psihanalizeze pe Gheorghe Dincã,
principalul suspect în „cazul Caracal“. Dorin
Dumitran a stat în preajma monstrului din Caracal încã din prima zi a anchetei. L-a analizat
atât în timpul cercetãrii la faþa locului în curtea
suspectului, cât ºi ulterior, la Bucureºti, unde
au loc în continuare audieri. Potrivit fiºei postului,
rolul psihologului criminalist sau „profiler“, conform termenului împrumutat din englezã, este
sã ofere suport psihologic ºi sã determine suspectul sã mãrturiseascã, gãsindu-i
punctele vulnerabile. În acest moment, cel puþin
în „cazul Caracal”, probatoriul este insuficient
pentru a fi prezentat de anchetatori în faþa
judecãtorilor.

„Noi nu ne dãm cu pãrerea“

Menirea profilerului se terminã atunci când
mãrturia suspectului se suprapune perfect
dovezilor adunate de criminaliºti de la locul
faptei. Potrivit celor din branºã, este o muncã
titanicã, apropiatã de matematicã, în condiþiile
în care omorul trebuie probat cu probe argumentate ºtiinþific. „Noi nu ne dãm cu pãrerea,
noi dovedim ºi nu suntem contemplativi. Rapoartele noastre sunt trecute în rechizitorii. Pe
tot ceea ce spunem, pe tot ceea ce scriem noi,

trebuie sã fim de necombãtut. Deocamdatã nu
ne-a contestat nimeni, pentru cã am fost foarte
riguroºi”, a spus recent Dorin Dumitran, într-un
interviu acordat ziarului „Adevãrul“.

Marius Frumuzache,
pedofilul violator din
Ploieºti, la cazul cãruia
contribuþia lui Dorin
Dumitran a fost esenþialã

Dorin Dumitran este absolvent al Facultãþii
de Psihologie ºi Sociologie din Bucureºti. Din
2005 lucreazã în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne (MAI), mai întâi la Serviciul de Prevenire
a Criminalitãþii din cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Prahova, ca psiho-sociolog. Din
2014, a fost cooptat de în cadrul Poliþiei, unde
lucreazã ca profiler în cadrul Serviciului de Analizã Comportamentalã. În acelaºi an s-a specializat
la FBI, în cadrul Behavioral Analysis Unit, iar
ulterior a participat la schimburi de experienþã
cu Poliþia ºi Jandarmeria din Franþa ºi Spania.

Cooptat la cazuri
foarte grele

În ultimii cinci ani, a fost cooptat în echipele
de investigaþie din dosare critice, de mare
violenþã, în special cu autor necunoscut. A fost

6 incendii de vegetaþie uscatã într-o zi
Luni, pompierii militari prahoveni au
acþionat pentru localizarea ºi lichidarea
a ºase incendii de vegetaþie uscatã în
localitãþile Berceni, Mãneºti, Valea
Cãlugãreascã (2), Boldeºti Scãeni ºi
Bãrcãneºti. Incendiile au izbucnit, cel
mai probabil, din cauza utilizãrii focului
deschis în spaþii deschise fãrã respectarea normelor de apãrare ºi a fumatului

în locuri nepermise sau neprotejate corespunzãtor, iar suprafaþa de ardere a
fost de aproximativ 4 ha vegetaþie
uscatã ºi gunoi menajer.
Atenþie: incendiile de vegetaþie uscatã se pot propaga la gospodãriile
populaþiei, punând în pericol viaþa ºi
bunurile cetãþenilor! De asemenea,
pompierii reamintesc prahovenilor cã
arderea vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale este strict interzisã dacã nu se
impune ca o mãsurã de carantinã fitosanitarã, iar în cazul realizãrii igienizãrii
terenurilor prin ardere, este obligatorie
obþinerea acceptului de la Agenþia

pentru Protecþia Mediului ºi a permisului
de lucru cu focul, impunându-se totodatã, respectarea cu stricteþe a mãsurilor
ºi regulilor de apãrare împotriva
incendiilor.
Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã cu amendã de la 1000 lei la
2500 lei, conform HGR nr. 537/2007
privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor la normele de prevenire ºi
stingere a incendiilor,
urmãtoarele fapte:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi a
altor materiale combustibile, fãrã obþinerea permisului de lucru cu foc ºi fãrã luarea mãsurilor pentru
împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi;
– amenajarea
locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiþii ºi la distanþe care favorizeazã propagarea
focului la construcþii, depozite, culturi
agricole, pãduri, plantaþii ºi alte vecinãtãþi.
Inacþiunea persoanelor fizice ºi juridice aflate în apropierea incendiilor
produse la pãduri, plantaþii, culturi agricole, miriºti, pãºuni ºi fâneþe ºi care nu
intervin imediat cu mijloacele de care
dispun pentru limitarea ºi stingerea
acestora se sancþioneazã cu amendã
de la 1000 lei la 2500 lei, H.G. nr. 537/
2007 privind stabilirea sancþiunilor în
domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.

omul din umbrã în ancheta Marius
Frumuzache, pedofilul în serie de la Ploieºti care
a terorizat, în primãvara anului 2011, fetiþe de
11-12 ani. A intervenit în cazul „Estera”, fetiþa
de 5 ani din Baia Mare care a fost rãpitã, violatã
ºi ulterior ucisã. A convins un violator în serie
din Bucureºti sã mãrturiseascã toate cele 13
fapte, dar a ºi clacat în faþa unui caz de viol
urmat de crimã în care victima a fost un bãieþel
care semãna izbitor cu o rudã apropiatã.
„Cazurile cu copii sunt cele care dau peste cap
ºi medicul legist, ºi poliþistul. Cred cã este o
problemã pentru toþi. Chiar ºi pentru infractori“,
mãrturisea Dorin Dumitran, în interviul acordat
„Adevãrul“. Tânãrul care a violat-o ºi ucis-o pe
Estera, fetiþa din Baia Mare, a fost prins la un an
de la comiterea faptei tot cu ajutorul profilerului
Dorin Dumitran. În bucãtãria anchetãrii unor
infractori sexuali care nu coopereazã cu
anchetatorii, aºa cum este Gheorghe Dincã,
analiza comportamentului non-verbal este
esenþialã pentru aflarea adevãrului. Aici intervine
profilerul, antrenat sã traducã fiecare broboanã
de sudoare sau miºcare insesizabilã a mâinii
suspectului. „Despic gesturi, emoþii, absolut tot.
Dacã se vede transpiraþia la audiere, eu trebuie
sã mã întreb întâi ce temperaturã era în camerã,
de respectivul transpirã. Suspecþii vinovaþi,
acuzaþi pe drept, au acelaºi comportament cu
suspecþii nevinovaþi, acuzaþi pe nedrept. Unul
inocent acuzat pe nedrept dã aceleaºi reacþii
ca unul vinovat acuzat pe drept. Nu existã reþete

de interpretare a comportamentului simulat. Nu
e o problemã sã simþi cã eºti pe calea cea bunã,
þine de fler, de inspiraþie ºi de experienþã, dar
trebuie sã ºi dovedeºti“, explicã Dorin Dumitran.

Dezastrul din mediul
familial

Experienþa în dosarele de mare violenþã,
dar ºi literatura de specialitate, l-au determinat
pe Dorin Dumitran sã concluzioneze cã relaþiile
din interiorul familiei reprezintã cel mai vulnerabil
punct într-o anchetã, indiferent cât de bine este
pregãtit un criminalist. „În mediul familiei se
petrec grozãvii incredibile, pe care nu le vom
cunoaºte niciodatã. Iar ce se întâmplã acolo va
ajunge sã fie cunoscut în momentul în care un
astfel de individ iese pe stradã. ªi nu sunt
neapãrat persoane pe care le-ai putea ocoli pe
stradã, din contrã. Ei sunt fraþii noºtri, soþii noºtri,
copiii cu care trãim.
Cei mai prolifici criminali sunt oameni pe
lângã care trecem frecvent pe stradã, unii dintre
ei la costum, oameni care aratã bine, oameni
care vorbesc frumos, ºarmanþi, fermecãtori, buni
de gurã, care te fac din vorbe, cum se spune.
Simuleazã foarte bine un comportament normal. De fapt acesta este ºi aspectul cel mai greu
cu care ne confruntãm în anchetã“, mai crede
Dorin Dumitran.
(D.F.)

ANAF a finalizat procesul de restituire a taxei
auto; a fost restituitã o sumã de 6,16 miliarde lei

Ministerul Finanþelor Publice, prin
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã, a restituit taxe auto (taxa auto
pentru autoturisme ºi autovehicule, taxa
pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau
timbrul de mediu) tuturor contribuabililor
români care au depus documentaþii
complete, informeazã ANAF printr-un
comunicat remis, luni AGERPRES.
Astfel, începând din 2017 pânã în
prezent, ANAF a restituit taxe auto în valoare totalã de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri depuse ºi
aprobate. “Menþionãm cã, ANAF are în
atenþie ºi cererile ale cãror documentaþii
sunt incomplete. Acestea vor fi soluþionate, pe mãsurã ce contribuabilii notificaþi vor transmite cãtre Agenþia Fiscalã
clarificãrile solicitate”, se precizeazã în
comunicat.
Guvernul a aprobat pe 12 iunie suplimentarea bugetului Ministerului
Mediului cu 650 de milioane de lei pentru restituirea taxei auto, termenul limitã
anunþat atunci fiind 30 iunie. “Guvernul
a aprobat un proiect de hotãrâre privind

suplimentarea bugetului Ministerului
Mediului din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului prevãzut în bugetul de stat pe anul 2019. Este vorba
despre o suplimentare cu 650 de milioane de lei pentru a se acorda banii plãtiþi
pentru timbrul de mediu, taxa auto, în

Douã femei din Sinaia, D
arse într-un incendiu
provocat de
un inconºtient

funcþie de denumirea pe care a avut-o
aceastã taxã de-a lungul timpului. ªtiþi
cã termenul limitã este de 30 iunie. Pânã acest moment au fost plãtite deja
sume totale în valoare de 3,1 miliarde
de lei”, spunea atunci purtãtorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.

ouã femei din Sinaia au fost transaportate de urgenþã la spital,
în noaptea de duminicã spre luni, dupã ce au suferit multiple
arsuri. Cele douã au fost prinse într-un incendiu care a izbucnit la un
complex de locuinþe sociale din staþiune. Potrivit ISU Prahova, incendiul
a izbuncit în noaptea de duminicã spre luni la o baracã dezafectatã
situatã la ieºire din Sinaia. Douã femei care locuiau acolo au suferit
arsuri de gradele 2 ºi 3 pe 15 la sutã din suprafaþa corpului (pe faþã ºi
mâini). Potrivit unor surse, baraca dezafectatã aparþine de fapt primãriei
din staþiune ºi era folositã în trecut ca locuinþã socialã. Acum baraca nu
mai era conectatã la utilitãþi, însã era locuitã de oameni fãrã casã. Incendiul
.)
a izbucnit dupã ce un tânãr a adormit cu þigara aprinsã. (D.F
(D.F.)
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MFP: Înrolarea în Spaþiul privat virtual, o facilitate
opþionalã la dispoziþia românilor din afara þãrii
Ministerul Finanþelor Publice (MFP) vine cu
clarificãri ºi completãri la proiectul de Ordin al ministrului finanþelor publice nr. 660/2017 privind
aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanþã între MFP/
organul fiscal central ºi persoanele fizice, persoanele juridice ºi alte entitãþi fãrã personalitate
juridicã.
“Precizãm cã propoziþia “identificarea contribuabililor la misiunile diplomatice/oficiile
consulare ale României” din Referatul de aprobare
al proiectului de ordin se referã la îndeplinirea procedurii de confirmare a identitãþii contribuabililor,
care solicitã înregistrarea ca utilizatori ai serviciului
“Spaþiul privat virtual” (SPV) la sediul misiunilor
diplomatice/oficiilor consulare ale României. Scopul acestei prevederi este de a veni în întâmpinarea
persoanelor fizice, care au cetãþenia românã ºi
doresc sã se înroleze voluntar în SPV, dar domiciliazã, au reºedinþa sau lucreazã în strãinãtate”,
explicã MFP în comunicatul transmis AGERPRES.
În acest sens, pentru a le oferi ºi posibilitatea
de a se prezenta ºi la ambasada sau oficiile consulare din þara în care se aflã, care sunt mai apropiate, MFP propune urmãtoarea completare pentru
art. 20 alin. 6 lit. b): “aprobare la ghiºeu. În acest
caz persoana fizicã trebuie sã se prezinte la orice
organ fiscal din cadrul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, în scopul identificãrii fizice. În

cazul persoanelor fizice care au cetãþenia românã
ºi domiciliazã, au reºedinþa sau lucreazã în
strãinãtate, în scopul identificãrii fizice, se pot
prezenta ºi la oficiile consulare sau ambasadele

României în circumscripþia cãrora domiciliazã, au
reºedinþa sau lucreazã, dupã caz.”
Referatul proiectului de ordin a fost actualizat
ºi poate fi consultat pe site-ul MFP la rubrica
Transparenþã decizionalã.
Miercuri, MFP a anunþat cã persoanele fizice
vor putea accesa în Spaþiul Privat Virtual (SPV) noi

FPPG: OUG 114/2018 a crescut
preþul gazelor, iar eliminarea ei
ar creºte volumele din piaþã
Federaþia Patronalã Petrol ºi Gaze
(FPPG) respinge declaraþiile alarmiste ºi
nefondate referitoare la efectele revenirii la o piaþã liberã ºi funcþionalã a gazelor, în condiþiile în care OUG 114/
2018 nu a redus factura la gaze, potrivit
unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.
“OUG 114 a fost prezentatã ca o
mãsurã menitã sã reducã preþul gazelor

pentru consumatorii casnici. În realitate,
factura la gaze nu a scãzut. Dimpotrivã,
a crescut preþul pentru consumatorii
industriali, ceea ce s-a reflectat în preþul
bunurilor de larg consum”, se spune în
comunicat.
Companiile din sector spun cã eliminarea prevederilor OUG 114 ºi revenirea la o piaþã liberã ºi funcþionalã ar
duce la reintroducerea în piaþã a unui
volum de gaze de 4,3 miliarde metri
cubi (reprezentând obligaþiile pentru
piaþa reglementatã), ceea ce va permite
decuplarea faþã de preþurile de import.
În plus, creºterea capacitãþilor de
interconectare cu Bulgaria, Ungaria ºi
Ucraina, planificatã pentru anul viitor, va
încuraja concurenþa pe piaþa gazelor
prin diversificarea surselor, cum ar fi LNG
(Gaz Natural Lichefiat).
Principalul argument adus în
defavoarea liberalizãrii pieþei gazelor
este protecþia consumatorului vulnerabil, susþine federaþia. Însã, consumatorii
vulnerabili trebuie protejaþi prin mecanisme care pot coexista cu o piaþã liberã,
aºa cum se întâmplã ºi în alte þãri din

Europa Centralã ºi nu numai.
“Din pãcate, deºi existã planuri de
acþiuni elaborate de specialiºti, cum sunt
cei de la Emerton, în România nu a fost
implementat un mecanism funcþional
de protecþie a acestora. De aceea, este
nevoie de o acþiune urgentã în acest
sens”, aratã FPPG.
În 2001, în cadrul negocierilor pentru aderarea la UE, România ºi-a asumat
liberalizarea pieþei gazelor
pânã în 2007. Aceasta a avut
loc pentru o perioadã scurtã
de timp, din 2017 pânã în
decembrie 2018, când, prin
introducerea OUG 114, România a regresat în ceea ce
priveºte piaþa gazelor. În
aceºti ani, împotriva României au fost deschise douã
proceduri de infringement
pe piaþa gazelor.
Impactul zecilor de ani
de tergiversãri în liberalizare
se traduce în paradoxuri cum ar fi acela
ca doar 30% din gospodãriile din
România sunt conectate la reþeaua de
gaze. “O piaþã reglementatã nu atrage
investiþii - în ultimii ani am asistat la
ieºirea unor companii mari de pe piaþã
ºi încetinirea sau chiar blocarea unor
proiecte de investiþii majore. În acelaºi
timp, producþia localã de gaze a scãzut
ºi a fost înlocuitã cu importuri, în condiþiile în care România are potenþial de aºi acoperi necesarul de gaze exclusiv
din producþia internã. În prezent, rata
importurilor a crescut la circa 28%”, conform companiilor. Potrivit FPPG, în aceste
condiþii, este necesarã liberalizarea imediatã a pieþei, prin eliminarea prevederilor OUG 114 referitoare la preþul gazelor, pentru a nu afecta aprovizionarea
cu gaze a României. Este necesarã, de
asemenea, protejarea concretã a consumatorului vulnerabil ºi implementarea unor programe ample de eficienþã
energeticã, ce au ca efect direct scãderea semnificativã a facturilor la energie.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

documente, odatã cu extinderea serviciilor SPV.
“Pentru eficientizarea comunicãrii, îmbunãtãþirea
transparenþei ºi reducerea birocraþiei ANAF, MFP a
decis extinderea exploatãrii potenþialului Spaþiului
Privat Virtual (SPV) ca instrument de relaþionare directã
cu fiecare contribuabil la
bugetul de stat. În acest sens,
în SPV vor fi disponibile: chestionarele întocmite de persoanele fizice la sosirea si /
sau plecarea în /din România; notificãrile privind rezidenta persoanelor fizice; declaraþiile de înregistrare fiscalã; cererile pentru eliberarea
Certificatului de rezidenþã fiscalã; certificatele de rezidenþã fiscalã; cererile de restituire; cererile de atribuire a numãrului de ordine din Registrul de evidenþã a aparatelor
de marcat electronice fiscale instalate în judeþ/
municipiul Bucureºti sau a numãrului unic de identificare din aplicaþia informaticã a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã ºi a certificatului de
atribuire a numãrului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale; evidenþa
creanþelor fiscale”, se menþiona într-un comunicat

al MFP remis AGERPRES.
De asemenea, prin SPV persoanele fizice vor
avea posibilitatea sã verifice corectitudinea
prelucrãrii Declaraþiei unice privind impozitul pe
venit ºi contribuþiile sociale datorate de persoanele
fizice, pe care au depus-o pe suport de hârtie.
Finanþele au decis ºi majorarea termenelor
de pãstrare în SPV a mai multor documente emise
de cãtre Ministerul Finanþelor Publice/Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã, prin corelare cu
durata de valabilitate a acestora. Potrivit sursei
citate, pe viitor se vor implementa în SPV modelele
declaraþiilor, cererilor sau ale altor documente
emise de Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã.
Pentru facilitarea accesului la SPV, se eliminã
verificarea la ghiºeu a semnãturii olografe a
persoanei reprezentate ºi se acceptã depunerea
împuternicirii în formã simplã. În acelaºi timp, se
oferã cetãþenilor români care domiciliazã, au reºedinþa sau lucreazã în strãinãtate, posibilitatea
de a se prezenta ºi la oficiile consulare sau ambasadele României în scopul identificãrii fizice
ºi înregistrãrii în SPV, preciza marþi MFP în comunicat.
Potrivit datelor ANAF, Spaþiul Privat Virtual (SPV)
înregistra, începând cu luna aprilie, peste un milion
de utilizatori, care s-au înrolat în aplicaþie de la
lansarea acesteia, în anul 2014.

Asociaþia Berarii României: Ingredientele ºi valorile energetice
vor apãrea pe toate ambalajele de bere din UE pânã în 2022

Asociaþia Berarii României a semnat
alãturi de Brewers of Europe un memorandum privind etichetarea ingredientelor ºi a
valorii energetice pe toate sticlele ºi dozele
de bere din Uniunea Europeanã pânã în
anul 2022, a anunþat, joi, asociaþia.
Obiectivele au fost convenite în mod
voluntar cu Comisia Europeanã ºi au fost
adoptate de Adunarea Generalã a Brewers
of Europe în iunie 2019, precizeazã Asociaþia Berarii României într-un comunicat remis AGERPRES.
“Sunt încântat sã fac parte din evenimentul de astãzi. Vreau sã profit de aceastã
ocazie pentru a felicita toþi semnatarii
pentru angajamentele de etichetare a
alcoolului. Vreau sã vã încurajez sã continuaþi sã fiþi pionieri în sectorul mai larg al
alcoolului. Consumatorii au dreptul sã ºtie
mai multe. Mulþi dintre ei îºi doresc mai
multe detalii despre ce conþin bãuturile ºi
ce înseamnã pentru sãnãtatea lor. Ei
doresc ca aceste informaþii sã fie clare ºi
transparente - un mesaj recurent pe care îl
primim în toate activitãþile noastre de sãnãtate publicã ºi siguranþã alimentarã”, a
declarat comisarul pentru Sãnãtate ºi
Siguranþã Alimentarã, Vytenis Andriukaitis,
prezent la eveniment.
Scopul acestui memorandum este ca
organizaþiile sã-ºi asume responsabilitatea
publicã pentru declararea ingredientelor ºi
informaþiilor energetice pe etichetele
produselor lor, în timp ce asociaþiile comerciale susþin aceste eforturi, inclusiv prin
stabilirea obiectivelor sectoriale locale ºi
raportarea colectivã.
“Memorandumul este deschis pentru
companii ºi asociaþii din toate sectoarele
bãuturilor alcoolice, cu condiþia ca semnatarul sã aprobe pe deplin acest document
ºi angajamentul sãu pentru etichetarea pe
ambalaj atât a ingredientelor cât ºi a valorilor energetice. Dorinþa finalã este de a
oferi consumatorilor informaþii inteligibile,
recognoscibile, comparabile ºi exacte pentru toate bãuturile alcoolice”, aratã asociaþia.
Treizeci ºi ºapte de semnatari iniþiali,
inclusiv 25 de asociaþii naþionale de bere,
ºi-au pus astãzi numele în memorandum
ºi pe Brewers ‘Ambition 2022, ca parte a
unui eveniment care a prezentat sute de
mãrci diferite de bere din toatã Europa, care
îndeplinesc deja cerinþele de etichetare ºi
demonstreazã seriozitatea angajamentului

ºi diversitatea crescândã a unui sector
european de bere care numãrã peste 9.500
de producãtori.
Din anul 2015, membrii Asociaþiei Berarii României au ales sã aplice voluntar
Regulamentul UE 1169/2011, referitor la
informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare. Pe parcursul acestor
patru ani, informaþia privind ingredientele
a fost preluatã în proporþie de 100% de cãtre

acces de foarte mulþi ani, demonstrând
faptul cã Berarii României acþioneazã în
spiritul transparenþei ºi respectului faþã de
consumator. Ne mândrim cu faptul cã rata
de implementare a angajamentului nostru
este peste media europeanã ºi demersul
nostru va continua pânã în momentul în
care ponderea de implementare va atinge
100%”, a declarat Julia Leferman, director
general Asociaþia Berarii României.

toate mãrcile membrilor, faþã de media de
85% la nivel european.
Potrivit producãtorilor de bere din România, valoarea energeticã corespunzãtoare pentru 100 ml de produs a fost deja
inclusã progresiv pe etichete, fie în varianta
lor tipãritã, fie în varianta lor online, astfel
încât consumatorul român o poate regãsi
în prezent în cazul a 76% din produsele
aflate în portofoliile membrilor Asociaþiei
Berarii României.
Acest demers reafirmã respectul pe
care producãtorii locali de bere îl au pentru
dreptul la informare al consumatorului român, având în vedere faptul cã Regulamentul UE 1169/2011 nu se aplicã bãuturilor
cu o concentraþie alcoolicã de peste 1,2%,
în consecinþã el nefiind obligatoriu pentru
berea cu alcool comercializatã în România.
“Suntem bucuroºi sã fim semnatari
ai acestui memorandum, în condiþiile în
care membrii asociaþiei Berarii României
au decis în mod voluntar sã ofere consumatorilor informaþii relevante pentru ca aceºtia
sã facã alegeri în cunoºtinþã de cauzã ºi în
concordanþã cu stilul lor de viaþã. Valoarea
energeticã a produsului este o informaþie
care vine în completarea listei ingredientelor
de fabricare la care consumatorii aveau deja

Cele douãsprezece fabrici de bere,
dintre care douã microberãrii, aparþinând
membrilor Asociaþiei sunt situate în Ploieºti, Constanþa, Craiova, Miercurea Ciuc,
Târgu-Mureº, Pantelimon, Timiºoara, Buzãu, Braºov ºi Galaþi, iar cele douã microberãrii sunt situate în Cluj-Napoca ºi Timiºoara. Începând cu anul 2008 Asociaþia
Berarii României a devenit parte a marii
familii a producãtorilor de bere europeni,
reprezentaþi prin organizaþia Berarii Europei,
fondatã în 1958, la Bruxelles. Membrii actuali sunt asociaþiile naþionale ale berarilor
din statelor UE, alãturi de Norvegia, Elveþia
ºi Turcia. Organizaþia reprezintã interesele
a peste 9.500 de producãtori de bere din
Europa în faþa diferitelor instituþii ºi organizaþii internaþionale. Mai mult, Berarii Europei reprezintã ºi apãrã interesele a 2,3 milioane de oameni care au locuri de muncã
datoritã producþiei ºi vânzãrii berii.
Piaþa berii din România a înregistrat
în 2018 o creºtere de 3%, ajungând la un
volum de 16,6 milioane hl, iar consumul de
bere pe cap de locuitor s-a situat la 85 litri.
În ultimii patru ani, ambalajul de sticlã a
înregistrat o creºtere cu 3,65 puncte procentuale (pp), iar PET-urile au fost în scãdere
cu 5,83 pp.
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Starea învãþãmântului
la început de an ºcolar

Cel puþin 6 mii de copii din judeþul
Prahova au pãºit, pe 9 septembrie
2019, pentru prima datã în ºcoalã, ei
fiind incluºi în clasa pregãtitoare. Altãdatã, se spunea despre clasa I- a cã
este deschizãtoare de drum pentru
ºcolari, dar de atunci ºi pânã acum
multe aveau sã se schimbe.
Numãrul preºcolarilor aºteptaþi în
grãdiniþe este de 17.084, al celor de
clasa a V-a de 7.292 elevi, de clasa a
VIII-a 7.141 de elevi, iar în ultimul an
de liceu, clasa a XII-a, 5.972 elevi.
Iatã cum aratã, în acest moment, structura anului ºcolar:
Semestrul I (9 septembrie - 20
decembrie 2019) ºi semestrul al IIlea (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 sus-menþionate 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.
Dacã anul trecut, ºcoala începea
cu 9 unitãþi de învãþãmânt din judeþul
Prahova care nu aveau autorizaþie

sanitarã de funcþionare, iatã cã, în
acest an, cifra s-a micºorat la 5 astfel
de unitãþi. Sã evidenþiem faptul cã
aceste 5 ºcoli se aflã incluse într-un
program de conformare. Ele se aflã
în localitãþi mai izolate, neexistând legãturã la reþeaua de apã. Totodatã,
sunt 52 de unitãþi de învãþãmânt prahovene, din 612 câte sunt în total în
jude, care, cu o sãptãmânã înainte
de începutul anului ºcolar, nu aveau
certificat ISU, însã aceste ºcoli au depuse documentaþiile pentru obþinerea
autorizaþiei respective.

Rãmâne sau nu valabilã
decizia de încadrare
la Profesionalã a elevilor
care obþin medii
mai mici de 5
la Evaluarea Naþionalã?
Aºa cum s-a obiºnuit, fiecare început de an ºcolar a avut parte ºi de
controverse, uneori lãsându-se cu
ameninþãri de proteste ºi boicoturi,
alteori doar cu acuzaþii care mai de
care mai ciudate.
Multe au fost „gafele” produse
de la nivel ministerial înainte de începutul anului ºcolar 2019-2020, ordine de ministru date pentru a schimba
„regula în timpul jocului” (care aveau
sã fie retrase, pentru cã încãlcau
anumite metodologii) declaraþii de la
nivel ministerial ce pãreau mai mult
a furie pe o anumitã categorie de personal didactic (a se vedea cazul candidaþilor ce au obþinut note sub 5 la
„titularizare” sau care au predat foile
goale la proba scrisã a acestui concurs), rãfuieli verbale în privinþa datei
de început de an ºcolar, decizia de
trimiterea la profesionalã a elevilor care obþin medii mai mici de 5 la Evaluarea Naþionalã ºi câte ºi mai câte.
Unul dintre cele mai controversate decizii se referã la încadrarea în
învãþãmântul profesional a copiilor ce
obþin note mai mici de 5 la Evaluarea
Naþionalã. Cum spuneam ºi într-o
ediþie anterioarã a ziarului nostru,
aceastã decizie vine într-un context
nepotrivit, în sensul cã învãþãmântul
profesional este pus într-o luminã ºi
mai proastã în urma acestei decizii,
fie ea ºi a unui ministru interimar, asta
pentru cã oricum exista impresia cã
la profesionalã sunt numai copii care
nu au capacitãþi intelectuale prea dez-

voltate. Sã se vinã acum ºi cu aceastã
hotãrâre ni se pare un fel de batjocurã
adusã unei forme de învãþãmânt care, de bine de rãu, dã elevilor
posibilitatea sã înveþe o meserie ºi sã
iasã cu calificare într-un anumit domeniu profesional. Totuºi, sunt elevi
la Profesionalã ce au note ºi medii
foarte bune, mult mai bune ºi de cât
ale unor elevi de la Liceu, ei mizând
pe faptul cã, dupã ce terminã ºcoala,
sunt cunoscãtori ai unei meserii ºi se
pot angaja.
Într-un comunicat de presã, ministrul interimar spune despre aceºti
tineri (care obþin note sub 5 la Evaluarea Naþionalã) cã „rãmân cu posibilitãþi limitate de a intra pe piaþa muncii
sau de a îºi continua studiile”. Cu
câteva rânduri mai jos, în documentul
respectiv, se afirmã cã „mãsura luatã
de MEN oferã un drum mai bun în
viaþã elevilor aflaþi la final de gimnaziu.
Ea a fost conceputã tocmai pentru a
le oferi acestora o ºansã în plus de a
învãþa o meserie, urmând ca apoi sã
îºi suplimenteze pregãtirea...”. Pãi,
domnilor, spuneþi cã acei elevi au posibilitãþi limitate de a intra pe piaþa
muncii, dar vedem cã-i trimiteþi la
Profesionalã, ori Profesionala are legãturã cu munca! Iatã cã MEN se
combate singur! Sã înþelegem cã,
dupã încheierea studiilor liceale, tinerii
sunt pregãtiþi de muncã! Ce fel de
muncã ºi ce pregãtire? Teoreticã ºi
atât. Mai mult decât atât, dupã
terminarea liceului nimeni nu le
garanteazã liceenilor cã au loc de
muncã, nu au nico calificare în
buzunar, aºa cã iatã nu numai cei
care obþin medii sub 5 la Evaluarea
Naþionalã nu sunt, în viziunea minþilor
luminate din MEN, pregãtiþi de
muncã... ! Oricum, se pare cã aceastã
decizie are ºanse sã fie ºi ea retrasã,
pentru cã sunt deja multe voci din
spaþiul public ce vin cu argumente
împotriva încadrãrii în mod obligatoriu
la Profesionalã a elevilor care obþin
note mai mici de 5 la Evaluarea Naþionalã. Mai mult decât atât, se mizeazã
ºi pe faptul cã Ministerul Educaþie
Naþionale o sã aibã un ministru, nu
unul interimar, care o sã aibã ºi acela
viziunile sale, asta dacã nu o sã fie iar
ºi iar numitã Ecaterina Andronescu!
Sincer, nu ne-ar mira!

ªi Palatul Copiilor
din Ploieºti
ºi-a deschis porþile
Tot pe 9 septembrie ºi-a redeschis
porþile ºi Palatul Copiilor din Ploieºti, o
instituþie care mereu ne-a obiºnuit cu
perfomanþe notabile, fie în cadrul
concursurilor din þarã, fie la cele din
strãinãtate.
Sunt 16 cercuri puse la dispoziþia
copiilor ºi elevilor care vor sã urmeze
cursurile Palatului Copiilor din Ploieºti,
pe gratis: picturã, teatru, muzicã
popularã, muzicã vocal instrumentalã,
culturã ºi civilizaþie englezã, cenaclu
literar/ creaþie literarã, gimnasticã ritmicã, dans popular, balet, dans modern, culturã ºi civilizaþie francezã,
informaticã, ºah, aeromodele, arte
marþiale, creaþie confecþii.
Mihail Marinescu

5

Cine sunt cei care au obþinut cele mai
mari note la concursul judeþean pentru
ocuparea catedrelor vacante

În cadrul concursului judeþean
organizat în vederea ocupãrii posturilor/
catedrelor vacante din învãþãmântul
preuniversitar, numeroºi candidaþi au
reuºit sã obþinã medii mai mari sau
egale cu 5.00, putând, astfel, sã participe la repartizarea în ºedinþã publicã.
Totuºi, de remarcat negativ notele foarte
mici obþinute de candidaþii de la Matematicã, mai ales cã este vorba despre
profesori calificaþi!
Concursul s-a susþinut la Colegiul
„Spiru Haret” Ploieºti, atât pentru
calificaþi, cât ºi pentru necalificaþi.
Pentru prima categorie, cele mai
mari medii au aparþinut urmãtorilor candidaþi: la Educatoare – Elena Roxana
Bucur (9.80), la Învãþãtori – Alexandrina
Anghel (9.65), Limba francezã – Nadia
Dilimot (8.72), Limba germanã – Adina
Maria Ioniþã (8.12), Matematicã –
Elisabeta Leca (6.57), Informaticã –
Mihaela Georgiana Ion (8.52), Fizicã –
Marilena Roºca (7.67), Chimie – Loredana Mihaela Chivu (9.65), Biologie –
Elena Jurcã – (8.51), Istorie – Lidia Irinel
Joe (8.78), Muzicã specializatã – Andrei
Sebastian Baciu (10) ºi Lucian Cristea
(10), Educaþie muzicalã – Carmen Stoica (8.22), Educaþie fizicã ºi sport – Adrian
Bãdãran (9.12), Psihopedagogie specialã – Alexandra Sandor (8.95). Limba
englezã a avut un singur candidat, Dra-

goº Alexandru Niþu, care a obþinut media 5.50.
La concursul pentru profesorii necalificaþi, mediile cele mai mari au fost
obþinut de urmãtorii candidaþi: Educatoare – Ioana Alexandra Mormonea
(9.80), Învãþãtori – Daniela Loredana
Ioniþã (9.67), Fizicã – Petre Muºoiu
(8.50), Biologie – Andreea Mãdãlina
Stoica (8.60), Educaþie plasticã – Diana
Maria Coman (10), Educaþie muzicalã
– Anca Nicolett Dincã (8.40), Educaþie
fizicã ºi sport – Lavinia Elena Bãdoiu
(7.33), Educaþie tehnologicã – Liliana
Popovici (8.93). Urmãtoarele specilizãri
au avut doar un singur candidat, evidenþiind doar acele specializãri unde sau obþinut medii mai mari sau egale cu
5 : Aeromodele – Marius Ariel Sãvulescu (8.00), Dans modern – Andrei Marian
ªerbulea (5.66), Siviculturã – Trandafir
Ilie (6.26), Confecþii – Elena Iustina Mitrea
(5.66), Mecanicã – Iona Bogdan Frâncu
(5.40), Esteticã ºi îngrijirea corpului omenesc – Mihaela Emilia Vãsii Pãsãricã
(7.66), Chimie industrialã – Zenaida
Cristina Iancu (5.93), Istorie – Emilia Ana
Maria Dobre (6.00), Culturã civicã –
Gabriela Lola Anghel (6.73), Informaticã
– Gianina Elena Aron (8.10), Neogreacã
– Cãtãlina Iuliana Soare (9.66).
Mihail Marinescu

Vizitã fulgerãtoare a ministrului
interimar al Educaþiei în Prahova

Cu o sãptãmânã înainte de începerea anului ºcolar, ministrul interimar al
Educaþiei Naþionale, Valer-Daniel Breaz, a efectuat o vizitã de lucru în unitãþi de
învãþãmânt din judeþul Prahova. Dupã fulgerãtoarea sa prezenþã la sediul ISJ Prahova,
minsitru a þinut sã viziteze, împreunã cu prof. Nicolae Angelescu – inspector ºcolar
general al ISJ Prahova, Mãdãlina Lupea – prefectul judeþului ºi cu Bogdan Toader –
preºedintele Consiliului Judeþean Prahova: ªcoala Gimnazialã „Nicolae Iorga”, unde
s-au efectuat lucrãri mai ample de reparaþii (reabilitarea termicã a clãdirii, lucrãri de
hidroizolaþii); ªcoala Primarã Pisculeºti, structurã a ªcolii Gimnaziale din comuna
Tinosu. În baza unei Hotãrâri de Guvern, din 30 mai a.c., privind repartizarea unor
sume din transferuri din bugetul de stat cãtre bugete locale, prevãzute în bugetul
Ministerului Educaþiei Naþionale, pentru finanþarea în anul 2019 a unor cheltuieli
de capital ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat, în aceastã unitate
ºcolarã s-au amenajat grupuri sanitare interioare.
Au mai fost vizitate: ªcoala Gimnaziala
Nedelea, comunã
Ariceºtii Rahtivani,
unde se construieºte,
din fonduri integral locale, o modernã salã
de sport; Colegiul Naþional „Nicolae Iorga”
din Vãlenii de Munte,
unde s-a reabilitat, prin
programul PNDL,
iniþiator fiind primãria
oraºului Vãlenii de Munte, un corp de clãdire cu zece sãlii de clasa destinate
învãþãmântului liceal; ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Pãnculescu” din Vãlenii de
Munte, unde se folosindu-se, de asemenea, fonduri din programul PNDL pentru
construirea unui corp de clãdire în care se vor amenaja noi sãli de clasã.
La finalul vizitei de lucru s-a concluzionat cã ºcolile vizitate sunt în mãsurã sã
primeascã elevii în bune condiþii, la 9 septembrie, dar cã, ºi pe baza implicãrii celor
prezenþi, mai sunt de pus la punct detalii în alte ºcoli din judeþ astfel încât ºi acestea
sã poatã asigura elevilor un început de an ºcolar în cele mai bune condiþii.
Mihail Marinescu
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TODERAª MANIFEST DOMNIÞA

M-am întâlnit din nou cu opera
artistei plastice Manuela Toderaº, de
astã datã în luminoasa spaþietate a
Galeriei Filialei Ploieºti a Uniunii Artiºtilor Plastici din România. Expoziþie de
vreo 40 de lucrãri desfãºuratã pe
simezele Galeriei, evenimentul a þinut
afiºul între 23 Gustar ºi 5 Rãpciune,
cu o activã audienþã publicã, în ciuda
silitei absenþe a distinsei ºi plinã de
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ºi ale sultanilor, dominante prin centrala lor situare în climatul langurosfocoaselor manele, al intimitãþii meditativ-religioase, costumaþi în straiele
tradiþionale, de la târlici la turban,
fãpturile ivite sub penelul fascinat de
viaþa de odinioarã a Stambulului refac
epoca ºi mentalitatea ei cu o dezinvoltã graþie ºi o ahtiat-afectivã supunere la versetele Coranului, în ritmu-
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rile tamburinelor fermecate de cadâne în semiobscuritatea haremului
dezlãnþuit…
Eleganta trecere de la ideaþia
lumii impregnate de arta ºi heraldica
sentimental-rãzboinicã a secolelor XVXVII, în transpuneri plastice cu scopuri
decorative sau iconografice, la aceea
a Levantului – care a inspirat poezia
ºi proza veacurilor în Principatele
Dunãrene, încoace vreme, povestirile
lui Mihail Sadoveanu, defineºte pluralismul talentului Manuelei Toderaº –
descendentã a lumii picturale rãmasã
de la un Jean Al. Steriadi, de la un
Iosif Iser, de la un ªtefan Dimitrescu
– pictori ai lumii aºezãrilor turceºti de
la Constanþa la Balcik…
Tuºeul vizual redat ca o ÎNARIPARE a privirii dornice de exoticul
Orient euro-asiatic atât de plin de
legende ºi personaje fascinatorii, din
cuadratura ºevaletului supra-inspirat
al Manuelei Toderaº, edificã discreta
menire de MANIFEST sugeratã de
pictura domniei sale, rememorând
totodatã, din ambele sensuri, istoria
secolelor de „civilizaþie” rãsãditã pe
malurile Dunãrii.
Serghie Bucur

har artistic a autoarei – personalitate
dãruitã ºi cu o eminentã vocaþie oratoricã. Mi-o amintesc cu realã plãcere
de la vernisajul Expoziþiei gãzduite de
Casa de Culturã „Geo Bogza” a Câmpinei, oficiat în ziua de 2 februarie
2019, faþã cu o selectã asistenþã
publicã.
Surprins, fireºte cã plãcut, de
titulatura ÎNARPARE MANIFEST, am
dedus imediat subtilul mesaj al Expoziþiei, uimit ºi de stilul ºi tematica
abordate de sociabila pictoriþã, maniere ºi viziuni proaspete, fecundate
parcã de zelul orientalist al lumii din
O MIE ªI UNA DE NOPÞI.
Personaje cu transparentã apariþie în odãile haremurilor, ale vizirilor

Pasul fãcut peste curmeziºul uºii
din fier masiv, cu miros de ºobolani ºi
de mucegai, care, ca o poartã, se deschise scârþâind prelung, zgâriind-o cu
acid prin ºira spinãrii, o trecea din iadul
închisorii – infernul rânced ºi odios
(instinctiv, îi suna sub tâmple sintagma
dostoievskianã „casa morþii”) – în
prima clipã a fantasticei libertãþi.
Santinela – un tip blond cu ochii albaºtrii – împinsese imensa tablã cu trei
zãvoare ºi vizierã, privindu-i spatele încã
cu rotunjimi, amintindu-i de soþie-sa,
zilnic despãrþiþi de serviciu. „Asta e
Cantacuzineasca!” îi ºopti ofiþerul de
gardã, prelungind vorba peste umãr:
„Cu câtã urã s-a uitat la ºefii noºtri, caporale, o s-o þin minte!”, adãugã gradatul cãtre omul în haine militare, fixând
la loc, cu zgomotul înfiorãtor, de fier pe
fier, zãvoarele.
Fructul dragostei tatãlui ei, Bâzu,
cu a doua fiicã a domnului Diamandi,
Georgeta (fãrã noroc ca ºi sora ei, Angela), Ioana Maria apelatã cu timpul
Mariona, pãºea cu teama încã incontrolabilã a condamnatului nãscut ºi
crescut parcã între zidurile de mormânt
ale puºcãriei, incapabil sã simtã, sã
priceapã ºi sã se poatã adapta –
imediat – la existenþa aceea întrupatã
de oamenii pe care începuse a-i întâlni
ºi cãtre care nu avea curajul ºi nici
puterea sã se uite; îi vedea fãrã a simþi
ceva din acea dezinvoltã miºcare în
toate pãrþile, care îi strecura o fricã
stupidã, reflexul mersului dupã dorinþa
momentanã, peste care gândirea încã
nu ceda dincolo de strigãtele, comenzile ºi silinþele care o prefãcuserã brutã,
uneori – e conºtientã ºi-i vine sã urle,
sã îºi înfunde urechile cu pumnii înfierbântaþi de urã – animal, fiindcã – involuntar se întreba – pentru ce a fost
arestatã ºi chinuitã atâþia ani, zi ºi
noapte, la 16 ani, fãrã sã fi omorât
mãcar o muscã, sã fi spus o vorbã –
chiar, la vârsta ei, fantazând printre

cele citite din Rilke ºi din Eminescu,
printre cele ce se auzeau despre
bunica Maruca ºi blândul ºi virtuozul
ei soþ, domnul Enescu („Pe unde-or fi,
Doamne, apãrã-i de rãutate ºi de
boli…!”)…
Gândul se frânse rece, retezat de
un impuls ca un glonþ pãtruns sub
frunte, speriind-o tocmai pentru cã
izbucnise contra voinþei sale. Venea
din acel strãfund întunecos, dincolo de
fiinþa ei de adânc, aidoma durerii
capabilã sã îi deºtepte conºtiinþa –
ceea ce îi mai rãmãsese neatins de
masacrul psihic ºi fizic îndurat în
detenþia din care scãpase, fiind lãsatã
sã se întoarcã pentru a lua viaþa de la
capãt – zadarnicã, umilitoare revanºã
a fiinþei dezumanizate de semeni pe
care încerca sã îi arunce acolo unde
meritau, dar de care – putere dumnezeiascã? – îi uitase cu desãvârºire,
pieriþi în bezna uitãrii…! Licãrirã câteva
cuvinte din cartea ce se scrisese
singurã sub acea frunte ce rãmãsese
totuºi sus, verticalã, neatinsã de
amestecul de urã ºi durere ce apãsa
asupra luminii ochilor ºi pe neuronii
istoviþi de absurda „pedeapsã”…
„Burjuie, i-aþi boarfele ºi carã-te!”,
rãcnise gardiana aceea, de fel din
Mislea, avansatã – de un Întâi Mai –
sergent, vorbe rostite cu ochii însângeraþi de urã, lovind-o cu cizmele, îmbrâncind-o gâfâit…
Deodatã, undeva, într-o rãspântie, pasul se opri lemn, sã vadã jurîmprejur foiala strãzii. ”Nu vreau sã mai
vãd ºi sã mai aud de Ro-mâ-nia!”, se
auzi pe sine, de parcã altcineva glãsuise astfel din spate, dintr-o parte –
cu atâta ostilitate încât ºi dacã i-ar fi
urcat fierea în laringe, nu ar fi avut atâta
amãrãciune pe limbã ºi în sufletul deja
rãtãcind, întrebându-se unde, la cine
va adãsta peste noapte, devreme ce
începuse a se lãsa înserarea…
Serghie Bucur

Limba Românã la Ziua ei,

„Ca un fagure de miere”
Repere

Dupã Câmpina, animatã încã de poetul ºi
publicistul Florin Dochia, Ploieºtiul a þinut sã se
ridice la cota prestanþei, sub cupola casei unde
a trãit ºi compus Paul Constantinescu (30 VI
1909-20 XII 1963), prin strãdania maestrului
Alexandru Bãdulescu. Repere în viaþa Culturii
prahovene, cu extensii într-a þãrii, acestor erudiþi
domni le rãmânem recunoscãtori pentru emulaþia, neodihna, ºi calitatea petrecerii Zilei Limbii
Române, drept imperioasã clipã de pãzire ºi
tezaurizare a graiului matern.

Eventul

Ploieºti. Casa muzealã Paul Constantinescu
a sãrbãtorit sâmbãtã – 31 August 2019, sub
patronajul maestrului Alexandru Bãdulescu,
Doctor în Muzicologie, Ziua Limbii Române.

Icoanã

Limba Române este, laolaltã cu rugãciunea
TATÃL NOSTRU ºi cuvintele MAMÃ ºi TATÃ,
icoana trecerii noastre prin viaþã. Ziua ei – 31
august – ne prilejuieºte reuniuni felurite, poetice
ºi muzicale. În Prahova, ea a rezonat pe unde
Cultura încã mai este pasiune ºi devotament,
încã este izvor de românitate ºi de implicit patriotism.

Enciclopedica personalitate bãdulescianã
a magnetizat din nou publicul – acelaºi mereu,
în jur de 35-40 de persoane, melomani, oameni
de ºtiinþã, artã, literaturã ºi istorici – dãruite
muzeului Paul Constantinescu, prezente sã
asculte expozeul venerabilei gazde, de regulã
o doctã motivaþie istoricã, eticã ºi esteticã a
momentului. Distinse doamne ºi respectabili
domni au dat nota intelectualã, în vreme ce,
din „amvonul” de unde a istorisit maestrul Bãdulescu, evenimentul a fost gustat cu luareaminte. Au citit / recitat ºi povestit dna prof.
Olga Petrescu, dl prof. Nelu Stan ºi grav-suculentul epigramist Constantin Tudorache.

Contraste

Ne este limpede cã limba românã piere
încet-încet, sub presiunea englezirii comunicãrii
între indivizii; Internetizarea face ravagii!
Pesimiºtii vãd în excesiva utilare cu telefoane
mobile semnul apocalipsei. Se repetã – la scara
construirii „satului planetar” – epoca ªcolii
Ardelene ºi urmãtoarea, a lui Ion Heliade Rãdulescu – autori de lucrãri monumentale sacrosancte, ce au curãþat limba veacurilor XVIII ºi
XIX, de grecisme, latinisme ºi turcisme. Mari
lingviºti – Laurian, Hasdeu, Alecsandri, Maiorescu – au pus bazele limbii vorbite ºi scrise
inclusiv literar. Anii ‘45 - ’89 ne-au impus limba
rusã. Dupã 30 de ani de un dezastruos slalom
reformator în Educaþie ºi Învãþãmânt, BAC-ul
obligã junimea sã deprindã „abilitãþile lingvistice”! Corolar: manelizarea Limbii Române! O
desãvârºesc miniºtrii ºi parlamentarii (emitenþii
Legii 53 / 2013, dar numai pentru sãvârºirea
Zilei ca eveniment!), puhoiul de analfabeþi notorii,
codificãrile intraductibile, vulgarul limbaj de
lemn… Lipsa Legii rãspunderii a nãucit disciplina
ºcolarã la toate nivelurile! Libertatea aduce –
de trei decenii – haosul implacabil ºi ireparabil…!
Jurând cu mâna pe Biblie, miniºtrii uitã cã trebuie sã apere – prin legi ºi discursuri – Limba
Românã – prima dovadã a Naþiei, de civism ºi

educaþie în faþa Lumii. Prin urmare, înapoi, la
Mihai Eminescu! I-am uitat „slovele de foc”:
„Când privesc zilele de aur a scripturilor române,
/ Mã cufund ca într-o mare de visãri dulci ºi
senine,/ ªi în jur par cã-mi colindã dulci ºi mândre primãveri, / Sau vãd nopþi ce-ntind deasuprã-mi oceanele de stele, / Zile cu trei sori în
frunte, verzi dumbrãvi cu filomele, / Cu izvoareale gândirei ºi cu râuiri de cântãri. // Vãd poeþi,
ce-au scris o limbã ca un fagure de miere; /
Cichindeal gurã de-aur, Mumulean glas cu
durere, / Prale, firea cea întoarsã, Daniil cel trist
ºi mic, / Vãcãrescu cântând dulce a iubirii primãvarã, / Cantemir croind la planuri din cuþite
ºi paharã, / Beldiman vestind în stihuri de resboiul inimic”
Serghie Bucur
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Virusul West Nile transmis de þânþari
poate declanºa afecþiuni grave

Virusul West Nile este periculos pentru cã
poate fi un declanºator unor afecþiuni serioase, de
fapt acestea fiind cele care duc la deces. Principala
sa cale de transmitere în rândul oamenilor fiind
înþepãtura þânþarilor infestaþi, scrie revista Doctorul
Zilei.
Virusul West Nile are o perioadã de incubaþie
de 3 pânã la 14 zilei de la contactarea sa. În acest

interval apar primele simptome, doar cã, în funcþie
de organism ºi de rezistenþa acestuia, acestea pot
fi diferite. Specialiºtii au identificat trei tipuri de
situaþii:
1. Simptome severe – fac meningitã sau
encefalitã – sunt întâlnite la o persoanã din 150
infectate. Ele sunt: febrã puternicã, dureri chinuitoare de cap, înþepenirea gâtului, dezorientare,
comã, tremur ºi convulsii, slãbiciune muscularã,
probleme de vedere, amorþealã ºi chiar paralizie.
În acest caz, efectele neurologice pot fi permanente, recuperarea este lungã ºi anevoioasã. În
caz cã le aveþi, trebuie sã vã prezentaþi de urgenþã
la camera de gardã a unui spital de boli infecþioase!
2. Simptome moderate – în cazul unei incubaþii rapide (2-8 zile), circa 20-25% din persoanele
infectate manifestã: febrã, dureri de cap, stare de
greaþã, vãrsãturi ºi diaree, dureri musculare ºi articulare, urticarie pe piept, stomac ºi spate. În aceastã

situaþie, simptomele se manifestã în jur de 10 zile,
recuperarea este mai uºoarã, starea pacientului
ameliorându-se dupã câteva zile. În caz cã le aveþi,
trebuie sã vã prezentaþi de urgenþã la camera de
gardã a unui spital de boli infecþioase!
3. Cea mai frecventã situaþie este, însã, infecþia
asimptomaticã! O fac circa 75-80% din persoanele
infectate. Practic, ele nu prezintã niciun simptom
ºi nu e obligatoriu ca pesoanele muºcate de þânþari
infectaþi sã se ºi îmbolnãveascã.
Cum diagnosticul se poate pune doar pe
cazurile severe sau medii, medicii recomandã
populaþiei sã evite expunerea la þânþari purtând
îmbrãcãminte cu mâneci lungi ºi pantaloni lungi,
sã utilizeze substanþe chimice repelente de þânþari,
sã împiedice pãtrunderea insectelor în casã (plase
de protecþie), sã asigure desecarea bãltirilor de apã
din jurul gospodãriilor, sã îndepãrteze recipientele
de apã stãtutã ºi gunoiul menajer.

Dietele veganã ºi vegetarianã sunt asociate
unui risc redus de boli cardiovasculare, însã ar putea
creºte posibilitatea declanºãrii unui accident vascular cerebral, conform unui studiu efectuat în Marea Britanie pe parcursul a 18 ani ºi publicat recent, citat de Press Association, scrie revista
Doctorul Zilei.
Persoanele care au adoptat dietele veganã ºi
vegetarianã prezintã o reducere cu 22% a riscului
de boli de inimã în comparaþie cu cele care consumã carne, potrivit unei cercetãri realizatã la
Universitatea Oxford. De asemenea, persoanele
care mãnâncã peºte, dar nu ºi alte tipuri de carne
(dietã pesco-vegetarianã) au un risc de afecþiuni
cardiovasculare redus cu 13% în faþã de cele care
consumã carne.
Însã, oamenii de ºtiinþã au descoperit cã
vegetarienii ºi veganii prezintã un risc de cinci ori
mai ridicat de accidente vasculare cerebrale în
comparaþie cu persoanele care consumã carne,
cauza fiind reprezentatã parþial de un aport insuficient de vitamine, scrie Agerpres.
Cercetarea, publicatã în British Medical Journal (BMJ), a analizat date de la 48.188 de persoane
care nu aveau în antecedentele medicale boli
cardiovasculare sau accidente vasculare cerebrale

la începutul studiului. Grupul a fost împãrþit în
consumatori de carne (24.428 de persoane),
consumatori de peºte dar nu ºi alte tipuri de carne
(7.506 persoane) ºi vegetarieni (16.254 persoane).
De-a lungul unei perioade de 18 ani, în total au fost
înregistrate 2.820 de cazuri de boli cardiace ischemice ºi 1.072 de cazuri de accident vascular
cerebral. Dupã ajustarea factorilor ce ar fi putut
influenþa rezultatele, cercetãtorii au concluzionat
cã persoanele pesco-vegetariene au prezentat o
reducere cu 13% a riscului de boli cardiovasculare
în comparaþie cu cele care consumau carne, în
timp ce vegetarienii ºi veganii înregistrau o reducere
cu 22% a acestui risc.
”Am observat procente mai scãzute ale bolilor
cardiace ischemice la persoanele consumatoare
de peºte ºi la vegetarieni în comparaþie cu cele
care consumau carne, ceea ce pare sã se datoreze
cel puþin parþial unui index de masã corporalã mai
scãzut ºi a incidenþei mai mici a tensiunii arteriale
ridicate, nivelului mãrit al colesterolului ºi diabetului”, au notat cercetãtorii.
Studiul a identificat, însã, o creºtere cu 20% a
riscului de accident vascular cerebral la vegetarieni
ºi vegani în comparaþie cu persoanele care consumã carne. Motivul, potrivit oamenilor de ºtiinþã, ar

fi reprezentat de nivelurile mai scãzute ale vitaminelor în rândul vegetarienilor ºi veganilor cuprinºi
în studiu.
“Vegetarienii ºi veganii (din studiu) prezintã
niveluri mai scãzute ale mai multor substanþe nutritive (de exemplu, vitamina B12, vitamina D, aminoacizi esenþiali ºi acizi graºi polinesaturaþi n-3), iar
diferenþele observate la unii dintre aceºti factori
nutritivi ar putea contribui la aceste asociaþii”, se
aratã în concluziile studiului.
Oamenii de ºtiinþã, care au precizat cã este
nevoie de studii suplimentare în acest sens, au
indicat cã nivelurile reduse ale colesterolului total
în rândul vegetarienilor ºi veganilor ar juca de
asemenea un rol.
”Dietele vegetarianã ºi veganã au devenit din
ce în ce mai populare în ultimii ani, parþial datoritã
beneficiilor percepute ale acestora, dar ºi preocupãrilor cu privire la mediu ºi bunãstarea animalelor”,
au mai notat cercetãtorii.

Atenþie: Dieta care poate creºte
riscul de accident vascular cerebral!

România ºi Republica Moldova
vor colabora în domeniul
transplantului de organe

Agenþia Naþionalã de Transplant
a semnat la sediul Ministerului Sãnãtãþii un Acord de colaborare cu Agenþia de Transplant din Republica Moldova, în baza cãruia se va putea face
schimb de organe pentru pacienþii
aflaþi pe listele de aºteptare ºi care
au nevoie de transplant.
Dacã anumite organe nu pot fi
folosite în Romania, din lipsã de receptori compatibili, acestea vor putea
ajunge în Republica Moldova ºi invers. În cazul unei urgenþe medicale,
cele douã Agenþii vor încerca sã
gãseascã soluþii pentru a identifica
un organ compatibil pentru pacientul
care are nevoie de transplant.
„Pentru noi este foarte important
sã gãsim organe pentru pacienþii care
au nevoie de un transplant. Mai
avem un Acord de colaborare ºi cu
Ungaria. Implementarea acestui
Acord semnat astazi necesitã unii paºi
care trebuie pregãtiþi minuþios. România are o capacitate mai mare în
ceea ce priveºte transplantul de
organe. De aceea, pe viitor, sperãm
ca unii pacienþi din Republica Moldo-

va sã poatã fi transplantaþi în România”, a declarat Sorina Pintea.
Acordul de colaborare va presupune ºi un schimb de experienþã între toþi cei implicaþi în activitate de
transplant, aceasta însemnând pregãtirea de personal.
Pânã la data de 30.08.2019, în
România s-au înregistrat 51 de prelevãri multiorgan de la donatori aflaþi
în moarte cerebralã. La nivel naþional
au fost identificate 143 declarãri de
moarte cerebralã, în 29 cazuri familia
a refuzat donarea, în celelalte 61 de
situaþii, alte cauze medicale nu au
permis prelevarea. S-au efectuat 37
de transplanturi de ficat de la donatori
decedaþi ºi 6 intervenþii de ficat de la
donatori în viaþã, 87 de pacienþi au
beneficiat de transplant de rinichi, 37
de transplanturi renale fiind efectuate
de la pacienþi în viaþã.
De asemenea, s-au realizat 4
transplanturi de cord ºi 2 de plãmân
ºi au fost raportate ºi exportate cãtre
Eurotransplant 7 grefe pulmonare
(din care s-au folosit 4), 3 grefe cardiace ºi 1 grefã hepaticã.
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Cum poþi scãpa de problema
incontinenþei urinare
de efort ºi de ce apare

Incontinenþa urinarã este definitã prin pierderea
involuntarã a urinei. Specialiºtii susþin cã existã mai
multe tipuri, însã cea mai des întâlnitã este incontinenþa urinarã de efort, scrie revista Doctorul Zilei.
Aceasta apare în urma depunerii unui efort prea
puternic, de exemplu tusea, strãnutatul sau ridicatul
de greutãþi. Practic, apare la activitãþi care supun vezica urinarã la presiune puternicã. Operaþia este
singura procedurã medicalã care duce la vindecarea
completã.
Medicii atenþioneazã asupra faptului cã incontinenþa urinarã de efort este progresivã, iar odatã
declanºatã rareori se amelioreazã spontan. De aceea,
femeia care aceastã problemã medicalã este
obligatoriu sã nu piardã timpul, ci sã meargã la medic
pentru evaluare, diagnostic ºi tratament.
Femeile care se confruntã cu aceastã problemã
au o calitate slabã a vieþii. În lipsa unui tratament
adecvat problema aceasta se va înrãutãþi. Datele
statistice aratã cã peste jumãtate dintre femei se
confruntã cu incontinenþa urinarã de efort. De cele
mai multe ori, incontinenþa urinarã de efort este
asociatã cu apariþia depresiei. De asemenea, viaþa
sexualã a acelei femeie este grav afectatã, femeile
cu aceastã problemã îºi vor îndepãrta partenerii ºi
vor refuza o viaþã activã sexualã din pricina ruºinii.
Rinichii, tractul urinar inferior ºi evident sistemul
nervos, prin buna lor funcþionare, controleazã urinatul
ºi asigurã capacitatea vezicii urinare de a pãstra urina.
Care sunt principalele cauze ale
incontinenþei urinare de efort:
Poate sã aparã dupã o naºtere dificilã. De exemplu, travaliul prelungit poate sã fie factorul declanºator.
Aºa cum ºi naºterea unui copil mare poate fi o cauzã.
De asemenea, ºi menopauza poate duce la apariþia
acestei probleme. Odatã cu înaintarea în vârstã,
aparatul genital feminin suferã o involuþie progresivã
care determinã o slãbire a structurilor aponevrotice
care afecteazã ºi aparatul sfincterian al vezicii urinare.
Femeile aflate la menopauzã manifestã o scãdere a
nivelului de estrogeni, fapt care se asociazã cu slãbirea elasticitãþii ºi a troficitãþii musculare. Totodatã,
deºi nu este o regulã general valabilã, incontinenþa
urinarã de efort poate fi ºi consecinþa rupturii de
perineu.
Factorii care pot agrava incontinenþa urinarã
sunt strâns legaþi de vârsta înaintatã a pacientei, de
alte afecþiuni asociate, precum obezitatea sau tusea
cronicã (cum ar fi cea cauzatã de bronºitã ºi astm)
sau de alþi factori cum ar fi fumatul.
În ce constã tratamentul:
Formele uºoare de incontinenþã, care apar mai
ales la femeile tinere înainte de menopauzã, pot sã
fie tratate cu ajutorul tehnicilor de gimnastica Kegel,
cu ajutorul fizioterapiei. Însã, cea mai bunã soluþie de
tratarea a incontinenþei urinare de efort rãmâne
intervenþia chirurgicalã. Operaþia este minim-invazivã,
dureazã aproximativ 20 de minute ºi se face sub
anestezie, recuperarea fiind destul de rapidã.

Digitalizarea procedurilor de autorizare ºi avizare
Ministerul Sãnãtãþii ºi Direcþiile de
sãnãtate publicã vor simplifica ºi
digitaliza procedurile de autorizare ºi
avizare, în urmatoarea perioadã. Dupã proiectul care vizeazã îmbunãtãþirea acoperirii vaccinale la nivel naþional, în aceastã sãptãmânã, Ministerul
Sãnãtãþii a primit aprobare pentru cel
de-al doilea proiect din cele 7
de interes major depuse în cadrul Programului Operaþional
Capacitate Administrativã
(POCA).
Finanþarea europeanã de
peste 21 milioane de lei va fi
utilizatã pentru creºterea capacitaþii administrative a Ministerului Sãnãtãþii ºi a Direcþilor sãnãtate publicã judeþene/a Municipiului Bucuresti
prin introducerea unor soluþii
informatice eficiente.„Am gândit acest proiect cu scopul de
a reduce birocraþia ºi creºte
transparenþa instituþionalã. Vor fi implementate mãsuri de simplificare a
procedurilor pentru cetãþeni ºi de reducere a poverii administrative pentru
mediul de afaceri. Vom reduce timpii
de aºteptare prin digitalizarea serviciilor de avizare ºi autorizare, arhivarea electronicã, digitalizarea fluxurile
de lucru de bazã din minister. Proiectul are ºi o componentã de formare

profesionalã prin instruirea a 200 de
persoane implicate în acest proces de
implementare a soluþiilor informatice”,
a spus Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.
Proiectul va contribui la soluþionarea nevoilor identificate la nivelul
MS/DSP prin:

a) posibilitatea constituirii dosarelor electronice pentru avizare/autorizare prin implementarea înregistrãrii
electronice si a arhivarii electronice
a documentelor la nivelul MS/DSP;
b) digitizarea fluxurilor interne ale
MS/DSP aferente avizãrii/autorizãrii
prin intermediul platformei informatice ºi asigurarea lucrului colaborativ
pe documente, eliminând posibilitatea

dublãrii ºi inconsecvenþei datelor ºi
informaþiilor deþinute în cadrul instituþiei;
c) dezvoltarea ºi implementarea
unei soluþii de portal care va asigura
accesul facil al cetãþenilor ºi mediului
de afaceri pentru completarea formularelor electronice ºi încãrcarea documentelor aferente dosarelor
de solicitare. De asemenea, se
va realiza instituirea unui mecanism electronic de schimb
al informaþiilor între instituþie
ºi cetãþeni/mediul de afaceri/
beneficiari prin intermediul
portalului integrat cu modulul
de înregistrare electronicã,
eliminând astfel obligativitatea
depunerii solicitãrilor în format
letric la sediul instituþiei, oferind posibilitatea completãrii
dosarelor fãrã deplasarea la
sediul instituþiei;
d) retro digitalizarea dosarelor de avizare/autorizare din arhiva
fizica din ultimii trei ani, asigurânduse accesul rapid al personalului implicat în procesele de avizare/autorizare repetitive (vizele anuale), reducând astfel considerabil durata procesului. Durata de implementare a proiectului este de 3 ani.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr
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TVR 1

08:00 1 Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:30 Teleshopping;
12:00 „Legendele palatului:
Regele Geunchogo” (s);
13:00 Parlamentul României;
14:00 Telejurnal;
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis;
16:50 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (s);
18:00 Observator la Parlamentul European;
18:35 Europa mea;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Evita” (f);
23:25 #Creativ;
23:55 Vorbeºte corect! (r);
00:10 Telejurnal;
00:30 Festivalul Internaþional de Folclor
„Cântecele munþilor” (r);
02:10 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
03:15 Telejurnal (r);
04:05 Europa mea;
05:00 Observatori la Parlamentul European
(r);
06:30 Cronici Mediteraneene (r).
TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade
GEO (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 (r);
11:00 Ferma (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade GEO;
15:00 Direcþia: sud-vest!;
15:30 Zile cu stil (r);
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
16:55 Toamna amintirilor;
17:45 „Uliþa spre Europa” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
21:10 „Autostrada destinelor” (f);
22:50 Discover România;
23:10 „Doi” (f);
00:50 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:40 „Autostrada destinelor” (r);
04:10 „Doi” (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 „Vlad” (r);
01:30 „Las fierbinþi” (r):
03:00 Lecþii de viaþã (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 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 iUmor – sezon nou;
22:30 „Gringo: Amator în misiune” (f);
00:30 Insula iubirii (r);
04:00 „Intrusul” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:15 „Modelul” (r);
09:30 „La Bloc” (r);
12:00 „Înfrângerea” (r);
14:30 “Insula interzisã” (r);
15:45 „Drumul spre Cordura” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ziua cârtiþei” (f);
22:30 „Cine râde la urmã...” (f);
00:30 „Ziua cârtiþei” (r);
02:30 „Cine râde la urmã...” (r);
04:00 „La bloc” (r);
06:15 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 „Înnorat cu ºanse de dragoste” (f);
22:00 „Cântec pentru suflet” (s);
23:30 „Înnorat cu ºanse de dragoste” (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, 14 septembrie
TVR1

07:00 Politicã ºi delicateþuri;
08:00 Aventurã urbanã;
09:00 Vreau sãfiu sãnãtos;
10:00 Constructori de visuri
10:30 Rugby: CSA Steaua Bucureºti
– CS Tomitanii;
12:30 Handbal feminin, Liga Florilor: SCM
Craiova – SC Minaur Baia Mare;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 „Pistruiatul” (f);
16:15 Discover România;
16:30 Vedeta popularã;
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).

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 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: AHC
Potaissa Turda – SCM Timiºoara;
12:30 Cap Compas;
13:00 Memorialul Durerii;
14:00 Gala Umorului (r);
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotorVlog;
18:00 „Putere ºi inocenþã” (f);
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Detectivul Dee ºi misterul flãcãrii
fantomã” (f);
21:50 Discover România;
22:10 „Onoare ºi respect” (f);
23:55 Poate nu ºtiai;
00:00 Zile cu stil (r);
00:35 MotorVlog;
01:10 „Detectivul Dee ºi misterul flãcãrii
fantomã” (r);
03:10 „Onoare ºi respect” (r);
04:35 „Sid, micul savant” (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Garfield” (f);
13:00 Sub acoperire (r);
14:00 Masterchef (r);
16:00 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 Gospodar fãrã pereche;
22:00 „Oraºul” (f);
00:30 „Profu’ “ (r);
01:30 Visuri la cheie (r);
03:30 I like IT (r);
04:00 Superspeed la ProTv (r).

Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Cenuºãreasa II: Visele se
împlinesc” (r);
11:00 „Nea Mãrin Miliardar” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Sacrificiul” (r);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 Te ciunosc de undeva - Premierã;
23:15 „Evadata” (f);
01:30 „Gringo: Amator în misiune” (r);
03:30 În puii mei;
04:00 „Evadata” (r);
06:00 Observator (r).
PRO Cinema
07:15 „Drumul spre Cordura” (f);
09:45 „La Bloc” (s);
12:00 Modelul” (r);
14:15 „Cumplitul adevãr” (r);
16:15 „Cei 6 super eroi” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Larry Crowne” (f);
22:30 „Bilet de rãscumpãrare” (r);
00:30 „Cine râde la urmã...” (r);
02:30 „Bilet de rãscumpãrare” (r);
04:00 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã” (r);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la
New York” (f);
14:00 „Inima oraºului” (f);
16:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Subiect de conversaþie” (f);
22:15 „Cântec pentru suflet” (s);
23:30 „Subiect de conversaþie” (r);
02:30 „Gossip Girl: Intrigi la New York” (r);
04:00 CulTour;
04:45 „Cântec pentru suflet” (r);
06:45 „Dragoste eternã” (r).

Duminicã, 15 septembrie
TVR 1

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;
15:30 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: CS
Dinamo Bucureºti – AHC Dobrogea Sud
Constanþa;
17:10 Teatru TV (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Internaþional de Folclor
Cântecele munþilor;
00:20 Garantat 100%;
01:20 „Pistruiatul” (r);
01:55 Politicã ºi delicateþuri (r);
03:00 Telejurnal (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 În grãdina Danei (r).

TVR 2

07:10 Regatul sãlbatic;
07:30 „Putere ºi inocenþã” (f);
08:30 Direcþia: sud-vest! (r);
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Handbal feminin, Liga Florilor: CS Rapid
Bucureºti – SCM Gloria Buzãu;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Expresul de Buftea” (f);
14:50 Discover România;
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 TVR2;
20:10 „Harababura” (f);
22:10 „Trumbo” (f);
00:30 Drag de România mea;
02:20 „Trumbo” (r);
04:20 „Expresul de Buftea” (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15 Teleshopping.

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 Gospodar fãrã pereche

(r);
13:00 Apropo Tv;
14:00 Masterchef (r);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Mecanicul 2" (f);
21:30 „Hoþi de onoare” (f);
22:00 „Sabotaj” (f);
00:15 Apropo TV (r);
01:15 „Un bucãtar de milioane” (r);
03:00 „Mecanicul 2" (r);
04:30 România, te iubesc! (r);
05:15 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1
07:00 Observator (live);
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
13:30 „Sacrificiul” (f);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Maleficent” (f);
22:00 „Anotimpul Vrãjitoarei” (f);
23:45 iUmor (r);
02:30 Observator (r);
03:30 În puii mei;
04:00 „Maleficent” (r);
06:00 Observator.
PRO Cinema
07:30 „Cumplitul adevãr” (r);
09:30 „La bloc” (r);
11:45 „Drumul spre Cordura” (r);
14:15 „Cei 6 super eroi” (r);
16:15 „Don Huan modern” (f);
18:15 „La bloc” (s);
20:30 „Cupa Gilbert” (s);
22:30 „Pegas ºi Himera” (f);
00:15 „Creatura” (f);
02:15 „Pegas ºi Himera” (r);
03:45 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
08:45 „Dragoste eternã” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 CulTour (r);
12:00 „Gossip Girl: Intrigi la
New York” (r);
14:00 „Inima oraºului” (r);
16:00 „Legea familiei” (s);
20:00 „O grãmadã de caramele” (f);
22:00 „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).

Luni, 16 septembrie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Portret de secol;
11:00 Adevãruri despre trecut;
11:30 Teleshopping;
12:00 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);
13:00 Tribuna partidelor parlamentare;
13:30 Prietenii;
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;
00:30 Adio, tovarãºi! (r);
01:50 Români care au schimbat lumea (r);
02:15 Teatru TV (r);
04:45 Discover România;
05:25 Banii tãi (r).

TVR 2

07:10 „Harababura” (r);
09:00 „Iubire dincolo de timp” (r);
09:55 Generaºia Fit;
10:00 Mic dejun cu un canpion;
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Racheta albã” (f);
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
16:50 OanApp;
17:45 „Cireºatii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Insula caprelor” (s);
22:55 Poate nu ºtiai;
23:10 „Caracatiþa” (r);
00:20 Câºtigã România! (r);
01:20 „Insula caprelor” (r);
03:00 E vremea ta! (r);
03:15 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (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 „Mecanicul 2" (r);
02:00 Masterchef (r);
03:15 Vorbeºte lumea! (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(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 „Anotimpul Vrãjitoarei” (r);
03:00 Acces direct (r);
04:00 „Intrusul” (f);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
08:15 „Iubire mare” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Don Juan modern” (r);
14:45 „Cupa Gilbert” (r);
16:15 „Doamna din Shanghai” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Jocul morþii” (f);
22:30 „Secretul” (f);
00:45 „Jocul morþii” (r);
02:30 „Secretulº” (r).
Happy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
09:45 „Valurile vieþii” (r);
11:00 „Legea familiei” (r);
13:00 “O cenuºãreasã la Rio” (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 „Valurile vieþii” (s).

Marþi, 17 septembrie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:30 Teleshippong;
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 Poveste dupã poveste;
19:00 Români care au schimbat lumea;
19:30 100 de poveºti despre Marea Unire
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „În numele dreptãþii” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Poveste dupã poveste (r);
01:30 Români care au schimbat lumea (r);
02:00 „În numele dreptãþii” (r);
04:00 Telejurnal.

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 Câºtigã România;
11:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 „Racheta albã” (f);
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
16:50 OanApp;
17:50 „Cireºarii” (f);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!
21:00 D’ale lu’Miticã (r);
22:00 Destine ca-n filme;
23:10 „Caracatiþa” (s);
00:10 Câºtigã România (r);
01:10 D’ale lu’ Miticã (r);
02:00 Destina ca-n filme (r);
02:50 Motov Vlog (r);
03:15 Telejurnal TVR 2 (r);
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:00 Mic dejun cu un campion (r);
06:00 Poate nu ºtiai (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 „Oraºul” (r);
02:30 Masterchef (r);
03:15 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „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);
04:00 „Intrusul” (r);
06:00 Observator (r).
PRO CINEMA
08:00 „Don Juan modern” (r);
10:15 „La bloc” (r);
12:30 „Cupa Gilbert” (f);
14:30 „Iubire mare” (f);
16:00 „S-a întâmplat într-o noapte”
(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Lunetistul 2" (f);
22:30 „Domniºoare de onoare” (f);
01:00 „Lunetistul 2" (r);
02:45 „Domniºoare de onoare” (r);
04:45 „La Bloc” (r).
Happy Channel HD
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);
01:00 „Menajere ambiþioase” (r);
02:00 „Valurile vieþii” (s);
03:30 „O cenuºãreasã la Rio” (r);
05:00 „Inima oraºului” (r).
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HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Schimbãri în plan financiar, la secþiunea bani
ºi bunuri administrate ºi folosite în comun cu
alþii. Este posibil sã primeºti o sumã de bani
restantã, sã reuºeºti sã achiþi datorii vechi sau
sã lãmureºti chestiuni privitoare la moºteniri
ºi partaje. Verificã atent fiecare document ºi
informeazã-te în permanenþã din surse sigure.

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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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
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
Perioadã importantã în plan partenerial. Se
finalizeazã o etapã, asta însemnând desprinderea de un partener de viaþã, desprinderea
dintr-o colaborare profesionalã neprofitabilã
sau reconfigurarea alteia din toate punctele
de vedere. De reþinut cã nu este ceea ce pare.
Nebuloasa care domneºte în acest segment
de viaþã îþi creeazã multe iluzii ºi dezamãgiri.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Se contureazã schimbãri la locul de muncã.
Observã atent ceea ce se petrece în preajma
ta ºi evitã luarea deciziilor importante. Se finalizeazã o etapã profesionalã, se reconfigureazã
activitatea, relaþiile colegiale, dar ºi condiþiile
de muncã. Informeazã-te corect ºi la timp din
surse sigure ºi nu slãbi vigilenþa.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Perioada te predispune la focusarea pe relaþiile
sentimentale. O relaþie amoroasã se poate finaliza sau cel puþin îºi schimbã condiþiile ºi termenii de desfãºurare. Mai puþin probabil sã te
implici într-o relaþie nouã ºi oricum nu se
recomandã. Relaþiile cu copiii intrã în discuþie
în chip zgomotos.
Leu (23 iulie - 22 august)
Se recomandã orientarea eforturilor spre
segmentul domestic ºi spre relaþiile familiale.
Vor avea loc discuþii importante, întâlniri deosebite cu neamurile, vizitarea locurilor natale ºi
trasarea planurilor de viitor. Este nevoie de
schimbãri majore în spaþiul de locuit, însã
deocamdatã verificã atent instalaþiile de apã.
Sunt posibile avarii de la ºi prin apã.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat! Este bine sã reþii informaþiile
vehiculate în preajma ta ºi subiectele pe care
le discuþi cu ceilalþi, întrucât îþi vor fi de folos la
momentul potrivit. Demersuri intelectuale, rezolvarea unor chestiuni personale ºi profesionale, multe cãlãtorii pe distanþe scurte.
Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar.
Se finalizeazã o etapã de câºtig din munca
proprie, fiind astfel posibil sã te orientezi spre
alte surse de venit. Fii prudent vizavi de bani,
deoarece sunt posibile multe încurcãturi ºi minciuni. Verificã fiecare document care îþi atestã
drepturile salariale ºi evitã cheltuielile extravagante.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
O perioadã importantã pentru tine, întrucât te
ajutã sã finalizezi treburi restante, sã renunþi
la obiceiuri proaste, sã-þi trasezi noi planuri de
viitor ºi sã te orientezi spre relaþii de o mai
bunã calitate. Chiar dacã, stãrile tale de spirit
fluctueazã mult ºi sãnãtatea este vulnerabilã,
te poþi concentra pe ceea ce îþi este þie de folos
acum.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Perioada analizatã îþi aduce informaþii preþioase, pe cãi neobiºnuite. Discuþii tainice cu oameni importanþi, mai ales privitoare la segmentul partenerial. Este posibil sã decizi desprinderea de unii parteneri, fie cã este vorba despre
partenerul de viaþã, fie despre cei de afaceri
sau despre colaboratori. Prudenþã, rãbdare,
mãsurã în toate!
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Relaþiile socio-profesionale sunt foarte active
la începutul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri la
nivel înalt cu ºefi sau cu reprezentanþii unor
instituþii oficiale. Se contureazã un final foarte
clar în unele relaþii, mai ales în relaþiile cu unii
prieteni sau cu unele persoane care te-au
suþinut cumva în proiectele tale profesionale.
Vãrsãtor
ãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna îþi aduce în atenþie segmentul profesional ºi relaþiile aferente. Se contureazã un
final în privinþa statutului socio-profesional.
Imaginea ta în ochi altora se va modifica, depinzând numai de tine cum ºi în cel fel. Este bine
sã eviþi a povesti amãnunte despre tine ºi planurile tale de viitor, pentru cã unii pot interpreta
greºit totul ºi de aici reacþii în consecinþã.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Multe dintre concepþiile tale se vor modifica
începând cu aceastã sãptãmânã. Te vei orienta
spre alte filozofii de viaþã ºi spre a relaþiona cu
oameni valoroºi ºi bine experimentaþi în ale
vieþii. Activitãþi intelectuale de anvergurã, planuri de cãlãtorii, de studii ºi de reluare a unor
secvenþe de învãþare-evaluare. Relaþiile cu
strãinãtatea sunt deosebite.
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Stadiul realizãrii planului naþional de formare profesionalã la 31 iulie 2019
Numãrul total al participanþilor la
programele de formare organizate de
ANOFM
În programele de formare profesionalã organizate de ANOFM, în perioada
ianuarie – iulie 2019, au fost cuprinse
16.340 persoane, din care: 11.175
ºomeri; 1.890 persoane din rândul celor
care nu beneficiazã de gratuitate (1.758
persoane au urmat cursurile prin CRFPA
ºi 132 persoane au urmat cursurile prin
centre proprii); 258 persoane beneficiare de servicii gratuite, alþii decât ºomerii;
51 persoane beneficiare de servicii
gratuite de evaluare a competenþelor;
2.966 persoane beneficiare de formare
la locul de muncã prin programe de ucenicie.
Din cele 16.340 persoane care au
participat la programe de formare profesionalã în perioada ianuarie - iulie 2019,
11.061 persoane (67,69% din total) au
participat la programe organizate de
centrele regionale de formare profesionala (CRFPA) ºi centrele proprii: 8.571
persoane prin reþeaua de centre regionale; 2.490 persoane prin centrele proprii din structura agenþiilor judeþene;
2.313 persoane au participat la programe de formare profesionalã ºi procese
de evaluare a competenþelor organizate
prin intermediul furnizorilor de formare
profesionalã autorizaþi; 2.966 de
persoane au fost cuprinse în programe
de ucenicie.
Structura pe categorii de
beneficiari se prezintã astfel
astfel:
a) pentru cursurile organizate prin
centrele regionale: 6.697 persoane din
rândul ºomerilor; 116 persoane beneficiare de servicii gratuite, altele decât
ºomerii; 1.758 persoane care nu beneficiazã de servicii gratuite de formare
profesionalã.
b) pentru cursurile organizate prin
centrele din structura agenþiilor judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã: 2.323
persoane din rândul ºomerilor; 132
persoane care nu beneficiazã de servicii
gratuite de formare profesionalã.
În perioada ianuarie – iulie 2019,
7.258 persoane, aparþinând unor grupuri dezavantajate, au fost cuprinse în
programe de formare profesionalã,

INTEGRAMÃ

Analiza par
ticipãrii ºomerilor
participãrii
ºomerilor,,
pe grupe de vârstã ºi nivel de
studii, la programele de formare
profesionalã
Analizând participarea celor
11.175 ºomeri la programele de formare profesionalã, organizate în perioada

Structura pe sexe a persoanelor cuprinse în cursuri din perioada de raportare se prezintã astfel: 10.216 cursanþi
femei (62,52%, inclusiv femeile care au
încheiat contracte de ucenicie la locul
de muncã); 6.124 cursanþi bãrbaþi
(37,48%).
Analiza programelor de
formare profesionalã gratuite
În perioada ianuarie – iulie 2019
au fost organizate 684 de programe de
formare profesionalã gratuite, dupã cum
urmeazã: 443 dintre acestea fiind
programe de calificare sau recalificare
(64,77%); 241 programe de iniþiere, perfecþionare sau specializare (35,23%).
Din cele 684 de programe de formare profesionalã, 569 programe sunt
finanþate din bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj ºi 115 programe sunt finanþate
din fonduri externe. Din cele 115 de
programe finanþate din fonduri externe,
103 au fost organizate cu de beneficiari
ai unor proiecte în care AJOFM nu este
partener, dar pentru care AJOFM a oferit
servicii de informare ºi consiliere pentru
participanþii la curs.

ianuarie – iulie 2019 se observã cã o
participare mai se înregistreazã în rândul
ºomerilor cu studii profesionale, liceale
sau postliceale, 6.378 persoane
(57,07%), urmate de cei cu studii primare ºi gimnaziale 3.406 persoane
(30,48%), la polul opus aflându-se
persoanele cu studii superioare, 1.391
persoane (12,45%). Aceastã repartiþie
a existat ºi în anii precedenþi, iar explicaþia rezidã din faptul cã ANOFM organizeazã programe de formare profesionalã pentru calificãri de nivel 1, 2, 3 sau
4, programe la care participã în general
persoane ce au studii primare, gimnaziale, profesionale, liceale sau postliceale. Pe de altã parte, nivelul ocupabilitãþii
persoanelor cu studii superioare este
mai ridicat ºi de aceea reuºesc sã îºi gãseascã un loc de muncã mult mai uºor,
fãrã sã urmeze o formã de pregãtire
profesionalã.
Structura pe categorii de
vârstã a ºomerilor participanþi la
cursuri se prezintã astfel:
11,62% persoane cu vârsta sub 25
de ani – 1.298 persoane; 18,32% per-
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dupã cum urmeazã: 1.192 ºomeri de
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soane cu vârsta cuprinsã între 25-35
de ani – 2.048 persoane; 28,36% persoane cu vârsta cuprinsã între 35-45
de ani – 3.169 persoane; 41,70% persoane cu vârsta peste 45 de ani – 4.660
persoane.
Se poate observa cã, la fel ca în anii
precedenþi, majoritatea ºomerilor participanþi la cursuri au vârste mai mari de
35 de ani, acest segment de vârstã fiind
de 70,06% din total participanþi la
formare, ceea ce evidenþiazã disponibilitatea mai mare a acestor persoane
de a participa la o formã de pregãtire
profesionalã, spre deosebire de persoanele mai tinere.
Structura ºomerilor cuprinºi în
cursuri, pe surse de finanþare
finanþare, se
prezintã astfel:
9.498 ºomeri sunt curprinºi la
cursuri finanþate din bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj; 1.677 ºomeri curprinºi
la cursuri finanþate din alte fonduri, din
care 1.377 de ºomeri au fost cuprinºi la
cursuri organizate de beneficiari ai unor
proiecte în care AJOFM nu este partener.
Analiza numãrului de beneficiari,
alþii decât ºomerii, participanþi la programe de formare profesionalã gratuite.
În perioada ianuarie – iulie 2019,
numãrul beneficiarilor de servicii gratuite
de formare profesionalã, alþii decât
ºomerii, a fost de 258 de persoane, din
care: 113 persoane aflate în detenþie;
5 persoane care ºi-au reluat activitatea
ca urmare a încetãrii concediului pentru
creºterea copilului; 140 persoane din
mediul rural.
Analiza programelor de formare
profesionalã începute în anii anteriori,
19
care au continuat ºi în anul 20
201
O parte din programele de formare
profesionalã începute în anul 2018
continuã ºi urmeazã sã se finalizeze în
anul 2019. În aceste programe, au fost
cuprinse 5.949 persoane, dupã cum
urmeazã: 5.844 ºomeri, din care, pânã
la finele lunii mai 2019, au absolvit
5.080 persoane ºi s-au încadrat 1.536
persoane; 349 dintre ºomeri au participant la cursuri finanþate din alte fonduri
decât bugetul asigurãrilor pentru ºomaj,
din care au absolvit 315 ºi s-au încadrat
97; 9 beneficiari de servicii gratuite de

formare profesionalã, alþii decât ºomerii,
din care, pânã la finele lunii iulie 2019,
au absolvit 9 persoane; 96 persoane
care nu beneficiazã de servicii gratuite
de formare profesionalã, din care, pânã
la finele lunii iulie 2019, au absolvit 74
de persoane.
Absolvenþii cursurilor de formare
profesionalã ºi ai proceselor de evaluare
a competenþelor sunt monitorizaþi
12 luni de la finalizarea acestora
În urma monitorizãrii, a rezultat cã
pânã la 31 iulie 2019 au fost încadrate
6.030 persoane, dupã cum urmeazã:
390 persoane care au participat la
cursuri începute în anul 2017, finalizate
în anul 2018 ºi monitorizate în 2019;
4.912 ºomeri absolvenþi ai cursurilor
organizate în anul 2018 ºi aflate în desfãºurare ºi/sau monitorizare în 2019;
728 ºomeri absolvenþi ai cursurilor
organizate în anul 2019.
Din totalul de 6.030 persoane încadrate în anul 2019, 5.398 persoane au
fost încadrate ca urmare a finalizãrii
cursurilor de formare profesionalã finanþate din BAS ºi 632 persoane au fost
încadrate ca urmare a finalizãrii cursurilor de formare profesionalã finanþate
din fonduri externe.
Analiza participãrii la programele de formare profesionalã cu
platã
În perioada ianuarie – iulie 2019
au fost cuprinse în programe de formare
profesionalã sau de evaluare a
competenþelor dobândite în context
non formal sau informal 1.890 persoane, care au suportat contravaloarea
acestora, dupã cum urmeazã: 132
persoane au fost cuprinse la programe
de formare organizate de centrele de
formare proprii ale agenþiilor judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã; 1.650
persoane au fost cuprinse la programe
de formare organizate de centrele
regionale de formare profesionalã; 108
persoane participante la procese de
evaluare a competenþelor dobândite în
context non formal sau informal organizate de centrele regionale de formare
profesionalã.
Mihail Marinescu
Sursa: anofm.ro

25.563 locuri de muncã
vacante la nivel naþional

Guralivã
A
suprapune

E un
sfrijit
Pliat
Exprimã
mirarea
Prinse în
panglicã
Umblã cu
þapul
Aºteptat la
cotiturã

Spirit din
pãmânt
Cupã de
ºampanie!

Odrasle

Nimicitoare

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut: 1)

Floare
roºie pe
câmp

P-I-V
AR; 4) AATÂRNÃ;
TÂRNÃ; 5) INSA; 6) AATTA -R
O; 7) AATRAS.
TRAS.
P-I-V;; 2) ALER
ALERTTA; 3) AMAM-AR;
-RO;

Potrivit datelor furnizate de agenþii economici privind locurile de muncã
vacante, în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã,
sunt disponibile 25.563 locuri de muncã.
La nivel naþional, cele mai multe locuri de muncã sunt oferite pentru:
agent de securitate (1.636), ucenic (1.384), muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (1.129), lucrãtor comercial (1.036), muncitor necalificat în
industria confecþiilor (737), muncitor necalificat la demolarea clãdirilor, cãptuºeli
zidãrie (728), manipulant mãrfuri (697), confecþioner-asamblor articole din
textile (576), lãcãtuº mecanic (555), ambalator manual (523), vânzãtor (508),
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide ºi semisolide (490) etc.
Din cele 25.563 de locuri de muncã vacante declarate de angajatori la agenþiile
pentru ocuparea forþei de muncã, 1.160 sunt destinate persoanelor cu studii
superioare (inginer în diferite domenii de activitate, programator, manager,
medic, contabil etc), 14.695 pentru persoanele cu studii liceale, postliceale,
profesionale, restul locurilor de muncã fiind destinate persoanelor cu studii
primare/gimnaziale sau fãrã studii.
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Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 13 - 19 septembrie, de-a lungul istoriei
13 septembrie
1860 - S-a nãscut medicul Thoma Ionescu, întemeietorul ºcolii româneºti de
chirurgie ºi de anatomie topograficã, membru al Academiei Române. A fondat, în
1897, Societatea de chirurgie ºi “Revista
de Chirurgie” (m.28.03.1926).
1899 - S-a nãscut Corneliu Codreanu,
om politic, fondatorul ºi conducãtorul miºcãrii legionare “Garda de fier” (m.30.11.
1938).
1901 - În Bucureºti, pe strada “13
septembrie”, a fost dezvelit Monumentul
eroilor pompieri, în memoria celor cãzuþi la
13 septembrie 1848, luptând împotriva
trupelor turceºti; grupul statuar realizat de
E. Hegel, reprezintã pe Nike, personificarea
Victoriei, care anunþã cu trompeta biruinþa,
iar cu celãlalt braþ sprijinã un ostaº rãnit.
1917 - La Fatima, Sfânta Fecioarã se
aratã pentru a cincea oarã celor trei copii.
Peste 20 000 de oameni s-au strâns la
locul apariþiilor. Maica Domnului îi îndeamnã pe copii la rugãciune, le promite câteva
vindecãri ºi îi anunþã cã va avea loc o mare
minune pe 13 octombrie, “pentru ca toþi sã
creadã”.
1998 - Regizorului Lucian Pintilie i-a
fost decernat Premiul special al juriului, la
Festivalul Internaþional de Film de la Veneþia,
pentru filmul “Terminus Paradis”.

REÞETA sãptãmânii

14 septembrie
40
7 - A murit Ioan Gurã de Aur, scriitor
407
creºtin ºi patriarh de Constantinopol (n.347).
1769 - S-a nãscut Alexander von Humboldt, explorator ºi geograf german, unul
dintre ultimii mari savanþi de formaþie enciclopedicã ; prin opera sa a pus bazele dezvoltãrii unor ºtiinþe precum: oceanografia,
meteorologia, climatologia, glaciologia
(06.05.1859).
1876 - S-a nãscut istoricul Alexandru
Lapedatu, specialist în istoria evului mediu;
membru al Academiei Române, preºedinte
al acestui for în perioada 1935-1938)
(m.30.08.1954).
1908 - A fost înfiinþatã compania
General Motors, în Detroit, Michigan.
1926 - A fost construitã, la Reºiþa,
prima locomotivã româneascã pentru ecartament normal.
1940 - A început guvernarea Ion
Antonescu. Generalul Antonescu este conducãtorul Statului român ºi preºedinte al

Consiliului de Miniºtri. Horia Sima este numit ministru secretar de Stat, vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri. Prin decret regal, România este proclamatã “Stat naþional-legionar”.
2001 - A avut loc, la Muzeul Þãranului
Român din Bucureºti, prima ediþie a Târgului
lemnului, organizat cu prilejul zilei Sfântului
Lemn pe care a fost rãstignit Iisus Hristos
ºi în amintirea pictorului Horia Bernea (director al muzeului în perioada 1990-2000),
nãscut la 14 septembrie 1938 (1416.09.01).
2008 - A murit ªtefan Iordache, actor
de teatru ºi film (“Cel mai iubit dintre pãmânteni”, “Oglinda”, “Glissando”, “Ciuleandra”, “De ce trag clopotele, Miticã?”,
“Pruncul, petrolul ºi ardelenii”, “Înghiþitorii
de sãbii”, “Bietul Ioanide”) (n.03.02.1941).
15 septembrie
1486 - Din ordinul lui ªtefan cel Mare,
domnul Moldovei (1457-1504), a început
construcþia unui nou palat domnesc la
Hârlau.
1774 - A început prima domnie a lui
Alexandru Ipsilanti în Þara Româneascã
(1774-1782). A reaorganizat fiscalitatea ºi
administraþia, iar în domeniul justiþiei, a
promulgat un nou cod de legi (“Pravilniceasca condicã”).
1864 - S-a introdus, prin lege, sistemul de mãsuri metrice ºi greutãþi, înlocuindu-se un sistem arhaic cu unul modern;
legea a intrat în vigoare de la 01.01.1866.
1885 - S-a nãscut poetul italian Arturo
Onofri (m.1928).
1890 - S-a nãscut celebra scriitoare
britanicã de romane poliþiste Agatha Christie (m.12.01.1976).
1935 - Liderul nazist Adolf Hitler
anunþã noi legi prin care evreii erau excluºi
din viaþa publicã din Germania. Într-un
discurs þinut la adunarea Partidului Nazist
de la Nûrnberg, el decreteazã cã evreii sunt
“supuºi ai statului”.
1960 - S-a constituit Organizaþia
Þãrilor Exportatoare de Petrol – OPEC.
2000 - În Sydney, Australia, se deschide a XXVII-a ediþie a Jocurilor Olimpice de
Varã.
16 septembrie
1836 - Domnul Þãrii Româneºti, Alexandru Ghica, instituie, ca monedã a þãrii,
leul, unitate teoreticã de cont, avînd curs
fixat la 60 de parale.
1853 - S-a nãscut medicul ºi biochimistul german Albrecht Kossel, laureat al
Premiul Nobel pentru Medicinã în 1910
(m.05.07.1927).
1880 - Înfiinþarea Societãþii farmaciºtilor din România.

1938 - Adolf Hitler îl primeºte la
reºedinþa sa din Berchtesgaden pe primul
ministru britanic, Arthur Neville Chamberlain, care îºi exprimã disponibilitatea de a
convinge guvernul de la Praga sã cedeze
regiunile sudete, locuite în majoritate de
germani.
1996 - Miniºtrii de externe ai
României ºi Ungariei, Theodor Meleºcanu
ºi László Kovács, semneazã la Timiºoara
tratatul bilateral de prietenie ºi bunã vecinãtate, Tratatul de la Timiºoara.
1996 - Dezvãluirile privind aurul
naziºtilor determinã Elveþia sã renunþe la
un tabu internaþional : secretul bancar,
datând din 1934.
2000 - A fost lansat, la Bucureºti,
programul UNICEF “Parteneriat mondial
pentru copii”.
2004 - A fost adoptatã Legea nr. 390
privind instituirea unei sãrbãtori care sã
celebreze aderarea României la NATO : “Ziua
NATO” ce va fi aniversatã anual, în prima
duminicã a lunii aprilie.
17 sep
septtembrie
178
7 - A fost adoptatã Constituþia
787
SUA. A intrat în vigoare la 4.03.1789 ºi
este valabilã, cu amendamente, ºi astãzi.
1888 - A murit poeta Iulia Hasdeu,
fiica scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu
(“Lacrimile copilãriei”,“Prinþesa Papillon”,
“Domniºoara Maussade”) (n.02.11.1869).
1901 - S-a nãscut Alexandru Cosmovici, compozitor ºi muzicolog (m.01.03.
1995).
1919 - S-a înfiinþat, la Cluj, Conservatorul de muzicã ºi artã dramaticã ce poartã
astãzi numele primului sãu director,
compozitorul ºi dirijorul Gheorghe Dima.
1935 - România a fost admisã ca
membru permanent în Consiliul Ligii Naþiunilor, cu o majoritate de 50 de voturi (din
totalul de 52), fapt fãrã precedent în istoria
acestui for internaþional.
1935 - S-a nãscut scriitorul american
Ken Kesey, autor al romanului “Zbor deasupra unui cuib de cuci”; regizorul Milos
Forman a ecranizat romanul, în 1975, câºtigând cinci premii Oscar (m.10.11.2001).
1939 - Polonia a fost ocupatã ºi de
Armata Roºie, dupã ce, la 1.09.1939, fusese invadatã de trupele germane, moment
ce marcase începutul celui de-al doilea
rãzboi mondial.
1939 - Al doilea rãzboi mondial. Trupele sovietice ocupã Ucraina de Vest ºi Bielorusia de Vest, ca urmare a înþelegerii ce
survenea în urma încheierii Pactului
Ribbentrop-Molotov.
1939 - În urma invaziei Poloniei de
cãtre URSS, în noaptea de 17 spre 18 sep-

Prãjiturã cu mere ºi mirodenii
INGREDIENTE
Blat: Jumãtate de canã de fãinã, 1 linguriþã praf de copt, sare,
2 linguri zahãr fin, 1/4 canã de unt, 1 ou mare, 1 linguriþã
extract de vanilie, 3/8 canã de lapte, coajã de portocalã.
Mere: 4 mere mari, 1/4 canã unt, 2 linguri de miere,
1/2 canã cur
male ffoliat
oliat
e, 1 linguriþã scor
þiºoarã,
oliate,
scorþiºoarã,
curmale
1 lingurã migdale foliate, coajã de portocalã.
Servire: 1 lingurã de îngheþatã de vanilie, Zahãr pudrã
MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
Se face repede ºi este crocantã la exterior, cu un strat delicios de migdale, în timp ce merele din
interior îi dau o aromã deosebitã.
Pentru început pregãteºte merele. Într-o tigaie încinsã pune untul. Când s-a topit, adaugã
merele decojite ºi tãiate cubuleþe ºi scorþiºoara. Amestecã bine, dupã care pune mierea. Când
încep sã se caramelizeze, adaugã curmalele ºi coaja de portocalã. Le laºi pe foc pânã prind o
culoare aurie. Dupã ce ai stins focul, muþi compoziþia într-o tavã de copt.
Pentru Blat: într-un bol de
mixer pui fãina, praful de sare,
zahãrul, praful de copt, untul ºi
blenduieºti pânã capãtã o texturã nisipoasã. Dupã aceea
adaugi coaja de portocalã ºi un
mix de lapte cu ou ºi extract de
vanilie. Compoziþia obþinutã se
toarnã peste mere. Se presarã
migdale pe deasupra ºi se bagã
la cuptor pentru 18-20 de minute. Când o scoþi de la cuptor pune
pe deasupra zahãr pudrã ºi o
cupã de încheþatã de vanilie.

tembrie, preºedintele Poloniei, membrii
guvernului ºi o parte din armata polonezã,
au trecut graniþa în România ; mulþi dintre
refugiaþii polonezi au pãrãsit apoi România
cu sprijinul guvernului de la Bucureºti.
2002 - Pentru prima datã în ultimii
20 de ani, au avut loc, în Tibet, negocieri
între oficiali chinezi de nivel înalt ºi un
emisar al liderului spiritual al Tibetului, Dalai
Lama.
18 septembrie
1819 - S-a nãscut fizicianul francez
Leon Foucault, cel ce a demonstrat, graþie
pendului, miºcarea de rotaþie a Pãmîntului
(m.11.02.1868).
1903 - S-au desfãºurat primele curse
de motociclism din þara noastrã, pe velodromul de la ºosea (18.09/1.10).
1905 - S-a nãscut actriþa suedezã de
film Greta Garbo (“Anna Karenina”, “Grand
Hotel”) (m.15.04.1990).
1923 - S-a nãscut, la Paris, Principesa
Ana de Bourbon-Parma, devenitã Regina
Ana a României prin cãsãtoria cu Regele
Mihai, la 10.06.1948.
1928 - Zborul primului avion cu motor diesel.
1947 - Inaugurarea Teatrului “Lucia
Sturdza Bulandra” din Bucureºti cu piesa
“Insula” de Mihail Sebastian (regia lui Mihai
ªeptilici, distribuþia: Jules Cazaban, Beate
Fredanov, Ion Lucian.
1959 - Crearea Curþii Europene a Drepturilor Omului pe lângã Consiliul Europei la
Stasbourg, instituþie fondatã de Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului, cu scopul
de a asigura respectarea obligaþiilor care
rezultã din aceasta de cãtre statele contractante. La 3.11.1998, a fost inauguratã
la Strasbourg, noua Curte Europeanã a
Drepturilor Omului.
1988 - La a XXIV-a ediþie a Jocurilor
Olimpice de la Seul, delegaþia României a
cucerit 7 medalii de aur, 11 de argint ºi 6 de
bronz.
199
7 - A intrat în vigoare Convenþia
997
ONU asupra interzicerii folosirii, stocãrii,
producerii ºi transferului de mine anti-personal.
19 septembrie
1783 - A fost ridicat în aer cel de-al
doilea balon cu aer cald construit de fraþii
Montgolfier, având la bord trei pasageri: o
raþã, un cocoº ºi o oaie. Aterizarea s-a
produs fãrã probleme, demonstrând cã ºi
alte vietãþi decât pãsãrile pot suporta
înãlþimile. Primul balon, fãrã echipaj, a fost
înãlþat la 5.06.1783.
1879 - Stabilirea de relaþii diplomatice între România ºi Bulgaria.

ANECDOTE:
P O tânãrã moldoveancã vrea sã facã
niºte cumpãrãturi dintr-un mall ºi scoate o
bancnotã de 100 $.
- Ne pare rãu, dar aceastã bancnotã este
falsã!
- Da?! Se burzului tânãra, asta înseamnã
cã asearã am fost violatã!
P Un moldovean se duce la poºtã sã
trimitã o scrisoare în strãinãtate.
- Par avion? Îl întreabã funcþionara.
- Nu! Nu pãreþi.

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

1887 - S-a nãscut fizicianul român
Eugen Bãdãrãu (la Ismail, azi Ucraina). A
iniþiat în cadrul Institutului de Fizicã, Universitatea din Cernãuþi, primele cercetãri
din þara noastrã cu privire la descãrcãrile
de gaze, devenind un pionier în domeniul
fizicii plasmei; a fost fondatorul primei ºcoli
de descãrcãri în gaze ºi de fizica plasmei; a
fost membru fondator al Academiei de
ªtiinþe din România ºi membru al Academiei Române (m.11.03.1975).
1895 - Inaugurarea podului de la
Cernavodã care, la acea datã, era cel mai
mare complex de poduri din Europa ºi al
treilea ca lungime din lume; a fost proiectat
ºi construit, începând cu anul 1880, de
cãtre inginerul Anghel Saligny (19.09/1.10).
1895 - Împãratul Franz Joseph I i-a
graþiat pe memorandiºti, sub presiunea
opiniei publice europene ºi ca urmare a
intervenþiilor diplomatice ale României.
1904 - A apãrut, la Bucureºti, sãptãmânalul satiric „Furnica”; apare, cu
întreruperi, pânã în 1930.
1919 - A fost înfiinþatã Opera Românã
din Cluj; spectacolul inaugural a avut loc la
25.05.1920 cu opera “Aida” de G. Verdi;
clãdirea Operei din Cluj face parte din
patrimoniul cultural naþional, fiind declaratã
clãdire monument istoric ºi de artã.
1934 - URSS a devenit membru al
Ligii Naþiunilor.
1961 - A murit Lucia Sturza Bulandra,
una dintre marile figuri ale scenei româneºti, de neuitat în roluri de compoziþie din
dramaturgia universalã ºi naþionalã, spirit
organizatoric, talent pedagogic ce a format
generaþii întregi de actori: Nicolae Bãlþãþeanu, George Calboreanu, Dina Cocea,
Radu Beligan, Victor Rebengiuc; din 1947
pânã la sfârºitul vieþii a fost directoarea
Teatrului Municipal din Bucureºti, astãzi
Teatrul L.S.Bulandra (n.25.08.1873).
1967 - Ministrul Afacerilor Externe
al României, Corneliu Mãnescu (m. 26.06.
2000), a fost ales preºedinte al celei de-a
XXII-a sesiuni a Adunãrii Generale a ONU; a
fost pentru prima datã când un reprezentant
al unei þãri socialiste era ales în aceastã
funcþie.
1996 - A murit actorul ªtefan Mihãilescu-Brãila (n.03.02.1925).
2000 - Au început, la Târgu Jiu, lucrãrile de restaurare la “Coloana Infinitului”.
2001 - Parlamentul României a
adoptat hotãrârea de participare a þãrii, ca
aliat al NATO, la lupta împotriva terorismului,
inclusiv prin mijloace militare, dacã va exista
o cerere în acest sens, ca urmare a atacului
de la 11 septembrie 2001.

Sursa: calendar.eclub.ro

P Într-un avion, o stewardesã, cu un decolteu
devastator, se apleacã deasupra unui moldovean
care moþãia ºi-l întreabã încetiºor:
- Doriþi lapte sau ceai?
- În care este lapte ºi-n care este ceai?
P Un moldovean sunã la ziarul local pentru
un anunþ la matrimoniale:
- Ce doriþi sã scrieþi în anunþ? L-a întrebat
funcþionarul.
- “Mic de staturã, grãsuþ ºi chel, caut blonde
înalte, cu sânii mari, exclusiv pentru sex. Fãrã
obligaþii!”
- Mã cam ndoiesc cã veþi obþine prea multe
rãspunsuri la asta.
- Poþi adãuga ºi brunete...

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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Preliminarii CE 2020: România – Malta 1-0, la Ploieºti
Selecþionata de fotbal a României a învins reprezentativa
Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminicã seara, pe Stadionul ‘’Ilie
Oanã’’ din Ploieºti, în Grupa F a
preliminariilor EURO 2020. Tricolorii au fãcut un meci modest ºi
au câºtigat cu destule emoþii,
unicul gol fiind marcat de George
Puºcaº (47).
România, cu ºase foºti
componenþi ai naþionalei de tineret (debutanþii Rus, ªtefan, dar ºi
Marin, Cicâldãu, Hagi ºi Puºcaº),
a dominat clar prima reprizã, ratând numeroase ocazii de gol.
Portarul Bonello a respins ºutul
lui Andone (10), iar un minut mai
târziu România a marcat prin
Rãzvan Marin, dar golul a fost
anulat pentru ofsaid la Andone,
deºi mingea intrase deja în
poartã înainte de intervenþia
atacantului.
Bonello s-a remarcat la mingile expediate de Andone (14),
Marin (21) sau Hagi (27), Puºcaº
a trimis cu capul pe lângã poartã
(27), la centrarea lui Bordeianu,
dar ºi maltezii au avut douã ocazii notabile. Tãtãruºanu (28) a
salvat golul faþã în faþã cu Corbolan, iar Farrugia (30) a reluat
peste poartã. Apoi, Rus a trimis
pe lângã din 5 metri (32), iar Bordeianu a fost ºi el imprecis de la

20 de metri (45+1).
România a marcat unicul
gol al partidei în debutul reprizei
secunde, prin Puºcaº (47), cu
capul, din cornerul lui Hagi.
Tricolorii au cãutat în continuare drumul spre gol, dar au fost
ºi mai puþin inspiraþi ca în prima
reprizã. Ocaziile clare s-au lãsat
aºteptate, iar maltezii au prins
tot mai mult curaj, Tãtãruºanu
(65) fiind testat de ºutul de la
distanþã al lui Gambin.
Malta a reuºit sã marcheze
(88), prin Farrugia, dupã o minge
pierdutã de Grozav, dar golul a
fost anulat pentru ofsaid.
România învinsese Malta în

deplasare cu 4-0 în luna iunie a
acestui an.
Urmãtoarele meciuri ale “tricolorilor” vor avea loc luna viitoare, cu Insulele Feroe pe 12 octombrie, în deplasare, iar pe 15
octombrie cu Norvegia la Bucureºti.
Au evoluat echipele:
România: 12. Ciprian
Tãtãruºanu - 7. Alexandru Chipciu, 4. Adrian Rus, 6. Vlad Chiricheº (cãpitan), 21. Florin-Bogdan
ªtefan - 22. Alexandru Cicâldãu,
18. Rãzvan Marin (8. Nicolae
Stanciu, 59), 19. Mihai Bordeianu, 11. Ianis Hagi (10. Gheorghe Grozav, 72) - 23. Florin An-

done, 9. George Puºcaº (13.
Claudiu Keºeru, 76). Selecþioner:
Cosmin Contra.
Rezerve neutilizate: 1. Ionuþ
Andrei Radu, 16. Florin Niþã - 2.
Romario Benzar, 3. Alin Toºca, 5.
Ionuþ Nedelcearu, 14. Adrian
Constantin Pãun, 15. Paul Anton,
17. Ciprian Deac, 20. Alexandru
Maxim.
Malta: 1. Henry Bonello 4. Steve Borg, 5. Andrei Agius
(cãpi-tan), 22. Zach Muscat - 15.
Juan Corbolan, 13. Dunstan Vella
(6. Jake Grech, 86), 11. Rowen
Mus-cat, 21. Luke Gambin (19.
Joseph Zerafa, 81), 7. Joseph
Mbong - 9. Jean Paul Farrugia,
10. Kyrian Nwoko (17. Alfred
Effiong, 72). Selecþioner:
Raymond Farrugia.
Rezerve neutilizate: 12. Andrew Hogg, 16. Justin Haber - 2.
Karl Micallef, 3. Ferdinando
Apap, 8. Paul Fenech, 14. Dexter Xuereb, 18. Nikolai Muscat,
20. Jurgen Pisani, 23. Tristan Caruana.
Arbitru: Duje Strukan; arbitri
asistenþi: Goran Perica, Vedran
Djurak; al patrulea oficial: Ivan
Bebek (toþi din Croaþia)
Delegat UEFA: Edy Kindle
(Liechtenstein), observator UEFA
pentru arbitri: Kaj Oestergaard
(Danemarca).

Greu, dar trei puncte importante!
Se ºtia cã meciul de la Timiºoara nu era uºor de abordat,
Ripensia arãtând pânã la meciul
cu Petrolul, cã este o echipã incomodã. ªi aºa a fost.
Prima reprizã a aparþinut formaþiei ploieºtene, care a avut
posesie ºi a pus mai multã presiune pe adversar.
Acest lucru a dus ºi la mar-

mult, gazdele au avut iniþiativa.
Pe alocuri, chiar am suferit! A fost
o reprizã slabã, ce trebuie uitatã
cât mau repede.
Cu toate acestea, Petrolul
acâºtigat toate cele trei puncte
ºi continuã un parcurs bun în
acest campionat.
Sã mai spunem cã, pe final
de joc, petroliºtii puteau sã câº-

RIPENSIA TIMIªOARA - PETROLUL PLOIEªTI 0-1 (0-1)
Stadion: “Dan Pãltiniºanu”. Spectatori: 500. Marcator: Al.
Munteanu (28).
RIPENSIA: Pãduraru - Ad. Lungu, Hecsko, Apro, Toma –
Fotescu (70 - Golda), Neagu (57 - Stoi), Cãlin, Chera – Voinea (83
- Popovici), Tudorache. Antrenor: Al. Pelici.
PETROLUL: Lungu - Bãrboianu, Walace, Sîrghi (46 - Cioinac),
Þicu - Mihãescu, Meza Colli – Munteanu (65 - ªtefãnescu),
Marinescu, I. Stoica – Arnãutu (77 - Blãnaru). Antrenor: Flavius
Stoican.
Cartonaºe galbene: Ad. Lungu (43), Pãduraru (90+3) /
Marinescu (31), Bãrboianu (70).
Cartonaº roºu: Apro (29)
Au arbitrat: Viorel Nicuºor Flueran (Craiova) - Marius Ionuþ
Bobe (Videle) ºi Cristian Daniel Ilinca (Craiova).
Observatori: Mircea Ciglean (Cluj - Napoca) ºi Dumitru
Paraschiv (Drobeta Turnu Severin).

carea unui gol.
Min. 28, 0-1: Al. Munteanu a ºutat de la 10-12 metri lateral dreapta, sus, la colþul scurt,
înscriind un gol foarte frumos!
În min. 29 jucãtorul gazdelor,
Apro a primit cartonaº roºu ºi a
fost eliminat!
În reprizã a doua, când Petrolul avea un om în plus, nu s-a
vãzut acest lucru în joc! Ba mai

tige la o diferenþã de trei goluri!
Blãnaru (90+2) ºi ªtefãnescu
(90+3) au ratat ocazii uriaºe!
Important este faptul cã ploieºtenii stau foarte bine la meciurile din deplasare, având un
+7 la adevãr! În urmãtoarea etapã Petrolul va juca pe “Ilie Oanã”,
cu Sportul Snagov.
Ionuþ Mitoiu

Marian Drãgulescu a dat din nou lovitura
la Ploieºti ºi a câºtigat douã medalii de aur

Sala Sporturilor din Ploieºti a gãzduit, la
finele sãptãmânii trecute, Campionatul Naþional
Individual Open ºi Campionatul Naþional al Reprezentativelor de Club la gimnasticã artisticã.
Desfãºuratã într-o atmosferã ca de antrenament, tribunele Sãlii Olimpia fiind goale, competiþia masculinã pe echipe – prima reuniune a
Naþionalelor de la Ploieºti – ne-a oferit o luptã
aprigã pentru medalii purtatã între gimnaºtii din
Bucureºti ºi cei din Lugoj. Punctajele finale aveau sã confirme bãtãlia dusã între aceºti sportivi, asta pentru cã echipele de pe podiumul de
premiere au fost foarte apropiate ºi din punct
de vedere al punctajelor totale, nu numai va-

loric.
Câºtig de cauzã au avut gimnaºtii de la CSM
Lugoj, care au produs supriza ºi au obþinut medaliile de aur în concursul pe echipe, cu 233
de puncte. Echipa i-a avut în componenþã pe
Rafael Szabo, Odin Alvoe, Stian Jerahaug ºi Pietro
Ianchino. Medaliile de argint au fost cucerite
de CS Dinamo Bucureºti, cu 232.200 puncte,
în componenþa Andrei Muntean, Andrei Groza,
Ovidiu Prichindel, Liviu Ioniþã ºi Robert Ghiuzan.
Locul III a fost ocupat de CSA Steaua Bucureºti,
cu 232.150 puncte, în componenþa Marian
Drãgulescu, Vlad Cotuna, Roland Moroianu, Beniamin Istea ºi Eduard Gavrilã. Pe locurile urmãtoare s-au clasat: CSM Bistriþa 2, cu 226.500,
CSM Reºiþa - 210.850 puncte ºi CSM Bistrita 1
- 102.350 puncte.
În întrecerea bãieþilor de la individual compus, ce a avut loc în a doua zi a competiþiei, s-a
remarcat Andrei Muntean (CS Dinamo Bucureºti), cu un total de 81.700 puncte, obþinând
medalia de aur ºi titlul de campion al României.
Podiumul a fost completat de Cristian Bãþagã
(CSM Reºiþa 2) – medalia de argint, cu 79.850
puncte ºi de Pietro Ianchino (CSM Lugoj) –
medalia de bronz, cu 78.100 puncte.
În finalele pe aparate, la masculin, trei dintre
cei mai valoroºi gimnaºti români aveau sã se
remarce fiecare cu câte douã titluri naþionale.
Astfel, medaliile de aur au fost câºtigate de:
Marian Drãgulescu – la sol ºi la sãrituri, Cristian
Bãþagã – cal cu mânere ºi paralele, Andrei
Muntean – inele ºi barã fixã.

Dominaþia
constãnþencelor

Dacã în concursul pe echipe al bãieþilor
am asistat la o surprizã în privinþa câºtigãrii titlului
naþional de cãtre CSM Lugoj, în concursul similar al fetelor totul avea sã fie conform aºteptãrilor.
Medaliile de aur ºi titlul de campioane naþionale
au fost adjudecate de gimanstele de la CS Farul
Constanþa, cu 158.950 puncte, în componenþa
Larisa Holburã, Silviana Maria Sfiringu, Ioana

Andreea Sãnciulescu, Maria Ceplinschi. Pe locul
secund, la distanþã semnificativã, s-a clasat LPS
Cetate Deva, cu 151.750 puncte, în componenþa Ioana Criºan, Carmen Ghiciuc ºi Denisa
Golgotã. Podiumul a fost completat de CS
Dinamo Bucureºti, care a
primit medaliile de bronz în
urma totalului de 143.600
puncte, în componenþa Antonia Duþã, Maria Panã, ªtefania Cãlitu ºi Ana Turcu.
Pe poziþiile urmãtoare sau clasat CSS Focºani, cu
149.800 puncte, ºi CSS 1 Farul Constanþa, cu 137.400
puncte. Întrecerea pe echipe
la feminin a avut loc în a doua
zi a Campionatelor Naþionale.
Tot atunci s-a disputat ºi concursul care avea sã desemneze campioana naþionalã
absolutã la individual compus.
Titlul naþional la individual
compus a intrat în posesia
Ioanei Andreea Sãnciulescu,
de la CS Farul Constanþa, cu
55.400 puncte. Vicecampioanã a devenit tot o
constãnþeancã, Silviana Maria Sfiringu, cu
53.350 puncte, iar medalia de bronz i-a fost
înmânatã gimnastei Ana Maria Barbosu (CSS
Focºani), care a totalizat 53.300 puncte.
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Finalele pe aparate, al feminin, aveau sã fie
dominate de proaspãta campioanã absolutã a
României, Ioana Stãnciulescu, cu trei aparate
câºtigate – la sãrituri, bârnã ºi sol. Finala de la
paralele a fost câºtigatã de colega de echipã a

Ioanei, fiind vorba despre Silvia Sfiringu, cea
care, cu o zi înainte devenea vicecampioanã
naþionalã la individual compus.
Mihail Marinescu
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