Un bihorean a reuºit sã obþinã
cea mai mare medie de
absolvire din istoria ªcolii
de Poliþie din Câmpina
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Ambasada SUA: Începe
înscrierea în programul
“Loteria vizelor DV-2021”
Cererile de înregistrare în programul ‘’Loteria vizelor DV-2021" pot fi
transmise începând de miercuri,
anunþã Ambasada SUA la Bucureºti.
Potrivit unui comunicat al Ambasadei,
cererile vor putea fi transmise începând de miercuri, 2 octombrie, orele
19,00 (ora României) ºi pânã marþi,
5 noiembrie, orele 19,00 (ora României) ºi sunt acceptate “numai electronic prin www.dvlottery.state.gov”,
fãrã a se percepe vreo taxã de participare.
“Vã atragem atenþia asupra unei

noi cerinþe pentru programul DV2021, de a include numãrul paºaportului solicitantului principal, þara care
l-a emis ºi data de expirare. Aceastã
cerinþã se referã doar la solicitantul
principal ºi nu la dependenþii acestuia.
Participanþii care nu vor include datele paºaportului vor fi descalificaþi. De
asemenea, participanþii vor trebui sã
includã câte o fotografie recentã, fãcutã în ultimele ºase luni, conformã
cu cerinþele publicate în instrucþiunile
programului DV-2021.
(continuare în pagina 3)

Câºtigul salarial mediu net din judeþul Prahova a fost,
în luna iulie, cu 381 lei mai mare decât în iulie 2018

Deschiderea anului universitar
2019-2020 la Universitatea Petrol ºi
Gaze din Ploieºti a fost marcatã de prezenþa premierului Viorica Dãncilã, absolventã a acestei instituþii în anul
1988. Dãncilã a declarat, marþi, la deschiderea anului universitar de la Universitatea de Petrol ºi Gaze Ploieºti, cã
aºteptãrile pe care le are pentru acest
an universitar sunt legate de confirmarea mãsurilor guvernamentale de integrare pe piaþa muncii a absolvenþilor.
“Revin cu bucurie ºi emoþie în
aceastã unitate de învãþãmânt care ºia pus puternic amprenta asupra formãrii mele. Aºteptãrile mele pentru
anul universitar 2019-2020 sunt legate de o confirmare prin rezultate a
mãsurilor pe care le-am luat pânã

acum pentru integrarea absolvenþilor pe piaþa muncii. Experienþa pe
care tinerii o pot acumula, inclusiv
în perioada studiilor, prin programe
de internship, îi va face pe angajatori
sã aibã mai multã încredere în
absolvenþi. Pentru a-i sprijini ºi pentru
a-i motiva pe studenþi ºi tinerii absolvenþi, am îmbunãtãþit Legea internship. Guvernul a mãrit la 2.080
de lei brut indemnizaþia lunarã oferitã fiecãrui intern. În plus, de anul
acesta, perioada de desfãºurare a
programului de internship este consideratã vechime în muncã. Am
dezvoltat programe pentru a stimula
antreprenorii sã angajeze tineri
absolvenþi. Sunt mãsuri bune, care
sunt convinsã cã vor aduce beneficii
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ºi internilor ºi angajatorilor.
Anul 2019 a adus creºteri substanþiale ale salariilor profesorilor, inclusiv pentru profesorii universitari. Dorim
sã continuãm aceste acþiuni astfel
încât veniturile sã reflecte statutul
cadrelor didactice. În ceea ce priveºte
investiþiile în infrastructura universitarã din fondul de dezvoltare ºi investiþii,
care era deja operaþional, finanþãm
proiecte ale universitãþilor”, a declarat
premierul Viorica Dãncilã.
La eveniment au mai fost prezenþi parlamentari, reprezentanþi ai
autoritãþilor locale ºi judeþene, CCI
Prahova, ai mediului de afaceri, foºti
absolvenþi. În acest an, la UPG Ploieºti
sunt înscriºi 5450 de studenþi.
Daniel Lazãr

Efectivul salariaþilor din judeþul
Prahova, la finele lunii iulie 2019, a
fost de 185.625 persoane, creºtere
cu 2.259 persoane faþã de luna iulie
2018. Câºtigul salarial mediu net din
judeþul Prahova a fost de 2.870 lei/
salariat, mai mare cu 381 lei faþã de
luna iulie 2018.
Indicele câºtigului salarial real
faþã de aceeaºi perioadã a anului precedent a fost de 110,7%.
Câºtiguri salariale peste media
judeþului sau înregistrat în ramura
servicii (2.905 lei/salariat), iar sub
media judeþului în ramurile industrie
ºi construcþii (2.834 lei/salariat),
respectiv în agriculturã, silviculturã ºi
pisciculturã (2.658 lei/salariat).
Judeþul Prahova ocupã locul 13
dupã câºtigul salarial mediu net: Municipiul Bucureºti (4.019 lei), Cluj
(3.498 lei), Ilfov (3.318 lei), Iaºi (3.141
lei), Timiº (3.116 lei), Argeº (3.052
lei), Sibiu (3.038 lei), Gorj (3.010 lei),
Bacãu (2.908 lei), Galaþi (2.901
lei), Braºov (2.890 lei) ºi Mureº (2.873
lei).

Elon Musk a prezentat
designul rachetelor Starship
care vor transporta oameni
cãtre Lunã ºi Marte
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A scãzut ºomajul
Numãrul ºomerilor înregistraþi la
Agenþia Judeþeanã de Ocuparea Forþei de Muncã Prahova la sfârºitul lunii
iulie 2019 a fost de 6424 persoane,
din care 3167 femei (49,3%). Rata
ºomajului, la sfârºitul lunii iulie 2019,
a fost de 2,2% în scãdere cu 0,6
puncte procentuale faþã de luna iulie
2018. Pe sexe, rata ºomajului înregistratã pentru bãrbaþi a fost de 1,9%
mai micã cu 0,7 puncte procentuale
faþã de luna iulie 2018 ºi pentru femei
a fost de 2,5% mai micã cu 0,6 puncte
procentuale faþã de luna iulie 2018.
Rata ºomajului din judeþul Prahova în luna iulie 2019 a fost mai
micã decât cea înregistratã la nivel
naþional (3%). Mihail Marinescu
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Un bihorean a reuºit sã obþinã cea mai mare medie
de absolvire din istoria ªcolii de Poliþie din Câmpina
Cât despre performanþa lui unicã pentru istoria
ºcolii de la Câmpina, Cosmin spune cã a meritat
fiecare moment sacrificat, departe de familia ºi de
copilul sãu de doar cinci ani.

Greºeala care l-a despãrþit
de nota zece

Bihoreanul Cosmin Satmari (32 de ani) este
ºeful de promoþie al generaþiei care terminã în
aceastã toamnã cursurile ªcolii de Agenþi de Poliþie
„Vasile Lascãr“ din Câmpina. Tânãrul este liderul absolut al tuturor agenþilor ºcoliþi în oraºul
prahovean, cu cea mai mare medie din istoria
unitãþii
Cosmin Satmari a terminat cursurile ªcolii de
Poliþie de la Câmpina pe 20 septembrie, cu media
9.98, un record absolut. Potrivit conducerii unitãþii
de învãþãmânt, este cea mai mare medie obþinutã
vreodatã de un agent de poliþie de când fucþioneazã
aceastã ºcoalã.
La doar câteva sutimi distanþã, s-a poziþionat
Adelina Dunã, o vâlceancã de doar 20 de ani, care
a terminat cursurile aceleiaºi ºcoli cu media 9.91,
o performanþã greu de egalat. Fiind o mânã de om,
nu mai mare de 1.60, Adelina a avut mari probleme
la sport. Aici a obþinut o notã de 7 care i-a stricat
media în final, deºi la celelalte materii a avut numai
10. A vrut sã devinã poliþist, impulsionatã de micã
de tatãl ei, care a încercat ºi el, cu ani în urmã, sã
devinã poliþist, dar fãrã succes. Adelina a intrat a
zecea în ºcoalã, în sesiunea din toamna anului
trecut, luptându-se sã rãmânã pe un loc fruntaº.
A avut ambiþie. Pentru cã înãlþimea nu o ajuta
deloc sã treacã testul sportiv, ºi-a cumpãrat o
”caprã” pentru sãrituri pe care a exersat pânã la
epuizare.
“Capra”, obstacolul de netrecut chiar ºi pentru
candidate care au fãcut sport de performanþã, n-a
împiedicat-o pe micuþa Adelina sã-ºi regãseascã
numele pe lista concurenþilor admiºi. Deºi notele
din timpul ºcolii o calificã ºi pe ea pentru “postul”
de ºef de promoþie, recunoaºte supremaþia
colegului ei din Bihor: “El e ºeful”.

Liderul absolut
va lucra la I.P.J. Arad
De fel din Beiuº, judeþul Bihor, Cosmin Satmari
are 32 de ani ºi a absolvit în urmã cu opt ani
cursurile Universitãþii de Vest din Timiºoara, unde
s-a specializat în ºtiinþe economice. Imediat dupã
terminarea masterului, Cosmin a lucrat în domeniul
bancar, însã în primãvara anului trecut a decis cã a
venit vremea sã facã o schimbare de carierã. A
luat totul de la zero ºi a început sã se pregãteascã
pentru admiterea la ªcoala de Poliþie de la
Câmpina. O decizie dificilã ºi riscantã, având în
vedere cã el este specialist în materii exacte, iar
gramatica limbii române, probã de bazã la
admitere, nu o mai studiase din gimnaziu. A fost
admis cu 90 de puncte, dintr-un maximum de 100.
Cosmin a continuat sã facã performanþã ºi în ºcoalã,
gândul lui fiind unul singur, sã termine cursurile cu
o medie bunã care sã-i permitã sã-ºi poatã alege
un post cât mai aproape de casã. La finalul ºcolii,
repartiþia absolvenþilor se face în ordinea mediilor,
iar prioritate la alegere au cei care au obþinut cele
mai mari note. ”Nu am intrat cu gândul sã termin
primul, am luptat sã prind o repartiþie bunã, pentru
asta am luptat. Nu neapãrat acasã, în Bihor, dar o
repartiþie într-o structurã bunã a Poliþiei, poate la
Serviciul Economic, pentru cã sunt absolvent de
ASE ºi-mi doresc foarte mult sã ajung sã lucrez la
Poliþia Economicã”, a explicat Cosmin Satmari.
Pentru cã este ºef de promoþie, Comsin îºi
putea alege sã lucreze în orice colþ de þarã unde au
fost locuri disponibile, de la Bucureºti pânã la
Constanþa sau Cluj. A decis, însã, cã pentru moment este bine sã fie cât mai aproape de casã,
astfel cã va merge la IJP Arad.

”Cea mai mare provocare a mea a fost sã iau
la toate materiile note bune, adicã sã încerc sã
rãmân constant. Pentru asta am rãmas în ºcoalã
toate weekendurile ºi am învãþat. Nu puteam sã
merg acasã. Era ºi departe, dar nici nu m-aº fi putut
concentra pentru cã aº fi stat cu copilul. A fost un
sacrificiu de câteva luni, perioadã în care m-am
axat doar pe studiu ºi a meritat. Faptul cã m-am
axat foarte mult pe învãþat a compensat cât de cât
dorul de casã ºi de bãiat”, spune Cosmin.
Pe Cosmin l-a despãrþit de media maximã o
greºealã pe care, astãzi, spune detaºat, cã nu o va
uita niciodatã. “Am luat un singur 9 la tacticã poliþieneascã, iar la evaluare am luat 9.70 la Drept.
Acestea au fost singurele note de 9. Am greºit la o
întrebare care era legatã de procuror, dacã poate
sã dispunã prin ordonanþã sã se cearã scuze public ºi n-am ºtiut. Acum nu mai uit niciodatã asta.
Procurorul poate dispune unui inculpat sã cearã
scuze public persoanei vãtãmate”, povesteºte
Cosmin.

„Dacã nu trag tare în ºcoalã,
apoi degeaba mai sperã“

Spre deosebire de colegii din generaþiile
anterioare, absolvenþii care terminã cursurile în
septembrie 2019 au avut parte de câteva intervenþii în materia pentru cursul de Investigaþii Criminale.
Au fost ore care s-au axat exclusiv pe subiectul
legat de persoanele minore date dispãrute în
condiþii suspecte.
”Este o temã de actualitate ºi exact acest
subiect mi-a picat ºi mie la proba teoreticã la examen. Am ºtiut, am învãþat-o. Trebuia sã spun criteriile
prin care se poate stabili dacã este o dispariþie în
condiþii suspecte sau nu. Am avut douã lecþii legate
de acest subiect, chiar am discutat foarte mult în
ºcoalã pe tema aceasta legatã de persoanele
dispãrute, minori în special”, mai spune Cosmin.
Pentru viitorii sãi colegi care vor începe ºcoala
în iarna anului viitor, Cosmin Satmari are un sfat:
”Sã fie ambiþioºi, sã renunþe pe perioada ºcolarizãrii
la anumite plãceri pentru cã meritã sã tragã tare sã
înveþe, iar la final sã culeagã roadele. Dacã nu vor
trage acum, apoi degeaba mai sperã. Poliþia este o
mare responsabilitate tocmai pentru cã noi suntem
responsabili faþã de comunitate în momentul în
.)
care încercãm sã ne facem serviciul”. (D.F
(D.F.)
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OMV Petrom a contestat
sentinþa prin care
a fost condamnatã
pentru moartea unui
copil de nouã ani
Compania petrolierã OMV Petrom a contestat
decizia prin care a fost condamnatã la amendã
penalã ºi plata unor daune morale în dosarul în
care a fost gãsitã vinovatã pentru moartea unui
copil de nouã ani. Procesul se va judeca la Curtea
de Apel Ploieºti.
OMV Petrom a contestat sentinþa datã de
Judecãtoria Ploieºti în dosarul lui Marian Furcelea,
bãieþelul de nouã ani omorât de gazele de la o
sondã. Compania a fost gãsitã vinovatã pentru
ucidere din culpã ºi obligatã sã plãteascã o amendã
penalã în valoare de un milion de lei, dar ºi despãgubiri în valoare de 250.000 de euro. ªi pãrinþii lui
Marian au contestat soluþia datã de prima instanþã.
Aceºtia sunt nemulþumiþi de valoarea daunelor
morale dispuse de judecãtor. Pãrinþii lui Marian au
cerut companiei petroliere sã plãteascã daune în
valoare de nouã milioane de euro.
Judecãtoria Ploieºti s-a pronunþat în dosar în
data de 2 septembrie 2019, dar sentinþa nu este
definitivã. Apelul a fost declarat în data de 9 septembrie ºi se va judeca la Curtea de Apel din Ploieºti. Deocamdatã nu a fost stabilit un prim termen.

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

Galele Teatrului Studenþesc “Seri în lumea Thaliei”, la Ploieºti Câþi turiºti au vizitat meleagurile prahovene

Casa de Culturã a Studenþilor Ploieºti organizeazã, în perioada 10 – 12
octombrie 2019, cea de-a XV-a ediþie
a GALELOR TEATRULUI STUDENÞESC „SERI ÎN LUMEA THALIEI”.
Partenerii evenimentului sunt:
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieºti, Primãria oraºului Buºteni, Centrul
Cultural „Aurel Stroe” din Buºteni ºi
Liga Studenþilor din Centrul Universitar Ploieºti. Spectacolul – concurs are
ca motto „Teatrul mi se pare un templu, iar spectacolul un ritual închinat

fiinþei, lumii, semenului nostru”.
PROGRAMUL GALELOR TEATRULUI STUDENÞESC „SERI ÎN LUMEA THALIEI” este urmãtorul:
• JOI, 10 OCTOMBRIE 2019,
ORA 19.30, sala de spectacole a Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Buºteni: Spectacolul „AUTO. PARCÃ NU
ÎÞI MAI E RUªINE CU TATUAJELE TALE” de George Lucian Ciobanu, prezentat de trupa de teatru „Bacteria
H” a Casei de Culturã a Studenþilor
Braºov.

• VINERI, 11 OCTOMBRIE
2019, ORA 18.00, sala de spectacole
a Centrului Cultural „Aurel Stroe” din
Buºteni: Spectacolul „VIA ANIMAE
sau CALEA UNUI NOU-NÃSCUT”, prezentat de Teatrul Liber Imago” al Casei
de Culturã a Studenþilor Cluj – Napoca;
- Spectacolul „HANGIÞA” de
Carlo Goldoni, prezentat de Teatrul
Studenþesc „Moft” al Casei de Culturã
a Studenþilor Ploieºti.
• SÂMBÃTÃ, 12 OCTOMBRIE
2019, ORA 18.00, sala de spectacole
a Centrului Cultural „Aurel Stroe” din
Buºteni:
Spectacolul „MAESTRUL”
de Eugene Ionesco, prezentat de
formaþia de teatru „SKEPSIS” a Casei
de Culturã a Studenþilor Alba Iulia;
Program artistic prezentat
de soliºtii ºi actorii Teatrului Studenþesc „Moft” al C.C.S. Ploieºti;
Festivitatea de premiere a
Galelor Teatrului Studenþesc „Seri în
lumea Thaliei”.

în cea de-a doua lunã de varã din acest an

Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire turisticã, în luna iulie 2019,
a fost de 57.129 persoane, din care 48.908 turiºti români (85,6%) ºi 8.221
turiºti strãini (14,4%).
Numãrul înnoptãrilor în structurile de primire turisticã a fost de 135.863
în luna iulie 2019, în scãdere cu 2,4% faþã de aceeaºi lunã a anului 2018,
precizeazã Direcþia Judeþeanã de Statisticã Prahova. Înnoptãrile turiºtilor
români în structurile de primire turisticã cu funcþiuni
de cazare din judeþul Prahova în luna iulie 2019,
comparativ cu luna corespunzãtoare a anului precedent, au înregistrat o
creºtere cu 7,5%, iar ale
turiºtilor strãini o scãdere
cu 36,7%. Indicele de utilizare netã a capacitãþii de
cazare turisticã în funcþiune, în judeþul Prahova, în luna iulie 2019 a fost de
36,2%, mai mic cu 0,1 puncte procentuale faþã de cel înregistrat în aceeaºi
lunã a anului 2018. Durata medie a ºederii turiºtilor în luna iulie 2019, la
nivelul judeþului Prahova, a fost de 2,4 zile, mai micã ca aceea înregistratã în
luna iulie 2018, când a fost de 2,5 zile.
Mihail Marinescu
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Ambasada SUA: Începe înscrierea
în programul “Loteria vizelor DV-2021”
(urmare din pagina 1)
Înregistrãrile trimise care conþin
aceleaºi fotografii folosite în programul
DV din anul precedent (DV-2020) vor
fi descalificate”,
precizeazã reprezentanþii Ambasadei.
De asemenea, Ambasada
SUA aratã cã
este foarte important ca participanþii “sã pãstreze numãrul
lor unic de confirmare pânã cel
puþin la data de 30 septembrie 2021”.
“Numãrul unic de confirmare ajutã
la protejarea participanþilor DV împotriva fraudei, încãlcãrii legii sau problemelor poºtale”, se menþioneazã în
comunicat.
Referitor la câºtigãtori, Ambasada
SUA precizeazã cã, “începând cu data
de 5 mai 2020, participanþii la programul DV-2021 vor putea folosi nu-

mãrul lor unic de confirmare atribuit
la înregistrare, pentru a verifica online
pe Entrant Status Check la adresa
de internet www.dvlottery.state.gov

dacã cererea lor a fost selecþionatã”.
“Pe pagina Entrant Status Check
participanþii selecþionaþi vor putea gãsi
informaþii despre solicitarea vizelor DV
atât pentru ei, cât ºi pentru membrii
familiilor lor eligibili. Departamentul va
confirma de asemenea programarea
la interviul de vizã tot prin intermediul
paginii de internet Entrant Status
Check”, se mai aratã în comunicat.

121 de autorizaþii de construire
eliberate în luna iulie 2019 în Prahova

În luna iulie a.c., în judeþul
Prahova sau eliberat 121 autorizaþii de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, mai puþine cu 12,3%
faþã de iulie 2018. Autorizaþiile
eliberate pentru clãdiri rezidenþiale
din judeþul Prahova, în luna iulie
2019, deþin o pondere de 2,9%
din totalul autorizaþiilor pentru
clãdiri rezidenþiale din România,
ceea ce ne conferã întrun clasament naþional din totalul autorizaþiilor pentru clãdiri rezidenþiale locul 11. În
luna iulie 2019, din totalul autorizaþiilor de construire pentru clãdiri rezidenþiale,
37,2% au fost eliberate în mediul urban ºi 62,8% în mediul rural. (M. M.)

ANUNÞ
CAS
A DE CUL
TURÃ A S
TUDENÞIL
OR PL
OIEªTI, cu sediul în
ASA
CULTURÃ
STUDENÞIL
TUDENÞILOR
PLOIEªTI,
localitatea Ploieºti, Bulevardul Bucureºti, nr. 39, judeþul Prahova,
organizeazã concurs pentru ocuparea postului contractual de
execuþie vacant de Administrator grad profesional 1
1,, Numãr
pos
turi: 1
or
m H.G
11 .
posturi:
1,, conf
confor
orm
H.G.. nr
nr.. 286/23.03.20
286/23.03.201
Concursul se va desfãºura astfel:
oba scrisã în data de 28 oct
ombrie 20
19, or
a 12.00
- Pr
Proba
octombrie
201
ora
12.00,
la Casa de Culturã a Studenþilor Ploieºti;
oba int
er
viu în data de 29 oct
ombrie 20
19, or
a 12.00
- Pr
Proba
inter
erviu
octombrie
201
ora
12.00,
la Casa de Culturã a Studenþilor Ploieºti.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii:
- nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în muncã - vechime în muncã 2 ani;
- permis de conducere categoria B;
- abilitãþi, calitãþi ºi aptitudini: comunicare, lucru în echipã,
profesionalism, loialitate, conºtiinciozitate, adaptabilitate ºi flexibilitate,
confidenþialitate, eficienþã, abilitãþi de analizã ºi sintezã, planificare în
relaþiile interumane;
- disponibilitate la delegãri ºi pentru lucrul peste program;
- cunoºtinþne operare PC: Microsoft Office (Word, Excel)
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
III-a,
respectiv pânã la data de 17 octombrie 2019, ora 16.00, la sediul
Casei de Culturã a Studenþilor Ploieºti.
Relaþii suplimentare la sediul Casei de Culturã a Studenþilor Ploieºti,
persoanã de contact: Andrei Nicolae Ion, telefon: 0723226755.
Director
Nicolae Ioniþã
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Vicepreºedinte ANAF: România
este un paradis investiþional; trezoreria
va fi digitalizatã pânã la finele anului

România este un paradis investiþional, având cel mai mic nivel de taxare
din UE în multe domenii, iar, pânã la finele anului, trezoreria va fi digitalizatã, a
declarat, luni, Daniel Tudor, vicepreºedinte al Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã (ANAF), în cadrul conferinþei
“Ziua antreprenorului român”.
“În ultima perioadã, nu ºtiu câþi
dintre dumneavoastrã aþi observat, au
existat iniþiative legislative care sã
sprijine antreprenoriatul. Astãzi, din
punctul meu de vedere, numai cine nu
vrea sã-ºi plãteascã taxele nu o face.
Trebuie sã recunoaºtem, ºi în discuþiile
cu organizaþiile profesionale, am ajuns
la concluzia cã România este un paradis
investiþional astãzi. Avem taxare la
nivelul cel mai mic din Uniunea Europeanã în mai multe domenii de activitate”,
a arãtat Tudor.
Potrivit acestuia, problemele principale cu care se confruntã antreprenorii
sunt ºi problemele administraþiei publice, oferind drept exemplu forþa de
muncã.

“Digitalizarea agenþiei este un
subiect principal. Noi am continuat partea de informatizare, am dezvoltat
aplicaþii ºi am achiziþionat câteva aplicaþii care continuã programul început,
deci nu a fost lãsat pur ºi simplu de izbeliºte. Partea de digitalizare a trezoreriei este în stadiu foarte avansat”,
potrivit oficialului ANAF.
Întrebat când va fi finalizatã digitalizarea trezoreria statului, el a arãtat cã
trezoreria nu este parte componentã a
agenþiei fiscale, ci este parte a Ministerului Finanþelor Publice.
“ªi noi, ANAF, instituþie care monitorizeazã colectarea taxelor, avem
nevoie de aceastã zonã informatizatã.
Nu vreau sã dau un orizont de timp, dar
cred, de fapt sunt convins cã pânã la
sfârºitul anului va fi operaþionalã acea
poveste cu online-ul pe zona de trezorerie”, a mai spus Tudor.
Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerþ ºi Antreprenoriat a organizat luni
“Ziua Antreprenorului”, un eveniment
care marcheazã momentul recunoaº-

terii continuitãþii antreprenoriatului românesc. Pe durata evenimentului, care
reprezintã o premierã pentru comunitatea antreprenorialã româneascã, au
fost prezentate modele din business-ul
românesc ºi afaceri de familie, care
îmbinã tradiþia ºi inovaþia ºi transformã
poveºtile în branduri de succes.

În luna iulie, indicele valoric
al cifrei de afaceri a fost de
112,3% în judeþul Prahova

Indicele producþiei industriale, în
luna iulie 2019 faþã de luna corespunzãtoare din anul precedent, calculat ca serie brutã, la nivelul judeþului
Prahova a fost de 96,8%, informeazã

Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova. În
luna iulie 2019 faþã de
luna corespunzãtoare
din anul 2018, indicele
valoric al cifrei de afaceri din industrie pe
total, la nivelul judeþului Prahova, a
fost de 112,3%.
Exporturile de bunuri din judeþul
Prahova în luna mai 2019 au însumat
201.090 mii euro. Comparativ cu luna

mai 2018, exporturile au scãzut cu
0,2%. În luna mai 2019, importurile
de bunuri din judeþul Prahova au
însumat 313.761 mii euro. Comparativ cu luna mai 2018, importurile
au scãzut cu 5,5%.
Deficitul comercial din luna mai
2019 a fost de 112.671 mii euro, mai
mic cu 17.821 mii euro (13,7%) decât
în luna mai 2018.
Mihail Marinescu

Mai mult de jumãtate dintre români
preferã pungile biodegradabile la
raioanele de legume-fructe
Peste jumãtate dintre români
(54%) ar prefera pungile biodegradabile la raionul de legume-fructe, în
timp ce doar 20% dintre consumatori
au un comportament anti-risipã, în
sensul cã ori nu folosesc deloc pungã
la cumpãrãturi, ori vin de acasã la
magazin cu punga reutilizabilã, reiese
dintr-un studiu prezentat, marþi, întro conferinþã de presã, de reprezentanþii unui retailer german prezent pe
piaþa din România.
Datele centralizate în cadrul cercetãrii efectuatã în luna septembrie
de cãtre Departamentul de cercetare
al acestui retailer, pe un eºantion de
1.001 persoane din mediul urban,
aratã cã 4 din 10 români afirmã cã
introducerea pungilor biodegradabile
contra-cost i-ar determina sã fie mai
responsabili atunci când vine vorba
despre folosirea pungilor de unicã
folosinþã la departamentul de legume
ºi fructe. De asemenea, majoritatea
românilor (8 din 10) obiºnuiesc sã
foloseascã pungi pentru cântãrirea

fructelor ºi legumelor, iar doar 20%
dintre cumpãrãtori au un comportament anti-risipã, mai exact 7% dintre
români nu folosesc deloc pungã, în
timp ce 14% spun cã vin cu punga
reutilizabilã de acasã.
Statisticile întocmite la nivel european aratã cã aproximativ 100 de mi-

liarde de pungi din plastic sunt folosite într-un singur an în Uniunea Europeanã. În acest context, un european
utilizeazã, în medie, 200 de pungi de
unicã folosinþã într-un singur an, iar
dintre acestea 90% sunt pungi subþiri
de unicã folosinþã.
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Ministrul Fondurilor Europene:
România trebuie sã aibã
ca prioritate zero investiþiile în
infrastructura rutierã
Investiþiile în infrastructura rutierã
trebuie sã fie o prioritate pentru România, a declarat, vineri, la Botoºani,
ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu.
Aceasta a declarat cã, indiferent
de gradul de absorbþie a fondurilor,
“nu vor ajunge banii europeni pentru
a acoperi nevoile de investiþii de infrastructurã”. “Infrastructura rutierã
întotdeauna va fi principala prioritate.
Punct. Nu din perspectiva Fondurilor
Europene. O þarã trebuie sã aibã prioritãþi investiþionale, dupã care vede ce
bani investeºte în acele prioritãþi. Cred
cã este evident cã România trebuie
sã aibã ca prioritate zero investiþiile în
infrastructura rutierã ºi poate ºi
feroviarã. (...) Este o prioritate extrem
de clarã ºi din prisma banilor europeni, dar nu vor ajunge banii europeni
pentru a acoperi nevoile de investiþii
de infrastructurã”, a afirmat Mînzatu.
Oficialul de la Fonduri Europene
a subliniat cã existã întârzieri în derularea unor proiecte de infrastructurã mare implementate de Compania
Naþionalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), CFR sau
Metrorex, însã a declarat cã depune
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INS: Peste 13,5 milioane de persoane,
conectate la sistemul public
de alimentare cu apã, în 2018
Populaþia deservitã de sistemul public de alimentare cu apã a fost, în 2018, de
peste 13,51 milioane de persoane, cea mai mare pondere în total fiind consemnatã
în mediul urban, respectiv 98,7%, aratã datele statistice oficiale, date publicitãþii
luni. Potrivit Institutului Naþional de Statisticã (INS), la nivelul regiunilor de dezvoltare,
ponderea cea mai mare a populaþiei conectate la sistemul public de alimentare cu
apã, în total populaþie rezidentã, s-a înregistrat în regiunea Bucureºti - Ilfov (86,2%),
urmatã de regiunea Sud-Est (81%). În schimb, gradul cel mai redus de racordare sa înregistrat în regiunea Nord-Est (48,8%), urmatã de regiunea Sud-Vest Oltenia
(57%). Populaþia deservitã de sistemul public de alimentare cu apã a fost, în cursul
anului trecut, de 13.515.626 de persoane, reprezentând 69,4% din populaþia
rezidentã a României, cu 285.927 persoane mai mult decât în 2017. De asemenea,
în mediul urban s-au înregistrat 10.342.627 de persoane deservite de sistemul
public de alimentare cu apã, reprezentând 98,7% din populaþia rezidentã urbanã,
iar în mediul rural 3.172.999 de persoane, reprezentând 35,3% din populaþia
rezidentã ruralã a þãrii. Conform statisticii, în 2018, volumul de apã distribuitã a fost
de 1,152 miliarde mc, cu circa 27,284 milioane mc mai mare decât în anul 2017.
Totodatã, cea mai mare cantitate de apã distribuitã a fost cãtre populaþie, respectiv
517,806 milioane mc. Totodatã, cele mai mari cantitãþi de apã distribuitã s-au
înregistrat în bazinele hidrografice Buzãu-Ialomiþa (24,2%), respectiv Argeº-Vedea
(19,9%).

Sistemul naþional de compensare datorii
ºi creanþe a readus în circuitul economic naþional
circa 66 de miliarde de euro

eforturi pentru recuperarea decalajelor înregistrate.
“Sunt proiecte mari în care am
avut, într-adevãr, foarte multe întârzieri
pe ceea ce înseamnã beneficiari
mari, cum este CNAIR, Metrorex, CFR.
Au fost foarte multe întârzieri. Ce pot
sã vã spun eu este cã anul acesta mam întâlnit cu beneficiarii mari încercând sã urgentãm, sã facem sã avem
facturi, sã îi ajutãm cu soluþii, astfel

încât sã decontãm cât mai mult ºi sã
recuperãm cât mai mult din timpul
pierdut. Întârzierile au fost din diverse
cauze: licitaþii care au durat ºi trei ani
de zile, contestaþii. În momentul de
faþã ne consultãm cu problema actualizãrii devizelor de lucrãri, care
sunt elaborate acum trei ani, acum
patru ani ºi care astãzi nu mai sunt atractive pentru firmele de construcþii”,
a adãugat Roxana Mînzatu.

Preþul gazelor în România va continua
sã fie mai mare decât în Europa,
în primul trimestru din 2020 (expert)

Preþul gazelor din România va continua sã fie mai
mare decât cel de pe pieþele europene ºi în primul trimestru
al acestui an, a afirmat Aura Sãbãdãu, expert în domeniul
gazelor în cadrul publicaþiei de profil ICIS Londra, în cadrul
unei conferinþe de profil.
“Începând cu luna mai, preþul gazelor pe piaþa din
România a fost mai mare decât cel de pe pieþele internaþionale cu 9 euro pe MWh, în medie. Pânã ºi preþul reglementat, cel care se doreºte a fi mic, populist, a fost mai
mare decât cel de pe bursele europene”, a precizat Sãbãdãu, prezentã la conferinþa “Evoluþia preþului gazelor naturale prin restructurarea sectorului”, organizatã de publicaþia Financial Intelligence.
Potrivit acesteia, tendinþa preþurilor va fi de scãdere
în Europa, odatã cu punerea în funcþiune, în urmãtoarea
perioada, a mai multor terminale de gaze lichefiate.
“Aceste gaze lichefiate vor pãtrunde pânã inima Europei”,
a arãtat ea.
Expertul ICIS a mai spus cã, pentru primul trimestru
al anului viitor, preþul pe Bursa Românã de Mãrfuri este
de 25 de euro pe MWh, iar, pentru bursele din Olanda ºi
Viena, cotaþiile sunt de circa 20 de euro pe MWh, de

unde rezultã cã gazele româneºti vor continua sã fie mai
scumpe ºi în aceastã iarnã cu circa 5 euro pe MWh.
În opinia Aurei Sãbãdãu, principalul risc pentru aceastã iarnã pe piaþa gazelor din România este cel politic, urmat
de condiþiile meteo, de lipsa capacitãþii de interconectare,
incertutudinile legislative ºi producþia localã insuficientã.
Preþul gazelor româneºti tranzacþionate pe Bursa
Românã de Mãrfuri (BRM) a ajuns în luna august la 106,8
lei pe MWh, în timp ce gazele tranzacþionate la Viena s-au
ieftinit pânã la 56,2 de lei pe MWh, potrivit ultimelor date
ale operatorului bursier BRM, analizate de AGERPRES.
De la începutul anului, preþul gazelor autohtone a
fost în creºtere, în timp ce indicele de la bursa din Viena
(CEGH Front Month Index) a scãzut constant. Astfel, în ianuarie, gazele româneºti costau la bursa de la Bucureºti
92 de lei pe MWh ºi au ajuns în mai ºi iunie la 101 lei,
urcând la 105 lei în iulie ºi 106,8 lei în august. În acelaºi
timp, gazele tranzacþionate la Viena au început anul la
122 de lei pe MWh ºi au scãzut la 81 de lei în mai, 76 de
lei în iunie, 63 de lei în iulie ºi 56 de lei în august. Acesta
este ºi trendul normal, întrucât iarna consumul este mare
ºi preþurile cresc, iar în lunile de varã se înregistreazã cele
mai mici cotaþii.
În România, însã, piaþa a fost datã peste cap de OUG
114/2018, aprobatã în decembrie 2018, care prevedea
plafonarea la 68 de lei/MWh a gazelor de producþie internã
timp de trei ani. Aceasta deºi piaþa fusese complet liberalizatã încã din 2017. Ulterior, actul normativ a fost modificat
de OUG 19/2019, rãmânând plafonate doar preþul gazelor
româneºti pentru populaþie ºi termocentrale, începând
cu 1 mai 2019. Acest lucru a dus la scumpirea gazelor
tranzacþionate pe bursã, destinate consumatorilor industriali. Atât OUG 114/2018, cât ºi OUG 19/2019 sunt
în prezent dezbãtute în Parlament.
Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Sistemul naþional de compensare
datorii ºi creanþe a readus în circuitul
economic naþional circa 66 de miliarde de euro, în cei 20 de ani de funcþionare neîntreruptã, iar printr-un proiect
de act normativ iniþiat de Ministerul
Economiei se vor accelera mãsurile
de diminuare a blocajului financiar,
a anunþat, vineri, instituþia.
Ministerul Economiei precizeazã
cã aceste rezultate se datoreazã activitãþii Centrului de Pregãtire pentru Personalul din
Industrie - Sucursala Bucureºti, instituþie aflatã în subordinea ministerului, care
gestioneazã administrarea
la nivel naþional a sistemului
de compensare datorii ºi
creanþe ale contribuabililor,
persoane juridice cu sediul
în România.
Centrul de Pregãtire
pentru Personalul din Industrie - Sucursala Bucureºti, prin
Serviciul de compensare oferã agenþilor economici din România oportunitatea sã îºi stingã datoriile ºi sã îºi
recupereze creanþele restante, intrând în Sistemul de compensare datorii ºi creanþe ºi folosind ordinele de
compensare.
“Sistemul de compensare este
simplu de folosit: agentul economic îl
poate accesa în timp real indiferent
de locul unde îºi desfãºoarã activitatea, deschide pagina WEB: http://
gama.imi.ro ºi printr-un simplu click,
selecteazã operaþiunea doritã ºi
beneficiazã astfel de toate serviciile
ºi informaþiile oferite”, spun reprezentanþii Ministerului Economiei.
Potrivit sursei citate, sistemul
naþional de compensare datorii ºi creanþe este un sistem de interes public, unicul sistem nonmonetar din România. Acesta asigurã forma unitarã
a întregului proces de compensare
ºi este utilizat de toþi agenþii economici
cu sediul în România, indiferent de
forma de organizare, tipul de proprietate ºi locul unde îºi desfãºoarã activitatea. Sistemul naþional de compensare permite transmiterea tuturor
informaþiilor necesare realizãrii operaþiunilor de compensare, consultarea
bazei de date privind facturile încãrcate ºi confirmate de parteneri ºi veri-

ficarea informaþiilor privind compensãrile realizate.
Sistemul de compensare datorii
ºi creanþe gestioneazã circuite de
compensare mari cu peste 3 agenþi
economici în componenþã ºi reuneºte
persoanele juridicele cu capital de
stat cu persoanele juridice de drept
privat. Forma de platã nonmonetarã
pe baza ordinelor de compensare
protejeazã agentul economic de riscul

de a intra în incapacitate de platã sau
de a înregistra întârzieri la plata datoriilor.
Ministerul Economiei precizeazã
cã preocupãrile instituþiei se îndreaptã cãtre dezvoltarea Sistemului de
compensare datorii ºi creanþe facilitând astfel realizarea operaþiunilor de
compensare într-un mod cât mai sigur ºi cât mai uºor pentru agenþii economici, reducându-se astfel birocraþia ºi costurile ce cad în sarcina agentului economic pentru finalizarea
operaþiunilor de compensare. În acest
context, Ministerul Economiei, prin
Serviciul de compensare a iniþiat ºi
elaborat “Proiectul de Hotãrâre de
Guvern pentru aprobarea Normelor
metodologice privind monitorizarea
datoriilor nerambursate la scadenþã
ale contribuabililor, persoane juridice,
în vederea diminuãrii blocajului
financiar ºi a pierderilor din economie” care, în data de 20 noiembrie
2018 a fost postat pe pagina de
internet a Ministerului. Acest proiect
de act normativ are drept obiectiv
principal accelerarea mãsurilor care
sã conducã la diminuarea blocajelor
financiare din economie prin introducerea compensãrii on-line care simplificã ºi mai mult modalitãþile prin
care pot fi accesate instrumentele de
compensare.
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5 octombrie - Ziua
Internaþionalã a Educaþiei
În acest an, UNESCO ne îndeamnã sã ne îndreptãm antenþia spre
tinerele ºi viitoarele cadre didactice. În Ploieºti, ISJ Prahova organizeazã
un eveniment interesant vineri, 4 octombrie, la Sala Europa

Elevii ºi profesorii din toatã lumea marcheazã Ziua Internaþionalã a Educaþiei prin
manifestãri artistice dedicate acestui eveniment,
conform planificãrilor existente la nivelul fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt. Pentru cã 5 octombrie –
datã aleasã de UNESCO pentru a fi Ziua Educaþiei
– este în acest an sâmbãtã, activitãþile dedicate
acestei zile se desfãºoarã vineri, 4 octombrie.
Astfel, în Ploieºti, Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova (ISJ) organizeazã o activitate
extrem de interesantã la Sala Europa de la Consiliul Judeþean Prahova, UNESCO transmiþând
ca, în acest an, tema Zilei Internaþionale a
Educaþiei sã fie „Young teachers, the future of
the proffession”. Aºadar, la evenimentul de la

Sala Europa sunt invitaþi, printre alþi, profesori
debutanþi care au obþinut medii foarte bune la
Concursul de Titularizare din acest an ºi care
sunt încadraþi pe posturi cu contract pe perioadã
nederminatã.
Vor fi ºi eleve care, acum, sunt în clasa a
XII-a la Colegiul Naþional Pedagogic „Regina
Maria” din Ploieºti ºi care, peste puþin timp vor
face pasul cãtre profesia de dascãl la catedrã.
De asemenea, evenimentul se va bucura
ºi de participarea unor personalitãþi din domeniul
educaþional, care vor susþine discursuri.
Activitatea de la Sala Europa este programatã a începe la ora 11:00, cum preciozam
mai devreme, vineri, 4 ocotmbrie.

Despre Ziua
Educaþiei

Aceasta zi se sãrbãtoreºte în peste 200 de
þãri, denumirea ei fiind World Teachers’ Day în
englezã sau Journée Mondiale des Enseignants
în francezã. În mai multe þãri, Zilele profesorilor
sunt destinate a fi zile speciale de apreciere a
cadrelor didactice. Unele dintre ele sunt sãrbãtorite la sfârºitul sãptãmânii, în timp ce altele
sunt celebrate în timpul zilelor lucrãtoare.
La 5 octombrie 1966, cu ocazia Conferinþei
Interguvernamentale speciale desfãºurate la
Paris, cu participarea OIM si UNESCO, a fost
adoptatã Recomandarea privind statutul

cadrului didactic. Aceasta a devenit unul dintre
cele mai importante instrumente internaþionale
menite sã aducã îmbunãtãþiri profesiei de dascal.
De atunci, s-a hotarat ca data de 5 octombrie
sa fie dedicatã cadrelor didactice, pentru a li se
da reputaþia pe care o meritã, pentru a sensibiliza
întreaga lume, þinându-se cont de rolul esenþial
pe care-l joacã dascãlii, în formarea de noi ºi
noi generaþii.
Mihail Marinescu

Vedeþi când vã puteþi înscrie pentru obþinerea Definitivãrii în învãþãmânt

În luna octombrie 2019 încep
înscrierile pentru examenul de definitivat, sesiunea 2020.
Dosarele pentru înscrierea la examenul de definitivat, sesiunea 2020,
însoþite de adresã de înaintare (în
dublu exemplar) se depun la Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova, camera 12, de cãtre responsabilul cu
formarea continuã din unitãþile de învãþãmânt, dupã cum urmeazã:
- unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din mediul rural: 16 – 17 ºi
18 octombrie, între orele 10.30 –
15.00; unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din mediul urban: Grãdiniþe
cu Personalitate Juridicã, Cluburi
Sportive, Palatul Copiilor, Cluburile
Copiilor, ªcoli profesionale, ªcoli speciale: 21 – 22 octombrie 2019, între
orele 10.30 – 15.00; ªcoli gimnaziale
23 – 24 ºi 25 octombrie, între orele
10.30 – 15.00; Colegii, Licee, ªcoli
Postliceale 28 - 29 ºi 30 octombrie,
între orele 10.30 – 15.00.
Condiþii de înscriere
(1) Stagiul minim de practicã
obligatoriu pentru obþinerea definitivãrii în învãþãmânt are o duratã de un
an ºcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu
efectiv de predare la catedrã, în
sistemul naþional de învãþãmânt preuniversitar, ca personal didactic calificat
conform studiilor absolvite.
(2) Candidaþii aflaþi pentru prima
datã în situaþia efectuãrii stagiului de
practicã se pot înscrie la examen dacã

în anul de stagiu desfãºoarã activitate
la catedrã cu normã întreagã în calitate de cadru didactic calificat ºi pot
susþine proba scrisã dacã finalizeazã
stagiul de practicã obligatoriu în
sesiunea respectivã.
(3) Candidaþii pot susþine examenul naþional pentru definitivare în
învãþãmânt fãrã taxã de cel mult trei
ori. Prezentãrile ulterioare la examen
sunt condiþionate de achitarea, la caseria unitãþii de învãþãmânt desemnatã centru de examen (Colegiul Naþional Pedagogic “Regina Maria” Ploieºti), a unei taxe în cuantum de 300
lei. Taxa se va putea achita în perioada
7 - 14 octombrie 2019, între orele
8.00 – 16.00. La achitarea taxei se
va elibera chitanþã. Copia chitanþei va
fi depusã la dosarul de înscriere.
Înscrierea candidaþilor
(1) Înscrierea la examen se face
pe baza dosarului de înscriere, care
conþine urmãtoarele documente: fiºa
de înscriere la examenul naþional de
definitivare în învãþãmânt, completatã
ºi confirmatã de conducerea unitãþii
de învãþãmânt ºi semnatã de candidat; copii ale actelor de studii în baza cãrora se face înscrierea la examen, însoþite de foaia matricolã/suplimentul la diplomã, certificate “conform cu originalul” de cãtre conducerea unitãþii de învãþãmânt; document
certificat “conform cu originalul” de
cãtre conducerea unitãþii de învãþãmânt, din care sã rezulte îndeplinirea
condiþiilor legale privind absolvirea

programului de pregãtire psihopedagogicã ºi metodicã; copii ale urmãtoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de cãtre conducerea unitãþii de învãþãmânt: decizia
de repartizare pe post, buletin/carte
de identitate, certificat de naºtere,
document privind schimbarea numelui; adeverinþã privind calificativul
“Bine” sau “Foarte bine” acordat pentru ultimul an ºcolar în care candidatul a desfãºurat activitate didacticã,
cu excepþia candidaþilor aflaþi în primul an de stagiu; adeverinþã privind
achitarea taxei de înscriere la examen;
adeverinþã din care sã rezulte vechimea de predare efectivã la catedrã a
candidatului, ca personal didactic
calificat, la data înscrierii.
Structura examenului:
Etapa I – eliminatorie: susþinerea a douã inspecþii de specialitate,
realizate la patru activitãþi didactice;
evaluarea portofoliului profesional.
Etapa a II-a-finalã: o probã
scrisã. În structura lucrãrii scrise, subiectul de specialitate are o pondere
de 60% iar subiectul de metodicã
de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.
Portofoliul profesional personal
este alcãtuit de fiecare candidat, pe
parcursul unui semestru.

Portofoliul profesional personal
este particularizat pentru una din
clasele/grupele din norma didacticã
a candidatului ºi evalueazã nivelul de
competenþã didacticã a acestuia,
urmãrind adaptarea pregãtirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei
selectate. În elaborarea portofoliului
profesional personal, candidatul respectã precizãrile formulate în programa de pedagogie ºi elemente de
psihologie ºcolarã în vigoare, corespunzãtoare funcþiei didactice ocupate.
Portofoliul profesional personal
cuprinde: Curriculum Vitae; o scrisoare de intenþie, având între 200 ºi 400
de cuvinte, în care se prezintã motivaþia participãrii la examenul de definitivat, obiectivele ºi aºteptãrile proprii
în formarea personalã ca profesor,
autoaprecierea activitãþii/experienþei
câºtigate pe parcursul semestrului,
autoaprecierea portofoliului profesional ºi propuneri de ameliorare; un
raport de progres ºcolar, însoþit de
urmãtoarele documente suport
(planificãrile: anuale, semestrialã ºi pe
unitãþi de învãþare, minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecþii
diferite, instrumente de evaluare, catalogul profesorului, resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei);
autoevaluarea portofoliului profe-

sional, conform Grilei de evaluare;
evaluarea portofoliului profesional
personal este realizatã conform Grilei
de evaluare precizate în anexa nr. 4,
în ziua în care este efectuatã cea dea doua inspecþie de specialitate, de
cãtre comisia constituitã pentru efectuarea inspecþiei.
Portofoliul profesional personal
este notat cu note între 1 ºi 10. Nota
acordatã nu poate fi contestatã.
Nota minimã de promovare a
examenului este 8.
Pentru a se putea prezenta la
proba scrisã din cadrul examenului,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã,
cumulativ, urmãtoarele condiþii:
a) sã aibã calificativul „Bine” sau
„Foarte bine” pentru anul ºcolar precedent anului în care se susþine examenul;
b) media aritmeticã a notelor finale la inspecþii ºi portofoliu sã fie minimum 8, dar nu mai puþin de 7 la fiecare dintre probele respective; c) sã îndeplineascã condiþiile privind vechimea de predare efectivã la catedrã.
La proba scrisã din cadrul examenului naþional de definitivare în
învãþãmânt se pot prezenta ºi cadrele
didactice al cãror contract de muncã,
la data desfãºurãrii acestei probe,
este suspendat sau a încetat, în
condiþiile legii. Mihail Marinescu

Maraton folcloric la Sala Europa
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova ºi Palatul Copiilor
Ploieºti organizeazã,
pe 13 octombrie, a V-a ediþie
a Concursului Naþional
„Tr andaf
ir
ul Pr
aho
ahovv ean”
andafir
irul
Praho
Veste bunã pentru iubitorii folclorului românesc, Sala
Europa urmeazã sã gãzduiascã, pe 13 octombrie,
începând cu ora 10:00, cea de-a V-a ediþie a Concursului
Naþional „Trandafirul Prahovean”, competiþie înscrisã în
Calendarul Activitãþilor Educative Naþionale.

Evenimentul este organizat de cãtre Inspectoratul
ªcolar Judeþean Prahova ºi Palatul Copiilor Ploieºti, sub
egida Ministerului Educaþiei Naþionale (MEN), parteneri
fiind Consiliul Judeþean Prahova ºi Primãria Ploieºti ºi
se adreseazã cercurilor de muzicã ºi dansuri populare
din Cluburile ºi Palate ale Copiilor din întreaga þarã.
Premiile se vor acorda pe secþiuni: individual – pe vârste
soliºti, formaþii de dans popular.
ªi-au anunþat participarea 12 echipaje din diferite
zone etnografice din þarã.
De remarcat faptul cã Palatul Copiilor din Ploieºti
este singura instituþie de profil care are cuprinse
proiecte finanþate în Calendarul Activitãþilor Educative
Naþionale aparþinând MEN.
Mihail Marinescu
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DOMNIÞA
CHURCHILL ÎN „MEMORII”
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Personajul politic ºi militar de anvergura
lui Winston Leonard Spencer Churchill (18741965), faimosul prim-ministru al Angliei, între
1940 ºi 1945, între 1951 ºi 1955, ni se confeseazã amplu, documentat ºi convingãtor, în
MEMORIILE sale, subintitulate AL DOILEA
RÃZBOI MONDIAL, apãrute în douã volume
la editura Paul Editions, în traducerea dubletului Any ºi Virgil Florea, în anul de graþie
2019. Copertate cu charismatica lui figurã, în
þinuta clasicã a englezului de rang nobiliar,
de Sir, volumele – de aproape 700 de pagini
– ne dezvãluie (odatã deschise, nu te mai lasã pânã nu le termini!) fantastica ºi fascinanta
lui personalitate evocându-se, portretizânduse, fãlindu-se dar ºi blamându-se, pe fundalul
Rãzboiului II Mondial, de-a lungul prodigioasei
sale misiuni.
Trepidante de la primul la ultimul cuvânt,
aceste MEMORII sunt o veritabilã istorie a
Conflagraþiei care a ucis 50 de milioane de
oameni! – cu participarea lui istoricã ºi, dupã
câte se ºtiu, de rãu augur pentru România,
45 de ani – Conflagraþie încheiatã acum 6,4
decenii, pe care Churchill a trãit-o între decepþie, aroganþã, luciditate ºi ceva amor, mai
presus, ca un înnãscut strateg ºi militar, pe
care politica l-a acaparat ºi propulsat în binele
ºi spre onoarea naþiunii engleze. Cãrþile pagineazã „Cuprinsul” încã la începutul lor, prilejuind cunoaºterea materiei cuprinse, structuratã pe titluri întrucâtva romaneºti. Din primul, câteva: „Nechibzuinþele învingãtorilor”,
„Anii lãcustelor”, „Hitler loveºte”, „Violarea Austriei”, „Tragedia de la Munchen”, „Marºul spre
mare”, „Goana dupã pradã”, „Victorie în
deºert”, „O Nemesis a Sovietelor”. Câteva din
al doilea: (!) „Aliatul nostru sovietic”, „Un voiaj
în timpul rãzboiului”, „Cãlãtoria mea la Cairo.
Schimbare de comandã”, „Moscova, prima
întâlnire”, „Capitularea Siciliei ºi cãderea lui
Mussolini”, „Mareºalul Tito. Frãmântarea
greacã”, „Crãciun la Atena”, „Malta ºi Yalta:
Planuri pentru pacea mondialã”, „Bomba
atomicã”.
Povestitor nativ (cu preocupãri literare
recunoscute oficial, Premiul Nobel în 1853)
ºi veritabil pictor al momentelor trãite, pe
care le-a generat, moderat ºi influenþat în
prima jumãtate a veacului al XX-lea (pictor ºi
în sensul artistic, dupã ieºirea din politicã,
pictând efectiv), Winston Churchill „filmeazã”
fiecare etapã, întâmplare, întâlnire, discuþie,
vizitã, controversã, convinge prin demons-

traþia susþinutã de motivaþia personalã pro
ori contra. Afiºeazã o calmã confruntare /
departajare a celor vãzute, ascultate ºi
raportate, le argumenteazã fãrã echivoc,
întreaga disertaþie având temeiul a ceea ce
spuneam la început: conceptualizarea istoriei
sinistrei aventuri declanºate de Adolf Hitler
la 1 septembrie 1939. Faptul relatat are o
suculenþã sui-generis pe cât de dramaticã în
miezul celor relatate, în melanjul unei blajinsarcastice flagelãri, pe atât de incontestabilã.
O mostrã: „La sfârºitul rãzboiului mondial din
1914, a existat o convingere adâncã ºi o speranþã aproape universalã cã pacea va domni
în lume. Aceastã dorinþã din suflet a tuturor
popoarelor putea fi uºor cuceritã prin încredere în convingeri juste, prin bun-simþ ºi prudenþã raþionalã. Fraza „rãzboi pentru terminarea rãzboiului” era pe buzele fiecãruia ºi
s-au luat mãsuri pentru a transforma în realitate. Preºedintele Wilson, mânuind, dupã
cum se credea, autoritatea Statelor Unite, a
fãcut ca ideea unei Ligi a Naþiunilor sã fie dominantã în toate minþile. Armatele Aliate stãteau aliniate de-a lungul Rinului, iar capetele
lor de pod înaintau adânc în Germania învinsã,
dezarmatã, flãmândã. ªefii puterilor victorioase dezbãteau ºi disputau viitorul la Paris.
În faþa lor stãtea harta Europei pentru a fi retrasatã aproape dupã cum hotãrau ei”. „Conducãtorii rãzboiului, adunaþi la Paris, fuseserã
aduºi acolo de cele mai puternice ºi furioase
valuri care s-au rostogolit vreodatã în istoria
omenirii. Trecuserã zilele tratatelor de la Viena ºi Utrecht, când oameni de stat ºi diplomaþi
aristocratici, învingãtori ºi învinºi, se întruneau
pentru dispute politicoase ºi curtenitoare,
liberi de gãlãgia ºi tumultul democraþiei, ºi
puteau modifica sisteme asupra cãrora erau
fundamental cu toþii de acord”.
Sir Winston Churchill mãrturiseºte sincer
impresia despre aceste MEMORII ºi publicarea lor: „Nu trebuie sã se presupunã cã mã
aºtept ca toatã lumea sã fie de acord cu ceea
ce spun ºi cu atât mai puþin cã scriu doar pentru a fi popular. Îmi depun mãrturia conform
ideilor care mã cãlãuzesc: am avut toatã grija
sã verific faptele, dar multe apar azi la luminã
în urma cunoaºterii unor documente capturate
sau a altor dezvãluiri care pot oferi un alt aspect concluziilor trase de mine”. Într-o altã
consemnare a memorialistului gãsim o referire – cu urmãri cruciale – pentru noi, rãmasã
peremptorie scenã a prãbuºirii Þãrii noastre,
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Vineri, 4 Octombrie, ora 19:00 - Centrul Judeþean de
Culturã ºi Creaþie Cãlãraºi; Sâmbãtã, 5 Octombrie, ora 18:30
- Casa de Culturã a Sindicatelor Ploieºti – „Zaraza”
„Zaraza”, scenariul
original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. În distribuþie:
George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu, ªchioapa), Dana Vulc (Domniºoara Feerie), Andrei Radu (Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion Radu
Burlan (Constantin Tãnase), Manuela Alionte Frâncu (Elena Lupescu), Cosmin
ªofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela Rãduicã (Maria Tãnase), Marius
Bãlan (Zavaidoc), Romeo Zaharia (Jean Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez),
Robert Oprea (Nelu Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon Luminiþa), Rodica Alexandru
(Mona Curdefier), Petty Musa (Mimi Moft), Robert Anton (Terente) ºi copilul
Alexandru Vasilescu (Bãiatul cu ziare); Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana
Bãdica ºi Rãzvan Hanganu. Acompaniament pian live: Ciprian Corniþa.
SECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 6 Octombrie, ora 10:30; ora 12:00 - Sala Teatrului de Animaþie –
“Motanul încãlþat”, adaptare dupã Charles Perrault. Regia: Mihai Androne. În
distribuþie: Diana Uþã, Costel Dobrescu, Lucian Orbean, Ioana Roºu/Lãcrãmioara
Bradoschi, Nelu Neagoe, Paul Niculae, Lizica Sterea, Cãtãlin Rãdulescu/Mihai
Androne.
EVENIMENTE
es
tiv
alul
Vineri, 4 Octombrie, ora 16:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “F
“Fes
estiv
tivalul
Castanilor - In memoriam Gabi Dobre, Ediþia a XX-a”.

atunci: „Chiar în seara în care vorbeam în Camera Comunelor despre strãdaniile noastre
de la Yalta (nefaste pentru naþia românã! – n.
red.), prima violare de cãtre ruºi a înþelegerii
noastre, atât în spiritul cât ºi în litera ei, a avut
loc în România. Mai eram încã legaþi cu toþii
de declaraþia asupra Europei eliberate, atât
de recent semnatã, ca sã avem grijã ca, în
þãrile ocupate de armatele Aliate, sã aibã loc
alegeri libere ºi sã fie instalate guverne democrate. La 27 februarie, Vâºinski, care a
apãrut la Bucureºti fãrã sã anunþe cu o zi
înainte, a cerut audienþã la regele Mihai ºi a
insistat ca el sã demitã guvernul multipartid,
care fusese format dupã acel coup d-etat regal din august 1944, care a dus la alungarea
germanilor din România. Tânãrul monarh,
susþinut de ministrul lui de Externe, Viºoianu,
a rezistat acestor cereri pânã a doua zi.
Vâºinski a venit din nou ºi, respingând cererea
regelui de a i se permite sã se consulte cu
ºefii partidelor politice, a bãtut cu pumnul în
masã ºi ºi a þipat în vederea unei acceptãri
imediate, dupã care a ieºit din camerã
trântind uºa”. Finalul Rãzboiului 2 Mondial îl
comenteazã = povesteºte Wiston Churchill în
ultimul capitol al MEMORIILOR sale,
presãrând relatarea – în privinþa bombei
atomice, pentru a sili Japonia sã capituleze ,
cu scene în care el, acolo în vila rezervatã
negocierilor, în Yalta - s-a gãsit de multe ori
între preºedintele Statelor Unite, Roosevelt
ºi preºedintele URSS, Stalin, prinºi în conversaþiile ce urmãreau netezirea cãilor cãtre
implementarea pãcii în Europa.
„A doua zi, 24 iulie, dupã ce s-a terminat
ºedinþa noastrã plenarã ºi ne-am ridicat cu
toþii de la masa rotundã ºi am stat câte doi,
câte trei, înainte de a ne rãspândi, l-am revãzut
pe preºedinte ducându-se la Stalin ºi cei doi
au conversat singuri, doar cu interpreþii lor.
Eu eram poate la cinci metri depãrtare ºi am
urmãrit cu cea mai mare atenþie convorbirea
importantã. ªtiam ce avea sã facã preºedintele. Ce era vital de mãsurat era efectul asupra
lui Stalin. Vãd totul de parcã a fost ieri. El
pãrea sã fie încântat. O bombã nouã! (…) Dacã ar fi avut cea mai micã idee despre revoluþia
care începea în problemele mondiale,
reacþiile lui ar fi fost vizibile. Nimic n-ar fi fost
mi uºor pentru el decât sã spunã: „Mulþumesc
cã mi-ai vorbit de noua voastrã bombã. Eu nu
am cunoºtinþele tehnice. Pot sã trimit
specialistul meu în ºtiinþe nucleare sã-l vadã
pe specialistul vostru mâine dimineaþã?”
Tragicul spectacol pe care Churchill ºi
Roosevelt se temeau cã ºi-l vor impune japonezii, dupã obiceiul samurailor, prin harakiri, dârji în a-ºi apãra onoarea ºi a proteja
demnitatea ºi liniºtea Împãratului lor, a fost
evitat de aceºtia prin aruncare a 25 de tone
de fluturaºi asupra insulelor nipone, prin care
avertizau locuitorii cã vor fi bombardaþi. Tragediile de la Hiroºima ºi Nagasaki au grãbit
semnarea capitulãrii de cãtre Japonia, pe
nava Missouri, acostatã în golful Tonkin, în dimineaþa zilei 2 septembrie 1945, cu învingãtorii ºi învinºii de faþã.
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Maestrul Petrescu îi apãru prin
aburii transparenþi ce pluteau în jurul
palatului, împovãrat de trusa cu vopsele ºi pensule, de care agãþa ºevaletul
– dãruit de îngrijitoarea lui Luchian, o
bãtrânicã ce se lãuda – mahalaua era
plinã de bârfele zilnic altele – cã este
veriºoarã de-al treilea cu pictorul, îndatã ce o vecinã îi spusese prin palmele
fãcute pâlnie, „Fã femeie, azi-dimineaþã, domnul Enescu a cântat la cãpãtâiul lu vãru Fane!”. Vecina imitã cu
braþele scena violonisticã, privind în
tavanul odãii, arãtând apoi, cu arcuºul
imaginar, spre „Anemone”-le tuºate
gros, cu alb, sã iveascã o geanã de
luminã în tristeþea lor. Oaspetele auzise
întâmplarea, acum avea ocazia sã
facã legãtura cu spusele femeii, surprinzãtor, cunoscute. „Mi-a povestit ce
clipe de tulburare a trãit maestrul, la
cãpãtâiul pictorului meu preferat!”,
legase artistul vorba, pe când lãsa
pensula jos, sã se izbiceascã conturul
scenelor cu Mihai Viteazul ºi Tudor Vladimirescu, fixate pe tâmpla circularã
a Atheneului Român. Domnului Costin
Petrescu i se trimisese birja ce îl adusese la palat, din porunca Nababului.
„Va fii mai inspirat sã vazã Calea
Victoriei în natura ei, din caleaºcã, decât din cupeul capitonat al maºinii!”,
spusese despre pictor, Cantacuzino,
zâmbind, legãnându-ºi capetele imensei mustãþi ce plana asupra cãmãºii
cu plastron.
Reverenþa artistului fu aplaudatã
sincer, cu sobrietate, calmând momentul cu mica dizertaþie. Domnul
prim-ministru se cuibãri în fotoliul preparat sã pozeze încã de la Sfântu
Gheorghe, când oferise musafirului,
drept platã, un pumn de „cocoºei” –
leii în aur, bani despre care, pe la bucãtãrii ºi prin grajdurile moºiei, slugile ºi
servitorii îºi spuneau, fãrã perdea, cã
dumnealui, boier Nababul, voieºte a
acoperi cu aceºtia Micul Trianon!
Câþiva paºi în lungul antreului, peste covorul cu brâie subþiri, în trei culori,
þesute împletit, dintr-o parte, Alice se
vãzu la anii aceia, doar cinci, în rochiþa
preferatã a mamã-sii, pe care o striga,
alergând dupã fluturii strânºi într-un nor
ca zãpada, chicotind de bucurie, în jurul
palatului de la Floreºti.
În costumul verzui-metalic, cãpe-

tenia conservatorilor respira grãbit ºi
des, congestionat la chip. Avea cearcãnele balonate ºi cenuºii, iar favoriþii
tremurau. Îºi fãcu loc în jilþul dupã moda franþuzeascã lucrat, cuprins de febrã. Tuberculoza galopase toatã iarna,
lacrimile coanei Ecaterina nu se mai
uscau de mult, dinaintea Crãciunului
1912 – când, ea, Alice, sãrbãtoritã
pentru „aniºorii îngereºti ca în poveºtile lui Andersen” – înfrunta traiul zilnic
supravegheat de dumneaei, iar când,
la masa totdeauna cu stãpânul moºiei,
în capãtul mesei ornat cu sfeºnicul de
argint ºi vaza cu trandafiri proaspeþi,
lua loc ºi tatãl Alicei, conu Miºu, ministru în „guvernul în familie”, ºarjase ironic Lupoaia, se ridica ºi o lua din braþele
materne, sã o þinã pe genunchi.
Visul se estompã sub vãlãtucii
somnului, în vreme ce liniºtea se lãsa
peste clinchetele lingurilor aurite,
lovind fundul ºi rotunjimea porþelanã
a farfuriilor. Se trezi brusc ºi cãutã în
zadar sã îºi aminteascã scena în care
bunicul, solemn în fotoliul sãu, devenise o statuie, pozând pictorului. „Umbrã
ºi vis” – rezonã din senin, sub frunte,
expresia din cartea bisericeascã, ºi-i
fulgerã privirea dinastia de o mie de
ani a Cantacuzinilor, toþi, laolaltã cu
voievozii Valahiei, defilând prin memoria pânditã de uitare, de regrete, de
sterilitatea vieþii – bogatã, acolo, în România, pânã când cizma sovieticã pusese talpa pe caldarâmul palatelor
bunicului, „Nici de cum pentru mine
zidite!”, îºi repetã Domniþa mereu, vãzându-se în oglindã, seara, mâhnitã
cã se îndesesc ridurile, iar nopþile sunt
tot mai scurte ºi prevestitoare de necaz…
Sãptãmâna viitoare împlineºte
78 de ani. S-ar întoarce acasã, dar comuniºtii ar aresta-o… C-„a supt sângele
poporului!”, îi vine sã râdã, râs amarnic,
inutil, care, pe dedesubt, o rãneºte, o
îndurereazã, o umileºte, chiar… Doi
parteneri de viaþã, dispãruþi din existenþa ei, viaþa sa, o banalã coajã de
nucã în vârtejul valurilor – Istoriei, vru
sã adauge, lucidã dar înfricoºatã, ºi
frumosul ei cap se cufundã în atingerea pufoasã a pernei, ca într-o mângâiere…

tat fiecare execuþie solisticã a Maestrului Moroianu, cu pietatea care îi
înnobileazã stilul, slova ºi gestul. La fel
de emoþionat a apãrut în scenã Maestrul, amintindu-ºi probabil de clipa în care

fabulos, în ritmurile virtuozitãþii impecabile, când melancolice, când aprige,
alternând în allegro-uri ºi allegretto-uri
fascinante, coloraturi sonore în nuanþele secolelor XVII ºi XVIII. Amintind de
subtilitãþile “Clavecinului bine
temperat”, aplaudat ºi bisat la
finele fiecãrei lucrãri, Maestrul
Moroianu a excelat pe mai departe interpretând, cu voluptoasã ardoare pianisticã, compoziþii
din repertoriul lui Leos Janacek
(1854-1928), trei piese – vivante – din ciclul „Pe cãrarea nãpãditã de iarbã”. Buchetele de flori
au abundat odatã cu aplauzele,
semne de adoraþie faþã de arta
solisticã moroianã, revãrsatã în
salã de „Copii la joacã”, titlul
„Simfoniei I-a” opus 3, de Constantin Silvestri, în continuare, de
sonurile „Studiilor simfonice” opus 13,
de Robert Schumann
Apoteoza recitalului inaugural a atins înãlþimile unei alte lucrãri de Schumann, bis reverberând furtunos, între
melomani – extaziaþi, pur ºi simplu, ºi
Viniciu Moroianu – finalmente acoperit
de florile buchetat oferite Maestrului!

Serghie Bucur

Viniciu Moroianu la „Geo Bogza”

Prima sâmbãtã a lunii Septembrie
2019, de o solaritate ce a confirmat încã
odatã darul de la Dumnezeu, de a fi, în
geografia Þãrii, cea mai solarã urbe româneascã, a vibrat, pe scena strãvechii
Case de Culturã „Geo Bogza”, în acordurile pianului pe care Societatea Filarmonicã a Câmpinei ºi l-a cumpãrat – cu
subvenþii private – pentru viaþa ºi activitatea muzicalã a localitãþii. Excelenþa
evenimentului au onorat-o un public indiscutabil elevat, cam vreo 200 de
doamne ºi domni ocupând fotoliile sãlii
mari, asistenþã presãratã cu o vizibilã
prezenþã juvenilã, o lume pasionatã de
MUZICÃ, încântatã sã îl revadã ºi sã-l
reasculte pe Maestrul Viniciu Moroianu
– personalitate de talie europeanã, consacratã solisticii pianistice.
Semnãtura pe cât de discretã, pe
atât de prestigioasã a domnului Tudor
Moisin – preºedintele Societãþii Filarmonice, animatorul de-o viaþã al acestei faþete a Culturii Câmpinei, a însemnat
„Certificatul de garanþie” moralã, eticã
ºi esteticã a momentului pe care, de
altfel, în autenticã „tonalitate majorã”,
domnia sa l-a regizat. Cu fiinþa în stal
dar cu privirea tot timpul cãtre rampa
scenei, focalizatã pe solist ºi pian – marca „Petrof” –, domnul Moisin a prezen-

urca tot aici, sã „inaugureze” pianul propriu, oferit aceleiaºi Case de Culturã,
dacã nu greºesc, cu zece ani în urmã.
Dezinvolt, în primele secunde concentrat sã „intre în Muzicã”, Maestrul a
jubilat pe absolut toatã claviatura,
imprimând accentele de unicã revelaþie
ale „Fanteziei cromatice” ºi ale „Fugii în
Re major”, de Johann Sebastian Bach
(1695-1750)! Pasajele s-au succedat

Serghie Bucur

sãnãtate
www.informatiaprahovei.ro
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Mai multe ºanse împotriva cancerelor de sânge: 66.128 de persoane
înscrise în Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice

Peste 6.000 de români s-au înscris în anul
2019 în Registrul donatorilor, care numãrã în prezent 66.128 de persoane. În România, în fiecare
an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sânge iar singura soluþie
terapeuticã o reprezintã transplantul de celule stem
hematopoietice.
Din aprilie 2013 când a devenit funcþional
Registrul Naþional al Donatorilor Voluntari de Celule
Stem Hematopoietice, 235 de pacienþi au fost
transplantaþi cu celule stem hematopoietice provenite de la donatori neînrudiþi. Pentru 9 dintre
aceºtia, seamãnul genetic care a donat pentru o
nouã ºansã la viaþã a fost gãsit în þarã, iar pentru
ceilalþi în registrele din Germania, Polonia, Marea
Britanie, Italia, Spania, Franþa, Cipru, Israel, Grecia,
Elveþia, Suedia, Belgia, Austria sau India.
Pentru 210 dintre pacienþi, reprezentând o
treime din totalul pacienþilor aflaþi pe listele de
aºteptare ale centrele de transplant de celule stem
hematopoietice din România, nu s-a gãsit donator
un compatibil nici în registrul global, iar pentru 77
dintre pacienþi cu donator compatibil identificat,
gãsirea acestuia a fost prea târziu ºi au pierdut
indicaþia de transplant datoritã recãderii bolii. În
prezent, 37 de pacienþi români sunt în aºteptarea
unui donator.
Acest tratament poate salva viaþa pacienþilor
în cazul a peste 70 de boli grave de sânge, printre
care se numãrã leucemiile, limfoamele, mieloamele, anemia aplasticã ºi anemiile hemolitice
ereditare severe, dar ºi afecþiuni precum sindromul
mielodisplazic, boli ereditare ale sistemului imunitar
ºi tulburãrile metabolice moºtenite.
Ziua Mondialã a Donatorilor de Celule Stem
Hematopoietice se sãrbãtoreºte pe 21 septembrie
2019 în România ºi în alte 55 de þãri, de pe toate
continentele, cu scopul de a mulþumi tuturor
donatorilor de celule stem hematopoietice din
întreaga lume, care au donat deja sau care aºteaptã

sã fie salvatori de vieþi. În acest an, la iniþiativa
Asociaþiei Mondiale a Donatorilor de Mãduvã
(AMDM) tema internaþionalã aleasã este luminarea
în paleta de culori specifice Zilei Mondiale a
Donatorilor de Celule Stem (albastru-alb-roºu), a
unui obiectiv din fiecare þarã (https://worldmarrowdonorday.org/).
“Am vãzut pacienþi care au reuºit sã învingã
atacul unor boli necruþãtoare datoritã transplantului realizat cu celule stem donate de persoane
neînrudite. În lumea medicalã li se spune supravieþuitori deºi poate termenul potrivit este renãscuþi.
Avem aceastã ºansã de a fi cei care pot contribui la
renaºterea unui semen aflat într-o situaþie limitã ºi
puþine lucruri pot fi mai valoroase. Invit pe toþi cei
care doresc sã fie parte din binele comun, cei cãrora
le pasã, sã facã acest pas. Cu cât suntem mai
mulþi cu atât ºansele unor donatori compatibili sunt
mai mari”, a declarat Ministrul Sãnãtãþii, Sorina
Pintea.
La nivel mondial, peste 35 milioane de poten-

Campanie de vaccinare antigripalã gratuitã

Gastrita, boala fãrã
simptome care poate
duce la perforarea
stomacului
Gastrita repezintã un grup de
afecþiuni inflamatorii ale mucoasei
gastrice, afecþiuni care pot fi simptomatice sau asimptomatice, de etilogii
variate.
Gastrita este determinatã de
agenþi infecþioºi (bacterii, virusuri,
fungi, paraziþi), agenþi medicamentoºi
(aspirina, antiinflamatoarele nesteroidiene), condiþii asociate (alcoolul,
fumatul, ciroza hepaticã, boala cronicã de rinichi, stomacul operat). Dintre agenþii infecþioºi cel mai frecvent
se întâlneºte infecþia cu bacteria
Helicobacter pylori, care se aflã la nivelul mucoasei gastrice, scrie revista
Doctorul Zilei.
Factorii care favorizeazã inflamarea mucoasei gastrice sunt foarte diverºi. În primul rând, apare din cauza
dezechilibrului dintre factorii de agresiune ºi factorii de apãrare. Factorii
de agresiune sunt factorii de mediu
ºi aici intrã: fumatul, alcoolul, anumite
ceiauri ce conþin cofeinã (ceai verde,
ceai negru), bãuturile carbogazoase.
Cruditãþile, de asemenea, induc o
stare de hiperacidi-tate ºi favorizeazã
instalarea gastritelor. Alþi factori de
agresiune sunt acidul clorhidric ºi
pepsina ce se aflã în sucul gastric.
Factorii de apãrare ai mucoasei gastrice sunt reprezentaþi de integritatea
mucoasei gastrice, stratul de mucus
ce aparã mucoasa gastricã ºi fluxul
sanguin ce o strãbate.
Gastrita, de cele mai multe ori,

þiali donatori sunt înscriºi în Registrele din 55 de
þãri, inclusiv din România. ªansele unui pacient din
România de a-ºi gãsi un donator compatibil cresc
odatã cu numãrul donatorilor voluntari înscriºi în
Registrul din România.
Un numãr mai mare de persoane înscrise în
Registrul din România va mãri ºansa de a salva
mai mulþi pacienþi care suferã de cancer de sânge
sau de alte boli hematologice grave. Deºi Registrul
din România numãrã în prezent 66.128 de posibili
donatori, încã nu este suficient pentru a gãsi donator-pereche pentru toþi pacienþii români aflaþi pe
lista de aºteptare. Pentru unul din trei români a
cãrui viaþã depinde de un transplant cu celule stem
hematopoietice de la un donator neînrudit nu existã
în registrele internaþionale persoane compatibile.
Campania Doneazã o ºansã la viaþã! La a VIIIa ediþie Registrul Naþional al Donatorilor Voluntari
de Celule Stem Hematopoietice a lansat, anul
trecut, campania de înscriere on-line „Doneazã o
ºansã la viaþã”, în urma cãreia 1.306 persoane au

solicitat kitul de înscriere. Înscrierea online are
avantajul cã orice persoanã sãnãtoasã, cu vârsta
cuprinsã între 18 ºi 45 de ani, se poate înscrie de
acasã, fãrã a mai fi nevoie sã meargã la un centru
specializat.
”Ne dorim sã putem asigura o ºansã la viaþã
tuturor pacienþilor din România care au nevoie de
un transplant de celule stem hematopoietice ºi
pentru care nu existã donatori compatibili înrudiþi.
De aceea încercãm sã conºtientizãm publicul larg
asupra importanþei înscrierii în Registrul donatorilor
de celule stem hematopoietice ºi a impactului
transplantului de celule stem asupra vieþii pacienþilor. Obiectivul nostru este acela de a ajunge la
100.000 de voluntari înscriºi pânã la sfârºitul anului
2020, crescând astfel la 75% ºansele de identificare a unui donator compatibil celor care au
nevoie de un transplant”, a declarat dr. Aurora Dragomiriºteanu, Director general, Registrul Naþional
al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.
De la primul transplant, realizat în 1957, ºi
pânã în prezent au fost efectuate în lume peste
1,2 milioane de transplanturi de celule stem
hematopoietice.
Ziua Mondialã a Donatorilor de Celule Stem
Hematopoitice a fost iniþiatã de Asociaþia Mondialã
a Donatorilor de Mãduvã ºi este celebratã în fiecare
an la nivel internaþional în a treia sâmbãtã a lunii
septembrie. Scopul acestei iniþiative este de a
mulþumi milioanelor de donatori de celule stem
hematopoietice înscriºi în registrele din întreaga
lume ºi de a recunoaºte cooperarea globalã în transplantul de celule stem hematopoietice.
Campania „Doneazã o ºansã la viaþã!” este
susþinutã de Ministerul Sãnãtãþii în cadrul programului naþional de sãnãtate „Transplantul medular
de celule stem hematopoietice periferice ºi
centrale”. Mai multe detalii despre cum poþi deveni
donator voluntar, pot fi gãsite pe site-urile registrului:
www.registru-celule-stem.ro; www.rndvcsh.ro ºi pe
canalele sociale ale acestuia.

este asimptomaticã, nu are absolut
niciun simptom. Alteori pot exista balonãrile, durerile de stomac, senzaþie
de saþietate precoce dupã masã.
Diagnosticul de gastritã se poate
pune ºi numai prin anamnezã, prin
ceea ce povesteºte pacientul medicului. Apoi se fac investigaþii mai amãnunþite, se determina dacã existã
infecþie cu Helicobacter pylori, în primul rând, ºi se poate efectua endoscopie digestivã superioarã.
Tratamentul constã, în primul
rând, într-un tratament dietetic. Pacientul trebuie sã înþeleagã factorii care au dus la apariþia gastritei ºi sã elimine din alimentaþie alimentele nocive, cum ar fi: cafeaua (mai ales pe
stomacul gol) sau ceaiurile care conþin cofeinã, bãuturile carbogazoase,
cruditãþile, condimentele. Fumatul
trebuie întrerupt. Aceste mãsuri sunt
necesare o perioadã de timp, pentru
a da posibilitatea mucoasei gastrice
sã se refacã. Tratamentul medicamentos constã în inhibarea aciditãþii
gastrice ce ajutã refacerea mucosei,
iar tratamentul antiinfecþiosse aplicã
în situaþia în care se constatã prezenþa bacteriei Helicobater pyloris sau a
altor agenþi patogeni. Tratamentul, în
principiu, este pe o perioadã determinatã, însã avem ºi pacienþi care
sunt în tratament cronic, pentru controlul simptomelor, de ani de zile.
Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

A început campania de vaccinare
antigripalã gratuitã, din sezonul epidemic 2019-2020. Anul acesta, Ministerul Sãnãtãþii a achiziþionat un numãr de 1.500.000 doze de vaccin
gripal, cu aproximativ 200.000 mai mult
faþã de anul trecut, astfel încât sã se
asigure vaccinarea unui numãr cât mai
mare de persoane din categoriile cu risc
ridicat de îmbolnãvire.
Ca în fiecare an, campania de vaccinare a Ministerului Sãnãtãþii se deruleazã prin cabinetele medicilor de familie ºi unitãþile sanitare cu paturi ºi vizeazã reducerea la maximum a îmbolnãvirilor prin gripa de sezon. Vor fi vaccinate persoanele cu risc ridicat de îmbol-

nãvire, persoane cu vârsta peste 65 de
ani, persoane cu boli cronice, în special
boli respiratorii ºi cardiovasculare, boli
metabolice, copii ºi bãtrâni instituþionalizaþi, personal medical, gravide, conform strategiei Ministerul Sãnãtãþii ºi
recomandãrilor OMS ºi ECDC.
Primele 50.000 de doze de vaccin
au ajuns deja în teritoriu ºi sunt utilizate
pentru imunizarea personalului medical. Din a doua parte a lunii octombrie
vor fi distribuite ºi celelalte doze de
vaccin, astfel încât sã înceapã ºi vaccinarea în cadrul cabinetelor medicilor
de familie. „În ultimii doi ani am fãcut
paºi importanþi pentru îmbunãtãþirea
activitãþii de vaccinare. Campaniile de

vaccinare ºi informare „door-to door”
pentru vaccinarea antirujeolã au dus la
creºterea numãrului de copii vaccinaþi
în zonele defavorizate unde s-au derulat. Anul acesta primim finanþare
europeanã pentru implementarea mai
multor mãsuri care vizeazã creºterea
gradului de vaccinare în România. Iar în
aceastã toamnã începem mai repede
vaccinarea antigripalã a personalului
medical, cea mai expusã categorie de
persoane la îmbolnãvire”, a declarat
Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii.
Ministerul Sãnãtãþii reaminteºte
populaþiei cã vaccinarea este cea mai
sigurã ºi eficientã metodã de prevenire
a îmbolnavirilor prin gripã.

Cel mai nesãnãtos tip de peºte
E plin de toxine ºi trãieºte
în cele mai poluate ape,
însã mulþi rromâni
omâni îl pr
ef
erã
pref
eferã
pentr
u cã e ief
tin
pentru
ieftin

Este ieftin, nu are oase mici ºi nici miros puternic de peºte.
Nu e de mirare cã mulþi români preferã sã cumpere pangasius.
ªi, totuºi, dacã ai ºti de unde provine acest peºte, te-ai mai
încumeta sã îl consumi, chiar dacã e aºa de ieftin?
O scurtã documentare privind aceastã specie hibrid de
peºte ne aratã cã provine din apele Vietnamului, mai exact din
râul Mekong, pare-se cel mai poluat din cauza numeroaselor
fabrici din apropierea acestuia, ale cãror deºeuri ajung frecvent
în apã, scrie revista Doctorul Zilei.
De fapt, Pangasiusul nu a fost lãsat de mama-naturã în
aceste ape, ci a fost creat special pentru a supravieþui ºi a face
treburi „murdare”. Mai precis, Pangasiusul este o gãselniþã a
cercetãtorilor chinezi, o încruciºare între mai multe specii de
peºte, care are o toleranþã extrem de crescutã la toxinele
prezente în apa cu pricina ºi, mai mult, se hrãneºte cu acestea,
în aºa fel încât curãþã apa de toate relele. Astfel, peºtele nu
face altceva decât sã se hrãneascã toatã viaþa cu toxine, bacterii

ºi microorganisme, dar ºi resturi de peºti morþi, uscaþi ºi
mãcinaþi sub forma unei pudre. Nu degeaba i se mai spune
ºi peºtele sanitar… Consecinþa? Veþi pune pe masã un produs
ce nu meritã nici pe departe titulatura de peºte sãnãtos. Cu
toate acestea, autoritãþile nici nu infirmã, nici nu confirmã
aceste acuzaþii la adresa peºtelui insalubru. Rãmâne la
latitudinea noastrã, a consumatorilor, sã decidem ce e sau
nu adevãrat ºi ce punem în coºul de cumpãrãturi data viitoare
când mergem la supermarket.
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TVR 1

08:00 1 Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshopping;
11:30 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (s);
12:15 Parlamentul României;
13:15 Rugby, Cupa Mondialã 2019: Africa de Sud
- Italia;
14:45 Discover România;
14:50 Vorbeºte corect!
15:10 Opre Roma;
16:00 EURO polis
16:50 „Legendele palatului: Regele Geunchogo”
(s);
18:00 Lumea azi;
18:35 Poveste dupã poveste;
20:00 Telejurnal;
21:10 „Regina deºertului” (f);
22:25 Vorbeºte corect!;
23:30 Fan / Fan urban ®;
00:00 Telejurnal;
00:30 Arheologia crimelor comunismului (r);
01:30 „Regina deºertului” (r);
03:40 Momentart (r);
03:50 Telejurnal (r);
04:40 Fan / Fan urban (r);
05:05 Lumea azi (r);
06:30 Exclusiv în România (r).

TVR 2

07:00 „Iubire dincolo de timp” (r);
08:00 Oanapp (r);
09:00 Documentar 360 de grade GEO
(r);
10:00 Câºtigã România (r);
11:00 „Uliþa spre Europa” (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade GEO;
15:00 Oanapp;
15:30 Zile cu stil (r);
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
17:00 România... în bucate;
17:40 Poate nu ºtiai
17:45 „Uliþã spre Europa” (f);
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
22:00 Drag de România mea (r);
00:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:00 România... în bucate (r)
03:00 Telejurnal TVR2 (r);
03:55 Discover România;
04:05 Documentar 360 de grade;
05:55 D’ale lu’ Miticã (r);
06:00 Cap Compas (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:30 „Vlad” (r);
01:30 „Las fierbinþi” (r):
03:00 ªef sub acoperire (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 Gazda perfectã;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 iUmor – sezon nou;
22:30 „Vechea gaºcã” (f);
00:30 „Sfârºitul copilãriei” – Partea a II-a (f);
02:00 „Intrusul” (r);
03:00 Acces direct (r);
05:00 „Intrusul” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
07:00 „Cei 6 super eroi” (r);
09:00 „La Bloc” (r);
11:45 „Domniþa ºoim” (r);
14:15 “Vechi prieteni” (r);
16:15 „Monkeybone” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Discursul regelui” (f);
23:00 „Nu privi în trecut!” (f);
00:45 „Discursul regelui” (r);
03:00 „Nu privi în trecut!” (r);
04:15 „La bloc” (r);
06:00 „Marvel Anime” (r).
Happy Channel HD
08:45 „Elif” (r);
09:45 „Valurile vieþii” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 CulTour (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 „O iubire pentru totdeauna” (f);
22:00 „Motivul” (s);
23:00 „O iubire pentru totdeauna” (r);
01:00 „Motivul” (r);
02:00 „Valurile vieþii” (r);
02:45 Teleshopping (r);
03:30 „O cenuºãreasã la Rio” (r);
06:45 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r).
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Sâmbãtã, 5 octombrie
TVR1

07:15 Politicã ºi delicateþuri;
08:15 „Rugby, Cupa Mondialã 2019: Australia – Uruguay;
10:15 Levintza prezintã;
10:45 Discover România;
11:00 Cupa Mondialã de Rugby, 2019:
Anglia - Argentina;
13:00 Observatori la Parlamentul European;
13:25 Live stadion;
13:30 Rugby, Cupa Mondialã 2019: Japonia – Samoa;
15:30 Telejurnal;
16:00 Ora regelui;
17:10 Toamna simfonic;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Cerbul de Aur 2019;
22:00 „Napoleon” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 #Creativ;
00:35 Arheologia crimelor comunismului;
01:35 Teleenciclopedia (r);
02:50 Momentart (r);
02:35 „Napoleon” (r);
03:35 Viaþa satului (r);
05:35 Teleshopping;
06:30 Adevãruri despre trecut (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 România... în bucate (r);
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Sid, micul savant” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 Via by Ioana Voicu;
12:30 Cap Compas;
13:00 Gala Umorului;
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotorVlog;
18:00 Memorialul Durerii;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Speranþa regãsirii” (f);
21:50 Discover România;
22:10 „În apãrarea fiului” (f);
23:50 Zile cu stil (r);
00:15 MotorVlog;
00:45 Destine ca-n filme (r);
02:15 „În apãrarea fiului” (r);
03:40 „Sid, micul savant” (r);
04:55 Discover România(r);
05:05 Memorialul Durerii (r);
06:00 MotorVlog (r).

PRO TV

07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Blondele de la drept” (f);
13:00 ªef sub acoperire (r);
14:00 Masterchef (r);
16:00 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Deadpool” (f);
22:00 „Noi suntel familia Miller” (f);
00:15 „Profu’ “ (r);
01:15 „O noapte de pominã” (r);
03:00 „Noi suntel familia Miller” (r);
04:45 „Blondele de la drept” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1

07:00 Observator;
09:30 „Tinker Bell: Clopoþica ºi secretul
aripilor” (r);
11:00 „Sheherazada: O Mie ºi Una de
Nopþi” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Sacrificiul” (r);
16:00 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva - Premierã;
23:15 „Cum sã iubeºti un englez” (f);
01:30 „Vechea gaºcã” (r);
03:15 Observator (r);
04:00 „Cum sã iubeºti un englez” (r);
06:00 Observator (r).

PRO Cinema
08:30 Ce spun românii (r);
10:30 „Vechi prieteni” (f);
12:30 „La Bloc” (s);
14:45 „Monkeybone” (r);
16:45 „O afacere de familie” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Viaþa bate filmul” (f);
22:15 „Rãtãcitorul” (r);
00:15 „Datorie de onoare” (r);
02:30 „Rãtãcitorul” (r);
04:00 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
08:45 „Sã te ierte Dumnezeu,
nu eu!” (f);
10:45 Teleshopping;
11:00 „O grãmadã de caramele” (f);
13:00 „Dragoste pe note” (f);
15:00 CulTour;
16:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Babel” (f);
23:00 „Motivul” (s);
00:00 „Babel” (r);
02:45 „Poldark” (r);
05:00 „Motivul” (r);
05:45 CulTour (r);

Luni, 7 octombrie

Duminicã, 6 octombrie
TVR 1

07:00 Universul credinþei;
07:45 Cupa Mondialã de Rugby, 2019:
Noua Zeelandã - Namibia;
09:45 Pro patria;
10:15 În grãdina Danei (r);
10:45 Viaþa satului;
11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 Rugby, Cupa Mondialã 2019: Franþa - Tonga;
17:35 „Pistruiatul” (f);
18:20 Aventurã urbanã;
19:10 Exclusiv în România;
20:00 Telejurnal;
21:10 Festivalul Internaþional de Folclor Cântecele
munþilor;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Replay;
01:00 „Pistruiatul” (r);
01:45 Tezaur folcloric (r);
02:35 Universul credinþei (r);
03:00 Telejurnal (r);
03:50 Poveste dupã poveste (r);
04:40 Aventurã urbanã (r);
05:30 În grãdina Danei (r).

TVR 2

07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 România în bucate;
08:30 Vibe By Ioana Voicu (r);
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;
10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Generaþia Fit (r);
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Cucoana Chiriþa” (f);
15:00 Drag de România mea;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Reþeaua de idoli;
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 „Chiriþa în Iaºi” (f);
21:40 Toamna amintirilor;
22:10 „Întoarcerea la Howards End” (f);
00:45 Reþeaua de idoli (r);
01:40 Memorialul Durerii (r);
02:25 „Cucoana Chiriþa” (r);
03:50 „Chiriþa în Iaºi” (r);
05:05 Ferma (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 „Flicka 3" (f);
13:00 Apropo Tv;
14:00 Masterchef (r);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Furios ºi iute în viteza a 5-a” (f);
22:30 „Moºtenirea lui Bourne” (f);
01:15 Apropo TV (r);
02:15 „Flicka 3" (r);
04:00 România, te iubesc! (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1

07:00 Observator (live);
09:30 Te cunosc de undeva (r);
13:00 Observator;
13:15 „Sacrificiul” (f);
15:45 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 „Mangaliþa” (f);
21:00 „Aliatul” (f);
23:30 iUmor (r);
02:00 Observator (r);
03:00 „Mangaliþa” (r);
04:00 „Sheherazada: O mie ºi Una de Nopþi” (r);
06:00 Observator.

PRO Ci
nema
Cinema
08:30 Ce spun românii (r);
10:15 „La bloc” (r);
12:45 „Monkeybone” (r);
14:45 „O afacere de familie” (r);
16:15 „În cãutarea norocului” (f);
18:15 „La bloc” (s);
20:30 „Saga Amurg: Luna Nouã” (f);
23:30 „Northmen. Ultimii vikingi” (f);
01:30 „Saga Amurg: Lunã Nouã” (r);
04:00 „Solomon Kane” (r);
04:00 „Northmen. Ultimii vikingi” (r);
05:30 „La bloc” (r).
Happy Channel HD
08:45 „Sã te ierte Dumnezeu, nu
eu!” (r);
10:45 Teleshopping;
11:00 „Dragoste pe note” (r);
13:00 „Heidi” (r);
15:30 „Legea familiei” (r);
20:00 „Totul despre sex” (f);
22:00 „Motivul” (s);
23:00 „Totul despre sex” (r);
02:45 „Poldark” (r);
05:00 „Motivul” (r);
05:45 „Elif” (r);
06:45 „Minciuna” (r).

TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshopping;
11:30 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:15 Cerbul de aur 2019 (r);
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele Geunchogo” (f);
18:00 Banii tãi;
18:30 Poveste dupã poveste;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Box (f);
20:05 Telejurnal;
00:35 Poveste dupã poveste (r);
01:35 „Box” (r);
03:50 Telejurnal (r);
04:40 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
05:30 Banii tãi (r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2

07:00 „Iubire dincolo de timp” (r);
08:00 oanapp;
09:00 Documentar 360 de grade (r);
10:00 Mic dejun cu un canpion;
11:00 „Uliþa spre Europa”(r);
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 MotorVlog (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Oanapp;
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
17:00 Educaþie culinarã Cooking teritorial;
17:45 „Uliþa spre Europa” (s);
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Iubire ºi prietenie” (s);
22:40 Poate nu ºtiai;
22:45 Discover România;
23:00 „Caracatiþa” (r);
00:00 Câºtigã România! (r);
01:10 „Întoarcerea la Howards End” (r);
03:10 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 „Caracatiþa” (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (r);
05:30 Sãnãtate cu de toate (r);
06:00 Poate nu ºtiai (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 „Deadpool” (r);
02:30 Arena bucãtarilor (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 Gazda perfectã;
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 „Intrusul” (r);
03:00 Acces direct (r);
04:00 „Intrusul” (f);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMA
08:45 „În cãutarea norocului” (r);
11:00 „La Bloc” (s);
13:15 „O afacere de familie” (r);
14:45 „Blondele de la drept” (r);
16:15 „Sirocco” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Þinta primarã” (f);
22:30 „Echipa de fotbal” (f);
00:15 „Þinta primarã” (r);
02:15 „Echipa de fotbal” (r);
03:45 „La Bloc” (r)
06:30 La Mãruþã (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 „A doua ºansã” (f);
18:00 „Elif” (f);
19:00 „Valurile vieþii” (s);
20:00 „Þine-mã de mânã” (f);
22:00 „Imperfecta viaþã perfectã” (s);
23:00 „Poldark” (r);
00:00 CulTour (r);
01:00 „A doua ºansã (r);
02:00 „Valurile vieþii” (s);
03:45 CulTour (r);
04:15 „O Cenuºãreasã la Rio” (r).

Marþi, 8 octombrie
TVR 1

07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshippong;
11:30 „Legendele palatului: Regele
Geunchogo” (r);
12:30 Tribuna partidelor parlamentare;
13:15 Rugby, Cupa Mondialã 2019: Africa de
Sud - Canada;
15:10 Maghiara de pe unu;
16:50 „Legendele palatului: Regele Geunchogo”
(f);
18:00 Cooltura;
18:35 Poveste dupã poveste;
19:30 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Ermessenda – Partea I” (f);
23:45 Momentart;
00:00 Telejurnal;
00:30 Poveste dupã poveste (r);
01:30 Românii care au schimbat lumea (r);
03:05 Aventura urbanã (r);
04:40 Garantat 100%;
05:30 Cooltura(r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2

07:00 „Iubire dincolo de timp” (r);
08:00 Oanapp (r);
09:00 Documentar 360 de grade (r);
10:00 Câºtigã România;
11:00 „Uliþa spre Europa” (s);
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Sãnãtate cu de toate (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Oanapp;
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
17:00 Campionatele Mondiale de gimnasticã
artisticã Stuttgart, 2019;
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;
23:00 „Caracatiþa” (s);
00:00 Câºtigã România (r);
01:10 „Caracatiþa” (r);
02:35 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 „Furios ºi iute în viteza a 5-a” (r);
02:30 Arena bucãtarilor (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 Gazda perfectã;
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
07:00 „O zeiþã pe Pãmânt” (f);
09:45 „La bloc” (r);
12:15 „Sirocco” (f);
14:15 „În cãutarea norocului” (f);
16:15 „Jesse Stone: O moarte suspectã”
(f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ziua în care s-a oprit Pãmântul” (f);
22:30 „Paul. Un extraterestru fugit de-acasã” (f);
00:30 „Ziua în care s-a oprit Pãmântul” (r);
02:30 „Paul. Un extraterestru fugit de acasã” (r);
04:00 „La Bloc” (r);
06:00 La Mãruþã (r).
Happy Ch
annel HD
Channel
08:45 „Valurile vieþii” (r);
12:00 “O Cenuºãreasã la Rio”;
14:00 „Minciuna” (f);
16:00 CulTour;
17:00 „Valurile vieþii” (f);
18:00 „Elif” (s);
19:00 „Valurile vieþii” (r);
20:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Imperfecta viaþã perfectã” (s);
23:00 „Poldark” (r);
00:00 CulTour (r);
01:15 „Imperfecta viaþã perfectã” (r);
02:00 „Valurile vieþii” (s);
03:45 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r);
04:45 „Poldark” (r);
06:00 CulTour (r);
06:30 „Minciuna” (r).
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HOROSCOP
Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Eºti foarte implicat în multe activitãþi, fiind un
exemplu demn de urmat de cãtre ceilalþi. Sunt
zile excelente pentru a rezolva treburi personale
ºi îndatoriri casnice. Reparã, curãþã, reorganizeazã spaþiul locativ, debaraseazã-te de lucrurile
care îþi prisosesc ºi, în limita posiblitãþilor, oferãle altora care ar avea nevoie de ele.

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
Persoanele din anturajul apropiat te solicitã
foarte mult prin discuþii ºi activitãþi în care eºti
ademenit sã te implici. Este momentul sã te
desprinzi de relaþiile toxice ºi sã te pregãteºti de
cu totul altele. Fii selectiv în privinþa anturajului
pe care îl frecventezi! Unii vor dori sã profite de
pe urma generozitãþii tale ºi te vor provoca sub
diverse forme.
Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Se contureazã cheltuieli majore în aceastã sãptãmânã. Pe de altã parte, apar informaþii noi privitoare la salarizarea aferentã unui loc de muncã.
Schimbãrile sunt iminente fie cã vrei, fie cã nu,
fie cã eºti pregãtit, fie cã nu. Este bine sã fii
foarte prudent ºi sã iei în serios tot ce se petrece
în sfera financiarã, deoarece acum se deschid
culoare noi de câºtig.
Rac (22 iunie - 21 iulie)
Importante zile în aceastã sãptãmânã, deoarece
beneficiezi de suport astral pentru a desfãºura
activitãþi de anvergurã. În tot ce doreºti sã
întreprinzi, persoanele din anturajul apropiat,
prieteni, cunoºtinþe, colegii profesional îþi sunt
alãturi ºi te sprijinã necondiþionat. Ascultã sfaturile celorlalþi, analizeazã pe îndelete situaþiile
în care eºti implicat ºi decide în consecinþã.
Leu (23 iulie - 22 august)
Ai nevoie de odihnã ºi de retragere din forfota
cotidianã de-a lungul acestei sãptãmâni. Chiar
dacã ai multe de fãcut, ar fi bine sã apelezi la cineva de încredere pentru a te ajuta corespunzãtor. Se pot activa afecþiuni vechi, dar sunt ºanse
ºi pentru apariþia altora noi. Îngrijeºte-te conform sfaturilor de specialitate, dar totuºi þine
cont ºi de vocea ta interioarã.
Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
Se întrezãresc multe discuþii cu prietenii ºi cu
persoanele din anturajul socio-profesional. Unii
te sfãtuiesc de bine, alþii însã au interese ascunse
total opuse cu ale tale sau cu ale relaþiei voastre.
Este dificil în aceste zile sã stabileºti o graniþã
clarã între ceea ce îþi este benefic ºi ceea ce îþi
dãuneazã. Deocamdatã ascultã-i pe toþi, dar
evitã sã emiþi pãreri ºi sã-þi divulgi intenþiile.
Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Este multã forfotã în sfera profesionalã. Discuþii
cu ºefii, cu reprezentanþii unor instituþii oficiale,
tema principalã fiind banii ºi bunurile comune.
Se pare cã trebuie sã organizezi reuniuni profesionale care implicã activitãþi de anvergurã destul
de costisitoare. De reþinut cã unii dintre cei alãturi
de care eºti implicat în aceste activitãþi îþi vâneazã
fiecare gest sau fiecare vorbã.
Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
O sãptãmânã dinamicã în plan socio-profesional.
Se contureazã discuþii aprinse cu ºefi, cu oameni
importanþi, dar va apãrea ºi oportunitatea unei
cãlãtorii în strãinãtate sau mãcar departe de
locurile natale. Este foarte important acum sã-þi
remodelezi mentalitatea, sã renunþi la tipare
comportamentale perimate ºi la idei sau concepþii care doar îþi obstrucþioneazã progresul.
Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar,
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. Se pare cã vei fi nevoit sã achiþi facturi restante, sã te
ocupi de credite sau sã discuþi cu cineva avizat
despre investiþii ºi credite. Pe de altã parte, este
bine de reþinut faptul cã existã detalii ascunse
referitoare la veniturile pe care le obþii la un loc
de muncã ºi, de asemenea, referitoare la moºteniri, cheltuieli comune cu alþii ºi venituri obþinute din colaborãri.
Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Sãptãmâna debuteazã cu aspecte parteneriale,
atât în relaþia cu partenerul de viaþã, cât ºi în relaþiile profesionale. Este nevoie de rediscutarea
unor termeni ºi condiþii de desfãºurare a proiectelor comune. Chiar dacã tonul discuþiilor este
ridicat, cu puþin efort ºi bunãvoinþã sunt ºanse
sã aplanezi orice diferend.
Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Mult de lucru la serviciu în aceastã sãptãmânã,
însã, ºi acasã, în plan personal ai de fãcut multe
ºi mãrunte. Sunt detalii care trebuie rezolvate în
regim urgent, de aceea ar fi bine sã-þi dozezi
eforturile ºi sã te ocupi numai de prioritãþi. Relaþiile colegiale nu sunt ceea ce par, de aceea bazeazã-te numai pe fortele tale.
Peºti (19 februarie - 20 martie)
Este nevoie sã te ocupi de persoana iubitã ºi de
copii. Segmentul amoros este cumva deficitar,
în sensul cã una îþi doreºti tu, una discuþi ºi stabileºti cu ce dragi ºi cu totul altceva iese pânã la
urmã. Se recomandã prudenþã, mai ales în relaþia cu generaþiile tinere, pentru cã existã riscul
declanºãrii unor conflicte. La serviciu eºti foarte
solicitat, astfel cã vei fi nevoit sã faci ore suplimentare.
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Elon Musk a prezentat designul rachetelor Starship
care vor transporta oameni cãtre Lunã ºi Marte

Elon Musk a prezentat, la baza
SpaceX din Boca Chica, Texas. primul
vehicul spaþial al companiei sale
SpaceX conceput cu scopul de a
transporta cãlãtori pe Lunã ºi, ulterior, pânã pe planeta Marte, aratã
platforma Wired.
În cei unsprezece ani scurºi de
când SpaceX a lansat prima navetã
spaþialã privatã alimentatã cu combustibil lichid, compania a conceput
rachete care pot ajunge în siguranþã
la sol, a lansat o maºinã sport în spaþiu
ºi este pregãtitã sã trimitã astronauþi
NASA pe Staþia Spaþialã Internaþionalã. Scopul ultim al companiei este
sã trimitã oameni pe Marte. Racheta
prezentatã ar putea face acest lucru
ºi sã asigure întoarcerea cãlãtorilor
pe Pãmânt, aratã Wire. „Ce avem nevoie pentru a deveni o civilizaþie spaþialã este sã facem ca transportul în

spaþiu sã fie ca transportul aerian. O
rachetã pe care sã o putem refolosi
este în esenþã cheia spaþiului cosmic”,
aratã Elon Musk.
Prototipul prezentat de Musk
poartã numele Mark 1 ºi este una
dintre cele douã navete de acest tip

realizate de Space X. Cea de-a doua,
Mark 2, se aflã la baza Space X de la
Cape Canaveral, Florida. Musk afirmã
cã primul zbor al navetei Mark 1 va
avea loc „într-o lunã sau douã”. Racheta va fi lansatã din Texas cu o traiectorie suborbitalã care nu va depãºi

O nouã „Forþã” în cinematografie!

Kevin Feige, preºedintele Marvel Studios, va lucra la
un nou film „Rãzboiul stelelor/ Star Wars”, în colaborare
cu Kathleen Kennedy, preºedintele companiei Lucasfilm,
potrivit The Hollywood Reporter. Informaþia a apãrut dupã
câteva luni dupã ce liderul companiei Disney, Robert
Iger, a declarat cã planurile de a realiza alte continuãri

INTEGRAMÃ
sursa:
adevãrul - jocuri
Petrecere
datã la
sfârºitul
ºcolii

ale celebrei francize vor fi nesigure, pânã când Disney se
va decide cum sã continue seria. „Nu am anunþat planuri
specifice pentru filmele de dupã aceea. Existã peli-cule care
sunt în lucru, dar nu le-am dezvãluit”, a afrimat Iger.
Detalii privind distribuþia ºi data la care noua pelicula
va fi lansatã sunt, pentru moment, necunoscute.
Cu privire la noul film „Rãzboiul stelelor”, Alan Horn
de la Studiourile Walt Disney a declarat cã este încântat
de proiectul la care Lucasfilm ºi Kathleen Kennedy
lucreazã. Horn a adãugat cã Feige este un fan al francizei,
implicarea lui în proiect fiind beneficã.
Feige este considerat unul dintre cel mai de succes
producãtori de la Hollywood. Sub conducerea lui, Marvel
Studios a marcat o perioadã de dominaþie în industrie,
producând peste 22 de miliarde de dolari la nivel mondial.
Franciza „Star Wars/Rãzboiul stelelor” a devenit un
veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke
Skywalker, Prinþesa Leia ºi Darth Vader ºi fraze precum
„May the force be with you” („Forþa fie cu tine”) au intrat în
cultura popularã.
Sursa: descopera.ro
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altitudinea de 19 km. Primul zbor pe
orbitã ar putea sã urmeze în urmãtoarele ºase luni.
Naveta este numai o parte din
aparatul de zbor care ar putea transporta oamenii. În forma finalã, aceasta
ar urma sã fie aºezatã pe un aparat
de propulsie masiv care ar avea pânã
la 37 de motoare Raptor. Motoarele
Raptor sunt de douã ori mai puternice
decât dispozitivele folosite de rachetele Falcon 9 produse tot de SpaceX.
Versiunea orbitalã a navetei va fi
echipatã cu ºase motoare Raptor, dar
prototipul Mark 1 va efectua primul
zbor suborbital cu numai trei motoare.
În forma completã, naveta ar depãºi dimensiunile rachetei Saturn V,
care a transportat echipajul misiunii
Apollo pe Lunã, devenind cel mai
mare ºi cel mai puternic aparat de
zbor realizat vreodatã. Forþa motoare-

lor ar fi dublã faþã de cea obþinutã
pentru Saturn V, a arãtat Musk.
Naveta este descrisã de fondatorul SpaceX ca un amestec „ciudat”
între un echipament de propulsie, o
cabinã de control ºi un sistem de
paraºutare. Aparatul va putea sã
ajungã singur la sol la capãtul cãlãtoriei, un lucru obþinut ºi pentru alte
dispozitive produse de SpaceX. De
data aceasta manevrele pentru revenirea pe Pãmânt ar fi diferite. Dacã
Falcon 9 ºi Falcon Heavy reveneau
la sol pe o traiectorie aproape verticalã,
noul vehicul spaþial ar pluti treptat prin
straturile atmosferice pentru a se
ridica la verticalã înaintea aterizãrii.
„E o manierã destul de nouã de
a controla o rachetã. Seamãnã mai
mult cu o paraºutã. Va fi teribil sã vezi
cum aterizeazã”, a explicat Musk.
Sursa: descopera.ro

31.748 locuri de muncã
vacante la nivel naþional
Potrivit datelor furnizate de agenþii
economici privind locurile de muncã
vacante, în evidenþele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM), sunt disponibile 31.748
locuri de muncã.
La nivel naþional, cele mai multe
locuri de muncã sunt oferite pentru:
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (2.284), agent de
securitate (1.252), ucenic (1.263), lucrãtor comercial (1.151), muncitor necalificat în industria confecþiilor
(1.057), lãcãtuº mecanic (872), vânzãtor (767), muncitor necalificat la
demolarea clãdirilor, cãptuºeli zidãrie
(760), manipulant mãrfuri (719), confecþioner-asamblor articole din textile
(713), ºofer autocamion/ maºinã de
mare tonaj (569).
Din cele 31.748 de locuri de muncã vacante declarate de angajatori la

agenþiile pentru ocuparea forþei de
muncã, 1.417 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în
diferite domenii de activitate, programator, manager, medic, contabil etc),
17.683 pentru persoanele cu studii
liceale, postliceale, profesionale, restul
locurilor de muncã fiind destinate
persoanelor cu studii primare/gimnaziale sau fãrã studii.
Oferta locurilor de muncã la nivel
naþional poate fi consultatã pe site-ul
ANOFM (www.anofm.ro), la secþiunea
Persoane fizice/Locuri de muncã
vacante. În ceea ce priveºte locurile
de muncã la nivel judeþean, aceste
informaþii pot fi vizualizate pe pagina
de internet a fiecãrei agenþii pentru
ocuparea forþei de muncã judeþene/
municipale sau la sediul acestora.
Sursa: anofm.ro

171 programe de formare profesionalã
pentru luna octombrie, la nivel naþional
2.836 persoane vor participa la cursurile gratuite organizate de Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã în luna octombrie 2019.
Programele de formare profesionalã cu cele mai multe locuri disponibile
vizeazã calificãri precum: lucrãtor în comerþ – 231 persoane; inspector (referent) resurse umane – 168 persoane; frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
– 129 persoane; agent de
securitate – 119 persoane;
operator introducere
validare ºi prelucrare date
– 118 persoane; lucrãtor
în comerþ – 103 persoane;
patiser – 99 persoane;
agricultor în culturi vegetale
ºi crescãtor de animale- 98
persoane;
ospãtar
(chelner) vânzãtor în unitãþi
de alimentaþie publicã – 97
persoane; bucãtar – 91 persoane.
Judeþele în care, în luna septembrie, se vor organiza cele mai multe cursuri,
cu numãr mare de participanþi, sunt: Dolj (210 persoane), Vrancea (210
persoane), Mureº (189 persoane), Bucureºti (182 persoane), Dâmboviþa (182
persoane).
Pentru detalii, cei interesaþi se pot adresa agenþiei teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã au domicliul sau reºedinþa sau pot
vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secþiunea “Persoane fizice/
Cursuri de formare profesionalã”.
Sursa: anofm.ro
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Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 4 - 10 octombrie, de-a lungul istoriei
1978 - S-a nãscut fotbalistul Gigel
Coman.

REÞETA sãptãmânii

4 octombrie
1289 - S–a nãscut regele francez
Ludovic al X–lea (m.05.06.1316).
1814 - S–a nãscut pictorul francez
Jean–François Millet (“Brutãria”, “Portretul
doamnei Lecourtois”) (m.1875).
1848 - A apãrut sãptãmânalul cu text
bilingv, român ºi german, “Bucovina’’, editat
de fraþii Gh. ªi Alecu Hurmuzaki (4.10.
1848–20.09.1850).
1853 - A început rãzboiul Crimeii
(1853–1856). Þãrile Române devin teatru
de ocupaþie ºi confruntãri militare.
1859 - S-a nãscut compozitorul
George Cosmovici (m.14.02.1927).
1893 - A fost semnat primul contract profesionist de fotbal, între sportivul
Grant Dibert ºi clubul Pittsburgh AC.
1910 - Regele Manuel al Portugaliei a
evadat din propria þarã, refugiindu–se în
colonia britanicã a Gibraltarului, ca urmare
a unei miºcãri înarmate din Lisabona. Guvernul provizoriu din Lisabona îºi propune
abolirea monarhiei.
1918 - S–a nãscut chimistul japonez
Keinichi Fukui, laureat al premiului Nobel
pentru chimie, în anul 1981 (m.09.01.
1998).
1918 - Germania ºi apoi, la 5 oct.,
Austro–Ungaria au fãcut oferte de pace
Puterilor Aliate.
1934 - S-a nãscut actorul Mircea
Albulescu, profesor universitar (doctor în
arte), publicist, poet, prozator, membru al
Uniunii Scriitorilor (m.08.04.2016).
1943 - S-a nãscut Florian Pittiº, actor de teatru ºi film, interpret ºi compozitor
de muzicã folk ºi realizator de emisiuni radio (m.05.08.2007).
1949 - S–a nãscut Armand Assante,
actor american („Napoleon ºi Josephine”,
„Day by day”).
195
7 - A fost lansat primul satelit
957
artificial al Pãmântului, Sputnik1, care deschidea era zborurilor cosmice.
1958 - Inaugurarea primei linii aeriene
deservitã de avioane cu reacþie pe ruta
Londra–New York.
1959 - A avut loc lansarea sondei
Lunik III, care a transmis primele imagini
ale feþei ascunse a Lunii.
1960 - SUA a lansat în spaþiu „Courrier
IB”, primul satelit folosit în telecomunicaþii.

5 octombrie
1582 - Papa Grigore al XII–lea a introdus un nou sistem de calculare a timpului,
înlocuind Calendarul iulian cu cel gregorian.
Ziua de 5 octombrie a anului 1582 a fost
socotitã 15 octombrie 1582.
1829 - S-a nãscut Chester Arthur, cel
de-al 22-lea presedinte al SUA (1881-1885)
(m.18.11.1886).
189
7 - A apãrut, la Bucureºti, revista
897
enciclopedicã sãptãmânalã „Albina”.
1902 - S–a nãscut poetul, prozatorul
ºi ziaristul Zaharia Stancu (“Desculþ”, “Ce
mult te–am iubit”, “ªatra”, “Poeme cu lunã”)
(m.05.12.1974).
1908 - Austria a anexat Bosnia–Herþegovina.
1962 - „The Beatles”, grupul britanic
ce a revoluþionat muzica, a lansat primul
hit „Love Me Do”.
1978 - Scriitorul american Isaac Bashevis Singer a primit premiul Nobel pentru
literaturã.
2001 - A fost înfiinþatã Jandarmeria
Montanã. Primul pluton de jandarmi montani, format din 30 de profesioniºti în cãþãrare, lupte ºi acþiuni de salvare, a început
sã patruleze traseele Buºteni, Azuga ºi
Sinaia.
6 octombrie
1863 - A intrat în funcþiune, la Londra,
primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu o lungime de 6,3
km; tracþiunea era realizatã cu o maºinã
cu aburi.
1940 - Regele Carol al II-lea (19301940) a renunþat la tron în favoarea fiului
sãu Mihai, în vârstã de 19 ani, care a depus
jurãmântul de credinþã faþã de naþiune (în
prezenþa lui Ion Antonescu, a patriarhului
Miron Cristea, a preºedintelui Înaltei Curþi
de Casaþie, Gh. Lupu), confirmând deplinele
puteri acordate ‘’Conducãtorului Statului
Român’’, generalul Ion Antonescu. A început a doua domnie a regelui Mihai I (20.07.
1927-8.06.1930;
6.09.194030.12.1947).
1945 - Prima traversare a Canalului
Mânecii cu elicopterul.
1946 - George Enescu ºi soþia sa,
Maria Cantacuzino, pãrãsesc definitiv
România ajutaþi de Yehudi Menuhin.
1950 - Marea Adunare Naþionalã a
adoptat legea noii împãrþiri administrativeconomice în regiuni ºi raioane ºi legea
privind înfiinþarea sfaturilor populare ca

organe locale ale puterii de stat.
199
1 - Congresul Deputaþilor Popo991
rului a adoptat “Declaraþia drepturilor ºi
libertãþilor omului” (pentru prima oarã în
istoria statului sovietic).
199
7 - A fost pusã piatra de temelie a
997
noului palat prezidenþial din Groznîi; fostul
palat a fost distrus de armata rusã în
februarie, 1996.
7 octombrie
185
7 - În cadrul Adunãrii ad–hoc a
857
Moldovei, organizatã pentru a consulta
populaþia þãrii asupra necesitãþii Unirii Principatelor, Mihail Kogãlniceanu a prezentat
Proiectul de rezoluþie care cuprindea „dorinþele fundamentale” ale românilor moldoveni, arãtând cã “dorinþa cea mai mare”
este Unirea Principatelor într–un singur
stat.
1866 - A apãrut, la Bucureºti, periodicul politic ºi literar “Dacia Românã”.
1868 - Inaugurarea Universitãþii Cornell, în Ithaca, New York.
1883 - A fost inaugurat Castelul Peleº.
1900 - S-a nãscut liderul Reich-ului
SS, ºef al Gestapoului, Heinrich Himmler,
ministru german de interne între 1943 –
1945 ºi organizator al masacrelor evreilor
în timpul celui de-al III-lea Reich (m.23.
05.1945).
1912 - S-a nãscut Papa Ioan Paul I; a
avut cel mai scurt pontificat din istoria
modernã, doar 34 de zile (m.28.09.1978).
1952 - S–a nãscut Vladimir Putin, învestit ºef al Federaþiei Ruse la data de
07.05.2000.
1968 - S–a nãscut Toni Braxton, cântãreaþã americanã.
1993 - România a fost primitã la Consiliul Europei, în urma solicitãrii din
21.03.1990.
8 octombrie
1860 - Potrivit prevederilor ‘’Diplomei
din Octombrie’’ – act organic promulgat de
împãratul Franz Joseph I – Transilvania a
redevenit stat autonom în cadrul Imperiului
habsburgic.
1878 - Armata românã victorioasã a
intrat în Bucureºti, pe podul Mogoºoaia,
care de atunci poartã numele de Calea
Victoriei.
1890 - S-a nãscut constructorul german de avioane Heinrich Focke; a realizat
primul elicopter reuºit.
1944 - Armata Românã a început
operaþiunile militare de pe teritoriul Ungariei
(8.10.1944 – 19.01.1945).
1973 - În urma unei lovituri de stat,

MOD DE PREP
ARARE
PREPARARE
1. Se curãþã morcovii, þelina, mãrul ºi usturoiul, apoi se dau pe rãzãtoarea micã. Peste
þelina rasã se adaugã jumãtate din zeama de lãmâie, pentru a nu-ºi schimba culoarea.
Legumele rase ºi mãrul se storc bine,
se sãreazã, se pipereazã ºi se amestecã cu maioneza.
2. Pieptul de pui se preparã la
grãtar, dupã care se taie în bucãþele
mici ºi, de asemenea, se amestecã ºi
el cu maioneza. Se ia o formã rotundã,
se udã cu un pic de apã, apoi se pune
pieptul de pui pe primul strat, dupã
care se adaugã salata de cruditãþi,
se apasã bine ºi se rãstoarnã pe
farfurie. Va ieºi o frumoasã formã
rotundã: pe stratul de jos va fi salata,
iar deasupra, pieptul de pui.
3. Se monteazã salata: se pun în
mijloc o linguriþã de porumb, 2-3 feliuþe
de mãr ºi frunzele de mentã. Farfuria
se va decora cu roºii, ardei ºi cu seminþe de rodie.

9 octombrie
1221 - S–a nãscut cãlugãrul franciscan Salimbene de Parma (Salimbene
de Adam), autor al unei “Cronici”, o istorie a
oraºului Parma scrisã în limba latinã
(m.1288).
1608 - S–a nãscut John Milton, poet
britanic („Paradisul pierdut”) (m.08.11.
1674).
175
7 - S–a nãscut Carol al X–lea, rege
757
al Franþei între anii 1824–1830 (m.1836).
1828 - S–a nãscut Alexandru Papiu
Ilarian, om politic, jurist, istoric ºi filolog,
membru fondator al Societãþii Academice
Române, militant pentru Unirea Principatelor ºi susþinãtor al reformelor lui Cuza
(„Istoria românilor din Dacia Superioarã”,
„Tezaur de monumente istorice pentru
România”) (m.23.10.1877).
1874 - A fost înfiinþatã, la Berna,
Uniunea Poºtalã Universalã (pânã la 1878,
Uniunea Poºtalã Generalã; din 1947, instituþie specializatã a O.N.U., cu sediul la
Berna).România este membru fondator.
1876 - S–a nãscut, la Hanovra, Hans
Stille, geolog ºi paleontolog german,
membru al Academiei de ªtiinþe din Berlin,
membru de onoare al Academiei Române
(24 mai 1943).
1879 - S–a nãscut Max von Laue,
fizician german (m.24.04.1960).
1890 - Au început lucrãrile la podul
de la Cernavodã–Feteºti, operã proiectatã
ºi executatã de inginerul Anghel Saligny.
1912 - A izbucnit primul rãzboi balcanic între Alianþa Balcanicã (Bulgaria,
Serbia, Grecia, Muntenegru), pe de o parte,
ºi Imperiul Otoman; România s–a declarat
neutrã; conflagraþia s–a încheiat prin
victoria coaliþiei antiotomane la 17/30 mai
1913.
1944 - În timpul vizitei de la Moscova
primul ministru britanic W. Churchill i-a
propus, ºi Stalin a acceptat, înþelegerea cu
privire la împãrþirea zonelor de influenþã în
Balcani. România se afla în sfera de interese sovietice.
1967 - S-a nãscut fotbalistul (Gheorghe) Gicã Popescu.

ANECDOTE:

Salatã de cruditãþi
INGREDIENTE
2-3 mor
co
vi, 1 þelinã, 1
50 g piep
pieptt de pui, 1 mãr
mãr,,
morco
covi,
150
maionezã, sar
e ºi piper
tur
sare
piper,, 1 lãmâie, 3 cãþei de us
ustur
turoi,
oi,
6-7 roºii, 1 linguriþã porumb, câteva seminþe de rodie,
2 frunze mentã, jumãtate de ardei galben

preºedintele Greciei, Ghiorghios Papadopoulos, a fost rãsturnat de la putere.
1992 - A murit Willy Brandt, om politic german, cancelar federal (1969–1974),
laureat al Premiului Nobel pentru Pace
(1971) (n.18.12.1913).
2001 - Siria a devenit membru al
Consiliului de Securitate al ONU.

P

Cãsnicia noastrã merge ceas. Ea tic ºi

eu tac.
P- Care este diferenþa între studente ºi verbe?
- Verbele pot fii ºi neregulate.
P - Care este diferenþa dintre doctori ºi
pacienþi într-un spital de psihiatrie ?
- Pacienþii se fac bine ºi pleacã.
PDiferenþa dintre vinã ºi pãcat:
- Este o mare vinã sã te culci cu soþia prietenului tãu, dar ar fi un mare pãcat sã ratezi ocazia.
PBrocoli: Eu arãt ca un copãcel.

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

10 octombrie
1813 - S–a nãscut, la Le Roncole,
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, compozitor italian, autorul celebrelor opere
„Aida”, „Othello”, „Rigoletto”, „Nabucco”,
„Falstaff” (m.27.01.1907).
1901 - Primul traseu parcurs în circuit, în apropierea Parisului, de dirijabilul
construit de inginerul ºi inventatorul
brazilian Alberto Santo Dumont (n.1873 –
m.1932).
1903 - Compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost
obþinut de un chimist bavarez, Felix Hoffman, pentru a ameliora reumatismul tatãlui
sãu. Aspirina a fost derivatã la început din
acidul salicilic, un extract din coajã de salcie,
dar în 1899 Bayer a realizat un procedeu
de a–l obþine prin sintezã.
1926 - A fost înfiinþat Partidul Naþional Þãrãnesc (PNÞ) prin fuziunea Partidului
Þãrãnesc, condus de Ion Mihalache, cu
Partidul Naþional Român din Transilvania,
condus de Iuliu Maniu.
193
1 - A murit inginerul Elie Radu,
931
unul dintre întemeietorii ingineriei de construcþii din România, membru de onoare al
Academiei Române (n.20.04.1835).
1933 - Waldo L. Semon a inventat
vinilul.
1946 - Conferinþa de Pace de la Paris
a aprobat proiectul de Tratat de Pace cu
România.
1953 - S-a nãscut Midge Ure, vocalist, chitarist, clãpar ºi compozitor britanic
(Ultravox).
1955 - S-a nãscut David Lee Roth,
cântãreþ ºi compozitor american (Van
Halen).
1963 - A murit scriitorul, scenaristul
ºi regizorul francez Jean Cocteau. Talent
polivalent – poet, prozator, pictor, actor,
dramaturg –, el a dat cinematografiei o serie
de filme insolite ca facturã, puternic impregnate de atmosfera poeticã specificã
operei sale literare (liricã: “Dansul lui
Sofocle”, “Cântec neted”; romane: “Marea
întorsãturã”, “Copiii teribili”; balet satiric:
“Soþii din Turnul Eiffel”; piese: “Maºina
infernalã”, “Pãrinþii teribili”, “Monºtrii
sacri”; film: „Sângele unui poet”, „Frumoasa
ºi bestia”, „Orfeu”) (n.15.07.1889).
196
7 - Intrã în vigoare Tratatul privind
967
utilizarea paºnicã a spaþiului cosmic pentru
urmãtorii 60 de ani, semnat de cãtre URSS,
SUA ºi Marea Britanie la 27.01.1967.
1992 - A fost constituitã Liga
Profesionalã din Divizia Naþionalã de Fotbal.

Sursa: calendar.eclub.ro

Ciuperca: Eu arãt ca o umbreluþã.
Mãrul: Eu arãt ca o inimioarã.
Banana: Hai sã schimbãm subiectul...
P- Care este diferenþa dintre un elveþian
bogat ºi unul sãrac ?
- Cel sãrac îºi conduce singur Mercedes-ul.
P - Prin ce se deosebeºte un om de o
cãmilã ?
- Camila poate sã lucreze o sãptãmânã
fãrã sã bea, iar omul poate sã bea o sãptãmânã
fãrã sã lucreze...
P- Care este asemãnarea dintre chelie ºi
prostie ?
- Dacã sunt prea mari, nu pot fi acoperite.

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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Adevãr sau acuzaþii exagerate despre
asistentul medical Viorel Dohotaru?
cal ar fi pus fetele sã danseze
dezbrãcate în vestiar. Fetiþa a
mai adãugat cã sunt ºi alte colege care i-au povestit cã asistentul
medical le-a cerut sã se dezbrace
complet ºi sã depãrteze picioarele pentru a verifica dacã urmeazã sã intre în perioada de menstruaþie”.

Recent, în spaþiul public, a
apãrut o informaþie potrivit cãreia
un aistent medical de la CSM
Ploieºti ar fi acuzat de o fatã în
vârstã de 13 ani de hãrþuire
sexualã! Pe domnul Viorel Dohotaru, cãci depsre dânsul este
vorba, îl cunoaºte toatã suflarea
sportivã din Ploieºti ºi din judeþ
ca fiind un om serios, care ºtie
sã-ºi facã bine profesia, nedând
senzaþia cã s-ar preta vreodatã
la diverse fapte specificate în
acuzare. De când este în lumea
medicinii sportive, nimeni nu s-a
plâns de el, nici mãcar vreo fetiþã!
O fetiþã de 13 ani, care activa de
puþin timp în echipa de junioare
III a clubului ploieºtean, l-a acuzat
pe medicul Dohotaru de niºte
lucruri cutremurãtoare. Dacã
aceste fapte precizate în acuzaþie s-ar dovedi reale, atunci se
poate spune cã am avea de
aface cu abuz, însã pânã la elucidarea cazului de cãtre organele
de anchetã, nu putem sã acuzãm omul ºi sã se punã eticheta
de „abuz sexual”, mai ales cã respectivul om este recunoscut ca
fiind o persoanã foarte serioasã
ºi nimeni pânã acum nu s-a
plâns de el. Mai mult decât atât,
atunci când era vreo competiþie,
vreo festivitate de premiere, mai
toate handbalistele doreau sã se
pozeze ºi cu domnul Dohotaru,

ori dacã acest om ar fi îndrãznit
sã „abuzeze” cândva de vreuna
dintre ele, vã daþi seama cã nu
credem cã mai era o asemenea
atmosferã prieteneascã.
În trecutul nu foarte îndepãrtat era un climat foarte plãcut în
rândul echipelor de junioare.
Ce s-a întâmplat acum, asta
e de datoria anchetatorilor sã
investigheze ºi a altora sã
decidã!

Ce a declarat
fetiþa
Fetiþa respectivã ar fi declarat, pentru ziarulincomod, cã: „ar
fi fost forþatã de asistentul medical al echipei, Viorel Dohotaru,
sã facã duº cu el de faþã, fiind
ameninþatã cã, dacã nu face, nu
va mai juca în echipã. Dupã ce a
întrat în camera de baie în lenjerie intimã ºi acoperitã cu un
prosop, asistentul ar fi intrat dupã
ea sã verifice dacã face duº, iar
când fetiþa a refuzat, ar fi pus
colegele ei sã tragã prosopul de
pe ea. Dupã primul ei meci la
aceastã grupã de vârstã, colegele s-au dezbrãcat în vestiar ºi
au intrat la duº de faþã cu asistentul medical, iar acesta le ºtergea cu prosopul dupã ce fetele
ieºeau de la duº. sportiva minorã
a mai susþinut cã asistentul medi-

„Declaraþii
mincinoase”,
spun pãrinþii
celorlalte fete,
care sar în
ajutorul
domnului
Dohotaru

Interesant este cã pãrinþii
celorlalte fete handbaliste îl
apãrã pe asistentul medical
Viorel Dohotaru ºi, conform libertatea.ro, ar fi emis ºi un comunicat de presã:
„Sportiva care face acele
afimaþii complet nefondate, neavând la baza dovezi sustenabile,
a fãcut parte din cadrul grupei
de sportive antrenate de Robert
Comendant. Aceasta a participat
doar la câteva antrenamente ºi
s-a prezentat la patru meciuri
oficiale, fapt ce se poate verifica
prin foile de joc ce au fost întocmite. Este singura persoanã care
susþine acest lucru (oare întâmplãtor?). Acest scandal mediatic
în care au fost târaþi reprezentanti ai CSM Ploieºti a fost creat
doar pentru discreditarea anumitor persoane, precum ºi de
abatere de la comiterea unor fapte de abuz în serviciu petrecute
chiar in sediul clubului, aducând
prejudicii de imagine, aspecte ce
vor fi elucidate de organele de
anchetã. Luând act de declaraþiile mincinoase spre care aceasta sportivã a fost împinsã pentru

a le spune, fãrã echivoc pot fi
dovedite ca nefondate prin
simpla investigare a sportivelor
care fac parte din cadrul grupelor
care au avut parte de serviciile
medicale oferite de asistentul
Viorel Dohotaru (un numãr de
aproximativ 50), precum ºi a
celorlalte sportive care au fost
“oferite gratis” altor cluburi”, se
spune în comunicatul conceput
de pãrinþii handbalistelor, comunicat citat de libertatea.ro.

Ce transmite ºi
clubul
Pe site-ul Clubului Sportiv
Municipal Ploieºti a fost publicatã, pe 30 septembrie, o informaþie legatã de cazul în speþã.
Redãm complet comunicatul clubului: „Având în vedere
informaþiile prezentate în media
româneascã privind comportamentul unui colaborator al CSM
Ploieºti care ar fi agresat sexual
sportivele minore în vestiar, facem urmãtoarele precizãri:
– Situaþia asistentului medical Viorel Dohotaru a fost prezentatã Comitetului de Coordonare
al CSM Ploieºti la începutul lunii
septembrie.
– Comitetul de Coordonare
a decis sã îi interzicã accesul lui
Viorel Dohotaru la antrenamentele grupelor de handbal fete ºi
sã se apeleze la serviciile sale
ca asistent medical doar la competiþiile oficiale ºi doar în situaþia
în care nu existã un alt cadru medical disponibil.
Deoarece IJP Prahova a
anunþat cã a fost demaratã o anchetã pentru elucidarea acestui
caz, ne prezentãm disponibilitatea totalã pentru a colabora cu
organele de anchetã abilitate sã
facã luminã în aceastã situaþie
neplãcutã”.
Mihail Marinescu
Sursã foto:
csmploiesti.ro

Au prins ºi acum podiumul aeromodeliºtii
de la Palatul Copiilor Ploieºti
În perioada 14-15 septembrie a.c., pe islazul Comunei Baba Ana, la 3 km de Oraºul
Mizil, s-au desfãºurat Campionatele Naþionale de Aeromodele Radiocomandate (clasele
Optimist Termic, Electric si
R.E.S) ºi Zbor Liber (clasele FII,
F1H) unde au participat echipaje renumite ca: C.S. Sp. Stud.
Buc, Aeropower Bucureºti, C.
S. Palatul Copiilor Braºov, Aeroclubul României Braºov, Aeroclubul României Suceava, C.
S. U. Ploieºti, C. S. U. Galaþi, C.
S. U. Piteºti, Clubul Copiilor Mizil
ºi echipa organizatoare, Palatul
Copiilor Ploieºti.
Echipajul Palatului Copiilor
Ploieºti, coordonatã de prof.
Sãvulescu Marius ºi formatã
din sportivii Florian Buliga, Andreea Costache ºi Rareº Mãrgãrit, a debutat în ziua de 14
septembrie 2019, la Campio-

II Duþã George (C.S.U. Ploieºti),
locul III- Mãrgãrit Rareº
La a doua clasã de zbor
liber F1H (aeromodele avansate trase la cablu) au fost obþinute urmãtoarele locuri: locul IDuþã George, locul II- Mãrgãrit
Rareº, locul III-Bãlan Sebastian (Clubul Copiilor Mizil).
Mihail Marinescu

natul Naþional de aeromodele
radiocomandate optimist electric, unde sportivii ploieºteni au
reuºit performanþa de a se situa
cu echipa pe locul III.
Duminicã, 15 septembrie,
pe o zi frumoasã de toamnã
cu un vânt moderat ºi temperaturi de 19-25 grade C, o zi optimã de concurs, echipa Palatului Copiilor Ploieºti, formatã

din Mãrgãrit Rareº, Iova Theodor, Dumitru Roberto, Ioniþã
Alexandru, Mereuþã Alexandru
au debutat la Campionatul
Naþional de Zbor Liber pentru
copii 9-14 ani, clasele de concurs F II ºi F1H.
La prima clasã de zbor
liber F II (aeromodele mici trase la cablu) aceºtia au obþinut:
locul I- Ioniþã Alexandru, locul

O altã mare decepþie
pe “Ilie Oanã”!
PETRLUL – C.S. MIOVENI 0-0
Stadion:”Ilie Oanã”. Spectatori: 3500.
PETROLUL: R. Avram (cpt) - Bãrboianu, Sârghi, Cioinac - Þicu,
ªaim Tudor (61 - Deac), Meza Colli, Mihãescu (78 - Olaru), I. Stoica Hamza, Arnãutu (61-Al. Munteanu). Antrenor: Flavius Stoican.
MIOVENI: Croitoru - Ghiþã, Beþa, Celea – Anghelina (80 - ªerban),
R. Costin – Isfan (89 - Alexe) Coºereanu, Herghelegiu - Balint. Antrenor:
Marius Stoica.
Cartonaºe galbene: Þicu (68), Meza Colli (77), Deac (90), Hamza
(90+1) /Anghelina (35), Ghiþã (73).
Au arbitrat: Florin Andrei (Tg. Mureº) - Marius Mihai Marica (Bistriþa)
ºi Petruþa Iugulescu (Târgoviºte).
Observatori: Tamaº Zoltan (Odorheiu Secuiesc) ºi Marian
Lumânare (Bucureºti).

A venit octombrie ºi Petrolul
nu a putut sã batã acasã pe
nimeni! Al treilea joc la rând ºi
ploieºtenii “reuºesc” sã adune
doar douã puncte din nouã posibile! E foarte puþin pentru pretenþiile unui club cã Petrolul ºi
pentru fanii sãi!
Meciul cu Mioveni s-a asemãnat, în mare parte, cu cel jucat
împotriva Snagovului. Ca ºi atunci, petroliºtii n-au avut luciditate, atât la construcþie, cât ºi la
finalizare.
Nu au fost multe faze clare
de poartã, pentru cã cei de la
Mioveni s-au apãrat foarte bine,
dorind sã ia mãcar un punct la
Ploieºti. ªi au reuºit.
Cele mai “rãsãrite” faze de

poartã ale ploieºteniåor au fost
cele din prima reprizã ale lui ªaim
Tudor (26), I. Stoica (27), Hamza
(35).
În partea doua a mai fost
ºutul foarte bun al lui ªaim Tudor, poate cel mai bun jucãtor al
Petrolului!
Oaspeþii au avut ºi ei douã
acþiuni periculoase prin cele douã ºuturi tari ale lui Raul Costin
(63, 64), scoase foarte bine de
Avram!
Pe final de joc, chiar se putea încheia dezastruos aceest
meci, oaspeþii trimiþând un balon
pe lângã stâlpul porþii lui Avram!
La final, fanii foarte supãraþi
i-au apostrofat pe jucãtori. Aveau
ºi de ce!
Ionuþ Mitoiu

CSS Ploieºti, 16 medalii la Cupa oraºului Plopeni
În data de 29 septembrie a.c.
s-a desfãºurat a 5-a ediþie a Cupei
oraºului Plopeni, în organizarea
Asociaþiei Elite Running –„Trupa lui
Fane”, fondatorii acestei asociaþii
fiind soþii ªtefan Oprina ºi Rodica
Oprina. La concurs au participat

15 ani fete – 1.000 m., Rossana
Ristulescu – medalie de aur ºi
Adina Moldoveanu – medalie de
bronz; Categoria 14 – 15 ani bãieþi
– 1.000 m., Alexandru Blãnaru –
medalie de argint ºi Ruben Chivi –
medalie de bronz; Categoria 16 –

aproximativ 300 de sportivi din judeþul Prahova ºi din alte zone ale þãrii.
Atleþii de la CSS Ploieºti pregãtiþi
de profesorii Maria Andrei ºi Florin
Andrei s-au prezentat cu 43 de sportivi, 16 dintre ei reuºind sã obþinã
medalii (4 aur, 5 argint, 7 bronz) la
urmãtoarele categorii:
Categoria 6 – 7 ani fete - 200
m., Calina Gudi – medalie de bronz;
Categoria 6 – 7 ani bãieþi - 200 m.,
Andrei Panait – medalie de argint;
Categoria 8 – 9 ani fete – 400 m.,
Rebeca Prunoiu – medalie de aur,
Medea Simion – medalie de argint
ºi ªtefania Cîrjan – medalie de
bronz; Categoria 10 – 11 ani fete –
600 m., Adriana Ilioiu – medalie
de aur, Rebeca Toader – medalie de
argint ºi Sara Prunoiu- medalie de
bronz; Categoria 10 – 11 ani bãieþi
– 600 m., Valentin ªerbãnoiu –
medalie de bronz; Categoria 12 –
13 ani fete – 800 m., Karla Stan medalie de bronz; Categoria 14 –

17 ani bãieþi – 1.000 m., Andrei Toma – medalie de aur ºi Nicolae
Olteanu - medalie argint.
În apropierea podiumului s-au
mai aflat: Ana ªtefan –locul 4,
Bucur Ilinca –locul 4, Diana Neagu
– locul 4, Delia Blãnaru – locul 4,
Luca Moisoiu – locul 4, Alexandra
Chiricã – locul 4, Teodor Marin –
locul 4, David Gudi – locul 4, Leonardo Coancã - locul 4, Andreea
Grosu – locul 4, Maria Rãduc – locul
5, Andrei Zincã – locul 5, Dragoº
Avram – locul 5, David Echimescu
– locul 6.
Prin amabilitatea organizatorilor, toþi sportivii care au concurat
au primit medalii ºi dulciuri. Sportivii
care au urcat pe podium au primit
diplome ºi cîte un rucsac. Dupã
terminarea curselor la categoria
copii a urmat cursa de semimaraton, unde au luat startul aproximativ
100 de sportivi de la toate categoriile de vârstã.
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