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Locurile de muncã din domeniile
financiar-contabilitate, inginerie ºi medi-
cal & pharma au ocupat, în octombrie,
primele trei poziþii în topul cãutãrilor
efectuate de cãtre candidaþii români pe
una dintre cele mai importante platfor-
me de recrutare online din România, cu
peste 80.000 de accesãri.

Astfel, conform unei analize Best
Jobs, interesul candidaþilor de a-ºi schim-
ba jobul s-a menþinut la acelaºi nivel cu
luna anterioarã, în timp ce volumul total
de aplicãri pentru un alt job a crescut
doar cu 6% comparativ cu aceeaºi perioa-
dã a anului trecut.

Realizatorii cercetãrii menþioneazã
cã surpriza lunii octombrie vine din do-
meniul resurse umane, unde angajaþii
specializaþi au înregistrat peste 21.000
de cãutãri de joburi, fiind mai preocupaþi

Românii ºi-au cãutat locuri de muncã
în financiar-contabilitate, inginerie
ºi medical & pharma, în octombrie

Sosirile înregistrate în structurile de primire turisticã din România, în
primele nouã luni din 2019, au însumat 10,449 milioane, în creºtere cu
4,4% faþã de aceeaºi perioadã din anul precedent, aratã datele publicate
de Institutul Naþional de Statisticã (INS). Potrivit sursei citate, în intervalul
analizat, din numãrul total de sosiri, cele ale turiºtilor români în structurile
de primire turisticã cu funcþiuni de cazare au reprezentat 79,8%, restul
de 20,2% fiind turiºti strãini.

În ceea ce priveºte sosirile turiºtilor strãini în structurile de primire
turisticã, cea mai mare pondere au deþinut-o cei din Europa (74,4% din
total turiºti strãini), iar din aceºtia 84,9% au fost din þãrile aparþinând Uniunii
Europene (UE).

INS: Peste 10,4 milioane de sosiri înregistrate
în unitãþile de cazare din România, în primele 9 luni

(continuare în pagina 4)

Începând de luni, 4 noiembrie,
România are un nou Guvern condus de
premierul Ludovic Orban. Validat de
Parlament cu 240 de voturi, noul Execu-
tiv are urmãtoarea componenþã:

Premier: Ludovic Orban (preºedinte
PNL) / Vicepremier: Raluca Turcan (vice-
preºedinte PNL)

- Ministerul de Interne: Marcel Vela
(senator PNL)

- Ministerul de Externe: Bogdan
Aurescu (actual consilier prezidenþial
pentru politicã externã ºi fost ministru de
Externe în Guvernul Ponta)

- Ministerul Apãrãrii Naþionale:
Nicolae Ciucã (militar, ºeful Statului Ma-

România are un nou Guvern

jor al Armatei României)
- Ministerul Educaþiei: Monica

Anisie (preºedinte PNL Sector 2)
- Ministerul Sãnãtãþii: Victor

Costache (chirurg cardiovascular)
- Ministerul Justiþiei: Cãtãlin Pre-

doiu (deputat PNL, a mai ocupat aceas-
tã funcþie în Guvernul Boc)

- Ministerul de Finanþe: Florin Cîþu
(senator PNL)

- Ministerul Economiei: Virgil Po-
pescu (inginer ºi doctor în management)

- Ministerul Dezvoltãrii: Ion ªtefan
(deputat PNL)

- Ministerul Fondurilor Europene:
Ioan Boloº (fost secretar de stat la

Transporturi)
- Ministerul Muncii: Violeta Alexan-

dru (preºedinte PNL Bucureºti)
- Ministerul Agriculturii: Adrian Oros

(deputat PNL, doctor în medicinã ve-
terinarã)

- Ministerul Infrastructurii: Lucian
Bode (deputat, fost ministru al Econo-
miei în Guvernul Ungureanu)

- Ministerul Mediului: Costel Alexe
(preºedintele PNL Iaºi)

- Ministerul Culturii: Bogdan Gheor-
ghiu (deputat PNL, absolvent de ac-
torie)

- Ministerul Tineretului ºi Sportului:
Ionuþ Stroe (deputat din 2008).

de perspectiva unui job nou decât cei
din domenii precum transport sau vân-
zãri, al cãror interes a fost mult mai con-
stant pe parcursul acestui an.

La nivelul lunii octombrie, posturile
din financiar-contabilitate, inginerie ºi
medical & pharma s-au clasat pe prime-
le trei poziþii în topul cãutãrilor efectuate

de cãtre candidaþii români, cu peste
80.000 de cãutãri, în total. Alte domenii
ce au înregistrat un numãr mare de candi-
daþi care ºi-au cãutat joburi sunt: Trans-
port - cu peste 20.000 de cãutãri, Vânzãri
(peste 15.000) ºi Juridic (peste 13.000).

Cel mai dorit loc de muncã, în luna
octombrie, cu aproape 1.000 de apli-
canþi, a fost cel de director de fabricã
pentru o companie româneascã din ves-
tul þãrii, care oferea un salariu de peste
6.000 de euro brut.

Peste douã treimi dintre români (66,8%) s-au arãtat dispuºi sã facã o
schimbare totalã în ceea ce priveºte cariera lor ºi sã opteze pentru

reconversie profesionalã, în timp o treime (33,2%) ar face acest lucru doar dacã ar
întâmpina probleme serioase pe piaþa muncii, se aratã în studiul global “Decoding
Global Trends in Upskilling and Reskilling”, realizat de BestJobs ºi Boston Consult-
ing Group. Respondenþii din România considerã cã locul lor de muncã va fi afectat
de schimbãrile tehnologice lucreazã în domenii precum digital & analizã ºi
automatizare (59%), IT ºi tehnologie (52%), finanþe ºi audit (45,6%). La polul opus,
cel mai puþin îngrijoraþi din acest punct de vedere sunt cei care lucreazã în vânzãri
(31%), juridic (24%) ºi asistenþã socialã (23%). În acelaºi timp, doi din trei români
sunt dispuºi sã o ia de la zero în carierã, ca rãspuns al schimbãrilor tehnologice, iar
ºapte din zece dedicã timp semnificativ într-un an învãþãrii pentru a-ºi perfecþiona
aptitudinile, astfel încât sã facã faþã provocãrilor aduse pe piaþa muncii de tendinþe
majore precum avansul tehnologic ºi globalizarea.

66% dintre angajaþii români ar opta pentru alt job

Daea: “Sã dãm
peºtele românilor,
nu sã bãgãm în
guºa cormoranului”

Program adaptat
al SPCLEP Ploieºti
pentru alegerile
prezidenþiale

Vedeþi ce sume
de bani s-au
cheltuit pentru
elevi în
2018-2019
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ISTORIC „LEMET”

Program
spectacole în
perioada 8 - 10
noiembrie 2019

Ce trebuie sã ºtie orice
femeie despre
mamografie. Când este
neapãrat necesarã

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



8 - 14 noiembrie 2019
www.informatiaprahovei.ro

actualitate localã
2

Primãria municipiului Ploieºti, prin
Serviciul Public Local Comunitar de
Evidenþã a Persoanelor Ploieºti, aduce
la cunoºtinþa cetãþenilor cã a adaptat
programul de lucru cu publicul, în scopul
asigurãrii cadrului necesar desfãºurãrii
în condiþii optime a procesului electoral
privind alegerile pentru Preºedintele
României din anul 2019, astfel încât sã
rezolve, operativ, solicitãrile privind
eliberarea documentelor de identitate
ºi de stare civilã, în perioada premergã-
toare primului tur de scrutin, dupã cum
urmeazã:

SERVICIUL STARE CIVILÃ
9 noiembrie 209 noiembrie 209 noiembrie 209 noiembrie 209 noiembrie 201111199999

9.00-13.009.00-13.009.00-13.009.00-13.009.00-13.00 – doar eliberarea
certficatelor de stare civilã  duplicate
necesare întocmirii actelor de identitate
pentru exercitarea dreptului la vot

9.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.009.00-12.00 – înregistrãri decese
Oficiere cãsãtorii conform progra-

mãrilor efectuate.
111110 noiembrie 200 noiembrie 200 noiembrie 200 noiembrie 200 noiembrie 201111199999

9.00-13.009.00-13.009.00-13.009.00-13.009.00-13.00 – doar eliberarea
certficatelor de stare civilã  duplicate ne-
cesare întocmirii actelor de identitate
pentru exercitarea dreptului la vot.

Oficiere cãsãtorii conform progra-
mãrilor efectuate.

SERVICIUL EVIDENÞÃ INFORMATI-
ZATÃ A PERSOANELOR
9 noiembrie 209 noiembrie 209 noiembrie 209 noiembrie 209 noiembrie 20111119: 8.00-19: 8.00-19: 8.00-19: 8.00-19: 8.00-16.006.006.006.006.00
111110 noiembrie 200 noiembrie 200 noiembrie 200 noiembrie 200 noiembrie 20111119: 79: 79: 79: 79: 7.00-2.00-2.00-2.00-2.00-211111.00.00.00.00.00

Pentru eliberarea unui nou act de
identitate (carte de identitate sau carte
de identitate provizorie), ca urmare a

expirãrii termenului de valabilitate,
pierderii, furtului, deteriorãrii sau distru-
gerii actului de identitate, cartea de
identitate se întocmeºte ºi se elibereazã
pe baza cererii scrise a persoanei ºi a
documentelor cu care, potrivit legii, se
face dovada numelui, datei de naºtere,
statutului civil, cetãþeniei româneºi a
domiciliului.

În cazurile în care nu pot fi prezen-
tate anumite documente, respectiv cer-
tificate de stare civilã sau dovezi cu pri-
vire la domiciliu, se va elibera carte de
identitate provizorie, caz în care se vor
depune ºi trei fotografii de ¾ cm.

Pentru persoanele netransportabile
sau internate în unitãþi sanitare ori de
ocrotire socialã - stare doveditã în baza
adeverinþei medicale eliberate de
medicul de familie - Serviciul Public Lo-
cal Comunitar de Evidenþã a Persoane-
lor Ploieºti organizeazã activitãþi de pre-
luare a imaginii (camerã mobilã) ºi de
primire a documentelor necesare elibe-
rãrii actului de identitate, atât în Plo-
ieºti, cât ºi în comunele arondate, în
funcþie de solicitãri ºi conform progra-
mãrilor.

Totodatã, menþionãm cã toate do-
cumentele depuse în sãptãmana 4-10
noiembrie 2019 vor fi eliberate în zilele
de 8, 9 ºi 10 noiembrie 2019. Vor fi so-
luþionate, cu celeritate, cererile persoa-
nelor care nu posedã act de identitate
sau acesta are termenul de valabilitate
expirat, astfel încât sã-ºi poatã exercita
dreptul la vot.

Program adaptat al SPCLEP Ploieºti
pentru alegerile prezidenþiale

Efectivul salariaþilor din judeþul Prahova, la finele lunii august 2019, a fost
de 185.330 de persoane, în creºtere cu 2.195 faþã de luna august 2018.
Câºtigul salarial mediu net din judeþul Prahova a fost de 2.811 lei/salariat, mai
mare cu 396 lei faþã de luna august 2018, ne spune Direcþia Judeþeanã de
Statisticã Prahova. Indicele câºtigului salarial real faþã de aceeaºi perioadã a
anului precedent a fost
de 112%. Câºtiguri sala-
riale peste media judeþu-
lui sau înregistrat în ra-
mura servicii (2.833 lei/
salariat), iar sub media
judeþului în ramurile in-
dustrie ºi construcþii
(2.788 lei/salariat), res-
pectiv în agriculturã, sil-
viculturã ºi pisciculturã
(2.707 lei/salariat).

În ceea ce priveºte
câºtigul salarial mediu net, judeþul Prahova ocupã locul 10, dupã Municipiul
Bucureºti (3.901 lei), Cluj (3.440 lei), Ilfov (3.209 lei), Timiº (3.097 lei), Iaºi
(3.026 lei), Sibiu (2.976 lei), Mureº (2.884 lei), Braºov (2.861 lei) ºi Bacãu
(2.839 lei).

Numãrul ºomerilor înregistraþi la Agenþia Judeþeanã de Ocuparea Forþei
de Muncã Prahova, la sfârºitul lunii august 2019, a fost de 7.041 persoane,
din care 3.442 femei (48,9%). Rata ºomajului a fost de 2,4% în scãdere cu
0,4 puncte procentuale faþã de luna august 2018.

Pe sexe, rata ºomajului înregistratã pentru bãrbaþi a fost de 2,2% mai
micã cu 0,4 puncte procentuale faþã de luna august 2018 ºi pentru femei a
fost de 2,7% mai micã cu 0,5 puncte procentuale faþã de luna august 2018.

Rata ºomajului din judeþul Prahova în luna august 2019 a fost mai micã
decât cea înregistratã la nivel naþional (3%).

În luna august a acestui an, în judeþul Prahova sau
eliberat 80 de autorizaþii de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, în scãdere cu 35,5% faþã de august 2018.
Autorizaþiile eliberate pentru clãdiri rezidenþiale din
judeþul Prahova, în luna august 2019, deþin o pondere
de 2,1% din totalul celor din România, ceea ce conferã,
într-un clasament naþional, din totalul autorizaþiilor pentru
clãdiri rezidenþiale, locul 18. În luna august 2019, din
totalul autorizaþiilor de construire pentru clãdiri
rezidenþiale, 26,3% au fost eliberate în mediul urban ºi
73,7% în mediul rural. (M. M.) (M. M.) (M. M.) (M. M.) (M. M.)

Indicele producþiei industriale, în
luna august 2019, faþã de luna cores-
punzãtoare din anul precedent, cal-
culat ca serie brutã, la nivelul judeþului
Prahova, a fost de 92,6%, precizeazã
Direcþia Judeþeanã de Statisticã Pra-
hova. În luna august 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 93,4%. Exporturile
de bunuri din judeþul Prahova în luna
iunie 2019 au însumat 211.833 mii
euro, comparativ cu luna iunie 2018
crescând cu 4,7%.

În luna iunie a.c., importurile de
bunuri din judeþul Prahova au însu-
mat 280.166 mii euro. Comparativ cu
luna iunie 2018, importurile au scãzut

Numãrul turiºtilor sosiþi în structurile de primire turisticã,
în luna august 2019, a fost de 67.312 persoane, din care
56.566 au fost turiºti români (84%) ºi 10.746 turiºti strãini
(16%). Numãrul înnoptãrilor în structurile de primire turisticã
a fost de 162.587 în luna august 2019, în scãdere cu
2,4% faþã de aceeaºi lunã a anului 2018. Înnoptãrile
turiºtilor români în structurile de primire turisticã cu
funcþiuni de cazare din judeþul Prahova în luna august
2019, comparativ cu luna corespunzãtoare a anului pre-
cedent, au înregistrat o creºtere cu 2,4%, iar ale turiºtilor
strãini o scãdere cu 23,6%.

Indicele de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã
în funcþiune, în judeþul Prahova, în luna august 2019 a
fost de 43,6%, mai mare cu 0,3 puncte procentuale faþã
de cel înregistrat în aceeaºi lunã a anului 2018. Durata
medie a ºederii turiºtilor în luna august 2019, la nivelul
judeþului Prahova, a fost de 2,4 zile, mai micã decât cea
înregistratã în luna august 2018, când a fost de 2,6 zile.

Mihail Marinescu
Sursa foto: bunadimineata.ro

În Prahova, câºtiguri salariale
peste media judeþului

s-au înregistrat în ramura servicii

Mihail Marinescu

În luna iunie 2019,

Exporturile de bunuri din Prahova
au însumat 211.833 mii euro

cu 11,7%. Deficitul comercial din luna
iunie 2019 a fost de 68.333 mii euro,

mai mic cu 46816 mii euro (40,7%)
decât în luna iunie 2018. (M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)

Zeci de mii de turiºti au vizitat
melagurile judeþului Prahova
în luna august din acest an

Suntem pe locul 18 în clasamentul naþional
al eliberãrii autorizaþiilor de construire

Ministerul Sãnãtãþii a pus în dezba-
tere publicã un proiect de lege care
prevede înfiinþarea Registrului Naþional
al Profesioniºtilor din Sistemul de Sã-
nãtate, o platformã electronicã ce va fi
realizatã cu scopul de a furniza datele
necesare pentru managementul ºi
politicile de resurse umane în sãnãtate.

“Prin proiectul de lege se propune
înfiinþarea Registrului Naþional al Profe-
sioniºtilor din Sistemul de Sãnãtate, în
vederea dezvoltãrii celor mai eficiente
politici de resurse umane pentru asi-
gurarea stãrii de sãnãtate a populaþiei.
Registrul National al Profesioniºtilor din
Sistemul de Sãnãtate va fi o platformã

electronicã în proprietatea Ministerului
Sãnãtãþii, având regimul juridic al unei
baze de date, cu scopul de a furniza da-
tele necesare pentru managementul ºi
politicile de resurse umane în sãnãtate”,
se aratã în expunerea de motive.

MS va coordona Registrul Naþional,
cu respectarea prevederilor legale în
vigoare privind protecþia datelor cu
caracter personal.

Registrul Naþional va fi compus din
mai multe pãrþi, corespunzãtoare urmã-
toarelor profesii: medic, medic dentist,
farmacist, asistent medical, asistent
medical generalist ºi moaºã, tehnician
dentar, dietetician, fizioterapeut ºi bio-

chimist, biolog ºi chimist.
Principalele informaþii privind profe-

sioniºtii, care trebuie colectate în Regis-
trul Naþional, vor fi: date de identificare
personalã, informaþii privitoare la
formarea profesionalã, informaþii cu
privire la locul de muncã, informaþii pri-
vind autorizarea exercitãrii profesiei,
dacã presteazã activitatea cu titlul per-
manent, temporar sau ocazional, dacã
este supus unor restricþii sau interdicþii
cu privire la desfãºurarea activitãþilor
profesionale, informaþii privind statutul
acestuia, dacã este activ sau nu.

Potrivit proiectului, organismele pro-
fesionale trebuie sã înregistreze profe-
sioniºtii în Registrul Naþional dupã do-
bândirea calitãþii de membru al organis-
mului profesional sau dupã depunerea
solicitãrilor de prestare cu caracter tem-
porar sau ocazional a serviciilor pe terito-
riul României. Totodatã, organismele pro-
fesionale vor transfera în Registrul Na-
þional toate informaþiile cuprinse în re-
gistrul unic de la nivelul fiecãrui orga-
nism profesional, pe care le actua-
lizeazã.

Ministerul Sãnãtãþii a pus în dezbatere un proiect
ce prevede înfiinþarea Registrului Naþional
al Profesioniºtilor din Sistemul de Sãnãtate
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Pesta porcinã africanã a zguduit
din temelii nu doar creºterea porcului
din România, ci ºi industria de proce-
sare, în condiþiile în care în acest an
doar 5% din producþia naþionalã de
carne de porc se foloseºte în procesa-
re, susþine directorul executiv al Aso-
ciaþiei Române a Cãrnii (ARC), Dana
Tãnase.

“Pesta porcinã africanã a zguduit
nu doar creºterea porcului din Ro-
mânia, dar aº putea spune cã a zgu-
duit din temelii ºi industria de pro-
cesare. Din necesarul intern de carne
de porc, România nu era în mãsurã
sã asigure ºi pentru piaþã ºi pentru
procesare, însã membrii noºtri ne-au
spus cã anul trecut lucrau cu 95%
carne din producþia naþionalã, iar
acum lucrurile s-au inversat: 95% car-
ne din spaþiul intracomunitar ºi doar
5% din producþia internã”, a declarat
Dana Tãnase, la o conferinþã de profil
susþinutã la târgul Indagra 2019.

Ea a precizat cã autoritãþile ar
trebui sã ia în seamã o serie de factori
ºi de mãsuri de naturã sã stopeze
rãspândirea virusului pestei porcine
africane, menþionând cã în opinia
reprezentanþilor Comisiei Europene

principalul factor de risc este gospodã-
ria populaþiei. “Existã o serie de factori
care au trebui luaþi în seamã atunci
când vorbim de elaborarea unui pro-
gram viabil ºi a unor mãsuri de naturã
sã stopeze rãspândirea acestui virus.
Reprezentanþi ai Comisiei Europene
susþin cã primul factor de risc, care
trebuie avut în vedere, este gospodã-
ria populaþiei. Gospodãria populaþiei
reprezintã punctul nevralgic ºi cel mai
sensibil în ziua de astãzi din toate
punctele de vedere, nu marii fermieri.
Creºterea în libertate a porcilor nu se
poate lua în considerare în România
decât poate în Delta Dunãrii, unde
este ceva extrem. Bineînþeles trebuie
avutã în vedere circulaþia mijloacelor
de transport. De altfel, într-un docu-
ment privind riscul faþã de pesta
porcinã africanã elaborat de ANSVSA
în anul 2013 se menþioneazã foarte
clar cã unul dintre factorii de risc îl
reprezintã circulaþia mijloacelor care
tranziteazã România ºi au ca origine
þãri în care evolueazã pesta porcinã
africanã. Autoritãþile competente tre-
buie sã ia în calcul acest aspect, sã
dezvolte ºi sã solicite bani de la Guvern
ca sã existe dezinfectoare. Personal,

vã spun cã în vara aceasta trecând
pe la Negru Vodã în Bulgaria am intrat
printr-un dezinfector cu maºina”, a
precizat reprezentantul ARC.

Dana Tãnase a dat exemplul Da-
nemarcei, þarã care a construit un
gard de 70 de kilometri la frontiera
cu Germania. “Deºi, el în sine nu o-
preºte evoluþia bolii, concurã alãturi
de toate celelalte mãsuri care au fost
luate la reducerea riscului de a apã-
rea peste porcinã africanã în Dane-
marca. Mai mult, reprezentanþii proce-
satorilor din Danemarca au spus cã
toate camioanele care tranziteazã
Danemerca sunt dezinfectate”, a
explicat director executiv al ARC. Da-
nemarca este primul producãtor de
carne de porc din Europa.

Potrivit datelor prezentate de
reprezentantul procesatorilor, citând
statisticile Institutului Naþional de
Statisticã (INS), producþia industrialã
de carne de porc în România a cres-
cut de la 435.834 tone în 2016, la
461.149 de tone în 2018, iar în primul
semestru al acestui an s-au consem-
nat 206.468 tone.

Valoarea producþiei industriale de
carne de porc în 2016 a fost de 2 mi-
liarde de lei, iar în anii 2017 ºi 2018
s-a menþinut în jurul a 3 miliarde lei.
În semestrul I al acestui an valoarea
producþiei industriale de carne de
porc este undeva la un miliard de lei.
Din punct de vedere al producþiei in-

dustriale de produse din carne de
porc, aceasta a crescut în 2017 la
356.043 tone, faþã de 345.000 de
tone în 2016, dar a scãzut la 324.175
tone anul trecut, cantitate care s-ar
putea obþine ºi în acest an în condi-
þiile în primul semestru s-au obþinut
175.946 tone, a susþinut reprezentan-
tul ARC. Valoric, piaþa produselor din
carne de porc a crescut de la 4 mi-
liarde de lei în 2016, în jurul a 5 miliar-
de de lei în 2017 ºi 2018, iar în primul
semestru al acestui an a ajuns la 3
miliarde de lei.

Conform datelor INS privind im-
porturile de carne de porc, în 2016
schimburile intra-comunitare au fost
de 162.179 tone, în 2017 au depãºit
306.640 tone, în 2018 - 458.766 to-
ne, iar în prima jumãtate a acestui an
s-au consemnat deja 220.446 tone.
În ceea ce priveºte exporturile de
carne de porc, dacã în 2016 Româ-
nia exporta 23.680 tone de carne de
porc, în 2017 - 41.637 tone, aceastã
cantitate a înregistrat anul trecut un
recul pânã la 24.220 de tone, ca în
primul semestru din 2019 sã ajungã
la numai 5.682 tone.

“Valoric, importurile de carne de
porc au ajuns anul trecut la 807 mili-
oane de euro, iar în primul semestru
în jur de 417 milioane euro. Cred cã
pe total anul 2019 vom avea în martie
2020 datele finale ºi vor fi asemã-
nãtoare, dacã nu mai mari decât în

2018”, a spus Dana Tãnase. În 2016,
România a importat carne de porc
de 292 milioane de euro, iar în 2017
de 558 de milioane de euro.

Pe de altã parte, exporturile de
carne de porc au fost în valoare de
40 de milioane de euro în 2016, au
crescut la 75 de milioane de euro în
2017, ca în 2018 sã scadã semnifica-
tiv la 42 de milioane de euro ºi la nu-
mai 8 milioane de euro în prima jumã-
tate a acestui an. La produsele din
carne de porc, balanþa import/export
este aproape similarã, susþine direc-
torul executiv al ARC, “de aceea ne-
cesitatea dar ºi dorinþa noastrã de a
nu include þara în zona roºie ºi de o
menþine astfel încât sã fim credibili
pe pieþele externe”.

Potrivit datelor INS, în 2017, im-
portul de produse de carne de porc
a fost de 45.833 tone, iar exportul de
48.504 tone. În 2018 s-au importat
52.014 tone produse carne de porc
ºi s-au exportat 52.242 tone, iar în
prima jumãtate a lui 2019, cifrele INS
aratã 26.510 tone la import ºi 26.326
tone la export. Valoarea importurilor
de produse din carne de porc în 2018
a fost de 156 milioane de euro, iar
cea a exporturilor de 185 milioane
de euro. În primul semestru s-a con-
semnat la import o valoare de 84 mili-
oane de euro, în timp ce la export s-
au obþinut 98 milioane de euro pe
produse din carne de porc.

Cormoranii mãnâncã mai mult peºte decât
românii, efectivul de pãsãri a crescut foarte mult,
iar acum ne aflãm în situaþia de a interveni, a
declarat, duminicã, ministrul interimar al Agricul-
turii, Petre Daea, într-o intervenþie telefonicã la
Digi24.

“Cormoranii mãnâncã mai mult peºte decât
românii. Peste 20.000 - 30.000 tone în funcþie
de efectiv. Efectivul de pãsãri a crescut foarte
mult, iar acum ne aflãm în situaþia de a interveni.
Soluþia este reducerea efectivelor de pãsãri în
aºa fel încât echilibrul sã fie respectat. Este pãcat
sã lãsãm la voia întâmplãrii aceastã situaþie, iar
piscicultorii sã înregistreze pagube care îi
conduc la falimente cu implicaþii ºi economice
ºi sociale”, a subliniat Daea.

În context, acesta a anunþat cã 23 de þãri
din Uniunea Europeanã au cerut cel puþin de
douã ori derogãri, în aºa fel încât sã reducã
efectivele de pãsãri ihtiofage pentru a da curs
unui culoar de producþie atât de important
precum producþia piscicolã.

La rândul sãu, purtãtorul de cuvânt al So-
cietãþii Ornitologice din România, Ovidiu Bufnilã,
a arãtat cã România se confruntã cu o situaþie
gravã pentru cã piscicultorii au o problemã cu
pãsãrile ihtiofage, însã a explicat cã nu este uºor
ca o pasãre sã fie scoasã de pe lista pãsãrilor
care nu se vâneazã. El a subliniat, în context,
cã vânãtoarea nu este o soluþie arãtând cã existã
ºi metode non-violente pentru combaterea
pãsãrilor ihtiofage.

“Cel mai bine este sã se discute între ornito-
logi ºi piscicultori. Conform tuturor studiilor care
s-au fãcut în Europa ºi nu numai vânãtoarea
nu este o soluþie. De fiecare datã când aceste
pãsãri, cormoranii mari, sunt împuºcate, nu se

vede acest lucru decât pe termen foarte, foarte
scurt în producþia de peºte de la o pescãrie din
România. Asta înseamnã cã vânãtoarea nu este
o soluþie dar sunt altele care nici mãcar nu sunt
cu violenþã. Este de ajuns, de cele mai multe
ori, sã fie speriatã o colonie cu ajutorul artificiilor,
metodã care s-a folosit cu succes în Israel”, a
subliniat Bufnilã, tot la Digi24.

Pe de altã parte, cifrele referitoare la efec-
tivul de cormorani diferã semnificativ în funcþie
de cine le prezintã. În timp ce Bufnilã a citat evi-
denþe ale Guvernului care aratã cã sunt aproxi-
mativ 60.000 de cormorani, Daea a arãtat cã o
cifrã relativã ar fi undeva la peste 100.000 de
pãsãri.

Reprezentantul Societãþii Ornitologice a
subliniat cã nu este de acord cu vânãtoarea
de cormorani fãcutã dupã ureche ºi fãrã a lua
în calcul alte metode care nu presupun moartea
pãsãrilor.

“Este o combinaþie de mai multe metode,
nu este una singurã care sã dea succes. Este
exact ca la grauri pe care agricultorii îi acuzã cã
le stricã recoltele de mere ºi de struguri. Sunt
metode combinate care se aplicã, dar niciodatã
vânãtoarea nu a fost o soluþie. Nu suntem de
acord cu vânãtoarea de cormorani fãcutã dupã
ureche ºi mai ales fãrã a lua în calcul ºi alte me-
tode care nu presupun moartea pãsãrilor. Sunt
metode non-violente care pot fi aplicate”, a mai
explicat reprezentantul Societãþii Ornitologice.

În replicã, Petre Daea a menþionat cã pot fi
mai multe metode pentru a interveni, metode
despre care se poate discuta, subliniind, toto-
datã, cã trebuie intervenit rapid. “Evident cã nu
pot fi numai una sau douã metode, ele pot fi
discutate însã trebuie intervenit rapid. Din punct

de vedere al cormoranului mare, pe lista de
protecþie a UE nu mai existã cormoranul mare
protejat. Cormoranul mare este cel care a agra-
vat situaþia din pisciculturã. Trebuie sã inter-
venim pentru a regla efectivele de pãsãri pentru
a avea spaþiu de dezvoltare pentru piscicultura
româneascã. Hai sã luãm noi peºtele din bãlþi,
nu cormoranii, în aºa fel încât sã nu mai impor-
tãm. Sã dãm peºtele românilor nu sã bãgãm în
guºa cormoranului”, a punctat Daea.

Marian Cuzdrioreanu, preºedintele Or-
ganizaþiei RO-FISH, a precizat, în acest context,

cã este vorba despre 60 de specii invazive de
pãsãri, iar cifrele care se vehiculeazã cu privire
la acestea sunt undeva între 140.000 ºi
150.000. “Sunt fermieri în pragul falimentului,
se vehiculeazã cifre în jur de 140 - 150.000
pentru cã vorbim de 60 de specii invazive nu
vorbim numai despre cormorani. Nu sunt numai
cormoranii, mai sunt ºi pelicanii. (...) Pentru cã
ei se hrãnesc nu numai cu peºtele din Delta
Dunãrii ci ºi din fermele piscicole”, a precizat
Marian Cuzdrioreanu tot într-o intervenþie
telefonicã la Digi24.

Daea: “Sã dãm peºtele românilor,
nu sã bãgãm în guºa cormoranului”

”Trebuie intervenit
rapid pentru

a regla efectivele
de pãsãri”

ARC: Pesta porcinã africanã a zguduit
din temelii nu doar creºterea porcului
ci ºi industria de procesare din România



4 www.informatiaprahovei.ro 8 - 14 noiembrie 2019

economie

Preþul de achiziþie al cãrnii de porc, mate-
ria primã de bazã pentru fabricarea Salamului
de Sibiu, a crescut faþã de anul trecut cu 15%,
însã la raft preþul produsului a înregistrat un
avans de sub 10%, a declarat Carmen Gavri-
lescu, preºedintele Asociaþiei Producãtorilor de
Salam de Sibiu (APSS) într-o conferinþã de presã
susþinutã la Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR).

“Preþul de achiziþie al materiei prime a
crescut cu 15% faþã de anul trecut, dar la raft
produsele au crescut undeva pânã în 10%. Noi
temporizãm acest lucru, încercãm sã nu ajungã
la consumator (aceastã creºtere - n. r.) (...) Este
important cã, într-un moment de crizã, consu-
matorii români sunt aproape de acest salam
chiar dacã preþul acestuia creºte. ªi este absolut
fireascã creºterea, ºtiþi toate tendinþele euro-
pene. Dacã vorbim pe elemente separate,
slãnina de exemplu, preþul de achiziþie a înre-
gistrat o dublare. Este o slãninã specialã ºi nu
se poate face salamul decât în anumite condiþii”,
a spus preºedintele asociaþiei.

În ceea ce priveºte provenienþa materiei
prime, Gavrilescu a subliniat cã toatã materia
se cumpãrã de pe piaþa externã. “Noi acum
luãm materia primã din afarã, pentru cã, fãcând
schimburi intra-comunitare, suntem agreaþi cu

ºtampila ovalã - ºi asta înseamnã doar carne ºi
slãninã din afarã. În acest moment nu achiziþio-
nãm carne din România”, a precizat Gavrilescu.

Ea a subliniat cã, deºi chinezii au apreciat

foarte mult salamul de Sibiu la târgurile interna-
þionale, România nu are agreate schimburi co-
merciale cu China pe produse crud-uscate, pen-
tru cã acestea nu au tratament termic profund,

în general fiind tratate la rece.
În ceea ce priveºte consumul de salam de

Sibiu în România, acesta se ridicã anual la 4
felii pe cap de locuitor, o uºoarã creºtere de la 3
- 3,5 felii înainte de obþinerea Indicaþiei Geo-
grafice Protejate (IGP) în anul 2016. “La con-
sum, noi suntem cu felia, 4 felii pe cap de locuitor
anual. Salamul de Sibiu are o þintã ca ºi target
- mediu plus - trebuie sã þi-l permiþi - de aceea
am prezentat anul acesta zona de feliere. Eram
cam tot aºa ºi înainte de obþinerea IGP - poate
3- 3,5 felii, dar suntem pe o zonã de creºtere.
Faptul cã suntem pe creºtere ºi nu pe scãdere
pe noi ne bucurã. Partea de feliate se dezvoltã
foarte bine (...) Încercãm sã aducem mai mulþi
consumatori în zona feliatelor. Ea ne ajuta foarte
mult pentru cã este mai uºor pentru oameni sã
încerce un pacheþel de 10-14 lei, decât un
baton de salam”, a adãugat Gavrilescu.

În privinþa legendei Salamului de Sibiu fãcut
la origine din carne de cal, ºeful asociaþiei a
precizat “cã este o cutumã”. “Pe vremuri nu
existau aceste tipologii de membrane ºi mem-
brana cea mai bunã ºi cea mai rezistentã era
cea de cal, maþul de cal, dar se folosea doar
carne macrã ºi slãninã de porc. Asta e ceea ce
am gãsit scris din vremurile respective ºi din
poze”, a spus preºedintele asociaþiei.

Preþul de achiziþie al cãrnii de porc a crescut cu 15%
faþã de anul trecut; salamul de Sibiu, mai scump cu 10%

Valoarea contractelor de finanþare
aflate în derulare pe Politica de Coe-
ziune pentru microîntreprinderi ºi între-
prinderi mici din mediul urban ºi între-
prinderi mijlocii din mediul rural este, în
prezent, de 1,4 miliarde de euro, a
declarat, vineri, ministrul interimar al
Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu,
într-o conferinþã de specialitate.

“În perioada actualã, prin progra-
mele finanþate pe Politica de Coeziune,
avem undeva la 1,4 miliarde de euro
contracte de finanþare pentru micro-
întreprinderi ºi întreprinderi mici din
mediul urban ºi întreprinderi mijlocii din
mediul rural, care sunt finanþate în gen-
eral prin Programul Operaþional Regional
- Axa 2. În plus, prin Programul Naþional
pentru Dezvoltare Ruralã - submãsurile
6.3 ºi 6.4, unde avem înfiinþarea de
activitãþi neagricole în mediul rural sau
dezvoltarea de afaceri neagricole în me-
diul rural, suntem undeva la 270 de mili-
oane de euro contracte de finanþare
aflate în derulare. Acesta este peisajul
astãzi pe exerciþiul financiar 2014 -
2020. Pentru viitorul exerciþiu financiar,
ceea ce ne-am dori este ca, din aceastã
alocare de 30,6 miliarde de euro pe care
România o va primi, 6 miliarde le putem
duce cãtre zona susþinerii IMM-urilor, ºi
nu vorbesc doar de achiziþia de echipa-
mente, ci ºi de digitalizare, tehnologie,
inovare ºi dezvoltarea business-urilor. Aº

vrea ca in aceºti 6 miliarde sã putem
susþine ºi investiþiile dedicate afacerilor
neagricole din mediul rural, tocmai cã
avem acea scãdere de buget”, a men-
þionat Mînzatu.

Oficialul a susþinut cã MFE a inven-
tariat toate organismele implicate în
ceea ce înseamnã depunere, evaluare
de proiecte, selectare ºi semnare de
contracte, pentru ca, în exerciþiul financiar
2021-2027, sã existe simplificãri ale
procedurilor de aplicare.”Instrumentele
financiare pe care le coordoneazã Minis-
terul Fondurilor Europene pe politica de
coeziune trebuie sã completeze mult
mai bine investiþiile în mediul rural. Tre-
buie sã vedem cum facem pe urmãtorul
exerciþiu financiar 2021 - 2027 sã com-
pletãm investiþiile din mediul rural, mai
ales cã avem un potenþial în scãdere la
alocãrile pe plan european, pentru Dez-
voltarea Ruralã. Propunerea ne aratã
cã scãdem de la 8 miliarde de euro la
6,75 de miliarde de euro ºi cred cã din
fondurile alocate pe Politica de Coeziu-
ne care sunt destinate investiþiilor, mai
ales pe zona privatã, ar putea avea rolul
de a compensa. De douã luni, am inven-
tariat toate organismele implicate în
ceea ce înseamnã depunere, evaluare
de proiecte, selectare, semnare de
contracte ºi apoi verificare a cererilor de
rambursare. Toate aceste elemente ºi
documente care ar putea fi eliminate
din aceste procese sunt, astãzi, inven-
tariate, le-am trimis Autoritãþii de Audit,
entitate care garanteazã procedurile pe
care noi le folosim în utilizarea banilor
europeni. Dacã trecem ºi de aceastã
etapã, cred cã vom putea veni cu niºte
modificãri de proceduri chiar din actua-
lul exerciþiu, iar pentru 2021 - 2027 cu
siguranþã vor fi mult mai puþine docu-
mente ºi mult mai puþine etape de
parcurs. Suntem în acest proces ºi Comi-
sia Europeanã ne susþine”, a afirmat mi-
nistrul interimar al Fondurilor Europene.

din Germania (239.300), Israel
(180.600), Italia (170.200), SUA
(129.300), Ungaria (128.100), Franþa
(122.700) ºi Regatul Unit al Marii Britanii
(108.800).

În acelaºi timp, sosirile vizitatorilor
strãini în România, înregistrate la punc-
tele de frontierã, au fost, în primele nouã
luni din 2019, de 10,023 milioane, în
creºtere cu 10,2% faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut.

Mijloacele de transport rutier ºi
aerian au fost cele mai utilizate pentru
sosirile vizitatorilor strãini în România,
reprezentând 75,1%, respectiv 22,4%
din numãrul total al sosirilor.

Pe de altã parte, în acelaºi interval
de analizã, plecãrile vizitatorilor români
în strãinãtate, înregistrate la punctele
de frontierã, s-au situat la 18,446 milioa-
ne, cu 10% mai multe de la an la an, iar
mijloacele de transport cele mai utilizate
au fost rutier ºi aerian (69,7%, respectiv
29,8% din numãrul total de plecãri).

La nivelul lunii septembrie 2019,
comparativ cu septembrie 2018, statis-
tica oficialã aratã cã sosirile ºi înnoptãrile
în structurile de primire turisticã cu func-
þiuni de cazare din România au crescut
cu 1,1%, respectiv cu 1,5%, în timp ce
sosirile vizitatorilor strãini la punctele de
frontierã s-au majorat cu 10,3%.

Conform INS, în prima lunã de
toamnã din 2019, sosirile înregistrate
în structurile de primire turisticã au în-
sumat 1,312 milioane, în creºtere cu
1,1% faþã de cele din septembrie 2018,
iar din numãrul total de sosiri, cele ale
turiºtilor români au reprezentat 78,1%,
în timp ce ale turiºtilor strãini s-au ridicat
la 21,9%.

În ceea ce priveºte sosirile turiºtilor
strãini în structurile de primire turisticã,
cea mai mare pondere au deþinut-o cei
din Europa (75,4% din total turiºti strãini),
dintre aceºtia 85,7% provenind din þãrile
aparþinând Uniunii Europene (UE).

Datele INS relevã, totodatã, cã
înnoptãrile înregistrate în structurile de
primire turisticã, la nivelul lunii septem-
brie din acest an, au fost de 3,027 mili-
oane, în creºtere cu 1,5% faþã de cele
din aceeaºi lunã din anul precedent. În
aceastã marjã, înnoptãrile turiºtilor

români au reprezentat 82,3%, restul
aparþinând turiºtilor din afara þãrii, cea
mai mare pondere a acestora fiind din
Europa (73,6%), iar 85,9% din statele
membre.

Durata medie a ºederii, în luna
septembrie 2019, a fost de 2,4 zile în
cazul turiºtilor români, respectiv de 1,9
zile pentru turiºtii strãini. De asemenea,
în perioada analizatã, indicele de
utilizare netã a locurilor de cazare a fost
de 37,7% pe total structuri de cazare
turisticã, în creºtere cu 0,8 puncte pro-
centuale. Indici mai mari s-au înregistrat
la hoteluri (47,2%), spaþii de cazare pe
nave (41,1%), vile turistice (31,0%), pen-
siuni turistice (24,4%), hosteluri (24%),
bungalouri ºi sate de vacanþã (fiecare
cu câte 23,3%) ºi pensiuni agroturistice
(23,2%).

Sosirile vizitatorilor strãini în Româ-
nia, înregistrate la punctele de frontierã,
au fost, în septembrie 2019, de 1,18
milioane, în creºtere cu 10,3% faþã de
luna septembrie a anului trecut. Mijloa-
cele de transport rutier ºi aerian au fost
cele mai utilizate pentru sosirile din
strãinãtate, reprezentând 73,9%,
respectiv 23,0% din numãrul total de
sosiri. Totodatã, plecãrile vizitatorilor
români în strãinãtate, înregistrate la
punctele de frontierã, au fost 2,244 mili-
oane, în creºtere cu 7,1% comparativ
cu luna septembrie 2018, iar mijloacele
de transport rutier ºi aerian au fost cele
mai utilizate pentru aceste deplasãri,
reprezentând 66,5%, respectiv 32,9%
din numãrul total de plecãri.

(urmare din pagina 1)
În privinþa înnoptãrilor înregistrate

în structurile de primire turisticã din Ro-
mânia, în perioada ianuarie - septem-
brie 2019, acestea au ajuns la 23,902
milioane, în creºtere cu 6% faþã de cele
consemnate în primele nouã luni din
2018.

În plus, în aceeaºi perioadã, din
numãrul total de înnoptãri, cele ale tu-
riºtilor români în structurile de primire
turisticã cu funcþiuni de cazare au repre-
zentat 82,8%, în timp ce înnoptãrile
turiºtilor strãini au fost de 17,2%. În cazul
înnoptãrilor turiºtilor strãini în structurile
de primire turisticã, cea mai mare pon-
dere au deþinut-o cei din Europa (72,1%
din total turiºti strãini), iar din aceºtia
84,3% au fost din statele membre ale
UE.

Pe durata primelor nouã luni din
acest an, durata medie a ºederii a fost
de 2,4 zile pentru turiºtii români, res-
pectiv de douã zile în cazul turiºtilor
strãini.

Indicele de utilizare netã a locurilor
de cazare a fost de 35,4% pe total struc-
turi de cazare turisticã, în creºtere cu
2,1 puncte procentuale faþã de primele
nouã luni din anul anterior. Indici mai
mari de utilizare au fost înregistraþi la
hoteluri (44%), bungalouri (33,2%), vile
turistice (29,7%), spaþii de de cazare pe
nave (27,9%), hosteluri (26,4%), cam-
pinguri (24,5%) ºi pensiuni turisti-ce
(23,1%).

Pe judeþe, în perioada 1 ianuarie -
30 septembrie 2019, sosirile turiºtilor
în structurile de primire turisticã cu func-
þiuni de cazare turisticã au înregistrat
valori mai mari în: Bucureºti (1,530 mili-
oane), Constanþa (1,309 milioane), Bra-
ºov (1,062 milioane), Cluj (509.400),
Mureº (466.800) ºi Prahova (445.900).
În cazul înnoptãrilor turiºtilor, acestea au
consemnat valori mai mari în: Constan-
þa (4,981 milioane), Bucureºti (2,637
milioane), Braºov (2,118 milioane), Bihor
(1,186 milioane), Vâlcea (1,156 milioa-
ne), Prahova (996.900), Cluj (955.400)
ºi Mureº (903.500).

Cele mai multe sosiri ale turiºtilor
strãini cazaþi în structurile de primire tu-
risticã cu funcþiuni de cazare au provenit

INS: Peste 10,4 milioane de sosiri înregistrate
în unitãþile de cazare din România, în primele 9 luni

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Mînzatu (MFE): Contracte de
finanþare de 1,4 miliarde de

euro pentru microîntreprinderi
ºi IMM-uri se aflã în derulare
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învãþãmânt

Costuri/elev reprezintã un indica-
tor de fundamentare a bugetului, ca-
re sã asigure un sistem unitar de cons-
tituire a surselor de finanþare pentru
fiecare unitate de învãþãmânt, astfel
încât sã se asigure condiþii cel puþin
decente pentru desfãºurarea proce-
sului educativ.

În anul ºcolar 2018 – 2019 au
fost achiziþionate 3.676 pachete de
rechizite pentru elevii claselor IVIII, în

sumã de 96.665 lei. Beneficiarii aces-
tui ajutor sunt elevii care provin din
familii a cãror venit mediu net lunar,
pe membru de familie, realizat în luna
iulie a fiecãrui an, este de maximum
50% din salariul de bazã minim brut
pe þarã.

Pentru completarea stocurilor de
manuale ºcolare au fost achiziþionate
manuale ºcolare în sumã de 392.379
lei, fiind vorba, evident, tot de anul

Vedeþi ce sume de bani s-au
cheltuit pentru elevi în 2018-2019

ºcolar precedent.
De Programul „Bani de liceu” au

beneficiat 626 de elevi, sumã totalã
alocatã fiind de 1.161.164 lei. În ce
priveºte Programul „Euro 200", de el
au beneficiat 132 de elevi, valoarea
decontatã agenþilor economici fiind
în sumã de 116.982 lei.

În anul ºcolar 2018 – 2019, în
conformitate cu prevederile legale
privind modalitatea de subvenþionare
de cãtre stat a costurilor pentru elevii
care frecventeazã învãþãmântul profe-
sional au beneficiat, de Bursa ºcolarã
profesionalã, 3.269 de elevi, în sumã
totalã de 5.141.425 lei.

Elevii care îºi au domiciliul în alte
localitãþi decât cea unde se aflã uni-
tatea de învãþãmânt unde învaþã, be-
neficiazã de decontarea sumelor, pri-
vind transportul între cele douã loca-
litãþi. Astfel, în anul ºcolar 2018 –
2019, suma alocatã a fost de
2.911.094 lei.

Mihail Marinescu

În urma realizãrii analizei SWOT asupraÎn urma realizãrii analizei SWOT asupraÎn urma realizãrii analizei SWOT asupraÎn urma realizãrii analizei SWOT asupraÎn urma realizãrii analizei SWOT asupra
domeniului activitãþii extraºcolare au fostdomeniului activitãþii extraºcolare au fostdomeniului activitãþii extraºcolare au fostdomeniului activitãþii extraºcolare au fostdomeniului activitãþii extraºcolare au fost
identificate urmãtoarele aspecte pe anulidentificate urmãtoarele aspecte pe anulidentificate urmãtoarele aspecte pe anulidentificate urmãtoarele aspecte pe anulidentificate urmãtoarele aspecte pe anul
ºcolar 20ºcolar 20ºcolar 20ºcolar 20ºcolar 20111118-208-208-208-208-20111119, pr9, pr9, pr9, pr9, prezezezezezentententententatatatatate în Rapore în Rapore în Rapore în Rapore în Raportultultultultul
de activitate al ISJ Prahova:de activitate al ISJ Prahova:de activitate al ISJ Prahova:de activitate al ISJ Prahova:de activitate al ISJ Prahova:

Puncte tari: Puncte tari: Puncte tari: Puncte tari: Puncte tari: Coordonarea eficientã a activitã-
þilor educative ºcolare ºi extraºcolare, prin consti-
tuirea unei     reþele profesionale: inspectorul pentru
activitate extraºcolarã ºi educaþie permanentã –
la     nivel judeþean, coordonatorul de proiecte ºi
programe educative ºcolare ºi extraºcolare ºi
profesorii diriginþi – la nivelul unitãþilor de
învãþãmânt;     Personalul didac-
tic calificat cu competenþe ne-
cesare evaluãrii ºi valorificãrii
valenþelor     educative ºi respec-
tarea principiului continuitãþii
în numirea profesorilor diriginþi;
Existenþa parteneriatului edu-
caþional cu familia, comuni-
tatea, ONG-uri, instituþii publi-
ce; Diversitatea programului
de activitãþi educative prin
identificarea unor posibili par-
teneri,     prezentaþi la întâlnirea
cu coordonatorii de proiecte ºi
programe, din cadrul consfã-
turilor     anuale;     Existenþa unei
oferte educaþionale proprii fiecãrei ºcoli, care sã
ducã la îndeplinirea unor þinte     strategice asumate;
Diversitatea ºi multitudinea proiectelor educa-
þionale depuse în CAEJ, CAER/I, CAEN

(237 proiecte iniþiate în anul 2019); Participarea
ºi rezultatele bune ale elevilor la manifestãrile
educative locale, judeþene, naþionale ºi interna-
þionale, atât din ºcoli, cât ºi din Palatul ºi Cluburile
Copiilor; Mediatizarea activitãþilor extraºcolare în
comunitate ºi societate, prin mass-media localã ºi
naþionalã, dar ºi prin spectacole, concursuri,
competiþii pentru elevi.

Puncte slabe: Puncte slabe: Puncte slabe: Puncte slabe: Puncte slabe: Lipsa unui spaþiu necesar des-
fãºurãrii activitãþilor extraºcolare la nivelul tuturor
unitãþilor de î î î î învãþãmânt (salã de festivitãþi), în multe
instituþii de învãþãmânt prahovene;     Mulþi elevi de
nivel liceal sunt navetiºti ºi timpul nu le permite sã
participe la activitãþile     extraºcolare ºi la activitãþile
de pregãtire profesionalã suplimentarã, desfãºura-
te în afara     programului ºcolar;     Conservatorismul ºi
rezistenþa la schimbare a unor cadre didactice în
ceea ce priveºte     organizarea ºi desfãºurarea
lecþiilor de Consiliere ºi orientare/Consiliere ºi dez-
voltare     personalã, a activitãþilor extraºcolare, cen-
trarea activitãþii didactice pe nevoile ºi interesele
elevilor etc.;     Puþine activitãþi desfãºurate în ºcoalã
implicã ºi coparticiparea pãrinþilor, a reprezentanþilor
comunitãþii locale;     Lipsa proiectelor depuse de cãtre
toate Cluburile Copiilor din judeþ, în calendarele
educative.....

Oportunitãþi: Oportunitãþi: Oportunitãþi: Oportunitãþi: Oportunitãþi: Sponsorizãri ºi colaborãri cu
autoritãþi, ONG -uri etc.;     Participarea cadrelor didac-
tice la cursuri de formare pentru orientare – con-
siliere/educaþie     permanentã (propuse în oferta
CCD). Cursurile de abilitare curricularã pentru
diriginþi; Colaborãri cu noi parteneri, prin proiectele
propuse de MEN;     Deschiderea activitãþii educa-
tive spre implicarea ºi responsabilizarea în viaþa
comunitãþii; Valorificarea potenþialului creativ al
elevilor prin iniþierea de noi proiecte educative ºi
asumarea de valori;     Interesul elevilor de a participa
la procesul de luare a deciziilor în ºcoalã – Consiliul
ºcolar     al elevilor, Consiliul de administraþie.

Ameninþãri: Ameninþãri: Ameninþãri: Ameninþãri: Ameninþãri: modificãri frecvente ale coordo-
natorilor pentru proiecte ºi programe educative
ºcolare ºi     extraºcolare, din lipsa motivaþiei pentru
aceastã funcþie;     Multitudinea documentelor ce
trebuie întocmite de cãtre toþi actorii implicaþi în
desfãºurarea activitãþilor extraºcolare;     Neim-
plicarea familiei în susþinerea activitãþii educative
din ºcoala, timpul limitat al     pãrinþilor care conduce
la slaba implicare a acestora în viaþa ºcolarã; Oferta
negativã a mass - mediei, a strãzii ºi a internetului.

Desfãºurate în afara orelor de curs, aceste
activitãþi aduc elemente de noutate, completând
disciplinele studiate de elevi prin curriculumul
obligatoriu. Ele pot avea la bazã informaþiile
acumulate ºi competenþele dezvoltate de elevi pe
parcursul anului ºcolar, fiind complementare sau
vizând aplicarea practicã a acestor informaþii ºi
competenþe. Organizarea activitãþilor educative are
la bazã dorinþa elevilor de a se implica în proiecte
extraºcolare, parteneriatul unitãþii ºcolare cu alte
instituþii care pot furniza resurse pentru astfel de
activitãþi, dorinþa profesorilor de a realiza ºi alte
activitãþi, în afara orelor de curs, opþiunea manage-
rilor ºcolari pentru diversificarea serviciilor educaþio-
nale, în scopul creºterii atractivitãþii ofertei unitãþii
ºcolare, impactul pozitiv asupra comunitãþii etc. În
cazul palatelor ºi cluburilor copiilor, implementarea
de proiecte educative este una dintre modalitãþile
de evaluare a activitãþii de cerc a copiilor ºi a
profesorilor, deopotrivã. La apariþia formularului de
aplicaþie, în luna octombrie 2018, toate unitãþile
de învãþãmânt au fost informate în vederea scrierii

ºi depunerii proiectelor educaþionale pentru
evaluarea ºi includerea acestora în Calendarul
Activitãþilor Educative Judeþene (C.A.E.J.),
Calendarul Activitãþilor Educative Regionale/Inter-
judeþene (C.A.E.R./I) ºi Calendarul Activitãþilor Edu-
cative Naþionale (C.A.E.N.), pentru anul 2019,
calendarele fiind întocmite pe an calendaristic.

În perioada 16-18 octombrie 2018, la sediul
I.S.J. Prahova s-au desfãºurat activitãþi de consiliere
în scrierea proiectelor, la care au participat profesori
de diferite specialitãþi, învãþãtori ºi educatoare.
Depunerea proiectelor s-a realizat în perioada 23-
25 octombrie 2018, prin respectarea Adresei MEN
nr. 39324/9.10.2018.

În urma evaluãrii, au fost aprobate ºi incluse în
C.A.E.J. 159 de proiecte, în C.A.E.R./I - 69 de
proiecte, iar în C.A.E.N. - 9 proiecte, dintre care 3 cu
finanþare M.E.N. ºi propuse de Palatul Copiilor
Ploieºti. S-a constatat o creºtere numericã, atât a
proiectelor judeþene, cât ºi a celor naþionale
aprobate. ªcolile sunt dornice sã implementeze
astfel de proiecte pentru cã au conºtientizat
importanþa educaþiei nonformale în dezvoltarea
elevilor ºi s-au mobilizat în elaborarea proiectelor
extraºcolare pe teme care sã rãspundã nevoilor
specifice fiecãrei unitãþi. Cursurile de formare pe
aceastã temã, incluse în oferta C.C.D. Prahova au
dat posibilitatea mai multor cadre didactice sã scrie
proiecte corecte, ce au fost aprobate. Predilecþia
ºcolilor pentru tematica proiectelor abordate se
prezintã în urmãtoarea ordine: domeniul ºtiinþific,
educaþie civicã, voluntariat, proiecte caritabile ºi
domeniul cultural artistic-arte vizuale, culturi ºi
civilizaþii. Monitorizarea proiectelor din CAEJ/CAER/
CAEN 2018 s-a realizat de cãtre inspectorul ºcolar
pentru activitatea extraºcolarã ºi educaþia
permanentã, dar ºi de profesorii metodiºti ai com-
partimentului ºi membrii Consiliului consultativ.

S-a folosit fiºa de monitorizare elaboratã ca anexã
la Procedura de organizare, desfãºurare ºi evaluare
a activitãþii specifice funcþiei de coordonator de
proiecte ºi programe educative ºcolare ºi extraºco-
lare. Au fost monitorizate peste 80% dintre proiec-
tele implementate în anul 2019, proiectarea ºi
implementarea proiectelor fiind fãcutã pe an
calendaristic.

În urma monitorizãrii activitãþilor derulate prin
proiecte, au fost constatate urmãtoarele: eficienþa
întâlnirilor dintre coordonatorii de proiecte ºi pro-
grame educative ºcolare ºi extraºcolare ºi potenþiali
parteneri din diverse domenii de expertizã, în
cadrul Consfãtirilor judeþene. Acest lucru a fãcut
posibil faptul cã ºcolile ºi Palatul sau Cluburile
Copiilor aplicante, care nu au avut proiectele
finanþate de MEN, au identificat parteneri care sã
le permitã desfãºurarea activitãþii la standardele
proiectate, chiar dacã nu au primit finanþare M.E.N.
Partenerii implicaþi au respectat atribuþiile stabilite
prin protocoalele de colaborare încheiate cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova sau cu
unitãþile de învãþãmânt; proiectele finanþate au
respectat toate normele care reglementeazã
folosirea fondurilor alocate ºi nu s-au înregistrat
economii; activitãþile au fost interactive, variate, cu
impact educativ asupra elevilor participanþi;
participarea monitorului (inspectorul ºcolar sau
metodiºtii, membrii ai Consiliului consultativ) la
activitãþile proiectului repartizat a sporit gradul de
implicare ºi responsabilizare a aplicanþilor. S-a
respectat procedura specificã; informaþii despre
activitãþile proiectelor au apãrut în mass-media
localã.

Mihail Marinescu
Sursa foto: facebook.com/

PalatulCopiilorPloiesti

Vineri, 1 noiembrie 2019, s-a reluat campania „Edutech”, prin care
unele ºcoli din România vor deveni hub-uri de imprimare 3D.

Printre aceste unitãþi de învãþãmânt se numãrã ºi una din Ploieºti, fiind
vorba despre Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”. Dotarea se realizeazã cu
imprimante 3D printr-un proiect pentru meseriaºii viitorului susþinut de
ECDL, cu sprijinul de o firmã privatã, alãturi de Asociaþia Oamenilor de
Afaceri din România (AOAR). Sub sloganul Edutech - Modeleaza viitorul.
Printeaza-l 3D!, campania îºi propune sa creeze nouã generaþie de specialiºti
în printare 3D, printr-un proiect pentru elevii ºi profesorii din România.

Anul acesta scolar, hub-urile de printare 3D se vor activa în: Bucureºti
– la Colegiul Naþional „Grigore Moisil”, Galaþi – la Liceul Teoretic Dunãrea,
Iaºi – la Colegiul Naþional „Mihai Eminescu”, Suceava – la Colegiul Naþional
„Dragos Vodã” Câmpulung Moldovenesc ºi Colegiul Naþional ªtefan cel
Mare – Suceava, Hunedoara – la Colegiul Naþional „Decebal” din Deva,
Dolj – la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, Sibiu – la Colegiul
Naþional „Gheorghe Lazãr”, Maramureº – la Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu” din Baia Mare, Prahova – la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”
din Ploieºti. Profesori din fiecare ºcoalã amintitã vor fi instruiþi ºi certificaþi
internaþional în modelare ºi printare 3D, iar aceºtia vor fi capabili apoi sã îºi
instruiascã elevii pe acest domeniu.

Mihail Marinescu
Sursa: comunicatedepresa.ro

Vineri, 25 octombrie 2019, la
ªcoala Gimnazialã� sat Mãrginenii
de Jos a avut loc o frumoasã�
expoziþie realizatã� de elevii clasei
a II-a ºi de pãrinþii acestora, coor-
donaþi de prof. învãþãtor Florina Si-
ma. Elevii au încercat sã� adune, în
lucrãrile lor, armonia toamnei ºi
strãlucirea cerului de octombrie, ca-
re nu poate fi regãsitã de-a lungul
verii, ca ºi cum n-ar putea fi, ca ºi
cum n-ar fi fost vreodatã. Mâinile
dibace ale elevilor ºi pãrinþilor au
prins, în respectivele lucrãri, dansul
multicolor al fruzelor de toamnã.

Mihail Marinescu

Imprimare 3 D la C.N.
„Mihai Viteazul” din Ploieºti,

prin Campania Edutech

Activitatea extraºcolarã, cu bune ºi cu mai puþin bune, în anul ºcolar precedent

Dansul multicolor al frunzelor de toamnã, prezent în picturile
elevilor de la ªcoala Gimnazialã� sat Mãrginenii de Jos
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FLANCURI ALBE (1)FLANCURI ALBE (1)FLANCURI ALBE (1)FLANCURI ALBE (1)FLANCURI ALBE (1)
Scoasã cu calm ºi obiºnuita bãga-

re de seamã din garaj, limuzina pãrea
sã fi avut peste noapte ceva uman în
trupul lucios, pe care acum dimineaþa
îl atingea cu liniºtea ºi respiraþia ei
întinsã peste lianele de iederã înrou-
ratã. Octombrie tihnea pe deasupra
gazonului îngrijit, în ciuda acelor vorbe
care îi ajunsese la ureche ºi-i stârnise
zâmbete cu ceva amar în ele, cuvântul
„zgârcit” adumbrindu-i înfãþiºarea. Se
privi fuga în parbriz, ocoli „Fordul” ºi
schiþã salutul cu palmele deasupra,
fluturându-le spre „pãpuºile” lui ºi ale
frumoasei lui soþii Anna, Margareta ºi
Ileana, pozând în braþele mamei lor,
de la etajul clãdirii închiriate imediat
dupã cãsãtorie. Chicotele copilelor îi
sfâºie gândul, ba nu, inima – „obiectul”
cel mai uman din trupul omenesc, dar
în care se adunã – ºi se cuibãresc acolo
pentru toatã viaþa – toate relele arunca-
te într-acolo, deee … (renunþã sã ºi le
mai aminteascã cu voce tare, mormã-
ind-o). Fãrã voie însã, le auzea, cutre-
murându-se, (de-a lungul unui tunel cu
reverberaþiile ecoului, în mul-tiplicãri
anevoie dispãrând) undeva, sub frunte,
un nume, apoi altul, amândouã nease-
muit de scumpe – ale pãrinþilor lui, unul
într-o parte a lumii, altul aproape um-
bra lui, a cãrei grijã ºi a cãrei mângâiere,
cu cât  mai afectuoase, cu atât  mai
triste ºi mai deznãdãjduite atârnau,
greoaie,  pe gânduri… Frântura de timp
care urmã îl arãta din sticla parbrizului
bãrbatul la vreo 35 de ani, mãreþ, fru-
mos, aureolat de lumina dimineþii
neaºteptat de însoritã, ghicindu-i inten-
þia de a face o plimbare prin Versoix,
cu „minunãþiile” sale.

Ocoli maºina, un control de rutinã
era modalitatea care, odatã dusã la
capãt,  vroia sã îi toarne în suflet un
dram de împãcare cu el ºi cu viaþa, lân-
gã care, ciudatã chestiune, o durere
se agãþa subþire, dar asprã, în partea
stângã, împiedicându-i respiraþia.
„Regele – Tatãl meu…!” Regina – Ma-
mã, pãrãsitã odatã cu mine…!” „Majes-
tãþile lor, Tata ºi Mama…!”

De pe pervazul imensei ferestre,
ce da într-un balcon plin cu flori, ajun-
gea la el un cântec elveþian, în dialectul
hazliu de plãcut, al progeniturilor re-
gale. Iute ritmat, graseind zgomotos,

cele trei glasuri atenuau înstrãinarea
încã una din zilele fãrã sfârºit ale exilul
în care, dupã ce impetuosul sãu tatã,
regele Carol al II-lea, pãrãsise tronul
þara ºi familia, el – tânãrul rege Mihai
de Hohenzollern Sigmaringen citise la
radio Bucureºti actul abdicãrii impusã
cu pistolul chiar pe biroul sãu, de la
palat, folosit drept avertisment, de
Vâºinski – pleca izgonit de  cerberul
kremlinului. Apariþia, pe aleea augustã
dintre vilã ºi porþile strãjuite de o micã
artezianã, a tinerei sale soþii, principesa
Anna de Bourbon Saxa, s-a încheiat cu
un ropot de aplauze ce încã mai cãdea
de sus, ca o ploaie de confetii argintii.
Maºina, în scurta reverie a fiicelor lor,
aºtepta cu portierele deschise, delica-
tele pasagere. Îmbarcarea lor fu
spectacolul graþios, de familie care cu
un ochi râde, cu celãlalt plânge. „Tata
a fugit cu amanta, Mama e singurã în
palatul prinþilor sãi, suverani peste
Elada …!”

Din spatele ochelarilor de soare,
Mihai conducea „Fordul” cu calmul
sãu totdeauna sfetnicul de încredere,
care îi pãstra fiinþa departe de nimi-
curile zilnice – de care însã musai era
nevoit sã se ocupe - , în limitele unei
concentrãri maxime, a nesomnului ºi
durerii pe care „troica roºie” – Vâºinski-
Groza-Dej i le impuseserã spre a re-
nunþa – definitiv! – la tronul rãmas
totuºi tronul regilor României! Din in-
stinct apãru al patrulea personaj, ca
un adaos neguros, pe care, într-o
minutã de curaj nebun, folosind pute-
rea ºi viclenia, îi doborâse statuia pe
care Hitler încercase zadarnic sã i-o
înalþe chiar în Berlin: Mareºalul. Nu se
gândise nici o secundã cã însãºi
compatrioþii lui îl vor ucide – ºi cu câtã
urã ºi cât sânge rece! – tocmai pe el –
„pânã la Nistru, pe drept pornit
rãzboiul!” Dincolo de vadul ãstuia…

…Limuzina ieºise în plin platou
înconjurat de Alpii încã în depãrtare.
Vira uºor, silenþios, într-o pace pe care
fosta Maiestate a României natale ºi-
o împrospãta cu aduceri aminte de
moment, disparate ºi totuºi cu acele
mãrunte ºocuri ca ale oricãrui plecat
din þara lui, printre strãini, cu sila!

(continuare în numãrul viitor)

Program spectacole de teatru în perioada 8 - 10 noiembrie 2019
de Animaþie – “BASMa curate”“BASMa curate”“BASMa curate”“BASMa curate”“BASMa curate”, de Arcadie Rusu.
Regia: Arcadie Rusu. Cu: Teodora Velescu, Ona Zara,
Anda Stoian, Simona Dabija, ªtefan Lupu,Filip Stoica,
Cosmin Vasile, Bogdan Iacob.

Duminicã, 10 Noiembrie, ora 14:00; ora 16:00
- Spectacol itinerant – “S-a întâmplat într-o joi”“S-a întâmplat într-o joi”“S-a întâmplat într-o joi”“S-a întâmplat într-o joi”“S-a întâmplat într-o joi”,
de Elise Wilk. Regia: Eugen Gyemant. Cu: Alexandra
Gavrilov, Andrei Gilcescu, Mãdãlina Ivaºcu, Carmen
Manac, Alexandra Mihalache, Simona Negrilã, Alis
Nina, Gheorghe Aurelian Rãducu.

Duminicã, 10 Noiembrie, ora 17:00 - Sala
Teatrului de Animaþie – “““““AAAAAceasceasceasceasceasttttta Sonia”a Sonia”a Sonia”a Sonia”a Sonia”, de Lia
Bugnar. Regia: Lia Bugnar. Cu: Letiþia Vlãdescu.

Duminicã, 10 Noiembrie, ora 18:30 - Sala
Teatrului Toma Caragiu – “Zbor deasupr“Zbor deasupr“Zbor deasupr“Zbor deasupr“Zbor deasupra unuia unuia unuia unuia unui
cuib de cuci”cuib de cuci”cuib de cuci”cuib de cuci”cuib de cuci”, de Dale Wasserman, dupã un ro-
man de Ken Kesey. Regia: versiune scenicã de Vic-
tor Ioan Frunzã. Distribuþia: Alin Florea, Sorin Miron,
Voicu Aanitei, Codrin Boldea, Adrian Nicolae, George
Costin, Carol Ionescu, Andrei Hutuleac, Andrei
Redinciuc, Sorin Flutur, Alexandru Pavel, Corina
Moise/Nicoleta Hâncu, Alexandra Colci, Ionuþ
Iftimiciuc, Ana Creþu, Nicoleta Hâncu/Corina Moise,
Alexandru Grãdinaru, Anton Miron-Presan, Tudor
Cucu Dumitrescu, Petronela Purima.

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 9 Noiembrie,

ora 18:30 - Sala Teatrului
Toma Caragiu –
“Vrãjitoarele din Sa-“Vrãjitoarele din Sa-“Vrãjitoarele din Sa-“Vrãjitoarele din Sa-“Vrãjitoarele din Sa-

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

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 10 Noiembrie, ora 10:30 - Sala

Teatrului de Animaþie – “Sinbad Marinar“Sinbad Marinar“Sinbad Marinar“Sinbad Marinar“Sinbad Marinarul”ul”ul”ul”ul”, de
Cristian Pepino. Regia: Cristian Pepino. În distribuþie:

Ioana Roºu (Prinþesa Iasmina), Nelu Neagoe (Sinbad),
Lucian Orbean (Cerºetorul, Covorul fermecat, Regele,
Uriaºul), Carmen Bogdan (Mahaburu), Lizica Sterea
(Zulina), Paul Niculae (Vrãjitoarea Hecatona, Strãjerii
prinþesei ºi ai regelui), Cãtãlin Rãdulescu (Marinarul
Basmut). Recomandat copiilor peste 5 ani.

EVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTEEVENIMENTE
Vineri, 8 Noiembrie, ora 17:30 - Foaierul Teatrului

Toma Caragiu - LansarLansarLansarLansarLansare de care de care de care de care de carttttte Coliere Coliere Coliere Coliere Colierul dinul dinul dinul dinul din
bomboane de colivã. Cu Mircea Dinescu.bomboane de colivã. Cu Mircea Dinescu.bomboane de colivã. Cu Mircea Dinescu.bomboane de colivã. Cu Mircea Dinescu.bomboane de colivã. Cu Mircea Dinescu.

Vineri, 8 Noiembrie, ora 18:30 - Sala Teatrului
Toma Caragiu – “Billy ªchiopul”“Billy ªchiopul”“Billy ªchiopul”“Billy ªchiopul”“Billy ªchiopul”, de: Martin
McDonagh. Regia: Vlad Massaci. În distribuþie: Nicodim
Ungureanu, Vlad Birzanu / Vlad Linta, Laura Crãciun,
Mirela Panã, Mihai Sorin Vasilescu, Marian Adochiþei,
Andrei Cantaragiu, Otilia Nicoarã, Mircea Dumitru
Siromasenco.

Vineri, 8 Noiembrie, ora 20:30; Sâmbãtã, 9
Noiembrie, ora 17:30  - Aleea pietonalã Teatrul Toma
Caragiu – “Spectacol cu foc ºi muzicã, de“Spectacol cu foc ºi muzicã, de“Spectacol cu foc ºi muzicã, de“Spectacol cu foc ºi muzicã, de“Spectacol cu foc ºi muzicã, de
Handpan Project”Handpan Project”Handpan Project”Handpan Project”Handpan Project”.

Sâmbãtã, 9 Noiembrie, ora 16:00 - Showroom
Proleasing – “The Sunset Limited”“The Sunset Limited”“The Sunset Limited”“The Sunset Limited”“The Sunset Limited”, de: Cormac
McCarthy. Regia: Andrei ºi Andreea Grosu. Cu: ªerban
Pavlu, Richard Bovnoczki.

Sâmbãtã, 9 Noiembrie, ora 17:30 - Sala Teatrului

Serghie Bucur

Preþ de douã ore ºi ceva din a treia,
ale serii zilei de vineri / 25 octombrie
2019, în fotoliile intimului salonaº al
librãriei „El Star” au luat loc o parte din
invitaþii la nou eveniment cultural gãz-
duit aici, gândit ºi moderat de domnul
Codruþ Constantinescu. Printre somitãþi,
criticul ºi istoricul literar, poetul, pole-
mistul, epigramistul ºi romancierul
Constantin Trandafir, prof. Carmen Gher-
ovici-Rusu, poeta Constanþa Mezdrea
Coman, col. Marian Dulã, preotul Bog-
dan Costin Georgescu, consilierul Ion
Hogaº, poeta ºi traducãtoarea Liliana
Ene ªuºu, directoarea Bibliotecii muni-
cipale „Dr. C. I. Istrati”, poetul Florin Do-
chia, redactorul ºef al „Revistei Noi”,
istoricul ºi Alin Daniel Ciupalã, dr. Chris-
tian Crãciun, cercetãtorul Mãdãlin-Cris-
tian Focºa, istoricul Octavian Onea etc.

Promotorii
… Originalului acestui proiect edi-

þional, în prezentarea domnului Codruþ
Constantinescu, au fost ºi au pledat pro-
domo, în incita „El Star”: Codruþ Constan-
tinescu, Alin Daniel Ciupalã, Christian
Crãciun, Florin Dochia ºi Mãdãlin-Cris-
tian Focºa.

Argument
Lansat ºi pe facebook, sub titu-

latura CÂMPINA ÎN OPT AFIªE, eveni-
mentul constituie substanþa unui „Pro-
iect ediþional susþinut de LEMET”,
conþinutul fiecãrui afiº fiind un episod al
serialului omonim, derivat dintr-o acþiu-
ne pe care ilustrul intelectual câmpinean
a relatat-o în primul capitol din ISTORIA
CÂMPINEI ÎN OPT AFIªE (OGLINDA de
AZI din 8 octombrie 2019), astfel: „Anul
trecut am efectuat o cercetare mai am-
plã în arhivele Serviciului Judeþean al
Arhivelor Naþionale Prahova din Ploieºti
(în fondul Prefectura Prahova) în urma
cãreia am publicat albumul „Contribuþia
judeþului Prahova la Rãzboiul de Între-
gire Naþionalã”, partea cea mai impor-
tantã a unui proiect finanþat de cãtre
Ministerul Culturii (…) cu ocazia împlinirii
unui secol de la constituirea României
Mari în urma celor trei uniri – „toate, în
felul lor, mari ºi importante chiar dacã
istoriografia ºi propaganda comunistã
a pus accentul din motive evidente –
nu se putea supãra URSS – pe cea a Ar-
dealului care s-a transferat în mentalul
nostru ca Marea Unire”, notã nr. 1 de
subsol – n. red.) Dupã o documentatã
descriere a celor dobândite prin cerce-
tarea întreprinsã, dl Codruþ Constanti-
nescu afirmã: „Dupã câteva luni, mi-a
venit ideea de a reda comunitãþii câm-
pinene o parte dintre aceste fotografii,
care dezvãluie chipurile oamenilor, ale
câmpinenilor de altã datã ºi în ideea cã
poate unii îþi vor recunoaºte rudele, de
ce nu? (…)”

Ideea afiºelor
„Am extras din arhiva fotograficã

prahoveanã strict componenta câmpi-
neanã, care este a doua ca numãr de
cadre (cam 450) dupã cea ploieºteanã,
fireºte, având în vedere cele douã popu-
laþii. Forma cea mai facilã  de valorificare
mi s-a pãrut a fi realizarea unor afiºe ca-
re pot fi expuse, care au un impact vizual
mare, care costã puþin (remarc încã oda-

tã disponibilitatea firmei Lemet de a spri-
jini cultura localã) ºi care, la o adicã, în
funcþie de resursele viitoare, s-ar putea
concretiza ºi într-un album”.

Nota bene
Reiau fraza „… poate unii îºi vor re-

cunoaºte rudele, de ce nu?”, fiindcã
maestrul acestui fabulos proiect LEMET
consemneazã cu vãditã satisfacþie, în
acelaºi demers, urmãtoarele: „Publi-

când afiºul pe Facebook, mare mi-a fost
bucuria când o colegã de liceu din Cali-
fornia ºi-a regãsit ºi revãzut naºul de
botez, decedat cu trei decenii în urmã ºi
care fãcea parte din acest grup”

Profesionalism
Performanþa ce a fãcut posibilã

Premierã ediþionalã:  CÂMPINA,
ÎNTR-UN PROIECT ISTORIC „LEMET”

apariþia acestora deocamdatã opt afiºe,
ne-o relevã dl Codruþ Constantinescu
pe un ton de idealã colegialitate intelec-
tualã: „Dar fãrã sprijinul tehnic al poetu-
lui Florin Dochia (cine s-ar aºtepta ca un
poet de valoare, mereu îndrãgostit de
verb ºi substantivul feminin sã fie ºi ex-
pert în graficã?!?) aceste ºase afiºe (plus
alte douã în pregãtire) nu ar fi apãrut”.

Prinos
Istoricul ºi scriitorul Codruþ Constan-

tinescu – autenticã personalitate a ac-
tualitãþii culturale cu deosebire în viaþa
publicã a Câmpinei – a iniþiat ºi condu-
ce – de mulþi ani de zile,  un admirabil
proiect intelectual: „Serile culturale LE-
MET”, pe care le prezideazã ºi prezintã
fie în sala „Constantin Radu” a Casei de
Culturã „Geo Bogza”, fie în intimul spaþiu
cãrturãresc al librãriei „El Star”. Vocaþia
sa ºtiinþificã e susþinutã de aceea a ma-
nagementului cultural eficient, rezultan-
ta fiind un deja cunoscut palmares al
„Lemet-ismului” domniei sale, urmare
prezenþelor de marcã a unor mari per-
sonalitãþi ale Culturii naþionale: Ana
Blandiana, Armand Goºu, Simona Po-
pescu, Theodor Baconski. Perfect ºi pro-
fund voluntar în tot ceea ce domnia sa
aduce – faptic ºi scriptic – cu precãdere
în spaþiul public al localitãþii natale Câm-

pina, dl Codruþ Constantinescu înseam-
nã pentru Câmpina, pentru toþi aceia
care îl preþuiesc, emblema noii generaþii
de oameni luminaþi ºi care la rândul lor
lumineazã – inteligent – tot  ceea ce
ating cu spiritul ºi gândul.

  Serghie Bucur
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sãnãtate

– infuzie din amestec cu urzicã vie (30 g), salcie-scoarþã
(30 g), gãlbenele – flori (30 g), coada ºoricelului (20 g), fumariþã
– herba (20 g), nuci verzi – coji (20 g), stejar – scoarþã (10 g); se
ia o lingurã de amestec la 250 ml de apã clocotitã ºi se beau
patru-cinci ceaiuri pe zi;

– macerat din amestec cu urzicã (50 g), coada calului (40
g), trifoi roºu (40 g), tãtãneasã (30 g), gãlbenele (30 g), salcie –
scoarþã (20 g), coada ºoricelului (20 g), fumariþã (20 g), stejar
scoarþã (10 g); se ia o lingurã de amestec la 250 ml de apã
rece, se lasã la macerat timp de 12 ore, se strecoarã ºi se
beau douã-trei cãni pe zi, cu adaosul unei linguri de bitter
suedez.

Alte combinaþii includ brusture, aloe, muºeþel, pedicuþã,
pelin, pin, tei, pãpãdie, porumbar, cicoare, talpa gâºtei, ienupãr,
castane.

Tratamentele externe se fac sub formã de comprese,
cataplasme ºi unguente:

– comprese pe zonele afectate cu infuzii din herba de
rostopascã, frunze de mur, frunze de pedicuþã, frunze ºi muguri
de mesteacãn sau flori ºi herba de dediþei, luate separat;

– comprese cu decoct din frunze de nuc, herba de pedi-
cuþã, herba de urzicã vie, rãdãcini de tãtãneasã, de sãpunariþã
ºi de þelinã, scoarþã de stejar sau paie de ovãz; se fierb 10-15
minute, se strecoarã ºi se aplicã local, având efecte decon-
gestive, cicatrizante ºi de reducere a temperaturii locale;

– comprese cu macerat la rece din amestec cu rãdãcini
de nalbã mare (20 g), herba de ventrilicã (20 g) ºi flori de
lavandã (10 g); dupã macerare, timp de 12 ore, se încãlzeºte
puþin ºi se aplicã comprese calde pe zonele afectate;

– pulberea din herba uscatã de rostopascã, aplicatã de
douã-trei ori pe zi, contribuie la cicatrizarea leziunilor.

În cazul psoriazisului apãrut pe pielea capului se fac
masaje cu ulei de mãsline sau cu ulei de gãlbenele ºi
urechelniþã.

– Riscurile neefectuãrii mamogra-
fiei sunt subestimate; acestea sunt mai
mari dupã 50 de ani. Femeile au un risc
de cca 12% de a dezvolta cancer mamar
la un moment dat pe parcursul vieþii, iar
depistarea tardivã scade ºansa de
supravieþuire.

– Dar bãrbaþii, cât de predis-– Dar bãrbaþii, cât de predis-– Dar bãrbaþii, cât de predis-– Dar bãrbaþii, cât de predis-– Dar bãrbaþii, cât de predis-
puºi sunt sã dezvolte cancer depuºi sunt sã dezvolte cancer depuºi sunt sã dezvolte cancer depuºi sunt sã dezvolte cancer depuºi sunt sã dezvolte cancer de
sân?sân?sân?sân?sân?

Cancerul de sân la bãrbaþi este o
afecþiune rarã ( cca 1% din toate cazurile
de cancer mamar), dar gravã. E mai frec-
vent la vârste înaintate, 60-70 de ani.

– Care sunt motivele apriþiei– Care sunt motivele apriþiei– Care sunt motivele apriþiei– Care sunt motivele apriþiei– Care sunt motivele apriþiei
cancerului de sân la bãrbaþicancerului de sân la bãrbaþicancerului de sân la bãrbaþicancerului de sân la bãrbaþicancerului de sân la bãrbaþi

– Factorii de risc sunt cei genetici-
mutaþii genetice, de exemplu sindromul
Klinefelter. Existã un risc mai mare la
cei care au mai avut în familie astfel de
cazuri sau cancer de prostatã. Factorii

de risc dobândiþi sunt tratamente hor-
monale, iradiere pentru neoplazii peste
limita impusã, cirozã hepaticã, afecþiuni
testiculare asociate cu sterilitate,
ginecomastie, dezechilibre hormonale.

– Cum se pune diagnosticul– Cum se pune diagnosticul– Cum se pune diagnosticul– Cum se pune diagnosticul– Cum se pune diagnosticul
ºi care sunt metodele tratament?ºi care sunt metodele tratament?ºi care sunt metodele tratament?ºi care sunt metodele tratament?ºi care sunt metodele tratament?

– Diagnosticul este mai uºor în ca-
zul bãrbaþilor datoritã þesutului mamar
mult mai redus, leziunile putând fi pal-
pate. Se va solicita apoi efectuarea unei
mamografii, ecografii,  biopsii, care dacã
leziunea malignã este micã, poate fi
chiar excizionalã. Aceste investigaþii se
vor cere ºi în caz de scurgeri mamelona-
re cu sânge sau ulceraþii.

Tratamentul presupune intervenþia
chirurgicalã cu evidare ganglionarã,
chimioterapie, terapie de reducþie sau
antagonizare hormonalã ºi/sau radio-
terapie.

Dr. Gabriela Constantinescu, medic
primar endocrinolog explicã cât de
importante sunt testele pentru depis-
tarea cancerului mamar ºi la ce interval
de timp ar trebui repetate.

– Ce teste pentru depistarea– Ce teste pentru depistarea– Ce teste pentru depistarea– Ce teste pentru depistarea– Ce teste pentru depistarea
can-cerului sunt recomandate ºican-cerului sunt recomandate ºican-cerului sunt recomandate ºican-cerului sunt recomandate ºican-cerului sunt recomandate ºi
de la ce vârstã ar trebui fãcute?de la ce vârstã ar trebui fãcute?de la ce vârstã ar trebui fãcute?de la ce vârstã ar trebui fãcute?de la ce vârstã ar trebui fãcute?

– Ecografia mamarã este o metodã
neiradiantã utilã,  în special femeilor sub
40 de ani, care au un þesut mamar glan-
dular dens, ceea ce scade vizibilitatea
leziunilor maligne la mamografie. Ma-
mografia este o metodã iradiantã, dar
cea mai bunã metodã de depistare a
cancerului mamar. Este recomandat ca
femeile sã facã mamografie la 2 ani,
dupã 40 de ani ºi la 1 an dupã 50 de
ani. În funcþie de rezultatul mamografiei,
poate fi necesarã repetarea la ºase luni
sau completarea cu alte investgaþii:
RMN, puncþie-biopsie.

– Cât de importante sunt ma-– Cât de importante sunt ma-– Cât de importante sunt ma-– Cât de importante sunt ma-– Cât de importante sunt ma-
mografiile în lupta împotrivamografiile în lupta împotrivamografiile în lupta împotrivamografiile în lupta împotrivamografiile în lupta împotriva
cancerului mamar?cancerului mamar?cancerului mamar?cancerului mamar?cancerului mamar?

– Mamografia efectuatã constant
previne riscul de deces cauzat de can-
cerul mamar, dupã unele studii, cu mai
mult de o treime. Se recomandã dupã
40 de ani, þesutul mamar fiind mai puþin
dens, ceea  ce creºte acurateþea diag-
nosticului. Dacã pacienta  are mase pal-
pabile dupã 35 de ani, tot mamografia
este metodã de primã intenþie. Mamo-
grafia este necesarã ºi dacã pacienta
are sub 35 de ani ºi antecedente fami-
liale (rude de gradul 1) de cancer de sân
la vârstã tânãrã sau teste genetice
corelate cu neoplazii, precum ºi leziuni
suspecte ecografic sau leziuni clinice
suspecte ( retracþii/îngroºãri ale tegu-
mentelor, ulceraþii sau secreþii mame-
lonare cu sânge).

– Care sunt riscurile la care– Care sunt riscurile la care– Care sunt riscurile la care– Care sunt riscurile la care– Care sunt riscurile la care
se supun femeile care nu-ºi facse supun femeile care nu-ºi facse supun femeile care nu-ºi facse supun femeile care nu-ºi facse supun femeile care nu-ºi fac
mamografii?mamografii?mamografii?mamografii?mamografii?

Ce trebuie sã ºtie orice femeie despre
mamografie. Când este neapãrat necesarã

Simptomele precoce ale bolii
Alzheimer pot apãrea cu pânã la 18 ani
înainte ca boala sã fie diagnosticatã
oficial, sugereazã un studiu ale cãrui
rezultate au fost publicate în revista
Neurology, informeazã forbes.com.

Cercetãtorii au efectuat un test de
memorie ºi de abilitãþi de gândire, din

trei în trei ani, timp de 18 ani, pe 2.125
de persoane cu vârsta medie de 73 de
ani. Toþi participanþii la test au fost ame-
ricani de origine europeanã sau afro-
americani ºi nici unul nu a fost diagnos-
ticat cu Alzheimer atunci când a început
studiul.

Pe parcursul studiului, 23 la sutã
din afro-americani ºi 17 la sutã dintre
cei cu origini europene au dezvoltat

Alzheimer. Cei care au înregistrat în
primul an al studiului rezultatele cele
mai slabe la testele de memorie ºi de
abilitãþi de gândire au prezentat un risc
de 10 ori mai mare de a dezvolta boala,
scrie revista Doctorul Zilei.

„Schimbãrile în gândire ºi memorie
care preced simptomele evidente ale

bolii Alzheimer încep cu decenii înainte”,
a declarat autorul studiului Kumar B.
Rajan, de la Rush University Medical
Center din Chicago.

„Deºi nu putem detecta în prezent
astfel de modificãri la indivizii cu risc,
am fost capabili sã le observãm în cadrul
unui grup de indivizi care au dezvoltat în
cele din urmã demenþã din cauza bolii
Alzheimer”, a precizat specialistul.

Psoriazisul este o boalã cronicã, necontagioasã, cu evolu-
þie în pusee de reactivare, caracterizatã prin apariþia pe piele
a unor pete roºiatice, pe suprafeþe mari, inflamate ºi bine
delimitate, cu cruste albicioase, groase, scrie revista Doctorul
Zilei. Deºi cauzele apariþiei bolii ºi a recidivelor la intervale
neregulate nu au fost pe deplin elucidate pânã în prezent,
existã unele tratamente naturiste care ºi-au dovedit
eficacitatea. Preparatele fitoterapeutice se aplicã atât intern
(decocturi, tincturi, infuzii, siropuri), cât ºi extern (comprese,
cataplasme, bãi, unguente).

Pentru uz intern se recomandã:
– infuzia din herba de rostopascã (o linguriþã la 200 ml de

apã clocotitã), bãutã fracþionat, în cursul zilei, la intervale de
trei ore;

– decoct din rãdãcini de tãtãneasã, care se fierbe 15-20
de minute la foc mic, se infuzeazã acoperit 10-15 minute ºi
se beau douã-trei ceaiuri pe zi, având proprietãþi antimicotice,
decongestive, antiinflamatoare ºi cicatrizante.

Cele mai frecvente reþete propuse de specialiºti conþin
amestecuri din diferite plante:

– infuzie din amestec cu rostopascã, coada ºoricelului,
gãlbenele ºi ventrilicã (în pãrþi egale), din care se ia o lingurã la
250 ml de apã clocotitã, se infuzeazã cinci minute ºi se beau
douã-trei ceaiuri pe zi;

– infuzie din amestec cu urzicã vie, coada ºoricelului,
salcie (scoarþã), fumariþã ºi pãpãdie (în pãrþi egale), din care se
ia o lingurã la 200 ml de apã clocotitã; se beau douã ceaiuri
pe zi;

– infuzie din amestec cu urzicã, coada ºoricelului, gãlbe-
nele, trifoi roºu, nuc (frunze), fumariþã, ventrilicã (în pãrþi egale);

Amestecurile de
plante care ajutã la
tratarea psoriazisului

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Primele simptome de Alzheimer apar
cu câþiva ani înainte sã se instaleze

boala; iatã la ce sã fiþi atenþi

Guta este o boalã metabolicã ce
implicã metabolismul purinelor, pro-
duºi ce se regãsesc în proteinele pe
care le ingerãm zilnic ºi prin a cãror
metabolizare rezultã acidul uric. Din
cauza dezechili-
brului apãrut la ni-
velul acestui me-
tabolism al pu-
rinelor, producþia
de acid uric este
crescutã, acesta
acumulându-se în
cantitãþi mari în
sânge ºi în conse-
cinþã ºi la nivelul
þesuturilor ºi al ar-
ticulaþiilor, ducând
la inflamarea arti-
culaþiei, provocând
durere.

Energizant, sti-
mulant digestiv, remediu împotriva
rãcelii ºi al greþurilor, fortifiant al
imunitãþii: ghimbirul este pur ºi simplu
o minune pentru sãnãtate. O sursã
bogatã de calciu, fier, magneziu, man-
gan, potasiu, proteine, carbohidraþi,
fibre, seleniu, sodiu, vitamine (C, E,
B6) ghimbirul se poate consuma în
atât de multe variante: în supe, ceaiuri,
murat, zaharisit, macerat.

Pentru a trata guta, acest condi-
ment se foloseºte dupã cum urmea-
zã:

La o canã de apã clocotitã se a-
daugã cam 2-3 cm de de rãdãci-nã

de ghimbir curãþat de coajã, spãlat ºi
dat pe rãzãtoare. Se lasã vasul acope-
rit timp de cinci-zece mi-nute ºi se bea
acest ceai cel puþin o datã pe zi.

Suc de castraveþi scade tempe-

ratura organismului, este alcalin ºi
ajutã la eliminarea acidului uric din
articulaþii, potrivit healthyliving-
house.com.

Dacã suferi de gutã, este indicatã
o curã de detoxificare pe bazã de
castravete, ghimbir ºi þelinã, care te
va ajuta sã elimini toxinele. Pentru
aceastã bãuturã, ai nevoie de un cas-
travete de mãrime medie, douã bu-
cãþi de þelinã, o felie de lãmâie ºi un
cm de rãdãcinã de ghimbir. Spalã
ingredientele, taie-le ºi adaugã-le în
blender. Bea sucul obþinut o datã sau
de douã ori pe zi.

Alimentul ideal pentru
cei cu gutã. Cum

sã-l consumi ca sã elimini
acidul uric în exces



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 1 Matinal;
09:45 Micile vedete în bucãtãrie;
10:00 Ca-n viaþã;
11:30 „Yanxi, palatul suspinelor”
(r);

13:00 Preºedinte pentru România;
13:30 Dispãruþi fãrã urmã (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Opre Roma (r);
16:00 EURO polis;
17:00 Lumea azi;
17:35 „Yanxi, palatul suspinelor” (s);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:10 Preºedinte pentru România;;
22:35 „Rãzbunare oarbã” (f);
00:00 Telejurnal;
00:45 Fan / Fun urban;
01:20 „Rãzbunare oarbã” (r);
02:50 Levintza prezintã (r);
03:15 Exclusiv în România (r);
04:15 Telejurnal (r);
05:05 Lumea azi (r);
06:30 Preºedinte pentru  România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 În direct cu viaþa;
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade GEO;
15:00 Oanapp;
16:00 „Iubire dincolo de timp” (s);
17:00 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 E vremea ta!
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 E vremea ta (r);
03:15 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade (r);
05:00 Destine ca-n filme (r);
06:00 Cap Compas (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã (r);
15:00 La Mãruþã;

17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Vocea României;
23:30 „Vlad” (r);
01:30 „Las fierbinþi” (r):
03:00 „Renegata” (r);
04:00 „Memorie perfectã” (f);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

AntenaAntenaAntenaAntenaAntena
07:00 Observator;
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
11:57 Alegeri prezidenþiale 2019;
12:00 Observator;
14:00 Gazda perfectã;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
19:57 Alegeri prezidenþiale 2019;
20:00 iUmor – sezon nou;
22:15 „Mangaliþa” (f);
23:15 Antitalent (r);
01:30 „Sfârºitul copilãriei” (r);
03:00 Acces direct (r);
05:00 „Intrusul” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 „Iubire mare” (r);
10:15 „La Bloc” (r);
12:30 „Întoarcerea la laguna
albastrã” (r);
14:30 Povestea lui Lucky” (r);

16:15 „Monkeybone” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ultimul corupt din România” (f);
22:30 „Datorie de onoare” (f);
00:45 „Ultimul corupt din România” (f);
02:45 „Datorie de onoare” (r);
05:00 „La bloc” (r);
06:15 „Marvel Anime –Blade” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Valurile vieþii” (r);
09:45 Teleshopping;
10:00 CulTour (r);

12:00 “A doua ºansã”  (r)
14:00 „Elif” (f);
17:00 „Un Crãciun de neuitat” (f);
19:00 „Valurile vieþii” (f);
20:00 „Paradisul dragostei” (f);
22:00 „Un Crãciun de neuitat” (s);
00:00 „Paradisul dragostei” (r);
02:45 „A doua ºansã” (r);
04:15 „Elif” (r);
05:30 CulTour (r);
06:30 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:30 Politicã ºi delicateþuri (r);
08:00 Aventurã urbanã;
09:00 Constructori de visuri;
09:30 Levintza prezintã;
11:30 Observatori la Parlamentul

European;
12:00 Nadia Comãneci – gimnasta ºi Dicta-
torul;
13:00 Iubiri celebre;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora regelui;
15:30 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: AHC
Dobrogea Sud – SCM Politehnica Timiºoara;
17:10 Vedeta popularã;
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 Preºedinte pentru România;
22:00 „Tut: destinul unui faraon” (f);
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
00:00 #Creativ;
00:35 Anchetele comisarului Antonescu (r);
01:35 Teleenciclopedia (r);
02:25 „Tut: destinul unui faraon” (r);
03:10 Iubiri celebre(r);
03:40 Lecintza prezintã (r);
04:05 Vreau sã fiu sãnãtos (r);
04:55 Viaþa satului (r);
05:30 Vorbeºte corect! (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: CS
Dinamo Bucureºti – CS Minaur Baia Mare;
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 „Legenda cruciaþilor” (f);
22:10 „În apãrarea fiului” (f);
23:50 Zile cu stil (r);
00:20 MotorVlog;
00:45 „Legenda cruciaþilor” (r);
02:20 „În apãrarea fiului” (r);
03:45 „Sid, micul savant” (r);
04:35 Cap Compas (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTv;
11:00 „Marmaduke” (f);

13:00 ªef sub acoperire (r);
14:00 Masterchef (r);
16:00 Vocea României (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „X-Men: Viitorul este trecut” (f);
22:30 „Nerve: Adevãr sau provocare” (f);
00:30 „Profu’” (r);
01:30 „Memorie perfectã” (r);
05:30 Superspeed la PtoTv (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Crãiasa Zãpezii: Foc ºi
Gheaþã” (r);
11:00 „Mumia: Mormântul Împã-
ratului Dragon” (r);

13:00 Observator;
13:15 „Sacrificiul” (r);
15:45 Chefi la cuþite (r);
19:00 Observator;
20:00 Te cunosc de undeva;
23:15 „Hellboy ºi Armata de Aur” (f);
01:30 Observator (r);
02:30 „Crãiasa Zãpezii: Foc ºi Gheaþã” (r);
04:00 „Hellboy ºi Armata de Aur”  (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 Ce spun românii (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Povestea lui Lucky” (r);
14:15 „Monkeybone” (r);
16:15 „În cãutarea norocului” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „O afacere de familie” (f);
22:00 „Revoltã dupã gratii” (r);
23:45 „Datorie de onoare” (r);
02:00 „Revoltã dupã gratii” (r);
03:45 „La bloc” (r);
06:00 „Marvel Anime” – X-Men (s).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
09:30 Teleshopping;
10:00 „Valurile vieþii” (r);
12:00 „Downton Abbey” (f);

14:00 „Cel mai dulce Crãciun” (f);
15:00 CulTour;
16:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Chihuahua de Beverly Hills 2" (f);
22:00 „Cel mai dulce Crãciun” (r);
00:00 „Chihuahua de Beverly Hills 2" (r);
02:00 „Downton Abbey” (r);
03:30 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r);
05:30 CulTour (r);
06:30 Teleshopping.

TVR TVR TVR TVR TVR 11111
07:00 Universul credinþei;
08:00 MAI aproape de tine;
09:30 Pro patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;

11:50 Minutul de agriculturã;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
15:00 Politicã ºi delicateþuri;
16:00 Ediþie specialã;
16:20 Teatru TV;
18:00 Ediþie specialã;
19:00 Exclusiv în România;
20:00 Telejurnal;
20:30 Preºedinte pentru România;
00:00 Replay;
01:00 Iubiri celebre (r);
02:00 Nadia Comãneci – gimnasta ºi
Dictatorul (r);
03:00 Tezaur folcloric (r);
03:50 Telejurnal (r);
04:10 Universul credinþei (r);
05:33 Cronici Mediteraneene(r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 România în bucate;
08:30 Doar sã gustaþi (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 „Duelul” (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 „Felix ºi Otilia” (f);
22:45 „Solomon ºi Gaenor” (f);
00:45 Reþeaua de idoli (r);
01:40 „Duelul” (r);
03:30 „Felix ºi Otilia” (r);
05:30 Pescar hoinar (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:15  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?;
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Cum sã îþi dresezi Dragonul

2" (f);
13:00 Apropo Tv;
14:00 Masterchef (r);
16:00 Visuri la cheie (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv – Ediþie specialã;
21:30 „Legenda lui Tarzan” (f);
23:45 „Vânãtorii de fantome” (f);
02:00 Apropo TV (r);
03:00 “Memorie perfectã” (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 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 Alegeri prezidenþiale 2019 – ediþie
specialã;
21:15 Antitalent ;
23:30 iUmor (r);
01:30 „Evadata” (f);
03:30 Antitalent (r);
06:00 Observator.

PRO CinPRO CinPRO CinPRO CinPRO Cinemaemaemaemaema
08:00 Ce spun românii (r);
10:00 „La bloc” (r);
12:30 „Monkeybone” (r);
14:30 „În cãutarea norocului” (r);
16:30 „Încã un dans” (f);

18:15 „La bloc” (s);
20:30 „Mirajul dansului 2" (f);
22:30 „S-a furat mireasa” (f);
00:30 „4Patru nunþi ºi o înmormântare” (r);
03:00 „S-a furat mireasa” (r);
05:00 „La bloc” (r);
05:45 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
09:45 Teleshopping;
10:00 „Valurile vieþii” (r);
13:00 „Downton Abbey” (r);

14:00 „Crãciun ca la carte” (r);
16:00 „Legea familiei” (r);
20:00 „Podurile din Madison County” (f);
22:45 „Crãciun ca la carte” (s);
00:45 „Podurile din Madison County” (r);
03:15 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r);
05:30  CulTour (r);
06:30 „A doua ºansã” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshopping;
11:30 „Yanxi, palatul suspinelor” (r);
12:30 Pirineii;

13:00 Dosar România(r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 Banii tãi;
17:35 „Yanxi, palatul suspinelor” (f);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 Preºedinte pentru România;
22:35 „Kira Kiralina” (f);
00:10 Telejurnal;
00:40 Nadine (r);
01:50 „Kira Kiralina” (r);
03:50 Telejurnal (r);
04:40 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
05:35 Preºedinte pentru România (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 În direct cu viaþa (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 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Câºtigã România!;
21:10 „Fandango” (s);
23:00 „Anatomia lui Grey” (r);
23:55 Câºtigã România! (r);
00:55 „Solomon ºi Gaenor” (r);
02:50 Pescar hoinar (r);
03:30 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (r);
05:30 Sãnãtate cu de toate (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 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 „X-Men: Viitorul este trecut” (r);
02:30 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
(live);
12:00 Observator;
14:00 Gazda perfectã;

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Chefi la cuþite;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 Observator (r);
02:00 „Intrusul” (r);
03:00 Acces direct (r);
05:00 „Intrusul” (f);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „În cãutarea norocului” (r);
09:45 „La Bloc” (s);
12:15 „Mirajul dansului 2" (r);
14:15 „Marmaduke” (r);
16:00 „Un peºtiºor pe nume Wanda”;

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Þintã primarã” (f);
22:30 „Semnul morþii” (f);
00:30 „Þintã primarã” (r);
02:30 „Semnul morþii” (r);
04:30 „La Bloc” (r)
06:00 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Valurile vieþii” (r);
09:45 Teleshopping;
10:00 „Legea familiei” (r);

12:00 “A doua ºansã”  (r);
14:00 „Elif” (f);
16:00 CulTour;
17:00 „Un Crãciun prin vecini” (f);
19:00 „Valurile vieþii” (s);
20:00 „Þine-mã de mânã” (f);
22:00 „Un Crãciun prin vecini” (s);
01:00 „A doua ºansã (r);
03:30 „Elif” (r);
05:00 CulTour (r);
06:30 „A doua ºansã” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:30 „Yanxi, palatul suspinelor” (r);
12:30 Pirineii;
13:00 Exclusiv în România;

13:45 Momentart;
14:00 Telejurnal;
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 Cooltura;
17:35 „Yanxi, palatul suspinelor” (f);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 Preºedinte pentru România;
22:10 „Noapte infernalã” (f);
00:10 Telejurnal;
00:40 Nadine (r);
01:40 „Noapte infernalã” (r);
03:20 Levintza prezintã (r);
03:45 Vorbeºte corect! (r);
03:50 Telejurnal (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 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 În direct cu viaþa (r);
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 România în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
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 „Anatomia lui Grey” (s);
23:55 Câºtigã România! (r);
00:55 „Fandango”  (r);
02:45 MotorVlog;
03:30 Telejurnal TVR 2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade (r);
05:00 Mic dejun cu un campion (r);
06:00 Poate nu ºtiai (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 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;
00:00 „Legenda lui Tarzan” (r);
02:15 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
07:57 Alegeri prezidenþiale 2019;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 Gazda perfectã;

15:57 Alegeri prezidenþiale 2019;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
19:57 Alegeri prezidenþiale 2019;
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 CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Un peºtiºor pe nume Wan-
da” (r);
10:45 „La bloc” (r);
13:00 „O afacere de familie” (r);
14:30 „Doamna judecãtor” (r);

16:15 „Ziua cârtiþei” (f);
18:30 „La Bloc” (s);
20:30 „Transcendence: Viaþã dupã moarte”;
23:00 „Legãtura de sânge” (f);
01:15 „Transcendence: Viaþã dupã moarte”;
03:45 „Legãtura de sânge” (r);
06:15 „La bloc” (r);
06:45 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Valurile vieþii” (r);
09:45 Teleshopping;
10:00 „Þine-mã de mânã!”;

12:00 “A doua ºansã”  (r);
14:00 „Elif” (f);
16:00 CulTour;
17:00 „Crãciun în fiecare zi” (f);
19:00 „Valurile vieþii” (r);
20:00 „Þine-mã de mânã” (s);
22:00 „Crãciun în fiecare zi” (s);
00:00 CulTour (r);
01:00 „A doua ºansã” (r);
02:45 Teleshopping;
03:30 „Elif” (r);
05:00 CulTour (r);
06:30 „A doua ºansã” (r).
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Programe TV 8 - 12 noiembrie 2019Vineri, 8 noiembrie Marþi, 12 noiembrie

Luni, 11 noiembrieDuminicã, 10 noiembrieSâmbãtã, 9 noiembrie
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90mp, cu toate utilitãþile
funcþionale, încãlzire cen-
tralã, separat centralã,
separat  alarmã Bidepa, In-
ternet, ideal pentru farma-
cie cu laborator sau cabi-
net medical + 30 mp al doi-
lea spaþiu, foarte elegant,
zonã centralã, Gh. Doja nr.
109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

Ploieºti, zona Vest,
Lãmâiþa, închiriez aparta-
ment 1(2) camere semimo-
bilat, cu toate utilitãþile, pen-
tru un (o) pensionar(ã) sau
1(2) elevi (studenþi), preþ ne-
gociabil. Tel. 0244-587351.

Închiriez camerã
mobilatã la casã, intrare se-
paratã, zona Bariera Bucov,
toate utilitãþile, la 2 anga-
jate sau studente. Preþ: 100
Euro/ lunã, negociabil. Tel:
0732-429297.

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

Expert  tehnic autori-
zat ANEVAR, evaluez mij-
loace fixe (clãdiri ºi terenuri)
pentru raportare financia-
rã, dar ºi pentru alte scopuri.
Tel. 0244-533082.

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

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

Maseur terapeut -
efectuez masaj de recupe-
rare la domiciliul pacien-
tului. Preþ 30 lei/ºedinþã.
Tel. 0729222993; 0244-
590002.

Arhitect, întocmesc
documentaþie pentru obþi-
nere autorizaþie de cons-
truire (civile ºi industriale).
Tel. 0769-090545; 0769-
090540.

8 - 14 noiembrie 2019
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ren curte + construcþie 600
mp. Grãdinã - 1000 mp +
teren arabil în continuarea
grãdinii 1000 mp. Preþ:
15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

Vând  casã bunã, sa-
tul Buda, comuna Ariceºtii
Rahtivani, cu acareturi,
4000 mp teren, utilitãþi, ca-
dastrul efectuat, idealã pen-
tru crescãtorie de pãsãri
sau  animale mari. Tel.
0730565430.

Vând  casã bãtrâ-
neascã (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. Ta-
che Ionescu (lângã Cine-
mascop). Preþ: 45.000 Euro,
negociabil. Tel: 0745-
885947.

Vând casã 230 mp
+ teren 2600 mp, în co-
muna Bãrcãneºti, DN1, toa-
te utilitãþile. Telefon: 0769-
301535.

Vând casã în Româ-
neºti, DN1, P+1, construcþie
2008, 7 camere + 3 bãi, 240
mp construit, teren 2300
mp, toate utilitãþile, se pre-
teazã ºi pentru firmã sau
cabinet medical. Preþ nego-
ciabil. Tel: 0244-586460;
0727-924250; 0763681549.

Vând casã central,
comuna Vâlcãneºti, Praho-
va. 4 camere, 2 holuri, cã-
marã, supra-faþã construitã
65mp + beci (18mp) + teren
1286mp, des-chidere 50m,
cadastru, intabu-lare. Preþ;

Tel. 0732-183586.
Ploiesti, Str. Colonia

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

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

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 Plo-
ieºti, Bariera Bucov, lângã
benzinãria Mol, 58 mp, bal-
con 10 m, separaþie gaze,
aer condiþionat, uºã meta-
licã, carte funciarã. Preþ ne-
gociabil. Tel. 0725/
422.482.

Comuna Fântânele,
jud. Prahova - vând casã
compusã din 2 corpuri:
Corpul 1: 3 camere, hol, de-
bara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Te-

Vând casã garso-
nierã vis-a-vis de Spitalul
Judeþean Ploieºti, complet
mobilatã ºi utilatã, balcon
închis cu termopan, uºã
metalicã intrare ºi ter-mo-
izolatã la exterior. Preþ
70000 Euro, negociabil. Tel.
0746-261142.

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

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

Ploiesti, vând apar-
tament 2 camere, cf. 1, et.
5, vis-a-vis de Kaufland, ter-
mopane, centralã, instalaþii
cupru noi, preþ 38000 euro.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
Tel:Fax:0244.51.61.66
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bunã. Telefon: 0740-
530334.

Vând hotã de bucã-
tãrie - 100 lei, ºifonier în 3
uºi, ºifonier în 2 uºi, 2
noptiere, masã TV, toate
stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.

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

Cumpãr urgent 2 in-
tegrate TDA 8561Q. Ofer
preþul pe loc. Tel. 0727-
616347.

Cumpãr DVD por-
tabil Philips 1002, inclusiv
piese (încãrcãtor ºi teleco-
mandã). Tel: 0736-406119.

Schimb maºinã de
tencuit marca PFT cu Opel
Vectra diesel, an de fabri-
caþie 2002. Are capacitate
de lucru de 200 m2/zi, cu
întrebuinþãri multiple. Tele-
fon: 0761 604 233.

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 desti-
naþie birouri, policlinicã, ca-
binete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri
etc. Relaþii la telefon 0723
659554.

Închiriez spaþiu

16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

Câmpina - vând a-
partament 2 camere, sepa-
raþii, izolat termic, ct. cadas-
tru, et. 3/4, preþ 30.000 euro
sau schimb cu similar Plo-
ieºti, zona Nord sau Sud.
Telefon: 0767/101552.

Câmpina - vând
apartament 2 camere, cen-
tral, decomandat, etaj 3/4,
toate utilitãþile, centralã ter-
micã, izolaþie exterioarã,
preþ 30.000 Euro sau
schimb cu similar în Plo-
ieºti, zona Sud sau Nord.
Tel: 0720-503585.

Vând/închiriez a-
partament 4 camere, et. 2/
10, recent renovat, mobilat,
zona Vest Lãmâiþa. Tel:
0744/667742.

Vând casã, zona Ba-
riera Unirii, 205 mp, 3 ca-
mere, baie, bucãtãrie, de-
bara, hol 12 mp, gresie,
faianþã, parchet, centralã
termicã, acoperiº Lin-dab,
canalizare, asfalt, preþ
75.000 euro. Telefon: 0723/
645809, 0721/555714.

Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordã-
cheanu, sat Iordãcheanu,
judetul Prahova (lângã Bel-
gianu‘), zonã centralã, des-
chidere la drum judeþean
18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã,
cablu. Preþ negociabil. Rela-
þii 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 “Ro-
ua”, ieºire la DN1. Tel. 0729-
119064; 0726-128329.

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

Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1999,  stare foarte
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Vânzãri
case,terenuri

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi
Prestãri servicii

Vânzãri auto

Vânzãri diverse

Cumpãrãri

Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Este nevoie sã acorzi timp ºi resurse achitãrii
facturilor, taxelor sau altor tipuri de datorii.
Relaþionare cu specialiºti în finanþe-bãnci este
binevenitã, pentru cã poþi afla informaþii preþioase
referitoare la bunul mers al investiþiilor tale. Pe
de altã parte, sunt zile bune pentru a lãmuri
aspecte financiare comune cu partenerul de
viaþã, rudele sau colaboratorii.

TTTTTaur (2aur (2aur (2aur (2aur (21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 aprilie - 21 mai)1 mai)1 mai)1 mai)1 mai)
Relaþiile parteneriale se reconfigureazã înce-
pând cu aceastã sãptãmânã. Se deschide o nouã
etapã importantã, atât în relaþia cu partenerul
de viaþã, cât ºi în relaþiile cu partenerii profe-
sionali sau colaboratorii. În umbrã existã detalii
ascunse privitoare la intenþiile partenerului de
viaþã sau la intenþiile colaboratorilor.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Este mult de lucru la serviciu, dar ºi acasã te aº-
teapatã treburi restante. Se prefigureazã o nouã
etapã profesionalã. Sarcini de lucru noi, poziþie
socio-profesionalã nouã, însã ºi responsabilitãþi
pe mãsurã. Selecteazã prioritãþile ºi la nevoie
cere sprijinul cuiva drag ºi de încredere sã-þi ofe-
re o mânã de ajutor.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Se contureazã debutul unei etape sentimentale.
Fie o relaþie veche se revigoreazã, fie apare ci-
neva nou la orizont. Prudenþã ºi discernãmânt,
deoarece tentaþia este mare ºi pãguboasã pe
termen lung. Ocupã-te serios ºi de un hobby!
Sunt zile bune pentru a-þi reorganiza programul
cotidian, astfel cã sunt ºanse sã aloci zilnic mo-
mente necesare sufletului tãu pentru a se bucura
ºi relaxa totodatã.

Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)Leu (23 iulie - 22 august)
Se deschide o etapã domesticã ºi familialã nouã,
în care se vor relua chestiuni vechi rãmase nere-
zolvate sau neînþelese pe deplin. Sunt posibile
discuþii aprinse cu membrii familiei, pe seama
faptului cã eºti foarte ocupat cu alþii, cu treburile
lor, iar pentru casã ºi pentru membrii familiei,
nu mai ai timp ºi resurse vitale.

Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)Fecioarã (23 august – 22 septembrie)
O sãptãmânã în care eºti înconjurat de multã
lume. Se deschide o nouã etapã relaþionalã cu
anturajul aproiat, astfel cã de unii apropiaþi te
vei desprinde, fãcându-se loc pentru alþii. Însã,
este probail sã revinã din trecut, cunoºtinþe sau
prieteni vechi. Ai multe de rezolvat, atât în plan
personal, cât ºi în plan profesional.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Aspectele financiare de la locul de muncã îºi
deschid sãptãmâna. Se contureazã o nouã etapã
de câºtig din munca proprie, însã, fii prudent.
Poate fi vorba despre primirea salariului, a unor
cadouri sau favoruri substanþiale. Totuºi, ceva te
nemulþumeºte fie cã este vorba despre rãsplata
eforturilor depuse, fie despre ambientul profe-
sional, care din când în când, se animã prin
conflicte serioase.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Eºti plin de energie în aceastã sãptãmânã ºi
hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta.
Sunt zile bune pentru înoiri de tot felul. Se aºterne
în calea ta o nouã etapã de viaþã personalã,
astfel cã gândeºte-te pe îndelete la ce îþi doreºti
în continuare. Segmentul paretenerial necesitã
îmbunãtãþiri ºi vei ºtii foarte bine ce ai de fãcut.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
Sunt zile bune pentru a sta de vorbã cu tine în-
suþi. Este nevoie sã schimbi câte ceva în filozofia
de viaþã ºi apoi în planurile personale ºi profesio-
nale. Mentalul îþi este agitat ºi te gândeºti la o
mulþime de lucruri. Însã, este bine sã te controlezi
ºi sã te detaºezi de toþi ºi de toate. Sãnãtatea es-
te vulnerabilã ºi este probabil sã fii nevoit sã iei
mãsuri suplimentare de îngrijire.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)
Foarte importante sunt dialogurile cu prietenii ºi
cu susþinãtorii din segmentul socio-profesional
în care activezi. Se contureazã o nouã etapã re-
laþionalã cu aceste persoane, un nou proiect im-
portant, dar ºi relaþii noi cu persoane interesate
sã te sprijine într-un anume fel. Ideile vehiculate
în preajma ta, te vor inspira sã creezi adevãrate
opere de artã fie la nivel de obiecte, fie la nivel
mental.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
O sãptãmânã cu multã forfotã în plan socio-pro-
fesional. Apar noutãþi deosebite la locul de mun-
cã, în sensul cã fie obþii o promovare, fie sarcini
de lucru noi, fie ceva se schimbã, în favoarea ta,
în grupul de lucru în care te afli la serviciu. Discuþii
cu ºefii ºi participare la diverse reuniuni profe-
sionale.

Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)Peºti (19 februarie - 20 martie)
Discuþii ºi reuniuni profesionale cu ºefi ºi cu re-
prezentanþi oficiali ai unor instituþii. Se vor lãmuri
îmbunãtãþirile ce trebuie aduse la unele sarcini
de lucru, dar ºi hibele care au dus la întârzieri
sau amânãri ale unor activitãþi ce trebuiau finali-
zate demult. Gândirea ºi comunicarea devin cla-
re, astfel cã te vei descurca foarte bine în orice
fel de interacþiune cu ceilalþi.
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INTEGRAMÃ La cosmeticãs u r s a :s u r s a :s u r s a :s u r s a :s u r s a :
adevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuri

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut:

A r a n j a tA r a n j a tA r a n j a tA r a n j a tA r a n j a t

la faþãla faþãla faþãla faþãla faþã

1) 1) 1) 1) 1) FFFFF-R--R--R--R--R-APAPAPAPAPAAAAA-C-C-C-C-C; 2) ; 2) ; 2) ; 2) ; 2) FLAFLAFLAFLAFLAUTE-CURSUTE-CURSUTE-CURSUTE-CURSUTE-CURS; 3) UNGERI-NET; 3) UNGERI-NET; 3) UNGERI-NET; 3) UNGERI-NET; 3) UNGERI-NET; 4) ; 4) ; 4) ; 4) ; 4) VITVITVITVITVITOS-RADOS-RADOS-RADOS-RADOS-RADARARARARAR;;;;;
5) ERA5) ERA5) ERA5) ERA5) ERATE-RTE-RTE-RTE-RTE-RUSI; 6) DRES-RÃCITUSI; 6) DRES-RÃCITUSI; 6) DRES-RÃCITUSI; 6) DRES-RÃCITUSI; 6) DRES-RÃCITÃ; 7) ETER-FÃ; 7) ETER-FÃ; 7) ETER-FÃ; 7) ETER-FÃ; 7) ETER-FAAAAATTTTTAAAAATTTTT.....

S t r i v i tS t r i v i tS t r i v i tS t r i v i tS t r i v i t
A îmA îmA îmA îmA împãrpãrpãrpãrpãrþiþ iþ iþ iþ i

m a g a z i n u lm a g a z i n u lm a g a z i n u lm a g a z i n u lm a g a z i n u l
p ep ep ep ep e

s e c t o a r es e c t o a r es e c t o a r es e c t o a r es e c t o a r e

F o l o s i t eF o l o s i t eF o l o s i t eF o l o s i t eF o l o s i t e
de croitorde croitorde croitorde croitorde croitor
E bunã deE bunã deE bunã deE bunã deE bunã de

m u n c ãm u n c ãm u n c ãm u n c ãm u n c ã

I z b â n d ãI z b â n d ãI z b â n d ãI z b â n d ãI z b â n d ã

A n i m a lA n i m a lA n i m a lA n i m a lA n i m a l
î m b l â n z i tî m b l â n z i tî m b l â n z i tî m b l â n z i tî m b l â n z i t

Copac dinCopac dinCopac dinCopac dinCopac din
p ã d u r ep ã d u r ep ã d u r ep ã d u r ep ã d u r e

Strigãt deStrigãt deStrigãt deStrigãt deStrigãt de
b u c u r i eb u c u r i eb u c u r i eb u c u r i eb u c u r i e

Þ ã r a nÞ ã r a nÞ ã r a nÞ ã r a nÞ ã r a n
d e p e n d e n td e p e n d e n td e p e n d e n td e p e n d e n td e p e n d e n t
de pãmântde pãmântde pãmântde pãmântde pãmânt

M o n e d eM o n e d eM o n e d eM o n e d eM o n e d e

Bãrbat cuBãrbat cuBãrbat cuBãrbat cuBãrbat cu

p u º t ip u º t ip u º t ip u º t ip u º t i

Plinã dePlinã dePlinã dePlinã dePlinã de

u n s o a r eu n s o a r eu n s o a r eu n s o a r eu n s o a r e

P o s i b i l i t ã þ iP o s i b i l i t ã þ iP o s i b i l i t ã þ iP o s i b i l i t ã þ iP o s i b i l i t ã þ i
de câºtigde câºtigde câºtigde câºtigde câºtig

Gelu PopaGelu PopaGelu PopaGelu PopaGelu Popa

Drum laDrum laDrum laDrum laDrum la
m u n t em u n t em u n t em u n t em u n t e

Bãgate înBãgate înBãgate înBãgate înBãgate în
m a p ãm a p ãm a p ãm a p ãm a p ã

S o lS o lS o lS o lS o l

r e a v ã nr e a v ã nr e a v ã nr e a v ã nr e a v ã n

N e s !N e s !N e s !N e s !N e s !

M e t a lM e t a lM e t a lM e t a lM e t a l
p r e þ i o sp r e þ i o sp r e þ i o sp r e þ i o sp r e þ i o s

Nu e altaNu e altaNu e altaNu e altaNu e alta

P e r s o a n aP e r s o a n aP e r s o a n aP e r s o a n aP e r s o a n a
m e am e am e am e am e a

C a r t eC a r t eC a r t eC a r t eC a r t e

C a s aC a s aC a s aC a s aC a s a

d o m n u l u id o m n u l u id o m n u l u id o m n u l u id o m n u l u i

Potrivit datelor furnizate de agenþii
economici privind locurile de muncã
vacante, în evidenþele Agenþiei Naþio-
nale pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã (ANOFM), sunt disponibile 27.042
locuri de muncã.

La nivel naþional, cele mai multe
locuri de muncã sunt oferite pentru:
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (1.979), lucrãtor co-
mercial (1.442), agent de securitate
(1.260), ucenic (998), manipulant
mãrfuri (929), vânzãtor (927), lãcãtuº
mecanic (812), muncitor necalificat
în industria confecþiilor (695), casier
(674), muncitor necalificat la demola-
rea clãdirilor, cãptuºeli zidãrie, plãci
mozaic, faianþã (591). Din cele 27.042
de locuri de muncã vacante declara-
te de angajatori la agenþiile pentru

ocuparea forþei de muncã, 1.423 sunt
destinate persoanelor cu studii supe-
rioare (inginer în diferite domenii de
activitate, programator, manager, me-
dic, contabil etc), 15.480 pentru per-
soanele 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
na•ional poate fi consultatã pe site-ul
ANOFM (www.anofm.ro), la secþiunea
Persoane fizice/Locuri de muncã va-
cante. În ceea ce prive•te locurile de
muncã la nivel jude•ean, 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

Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul
reþelei EURES România, 498 locuri
de muncã vacante, dupã cum ur-
meazã:

GermaniaGermaniaGermaniaGermaniaGermania – 128 locuri de mun-
cã pentru: ajutor electrician, ajutor la
curãþenie, bucãtar, bufetier, cameris-
tã, chef de partie, chef de rang, com-
mis de rang, conducãtor tren mãrfar,
demichef de rang, electrician, fierar-
betonist, îngrijitor persoane vârstnice
în azil, instalator instalaþii sanitare, de
încãlzire ºi gaz, instalator þevi de apã
ºi gaz, junior sous chef, lãcãtuº, man-
ager recepþie, manipulant de mãrfuri,
mecanic de proces - producþie mu-
luri, mecanic de proces, mecanic ins-

talaþii sanitare, de încãlzire ºi clima-
tizare, operator excavator, operator
stivuitor, parchetar, personal în do-
meniul gastronomiei de sistem, pictor-
decorator, recepþioner, sudor MAG,
tâmplar, zidar;

OlandaOlandaOlandaOlandaOlanda: 119 locuri de muncã
pentru: instalator sanitar, de încãlzire
ºi aparate de aer condiþionat, lucrãtor
în serã de flori, lucrãtor în producþia
de alimente, procesor bulbi de flori,
sortator ambalator;

Malta Malta Malta Malta Malta – 64 locuri de muncã
pentru: dealer de cazinou, electri-
cian, instalator, producãtor ºi insta-
lator din aluminiu, sudor, tehnician
frigorific, tehnician de ridicare,
tehnician HVAC;

AustriaAustriaAustriaAustriaAustria – 54 locuri de muncã

pentru: electrician, faianþar, instalator
sanitar ºi de încãlzire, lãcãtuº meca-
nic în construcþii, operator CNC, re-
act JS frontend developer, stivuitorist,
tâmplar producþie de mobilier, tâm-
plar de ferestre;

PPPPPoloniaoloniaoloniaoloniaolonia – 31 locuri de muncã
pentru: specialist relaþii clienþi, marinar
ape interioare;

Marea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea BritanieMarea Britanie – 30 locuri de
muncã pentru: lucrãtor agriculturã;

NNNNNorororororvvvvvegiaegiaegiaegiaegia – 27 locuri de muncã
pentru: electrician cu certificat DSB,
farmacist, mecanic auto, medic sto-
matolog, tinichigiu auto, vopsitor auto;

FFFFFrrrrranþaanþaanþaanþaanþa – 17 locuri de muncã
pentru: mecanic auto, vopsitor auto,
tinichigiu auto;

SlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovaciaSlovacia – 12 locuri de muncã
pentru: sticlar;

SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania – 12 locuri de muncã
pentru: faianþar/pavator, mãcelar
dezosator;

SloveniaSloveniaSloveniaSloveniaSlovenia –3 locuri de muncã
pentru: programator aplicaþii, tehni-
cian canalizare;

DanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarcaDanemarca – 1 loc de muncã
pentru : arhitect fronted.

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

Sursa: anofm.ro

Reþeaua de televiziune HBO a
anunþat cã a comandat zece episoade
ale unui spin off al serialului „Urzeala
tronurilor/ Game of Thrones”, intitulat
„House of the Dragon”, ce se bazeazã
pe volumul „Fire & Blood” a scriitorului
George R. R. Martin, potrivit Reuters.

În serialul „House of the Dragon”
vor fi descrise evenimente petrecute cu
300 de ani înainte de cele descrise în
„Urzeala tronurilor” ºi va fi spusã poves-
tea familiei Targaryen. Reþeaua de te-
leviziune a fãcut anunþul în cadrul unui
eveniment organizat pentru serviciul de

streaming HBO Max, ce va fi lansat în
mai 2020.  În luna septembrie, HBO a
declarat cã se aflã în negocieri pentru a
realiza un episod pilot pentru un serial a
cãrui acþiune va avea loc cu 300 de ani
înaintea evenimentelor descrise în
„Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”.
Potrivit reþelei de televiziune, scenariul
urma sã fie scris de George R. R. Martin
ºi de producãtorul Ryan Condal. Cinci
scenarii asociate cu franciza „Urzeala
tronurilor” au fost comandate de HBO
în anul 2017.

Sursa: descopera.ro

Muzicianul Stephen Morris a uitat într-
un tren din Londra, Marea Britanie, o vioarã
veche de 310 ani, în valoare de aproximativ
322.000 de dolari, iar poliþia a deschis o
anchetã pentru a-l gãsi pe cel care a luat
instrumentul muzical. Muzicianul Stephen
Morris a coborât în staþia Penge East, din
Londra. pe 22 octombrie, uitând în tren
instrumentul muzical valoros. Vioara este
una dintre puþinele realizate de lutierul

David Tecchler, în 1709, ºi a fost restauratã de Morris. Poliþia britanicã a obþinut
imaginile de pe o camerã de supraveghere ºi are un suspect. Morris trebuia sã cânte
la vioarã alãturi de Orchestra Filarmonicã Regalã, acompaniindu-l pe tenorul italian
Andrea Boccelli. Pentru a putea participa la cele douã concerte din Manchester ºi
Leeds, Morris a împrumutat o vioarã de la soþia lui, ce este, la rândul ei, o muzicianã
profesionistã. Morris l-a rugat pe cel care gãseºte vioara, pe care a cumpãrat-o în
anul 2003, sã o returneze, caracterizând-o drept „o parte din istorie”.

Sursa: descopera.ro

Deep Underground Neutrino
Experiment (DUNE) a fost conceput
pentru a înþelege mai bine neutrino
ºi degradarea protonilor. Într-un stu-
diu recent, o echipã de cercetãtori
de la Universitatea Ohio explicã faptul
cã DUNE ar putea sã îi ajute pe cerce-
tãtori sã realizeze o serie de descope-
riri fundamentale legate de neutrinii
solari, noteazã Phys. Deep Under-
ground Neutrino Experiment (DUNE)
reprezintã produsul unei colaborãri
ºtiinþifice internaþionale care este
orientatã spre studierea neutrinilor,
a degradãrii protonilor ºi a altor parti-
cule ºi fenomene asociate celor douã.

În ultimii ani, studierea neutrini-
lor a înregistrat o creºtere seminifi-
cativã a numãrului de cercetãtori in-
teresaþi de acest subiect. „Din câte
ºtim, neutrinii sunt particule elemen-
tare, ceea ce înseamnã cã nu sunt
compuse din bucãþi mai mici”, afirmã
Francesco Capozzi, unul dintre cerce-
tãtorii care au efectuat studiul. Aceste
particule nu au nicio sarcinã electri-
cã, deci nu pot interacþiona electro-
magnetic prin forþa care þine electronii
ºi protonii împreunã într-un atom.
Capozzi explicã faptul cã neutrinii
oferã informaþii despre zone din spa-
þiul cosmic la care, prin mijloacele
convenþionale, oamenii de ºtiinþã nu
au acces . O astfel de zonã despre
care neutrinii oferã informaþii este
centrul Soarelui, calculele arãtând cã
60 de miliarde de electron neutrino
pe centimetru pãtrat ajung în pe su-
prafaþa Terrei. Aceºtia ar putea sã ne
ofere informaþii în timp real legate de
fenomenele care au loc în interiorul
ºi pe suprafaþa Soarelui. Studiul a fost
publicat în Physical Review Letters.

Sursa: descopera.ro

27.042 locuri de muncã
vacante la nivel naþional

498 locuri de muncã
vacante în Spaþiul

Economic European

DUNE ar putea
oferi informaþii

importante despre
neutrinii solari

„Urzeala tronurilor” continuã

O vioarã veche de 310 ani,
uitatã într-un tren
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ANECDOTE:

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

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

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 8 - 14 noiembrie, de-a lungul istoriei

R
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m
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n
ii Sarmale de pui în frunze de viþã

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE

 750 g carne tocatã de pui,  1 ou,  2 linguri orez 750 g carne tocatã de pui,  1 ou,  2 linguri orez 750 g carne tocatã de pui,  1 ou,  2 linguri orez 750 g carne tocatã de pui,  1 ou,  2 linguri orez 750 g carne tocatã de pui,  1 ou,  2 linguri orez
 1 borcan mare foi de viþã,  1 legãturã ceapã verde 1 borcan mare foi de viþã,  1 legãturã ceapã verde 1 borcan mare foi de viþã,  1 legãturã ceapã verde 1 borcan mare foi de viþã,  1 legãturã ceapã verde 1 borcan mare foi de viþã,  1 legãturã ceapã verde
 1 legãturã pãtrunjel,  3 crenguþe cimbru 1 legãturã pãtrunjel,  3 crenguþe cimbru 1 legãturã pãtrunjel,  3 crenguþe cimbru 1 legãturã pãtrunjel,  3 crenguþe cimbru 1 legãturã pãtrunjel,  3 crenguþe cimbru
 300 ml smântânã,  sare,  piper 300 ml smântânã,  sare,  piper 300 ml smântânã,  sare,  piper 300 ml smântânã,  sare,  piper 300 ml smântânã,  sare,  piper
 2 linguri fãinã,  Ulei 2 linguri fãinã,  Ulei 2 linguri fãinã,  Ulei 2 linguri fãinã,  Ulei 2 linguri fãinã,  Ulei

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE

Sarmale de pui în frunze de viþã – mai slabe ºi mai sãnãtoase decât acelea tradiþionale.
Iar reþeta e foarte simplã. Iatã cum se fac!

1.   Se trec foile sub un jet de apã
rece ºi apoi se lasã într-o strecurãtoare
la scurs.

2.   Pentru umpluturã, carnea toca-
tã se amestecã cu orezul, oul, ceapa
ver-de tocatã, pãtrunjelul, sare ºi piper.

3.   Pe fiecare foaie bunã, întreagã,
se pune în jur de o linguriþã din ameste-
cul de carne, se ruleazã ºi se aºazã în
cratiþã, alternând cu crenguþe de
cimbru.

4. Se toarnã ulei, smântâna ameste-
catã cu fãinã ºi apã cât sã acopere sar-
malele. Se fierb la foc mic în jur de 2
ore.

 - Ce zice un terorist când se suie într-
un autobuz plin?

- Toatã lumea, toatã lumea, sare-acum
cu mine!

  - E adevãrat cã în anul 3000 va fi un
rãzboi mare ºi sfârºitul lumii?

- Nuuu-i adevãrat! În anul 3000 va fi o
continuã luptã pentru pace de nu va mai
rãmâne piatrã pe piatrã.

  Preºedintele: - Sã ridicãm economia
þãrii de douã ori!

Premierul: - Nici o problemã, dacã înmulþim
zero cu doi...

  - Aþi auzit de cutremurul care a fost la
bulgari?

- Da, cicã trebuia sã fie la noi, dar s-a dus la ei
cã e mai ieftin...

  În timpul crizei economice:
Pesimistul: - Mai rãu de atât nu se poate.
Optimistul: - Ba se poate!

  - Criza mondialã a adus capitalismul pe
marginea prãpastiei.

- Da, ºi se uitã în abis dupã comunism.
  - Capitalismul este exploatarea omului de

cãtre om, în timp ce comunismul este exact invers.

8 noiembrie8 noiembrie8 noiembrie8 noiembrie8 noiembrie
11111793793793793793 - A fost inaugurat Muzeul Lu-

vru; în colectiile muzeului se afla doua
dintre celebrele opere ale artei uni-
versale: „Mona Lisa” ºi „Venus din Milo”.

18851885188518851885 - S–a fondat Partidul Libe-
ral–Democrat, condus de Dimitrie C.
Bratianu. A functionat pâna la 24 martie
1890, când s–a unificat cu Partidul
National Liberal.

19001900190019001900 - S–a nãscut prozatoarea
americanã Margaret Mitchell (“Pe aripile
vântului”, 1936) (m.1949).

11111909090909011111 - S-a nãscut Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej, om politic comunist (m.19.
03.1965).

11111929292929277777 - S-a nãscut Chris Connor,
cântãreaþã americanã.

11111929292929277777 - S-a nãscut Patti Page (Clara
Ann Fowler), cântãreaþã americanã.

1929 1929 1929 1929 1929 - S-a nãscut ION BRAD, poet,
prozator ºi dramaturg.

19941994199419941994 - A fost inaugurat cel mai ma-
re canal de irigatii din lume. Eufratul varsa
30 de metri cubi pe secunda spre una
din cele mai secetoase regiuni ale Tur-
ciei, câmpia Harran din sud–estul tarii.

1998 1998 1998 1998 1998 - A murit actorul francez Jean
Marais (pe numele adevãrat Jean Ma-
rais-Villain), vedetã a cinematografului
francez (filmele „Nopþi albe”, seria „Fan-
tomas”, „ªapte bãieþi ºi-o ºtrengãriþã”)
(n.11.12.1913).

2002 2002 2002 2002 2002 - Consiliul de Securitate
adoptã în unanimitate Rezoluþia 1441
privind dezarmarea Irakului, acceptatã
de Irak în data de 13.11.2002.

9 noiembrie9 noiembrie9 noiembrie9 noiembrie9 noiembrie
1330 1330 1330 1330 1330 - A avut loc lupta de la Posa-

da, care a consemnat independenþa
Þãrii Româneºti.

11111999991111188888 - Guvernul României a adre-
sat un ultimatum trupelor de ocupatie
(germane, austro-ungare, bulgare si
turcesti), cerându-le acestora sa para-
seasca teritoriul României; aceasta data
a marcat reintrarea României în razboiul
împotriva Puterilor Centrale.

11111939393939377777 - S-a nãscut Roger McGough,
poet, vocalist ºi compozitor britanic (Scaf-
fold, Grimms).

19561956195619561956 - S-a nãscut fotbalistul român
Silviu Lung.

19591959195919591959 - A fost creata Agentia natio-
nala de presa, INA , cu sediul de la Bag-
dad.

11111969696969611111 - România a devenit mem-
bru al Organizatiei Natiunilor Unite pen-
tru Alimentatie si Agricultura (FAO).

19891989198919891989 - Deschiderea frontierelor in-
tergermane, „Cãderea Zidului Berlinu-
lui” (construcþia a început la 13.08.
1961).

10 noiembrie10 noiembrie10 noiembrie10 noiembrie10 noiembrie
493493493493493 - S-a nãscut Paracelsus (Theo-

phrastus Bombastus von Hohenheim),
alchimist, medic si filosof elveþian, una
dintre cele mai pitoresti figuri ale
Renasterii, precursor al iatrochimiei prin
folosirea, în tratamentul bolilor, a unor
medicamente realizate prin sinteza
chimica (m.24.09.1541).

11111759759759759759 - S–a nãscut dramaturgul,
poetul, prozatorul, esteticianul ºi istoricul
german Friedrich von Schiller (“Hoþii”,
“Logodnica din Messina”, “Wilhelm Tell”)
(m.09.05.1805).

1859 1859 1859 1859 1859 - S-a nãscut Ion Gãvãnescul,
dramaturg, publicist ºi memoralist
(„Meditaþiile lui Gr. Alexandrescu”, „O
carte de vizitã”, „Amintiri. Momente ºi
siluete”) (m.1951).

18871887188718871887 - S-a nãscut Elisa Leonida
Zamfirescu, prima femeie inginer din
lume (m.25.11.1973).

11111999991111111111 - S-a nãscut filologul Emil Tur-
deanu, membru de onoare al Acade-
miei Române, editor a douã prestigioase
reviste ale exilului românesc: “Revue des
etudes roumaine” ºi “Fiinþa româ-
neascã” (m.19.01.2001).

19251925192519251925 - S-a nãscut Richard Burton,
actor britanic (“Priveºte înapoi cu mînie”,
“Noaptea iguanei”, “Cui îi este fricã de
Virginia Woolf”, “Ana celor o mie de zile”)
(m.05.08.1984).

11111929292929277777 - S–a nãscut compozitorul,
dirijorul ºi profesorul József Birtalan, dis-
tins cu Premiul Uniunii Compozitorilor,
1977.

11111929292929277777 - S-a nãscut Anne Shelton,
cântãreaþã britanicã.

19281928192819281928 - A început guvernarea na-
þional–þãrãnistã (1928–1933) cu un
guvern condus de Iuliu Maniu, preºe-
dinte al PNÞ.

11111932 932 932 932 932 - S–a nãscut ªtefan Cazimir,
critic ºi istoric literar, om politic, înteme-
ietor al Partidului Liber Schimbist (“Cara-

giale–universul comic”, “Tensiunea
liricã”).

19601960196019601960 - Stabilirea de relaþii diplo-
matice între România ºi Cipru.

11111989989989989989 - Todor Jivkov, liderul comu-
nist al þãrii între anii 1954–1989, a fost
înlãturat de la putere ºi înlocuit cu Petãr
Mladenov, fost ministru de externe.

19991999199919991999 - A murit Romulus Vulcã-
nescu, scriitor ºi etnolog, membru de o-
noare al Academiei Române (n.23.
02.1912).

20020020020020011111 - A murit scriitorul american
Ken Kesey, autor al romanului “Zbor
deasupra unui cuib de cuci”; regizorul
Milos Forman a ecranizat romanul, în
1975, câºtigând cinci premii Oscar
(n.17.09.1935).

20092009200920092009 - A murit actorul Gheorghe
Dinicã (filme: “Felix ºi Otilia”, “Ilustrate
cu flori de cîmp”, “Patul conjugal”) (n.01.
01.1934).

11 noiembrie11 noiembrie11 noiembrie11 noiembrie11 noiembrie
18211821182118211821 - S-a nãscut scriitorul rus

Fiodor Mihailovici Dostoievski (“Fraþii
Karamazov”, “Crimã ºi pedeapsã”,
“Idiotul”) (m.09.02.1881).

1111199999111114 4 4 4 4 - S–a nãscut, la New York,
scriitorul american Howard Fast; a scris
romane, nuvele, biografii, piese de tea-
tru între care: “Copiii”, “Ultima frontierã”,
“Spartacus”, “Strada libertãþii”, “Hoina-
rul”.

11111999991111188888 - Sãrbãtoare naþionalã. Pro-
clamarea independenþei (1918).

19281928192819281928 - S–a nãscut regizorul Mir-
cea Mureºan, preºedinte al Societãþii
pentru drepturile de Autor (“Rãscoala”,
“Ion”, “Horea”, “Sexy–serai Ada Kaleh”).

19281928192819281928 - S–a nãscut chimistul
Gheorghe Mateescu, membru de onoa-
re al Academiei Române; în prezent lo-
cuieºte în SUA.

19291929192919291929 - S-a nãscut LaVern Baker
(Delores Williams), cântãreaþã ameri-
canã.

19461946194619461946 - S–a nãscut dirijorul italian
Giuseppe Sinopoli (m.20.04.2001).

19501950195019501950 - S–a nãscut poetul Mircea
Dinescu, director al revistelor „Plai cu
boi” ºi „Aspirina sãracului” (volume de
poezie: “Moartea citeºte ziarul”, “Rim-
baud negustorul”, “La dispoziþia dum-
neavoastrã”).

19621962196219621962 - S–a nãscut actriþa ameri-
canã Demi Moore (“Striptease”, “G.I.
Jane”).

11111999997777744444 - S–a nãscut actorul ameri-

can Leonardo DiCaprio (“Batman For-
ever”, “Romeo ºi Julieta”, “Titanic”).

19951995199519951995 - A murit juristul ºi omul poli-
tic Corneliu Coposu, membru al Partidu-
lui Naþional Þãrãnesc.

12 noiembrie12 noiembrie12 noiembrie12 noiembrie12 noiembrie
18661866186618661866 - S–a nãscut Sun Yi–xian

(Sun Yat–Sen), democrat revoluþionar ºi
om de stat. Fondator ºi prim preºedinte
al Republicii China între anii 1911 ºi
1912, Sun Yat–Sen a promovat o politi-
cã de unitate ºi democratizare a acestei
þãri pe calea revoluþiei naþionaliste, a
iniþiat reforme sociale ºi economice
care aveau în vedere modernizarea so-
cietãþii chineze.

11111888887777711111 - A fost inauguratã Uzina de
gaz aerian de la Filaret; proiect al arhitec-
tului francez Paul Gottereau.

18841884188418841884 - Timiºoara a devenit primul
oraº european care a introdus iluminatul
electric al strãzilor.

11111999991212121212 - S–a nãscut Emil Botta, poet,
prozator, actor (“Întunecatul april”, “Un
dor fãrã spaþiu”) (m.24.07.1977).

11111999991111188888 - Declaraþia de unire a Buco-
vinei cu România: “unirea necondiþio-
natã ºi pentru vecie a Bucovinei, în ve-
chile ei hotare pânã la Ceremuº, Calacin
ºi Nistru, cu Regatul României”.

1928 1928 1928 1928 1928 - S-a nãscut Prinþesa Grace
de Monaco, cea care cu 25 de ani în
urmã fusese un star la Hollywood, pur-
tând numele Grace Kelly (m.15.
09.1982).

11111939393939311111 - S-a nãscut Bob Crewe, com-
pozitor ºi producãtor american (Four
Season).

19551955195519551955 - S–a nãscut fostul fotbalist
al Univ. Craiova ºi al naþionalei Sorin
Cârþu.

11111969696969611111 - S–a nãscut gimnasta Nadia
Comãneci, campioanã europeanã ab-
solutã, preºedinte de onoare al Comite-
tului Olimpic Român ºi al Federaþiei Ro-
mâne de Gimnasticã (1975, 1977,
1979).

19641964196419641964 - Reprezentanþele diploma-
tice de la Bucureºti ºi Oslo au fost ridicate
la nivel de ambasadã.

13 noiembrie13 noiembrie13 noiembrie13 noiembrie13 noiembrie
18931893189318931893 - S-a nãscut Reuven Rubin,

pictor israelian, nãscut la Galaþi (m.1974).
11111898989898977777 - Fotograful parizian Raoul

Grimoin Sanson a brevetat un sistem
„ce permitea luarea ºi proiectarea de
vederi panoramice, dând iluzia realitãþii,

compus din 12 aparate aºezate în cerc
unul lângã altul, în tare sã înregistreze
imagini animate, sistemul „Multiplex–
Cinérama”.

11111909090909077777 - Inventatorul francez Paul
Cornu a realizat primul zbor pe verticalã
cu un elicopter prototip.

19891989198919891989 - A fost înfiinþat Comitetului
de prevenire a torturii (CPT) al Consiliului
Europei, abilitat sã viziteze toate locurile
de detenþie din Europa.

1111199999999991 1 1 1 1 - A fost realizatã prima sticlã
„Coca Cola” îmbuteliatã în România.

11111999999999977777 - A murit Alexandru Bârlã-
deanu, economist ºi om politic, membru
al Academiei Române (n.25.01.1911).

11111999999999977777 - Irakul se opune participãrii
experþilor americani la inspecþiile pentru
dezarmare ºi îi expulzeazã pe toþi ame-
ricanii din cadrul misiunii Naþiunilor Unite
pentru dezarmare de pe teritoriul ira-
kian.

2002 2002 2002 2002 2002 - Irakul acceptã Rezoluþia
1441 privind dezarmarea Irakului, adop-
tatã în unanimitate de Consiliul de Se-
curitate al ONU la data de 08.11.2002.

14 noiembrie14 noiembrie14 noiembrie14 noiembrie14 noiembrie
11111777771111199999 - S-a nãscut Johann Georg

Leopold Mozart, compozitor, violonist ºi
organist austriac, tatãl celebrului com-
pozitor W.A. Mozart (m.28.05.1787).

1111183838383831 1 1 1 1 - A murit Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel, clasic al filosofiei germane
(“Logica”, “Fenomenologia spiritului”)
(n.27.08.1770).

18401840184018401840 - S–a nãscut pictorul francez
Claude Monet (m.06.12.1926).

18731873187318731873 - A apãrut, la Bucureºti, ziarul
“Oltul” sub conducerea lui Alexandru
Macedonski.

11111929 929 929 929 929 - S-a nãscut Ivan Singer, ma-
tematician, membru corespondent al
Academiei Române.

19291929192919291929 - S-a nãscut istoricul literar
Gheorghe Barbã („Mihail ªolohov în
universul literar românesc”).

1932 1932 1932 1932 1932 - S–a nãscut regizorul Geo
Saizescu („Un surâs în plinã varã”, „ªan-
taj”).

1956 1956 1956 1956 1956 - S–a nãscut Vasile Muraru,
actor al Teatrului “C. Tãnase” (filme:
“Zâmbet de soare”, “Miss Litoral”).

1111196969696961 1 1 1 1 - A fost deschisã, la Conakry,
Ambasada României în Republica
Guineea.

19641964196419641964 - S-a nãscut John Andrew
Banfield, vocalist britanic (Pasadenas).

Sursa: calendar.eclub.ro
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Da. O victorie cu un singur
gol marcat într-un joc cu ata-
curi permanente, mai ales în
prima reprizã!

Dacã la pauzã tabela arãta
un 4-0 nu ar fi mirat pe nimeni!

Meciul a avut douã reprize
diferite pentru ploieºteni: prima
a fost una bunã, iar cea secun-
dã satisfãcãtoare.

În prima parte timiºorenii
s-au apãrat disperat, atacurile
ploieºtenilor venind unul dupã
altul la poarta lor!

În min. 14, Marinescu a
ºutat excelent ºi portarul scoa-

Stadion: “Ilie Oanã”. Spectatori: 1500. A marcat: Arnãutu (26).
PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: PETROLUL: Avram - Bãrboianu, Olaru, Manolache, Þicu -

Cioinac, Marinescu (89 -Sârghi), Gavrilã, Munteanu (61 - Mihãescu)
– Arnãutu (81 - Meza Colli), Hamza. Antrenor: Flavius Stoican.

ASU POLI’ TIMIªOARA: ASU POLI’ TIMIªOARA: ASU POLI’ TIMIªOARA: ASU POLI’ TIMIªOARA: ASU POLI’ TIMIªOARA: Contra - Jurj, Scutaru, Coadã,
Cherecheº - Oros, Vasile (46 - Zãbun) – Radu (70 -Popescu), Ignea,
Schieb (18 - Manea) - Axente. Antrenor: Antonio Foale.

Cartonaºe galbene: Mihãescu (81), Meza Colli (85) /Coadã
(36), Ignea (55).

Au arbitrat: Claudiu Marcu (Constanþa) - Florin Iacob (Constanþa)
ºi Erchian Ionuº (Medgidia).

Observatori: Constantin Pintilie (Rm. Vâlcea) ºi Ionel Popa
(Paºcani).

Victorie italieneascã!...

te cu greu în corner!
Apoi vine golul: Min. 26,Min. 26,Min. 26,Min. 26,Min. 26,

1-0.1-0.1-0.1-0.1-0. Marinescu a ºutat ºi Ar-
nãutu pune latul, trimiþând în
poartã.

Pe final de reprizã, pertro-
liºtii mai au o mare ratare, cea
a lui Gavrilã (40), faþã în faþã
cu portarul!

Sã spunem cã oaspeþii au
avut ºi ei o “transversalã”
(45+1)!

În partea a doua, jocul
n-a mai avut limpezime ºi nici
prea multe faze de poartã, ca
în prima reprizã.

Totuºi, ploieºtenii mai pu-
teau marca prin Hamza (53)
sau prin dubla ocazie, cea din
min. 75, când Marinescu a tri-
mis în barã ºi apoi Arnãutu, pes-
te poarta goalã!

S-a atins obiectivul, trei

puncte, dar încã se suferã la
finalizare. Apãrarea e ok, în
ultimele jocuri n-a primit gol, ce-
ea ce este un câºtig! Petrolul
este pe o pantã ascendentã ºi
trebuie sã o þinã tot aºa.

Ionuþ Mitoiu

La finele sãptãmânii trecute, Aradul a gãzduit
„Arad Trophy”, competiþie internaþionalã de
gimnasticã ritmicã ce a adus la start cel puþin 250
de gimnaste din nouã þãri: Azerbaidjan, Bosnia ºi
Herþegovina, Belarus, Ungaria, Italia, Moldova,
Serbia, Slovacia ºi România.

Prezente la întrecere, sportivele pregãtite de
Simona Puiu ºi Liliana Bãescu au avut evoluþii
destul de bune, reuºind sã intre în posesia a 20

Zeci de medalii obþinute
de gimnastica ritmicã

ploieºteanã la „Arad Trophy”
de medalii, dintre care trei de aur,
cinci de argint ºi 12 de bronz.

De menþionat cã delegaþia
clubului nostru a propus cea mai
tânãrã sportivã, Nectaria Stoica,

în vârstã de 6 ani, care a ºi reuºit
sã cucereascã ºi medalia de
bronz, dar ºi cã ansamblul meda-
lia cu argint la „mica gimnastã” a
fost format din Alessia Croitoru,
Raisa Dinu, Delia Stroe, Ingrid
Gavril, Maia Butnariu ºi ªtefania
Puiu.

Performanþele sportivelor
de la CSM Ploieºti au fost urmã-
toarele: la senioare A: Denisa
Stoian – 3 medali (argint la mã-
ciuci ºi bronz la individual com-
pus ºi cerc); la junioare 2004 A:
Miruna Ciocîrlan – 5 medalii (ar-
gint la mãciuci ºi bronz la indi-
vidual compus, coardã, minge ºi
panglicã); la junioare 2006 A:
Sabina Enache – 2 medalii
(bronz la minge ºi la mãciuci); la
junioare 2006 B: Anisia Drãgan
– 3 medalii (aur la individual
compus ºi panglicã ºi argint la
minge); la junioare 2009 A: Elena
Murãrescu – 3 medalii (argint la
cerc, bronz la individual compus
ºi la panglicã); copii 2011 B: Delia
Stroe – o medalie de bronz; copii
2012 A: ªtefania Puiu – medalie
de aur; copii 2013 B: Nectaria
Stoica – medalie de bronz; an-
samblul Mica Gimnastã – me-
dalie de argint.

Echipa de baschet fete
„U14" a CSM Ploieºti a susþinut,
duminicã, 3 noiembrie, meciu-
rile celui de-al treilea turneu al
sezonului, organizat în Capitalã
de CS Olimpia Bucureºti, în Sala
„Octavian Dimofte”. Având drept
adversare douã dintre grupãrile
bune de la aceastã cate-
gorie de vârstã, alãturi de
gazde fiind prezente ºi
sportivele de la BC Slam
Bucureºti, fetele pregãtite
de Loredana Munteanu ºi
Corina Savu nu au reuºit
sã-ºi pãstreze invincibili-
tatea, înregistrând o vic-
torie ºi un eºec.

Succesul a fost obþi-
nut în primul joc, în com-
pania formaþiei gazdã, CS
Olimpia Bucureºti, ºi a fost
unul clar: 57-41. Din pãcate,
intervalul mic pânã la meciul al
doilea meci, cu BC Slam, precum
ºi neºansa unei accidentãri
suferitã de una dintre jucãtoarele

de bazã, Agnes Zane, chiar în
debutul confruntãrii, aveau sã
cântãreascã enorm ºi sã ducã la
o înfrângere la distanþã de o
posesie: 46-49.

În cel de-al treilea meci al
grupei, BC Slam Bucureºti – CS
Olimpia Bucureºti 51-48.

Lotul folosit în cele douã par-
tide de la Bucureºti a fost ur-
mãtorul: Karina Munteanu, Daria
Iordãchescu, Agnes Zane,
Andreea Dumitru, Daria Tãnase,

Ines Vârlan, Olivia Sandu, Ioana
Savu, Alexia Dedu, Alexia
Apostolache, Sabina Chirilã,
Natalia Bãrãscu, Bianca
Gheorghe, Maria Ionescu, Daria
Trican ºi Cristina Grigore.

În urma rezultatelor, CSM
Ploieºti „U14" a ajuns la 5 victorii

ºi o înfrângere în
acest sezon ºi se
pregãteºte pentru
urmãtorul turneu,
care va avea loc în
weekendul 15-17
noiembrie. Pânã
atunci, la finalul
acestei sãptãmâni,
junioarele „U15” vor
participa la cel de-al
doilea turneu al se-
zonului, având pro-
gramate, sâmbãtã,

douã meciuri în Grupa 2: cu ACS
Champions Bucureºti ºi Sportul
Studenþesc Bucureºti.

Sãptãmâna trecutã a fost
una aglomeratã pentru echipele
de handbal juniori ale clubului,
singura formaþie care a avut
„liber” fiind cea a junioarelor 3.
S-au disputat ºase meciuri,
incluzându-l ºi pe cel din Cupa
României, cu CSM Fãgãraº, iar
bilanþul este unul echilibrat: trei
victorii ºi trei înfrângeri.

Juniorii 1 au înregistrat douã
victorii clare în cursul sãptãmânii
trecute, în compania unor adver-
sari din partea a doua a clasa-
mentului. Bãieþii pregãtiþi de Silviu
Stãnescu s-au impus, miercuri,
cu 47-24 (17-13) în faþa celor de
la CSª Râmnicu Vâlcea, ºi sâm-
bãtã, cu 50-31 (22-14), în depla-
sarea de la CSª Caracal.

O victorie a reuºit ºi echipa
de juniori 3 a clubului, care s-a
impus cu 30-22 (11-9), în meciul
cu HC Junior BB Buzãu, contând
pentru prima etapã a returului
Seriei C masculine. Partida din
Sala „Olimpia” a stat sub semnul
echilibrului în prima reprizã,
atunci când oaspeþii au ºi con-
dus, la un moment dat, cu 9-7.
Ploieºtenii au întors scorul pânã
la pauzã (11-9), pentru ca, ime-
diat dupã reluare, sã se desprin-
dã la 13-9, 17-11 (minutul 32) ºi
24-15 (minutul 39). Tabela s-a
oprit, dupã 50 de minute de joc,
la 30-22. Ramona ªtefan a
folosit în partida de sâmbãtã ur-

mãtorul lot de jucãtori: D. ªtefan,
B. Nuþã – R. Enescu (6 goluri), B.
Bondarenco (5), D. Constantin
(5), D. Pioaru (4), M. Matei (2), ªt.
Vîlcu (2), R. Ciupitu (2), A. Dumitra-
che (1), D. Cãldurã (1), M. Crãciun,
T. Stoica ºi I. Stãnescu. Bãieþii
ocupã locul al 3-lea în Seria C, iar
în etapa urmãtoare vor sta.

În Divizia A, formaþia pregã-
titã de Silviu Stãnescu a jucat cu
ocupanta poziþiei secunde, în
Seria B, CSM Alexandria. CSM
Ploieºti a condus cu 16-12 la
pauzã, aºa cã vizitatorii au fost
nevoiþi sã se întrebuinþeze serios
pentru a întoarce rezultatul în
partea secundã, ei impunându-
se, la final, cu 27-23.

În fine, junioarele 2 au avut
meci, sâmbãtã, în Sala Sportu-
rilor Olimpia, în compania celei
mai bune echipe a Seriei D, CSM
Corona Braºov. Oaspetele s-au
impus previzibil, cu 43-24 (18-
11), la capãtul unei partide în
care s-a vãzut ºi faptul cã bunã
parte din lotul echipei noastre se
bazeazã pe junioare 3. Robert
Comendant le-a folosit, sâmbã-
tã, pe: A. Floroiu, M. Neagu, M.
Popescu – D. Manole (6 goluri),
N. Jianu (4), A. Gheorghe (4), E.
Lãcuºteanu (3), D. Grãdiºteanu
(3), B. Manolache (2), M. Radu
(1), A. Leescu, I. Manolache, D.
Stanciu.

Sala Sporturilor din Deva a gãzduit, în weekend-ul trecut, Finala
Campionatelor Naþionale de Judo pe echipe la juniori 2 ºi Finala
Campionatelor Naþionale Ne Waza (lupta la sol) la juniori 2, competiþii
în care sportivii de la CSM-CFR-CSª Ploieºti au obþinut o medalie de
bronz ºi douã locuri V.

Finala pe echipe a avut la start 10 formaþii: LPS Cluj, LPS-CSU
Focºani, LPS-CSª Bihorul Oradea, SC CSª Miercurea Ciuc, CSM Piteºti,
LPS Mircea Eliade Bucureºti, LPS Constanþa, CS Dinamo Bucureºti,
CSª ªoimii Sibiu ºi CSM-CFR-CSª Ploieºti.

Echipajul de la CSM Ploieºti a obþinut medalia de bronz dupã

urmãtorul parcurs: victorie în primul tur cu 4-1 în disputa cu CS Dinamo,
înfrângere, în semifinalã, cu 4-1, în faþa vicecampioanei CSM Piteºti,
apoi victorie cu 4-1 în lupta pentru locul al 3-lea în faþa celor de la SC
CSª Miercurea Ciuc. Echipa CSM-CFR-CSª Ploieºti a fost alcãtuitã
din Radu Mãrculescu, Rareº Arsenie, Vladimir Grãdinariu, Sergiu
Anastase, Andrei Cristescu, Alexandru Lepãduºi, ªtefãniþã Niþescu,
Fabian Doru, Ionuþ Gheorghe, Radu Puricel, Marius Vovec ºi Alin Moise.

La Finala Campionatelor Naþionale Ne Waza (lupta la sol) la
juniori 2, au participat 140 de sportivi de la peste 45 de cluburi din
þarã, sportivii de la CSM-CFR-CSª Ploieºti reuºind sã obþinã douã
locuri V, prin Andrei Cristescu (-66 kg) ºi Rareº Arsenie (-81 kg). Sportivii
de la CSM-CFR-CSª Ploieºti sunt pregãtiþi de Gheorghe Savu (coordona-
tor), Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu ºi Cosmin Slãveanu.
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O victorie ºi o înfrângere în Capitalã pentru
baschetbalistele de „U14” de la CSM Ploieºti
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Sãptãmânã aglomeratã pentru
handbaliºtii juniori ploieºteni
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CSM-CFR-CSª Ploieºti, bronz la Finala
Campionatelor Naþionale de Judo pe echipe „U18"
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